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Voor het gebruik van drones zijn door de Europese Unie nieuwe regels gemaakt. De lidstaten mogen een deel daarvan zelf invullen. Het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (hierna het ministerie van IenW) wil bij het invoeren van deze regels waar mogelijk rekening houden met de belangen van de burger. 

De zonering – waar drones wel en niet mogen vliegen, en onder welke voorwaarden – is een belangrijk onderdeel van de regels waar het ministerie zelf vorm aan 

kan geven.

Om de belangen van de burger in kaart te brengen, heeft Motivaction onderzoek uitgevoerd naar het beeld dat Nederlanders van drones hebben en de kansen 

en bedreigingen die ze daarbij voor zich zien. Welke toepassingen zien zij bijvoorbeeld voor drones, en denken ze daar zelf iets aan te hebben? Hoe kijken ze 

vanuit hun eigen belang naar toepassingen die al bestaan of eraan komen? Waar vinden ze drones acceptabel, en voor welk doel?

Voorafgaand aan het onderzoek was de verwachting dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders maar beperkt op de hoogte is waarvoor drones gebruikt 

worden. Er is daarom gekozen om het onderzoek in fasen uit te voeren. Hierbij is gestart met een kwalitatieve fase. Kenmerkend aan deze fase is het sterk 

inventariserende karakter. De inzichten die voortkwamen uit het kwalitatieve onderzoek vormden de basis voor het kwantitatieve onderzoek. Deze inzichten zijn 

terug te vinden in het eerder opgeleverde topline rapport aan het ministerie van IenW. In het huidige rapport presenteren we de resultaten van het 

kwantitatieve onderzoek.
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Achtergrond
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Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek vatten we als volgt samen:

Onderzoeksvragen

➢ In hoeverre zijn Nederlanders bekend met drones?

➢ In hoeverre hebben Nederlanders ervaring met drones?

➢ Welke beelden hebben Nederlanders van drones (bv. waar kunnen ze vliegen, welke toepassingen hebben ze, wie bestuurt ze, welke regels gelden er)?

➢ Welke bezwaren en voordelen zien Nederlanders ten aanzien van (verschillende toepassingen van) drones? Waarom zien ze deze bezwaren en voordelen, en in 

welke situaties treden deze op?

➢ Welke voorkeuren hebben burgers ten aanzien van nieuwe regelgeving voor drones bij verschillende toepassingen (o.a. zonering, type bestuurder)?
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Doelstelling en onderzoeksvragen

Inventariseren van de beelden en belangen die (verschillende groepen) burgers hebben ten aanzien van drones en bepalen welke beelden en 
belangen veel voorkomen, zodat het Ministerie van IenW hiermee rekening kan houden bij de uitvoering van de Europese regelgeving voor drones.
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Hoofdinzichten van het onderzoek
Op deze pagina tonen we de hoofdinzichten van het onderzoek.

➢ Nederlanders geven aan dat zij (goed) weten wat drones zijn. Maar 

Nederlanders hebben vaak geen hands-on ervaring met drones. 

➢ 3% heeft een drone van 1 of meer kilo in huis (zelf of een huisgenoot). 

6% heeft in het afgelopen half jaar zelf met een drone gevlogen (dit 

kunnen ook ‘speelgoed’ drones zijn geweest van minder dan een kilo).

➢ Ongeveer een derde (35%) heeft iemand in het afgelopen half jaar met 

een drone zien vliegen en 33% heeft iets over drones gelezen of gezien. 

➢ Beelden die Nederlanders van drones hebben zijn als volgt te omschrijven:

➢ Een grote groep Nederlanders maakt zich zorgen om hun privacy als het 

om drones gaat. Dit zijn vooral niet-vliegers.

➢ Nederlanders zijn niet goed bekend met de veiligheid van drones en 

denken dat drones voor gevaarlijke situaties in de omgeving kunnen 

zorgen.

➢ Nederlanders zouden inzicht willen hebben in wie de dronebestuurder 

is en in enige mate zouden ze willen weten wanneer iemand met een 

drone bij hen in de buurt gaat vliegen. Daarnaast vinden zij dat drones 

voor maatschappelijke diensten goed herkenbaar moeten zijn.

➢ Regels rondom drones zijn vaak onbekend (zoals wanneer je met een 

drone mag vliegen).

➢ Het inzetten van drones door maatschappelijke diensten biedt voordelen, 

volgens Nederlanders. Nederlanders zijn er voorstander van dat drones 

ingezet worden als ondersteuning of als transportmiddel (bijvoorbeeld voor 

het vervoeren van medicijnen, bloedtransfusie en vaccins). 

➢ Nederlanders zijn verdeeld of drones enkel door maatschappelijke 

diensten ingezet moeten worden. 

➢ De mate waarin Nederlanders meer of minder moeite hebben met drones, 

verschilt per locatie (zoals woonwijk, pretpark, natuurgebied, etc.). 

➢ Hoe dichter in de eigen omgeving (woonwijk), hoe minder acceptabel 

Nederlanders drones vinden. 

➢ Over het algemeen vinden Nederlanders het sneller acceptabel als 

professionals met drones vliegen dan particuliere vliegers. 

➢ Zorgen om privacy zijn met name aanwezig wanneer drones in de 

bebouwde kom vliegen. Op andere locaties heeft men daar minder 

problemen mee (zoals recreatiegebieden of pretparken).

➢ Nederlanders hebben behoefte aan meer regulering en willen meer 

geïnformeerd worden over drones en regelgeving rondom drones.

➢ Drones zouden als vervoersmiddelen moeten worden behandeld, zoals 

ook bij auto’s: registratieplicht, rijexamen, rijbewijs en verkeersregels.

➢ Er is grote steun voor strikte regulering rondom het vastleggen van 

camerabeelden en opslaan en beheren van data.

➢ Verder geven relatief veel Nederlanders aan dat zij meer willen weten 

over het gebruik van drones en regelgeving rondom drones.
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Nederlanders zijn vooral ‘op afstand’ bekend met drones

Nederlanders geven zelf aan dat zij redelijk bekend zijn met drones (92%). 

Bijna iedereen kan zich een voorstelling maken van het voertuig. 3% heeft 

een drone van 1 tot 25 kilo in hun huishouden. Daarnaast heeft 5% een drone 

van lichter dan een kilo in het huishouden.  

Drones lijken voor veel Nederlanders een relatief abstract begrip. 33% heeft 

bijvoorbeeld enkel wat gelezen over drones en 37% geeft aan helemaal niet 

in aanraking te zijn geweest met drones (niet gezien of niet gelezen) (samen 

zo’n 70% van de bevolking).  Dat drones nog relatief abstract zijn blijkt ook uit 

de resultaten dat een aantal kenmerken van de drone relatief onbekend zijn. 

Zo weten veel Nederlanders niet of drones altijd een GPS-tracker (41%) of 

camera (23%) hebben en of drones ook zonder bestuurder kunnen vliegen 

(32%).

Drones hebben invloed op de leefomgeving

Ondanks dat Nederlanders niet veel directe ervaring hebben met drones, 

kunnen ze zich wel een beeld vormen van drones. Zo blijkt dat Nederlanders 

verwachten dat ze zich zullen storen aan drones als deze rondom hun huis 

vliegen (69%). In enige mate vinden Nederlanders ook dat drones veel geluid 

maken (32%) en de rust in het algemeen verstoren (43%). Geluid lijkt niet zo’n 

groot issue. Hier zien we verschillen optreden tussen Nederlanders die zelf 

met drones vliegen en niet-vliegers. Drone-vliegers vinden minder vaak dat 

drones veel geluid maken of de rust verstoren.

Het valt op dat Nederlanders verwachten dat drones meer de rust zullen 

verstoren in natuurgebieden voor bezoekers (48%) en dieren (55%). 

Privacy is het grootste issue met drones, maar dit is situatie-afhankelijk

Nederlanders maken zich het meest zorgen om hun privacy als het gaat om 

drones. Ze hebben in het algemeen het gevoel dat er inbreuk wordt gemaakt 

op hun privacy als drones rond het huis vliegen (71%) en maken zich ook 

zorgen om de beelden die een drone maakt. Je weet namelijk niet wie er nog 

meer naar deze beelden kijkt (76%). 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de sterkte van zorgen rondom 

privacy afhankelijk is van de situatie. Een meerderheid van de Nederlanders 

heeft het gevoel dat hun privacy in gevaar is als een drone rondom hun huis 

vliegt (65%). Privacy is minder een obstakel als drones worden gevlogen in 

situaties als de natuur (30%), recreatiegebieden (36%) en evenementen 

(31%).

Privacy wordt minder belangrijk als drones worden ingezet door 

hulpdiensten. Over het algemeen vinden ze dat het maatschappelijk belang 

zwaarder weegt dan de privacy van individuele burgers. 
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Nederlanders vinden inzet van drones voor maatschappelijke doeleinden 

goed, maar niet als drones worden ingezet om hen in de gaten te houden

Er is grote steun voor het inzetten van drones voor maatschappelijke 

doeleinden, zoals hulpdiensten (86%). Belangrijk hierbij is dat de drones 

herkenbaar zijn als drones van hulpdiensten (84%). Er zit wel een grens aan de 

acceptatie. Zo vinden Nederlanders het goed als drones worden ingezet door 

de politie om verdachten op te sporen, maar als drones worden gebruikt om 

drukte te monitoren of gebouwen te bewaken (bijv. voor crowd control), 

daalt de steun voor drones. Mogelijk komt dat door dat Nederlanders dan het 

gevoel hebben dat zij zelf in de gaten worden gehouden.

Behoefte aan meer transparantie over wie de drone bestuurt

Zoals op de vorige pagina beschreven is het belangrijk dat drones van 

hulpdiensten herkenbaar zijn. Die wens is echter breder. Relatief veel 

Nederlanders willen in het algemeen kunnen achterhalen wie de 

dronebestuurder is (43%). Daarnaast is er een wens dat dronevliegers 

omwonenden vooraf  inlichten dat zij gaan vliegen met drones (53%). Juist de 

Nederlanders die zelf geen ervaring hebben met drones, vinden dat drone-

vlieger vooraf omwonenden moeten inlichten (56%). 

Twijfels over de veiligheid van drones in woonwijken

Een ander aspect rondom de beeldvorming van drones is de mate van 

veiligheid. Een relatief grote groep vindt drones gevaarlijk. Zij maken zich 

zorgen dat drones op ‘hol’ kunnen slaan of neer kunnen storten (40%). Er is 

ook een relatief grote groep die niet kan aangeven of zij drones gevaarlijk 

vinden (24%). Verder kan de helft (51%) van de Nederlanders niet aangeven 

of drones makkelijk te hacken zijn. Volgens een kwart is dit niet het geval. 

Met name als Nederlanders denken aan drones in hun directe woonomgeving, 

maken ze zich zorgen om de veiligheid. 62% denkt dat drones in woonwijken 

voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Minder Nederlanders denken dat 

drones voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen in pretparken (40%), bij 

evenementen (39%) of in natuurgebieden (18%). In vrijwel alle situaties 

vinden Nederlanders dat met name  professionals met drones in verschillende 

situaties mogen vliegen, zoals woonwijken (63%), natuurgebieden (67%) en 

bij evenementen (76%). Nu worden drones nog vaak als onschuldig gezien, 

maar indien zij meer onderdeel worden van het dagelijks verkeer, kan dit een 

gevoelig punt worden voor Nederlanders.
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Nederlanders willen meer regulering 

Er is behoefte aan regulering om privacy te beschermen. Zo willen 

Nederlanders strikte regels over cameragebruik (76%) en de opslag van data 

(73%). De meeste Nederlanders zijn ook voor registratieplicht voor drones 

(73%). Circa de helft (56%) vindt het verder noodzakelijk dat GPS-registratie 

verplicht wordt.  

Behandel drones als een voertuig

Daarnaast is er relatief grote steun voor verkeersregels voor drones. 

Nederlanders vinden het noodzakelijk dat wordt vastgelegd wat de minimale 

vlieghoogte moet zijn voor drones (74%), dat er een leeftijdsgrens voor 

bestuurders is (71%), dat er specifieke verkeersregels voor drones komen 

(68%) en dat er een praktijkexamen (63%) en/of theorie-examen (61%) komt. 

Drones mogen kortom meer behandeld worden als een voertuig. Men ziet 

echter niet de noodzaak om drones enkel over vastgelegde routes (36%) of 

over bestaande wegen (25%) te laten vliegen. 

Nederlanders willen meer weten over drones

Onderliggend aan de voorkeuren rondom regelgeving is een grote 

informatiebehoefte rondom drones onder Nederlanders. 46% vindt dat zij op 

dit moment onvoldoende op de hoogte worden gehouden over de 

regelgeving rond drones. Circa de helft wil meer weten over wie drones 

kunnen gebruiken (56%), waarvoor drones gebruikt kunnen worden (56%), 

wat de regelgeving is (52%) en wat risico’s zijn van drones (48%). 
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Op basis van de resultaten van dit onderzoek doen we de volgende 

aanbevelingen. De aanbevelingen zijn ondergebracht in drie richtingen: 

bouwstenen voor beleid en regelgeving, communicatie naar niet-

dronebezitters om weerstand te voorkomen, en communicatie  naar 

dronebezitters om hun kennis van de regels te vergroten.

Beleid en regelgeving

Om gebruik van drones mogelijk te maken in combinatie met minimale hinder 

voor burgers, stellen we de volgende kaders voor:

➢ Sta rondom woningen alleen drones toe die voor hulpdiensten worden 

ingezet; ziekenhuizen, politie, brandweer, eerste hulp. Zorg dat de drones 

herkenbaar zijn als onderdeel van de hulpdiensten.

➢ Sta op drukke recreatieplekken (bv. dierentuinen en pretparken), in 

natuurgebieden en bij evenementen alleen drones toe die door 

professionals worden bestuurd. Dat is de wens van de meeste burgers en 

zo kunnen zorgen rond privacy, gevaar en rust worden weggenomen. Er is 

weinig vertrouwen in naleving van de regels door niet-professionals.
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Aanbevelingen (1/6)

➢ Stel regels op voor cameragebruik en het maken en bewaren van foto’s en 

films met drones; beperk de mate waarin mensen en privé terrein 

herkenbaar gefilmd kunnen en mogen worden en baken af wie dat mag. 

Cameragebruik door gebruikers van speelgoeddrones zonder registratie of 

opleiding gaat burgers mogelijk te ver.

➢ Een minimale vlieghoogte wordt gewenst door burgers en is mogelijk 

instrumenteel om bezwaren vanwege privacy en rust te voorkomen. 

Naarmate een drone op grotere hoogte vliegt voel je je minder bekeken en 

hoor je er minder van. Het is dan ook lastiger om door ramen te filmen. 

Voor een registratieplicht, minimumleeftijd en verplichte opleiding, van 

kracht sinds 31 december, is breed draagvlak onder de bevolking. 
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Aanbevelingen (2/6)

Onnodige weerstand voorkomen

Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlanders weinig directe ervaring hebben met 

drones. Hierdoor is het moeilijk om dan te benoemen wat je tegenstaat aan 

drones; het zijn vermoedens van mensen. Toch zien wij enkele indicaties die 

uit zouden kunnen groeien tot grotere bezwaren en weerstand in de 

samenleving. We denken dat daar de focus van een campagne op kan liggen. 

De achterliggende gedachte is dat kennis van drones en de geldende regels 

ervoor kan zorgen dat mensen alleen actie gaan ondernemen als de regels 

met voeten getreden worden. Zonder deze kennis kan bij groei van het 

dronegebruik een piek ontstaan in klachten bij gemeenten en andere 

overheden wanneer mensen voor het eerst met hinder van drones 

geconfronteerd worden. 

➢ Bescherming van privacy is een belangrijke drijfveer voor mensen om tegen 

drones in verzet te komen. Digitale privacy neemt op dit moment een 

belangrijke plek in in de maatschappelijke discussie. Mensen zijn scherp op 

het beschermen van hun privacy. Het is daarom belangrijk dat regels 

rondom het maken van beelden en het vastleggen van data bekend zijn 

onder het grote publiek. 

➢ Naast het beschermen van privacy is er ook behoefte om de controle op de 

eigen omgeving te houden. Hiermee bedoelen we: wanneer en waar is het 

acceptabel dat iemand anders met een drone in mijn buurt vliegt. Ook niet-

dronevliegers willen meer weten over regelgeving rondom drones. Meer

kennis over wat wel en niet mag voorkomt discussie met burgers.

➢ Drones zijn vliegende apparaten en daar maakt een groep Nederlanders 

zich zorgen om. Hoe veilig zijn drones eigenlijk? Kunnen ze makkelijk ‘op hol 

slaan’ of neerstorten? Of zijn drones te hacken? De veiligheidsbeleving van 

drones kan omhoog gaan als dit wordt aangetoond door vaker 

onderzoeken en rapporten te publiceren in de media over de veiligheid. 

➢ Steun voor drones kan worden vergroot als ook de maatschappelijke 

doeleinden van drones meer worden belicht. Er is vaak grote steun voor 

technologische ontwikkelingen in de samenleving als deze het werk 

efficiënter en veiliger kunnen maken. Vertel daarom meer wat het 

maatschappelijke nut is van drones. Let daarbij wel op: het inzetten van 

drones voor het monitoren van de buurt ligt gevoelig. Nederlanders 

hebben liever niet dat ze in de gaten worden gehouden. 

➢ Hoewel nog niet veel Nederlanders drones met geluidsoverlast associëren, 

verwachten we dat dit een punt van irritatie gaat worden in de toekomst. 

We raden aan om daar nu alvast op voor te sorteren door bijvoorbeeld 

vliegen met drones in stille gebieden te beperken. 

Mensen verschillen in de manier waarin ze het fijn vinden om aangesproken te 

worden, hoe ze informatie aangeboden krijgen en hoe gedetailleerd deze 

informatie moet zijn. We geven het advies om de communicatie in eerste 

instantie te richten op de Postmaterialisten (zie pagina 62 en 76). Binnen deze 

groep zien we de meeste weerstand tegen drones. Dit is ook een groep die
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Aanbevelingen (3/6)

kritisch en mondig is. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat 

Postmaterialisten technologie bekijken vanuit de blik: wat kan dit betekenen voor de 

maatschappij. Technologie moet de mens bedienen, maar niet vervangen. Zij zijn van 

mening dat zolang de technologie het leven van mensen gemakkelijker kan maken, de 

technologie omarmd moet worden maar anders niet. Verder zijn Postmaterialisten zeer 

beschermend tegenover hun privacy. Omdat drones ongemerkt beelden kunnen maken 

van een ander vinden zij ze een kwalijke zaak. Daarnaast neemt de natuur een 

belangrijke plek in in het leven van de Postmaterialist. Zij vinden het zorgelijk dat drones 

(hun) natuurbeleving en rust voor dieren kunnen verstoren.

Communicatie. Dit milieu is kritisch en wil graag goed en eerlijk geïnformeerd worden. 

Inhoud speelt een belangrijke rol. Het is een groep die veel leest. Sobere en 

genuanceerde boodschappen komen het sterkst aan. Deze groep is het best te bereiken 

via kranten of tijdschriften, maar ook via internet. Hier maken ze vooral functioneel 

gebruik van (bijvoorbeeld om op te zoeken wat regels zijn rondom het vliegen met een 

drone). Deze groep leest vaker regionale kranten en de Volkskrant, kijkt vaker naar de 

publieke omroep en ook via de radio luisteren ze het liefst naar de verschillende zenders 

van NPO. 

De tone of voice van communicatie moet inhoudelijk, intellectueel, redelijk, kritisch, 

genuanceerd en democratisch zijn. 

Hiernaast staan enkele typische sfeerbeelden van Postmaterialisten. 
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Aanbevelingen (4/6)

Kennis vergroten onder dronevliegers

Uit het onderzoek blijkt dat er twee groepen in de samenleving zijn die wel 

directe ervaring hebben met drones. Dit zijn de Gemaksgeoriënteerden (zie 

pagina 69) en de Opwaarts mobielen (zie pagina 71). Hierbij hebben we het 

vermoeden dat Gemaksgeoriënteerden iets vaker een kleine drone hebben 

(minder dan een kilo) en Opwaarts mobielen wat vaker een drone van een tot 

vier kilo. 

Gemaksgeoriënteerden houden van technologische gadgets, vooral als deze het 

leven meer ontspannen maken, leuker of gemakkelijker. Drones zijn daar een 

goed voorbeeld van. Deze groep streeft in de eerste plaats naar een onbezorgd, 

plezierig en comfortabel leven. Het is daarom niet zo gek dat deze dronevliegers 

vrijheid willen, zonder teveel sturing vanuit de overheid. Het is een groep die 

drones minder als een gevaarlijk apparaat ziet en ze hebben minder last van het 

privacyprobleem dat andere groepen in de samenleving hebben. Het is een 

groep die niet actief op zoek gaat naar regels rondom drones. Deze groep is iets 

meer op zichzelf gericht en minder op anderen. Dit kan irritatie bij andere 

groepen oproepen, doordat die het idee hebben dat Gemaksgeoriënteerden

geen rekening met hen houden. Andere groepen krijgen mogelijk het  idee dat 

de Gemaksgeoriënteerden zich niet aan de regels houden. Het is daarom van 

belang om juist deze groep meer te informeren over de regels. 
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Communicatie. Informatie en communicatie nemen Gemaksgeoriënteerden

vaak op een passieve manier in zich op. De boodschap dient makkelijk en 

duidelijk te zijn. Amusement en humor zijn een pre en wanneer er individueel 

voordeel gehaald kan worden is men er als de kippen bij. 

Gemaksgeoriënteerden zijn erg vaardig met internet en sociale media. Dit zijn 

dan ook geschikte kanalen om de doelgroep te bereiken. Internet wordt 

vooral ingezet voor vermaak en sociale media zijn voor hen een manier om 

zich te presenteren zoals zij gezien willen worden. Op tv kijken ze naar vooral 

makkelijke, real life en humoristische programma’s. Aansprekende personen 

zijn voor hen succesvolle, aantrekkelijke en leuke mensen. Ze kijken 

bijvoorbeeld veel naar verschillende vloggers en vlogkanalen. Populair zijn: 

StukTV(Giel, Thomas & Stefan), Monica Geuze, NikkieTutorials(Nikkiede

Jager), EnzoKnol, Kalvijn/Cinematesen Vloggloss/Beautygloss(Mascha 

Feoktistova).  

De tone of voice van communicatie moet meer informeel, directief, 

laagdrempelig, praktisch, vrolijk, optimistisch, luchtig, concreet en amuserend 

zijn.

Op de vorige pagina staan enkele typische sfeerbeelden van 

Gemaksgeoriënteerden.

De andere groep die veel directe ervaring heeft met drones zijn de Opwaarts 

Mobielen. Het is opvallend dat ondanks het hoge bezit van drones, deze 

groep drones vaker als gevaarlijk ziet. Ze vinden het ook een minder goed 

idee om drones in te zetten voor hulpdiensten. Als het gaat om privacy  

maken zij zich echter minder zorgen in vergelijking met andere groepen in de 

samenleving. Het bezit van de nieuwste elektronica en gadgets werkt in de 

ogen van Opwaarts mobielen statusverhogend. Ze willen uitstralen dat ze 

weten wat er in de wereld te halen is en anderen tonen dat ze genoeg geld 

hebben om dergelijke apparaten te kunnen aanschaffen. Daarnaast worden 

nieuwe elektronische devices en gadgets vooral gekocht om het leven te 

vergemakkelijken, om fitter te worden, prestaties te verbeteren en om 

contacten te onderhouden. Hoewel veel Opwaarts mobielen verwachten dat 

technologische innovaties zullen helpen om maatschappelijke problemen op 

te lossen, ziet men ook wel nadelen van de steeds grotere rol die techniek 

speelt. Zo behouden ze graag de controle over hun eigen leven. Het is daarom 

niet gek dat deze groep minder positief staat tegenover regulering van 

drones door de overheid. 

Daarnaast valt op dat binnen deze groep een opvallende actieve groep is die 

van plan is actie te nemen tegen drones (waarschijnlijk zijn dit juist Opwaarts 

mobielen die geen drones bezitten). Deze groep geeft bijvoorbeeld aan dat zij 

van plan zijn om een drone te hinderen of te vangen of een dronejammer te 

nemen.

20-4-2021 13

Aanbevelingen (5/6)



Hoe denken Nederlanders over drones | Ministerie van IenW

Campagne onder deze groep zou zich daarom ook moet richten op informeren van 

regels rondom drone gebruik en mogelijk ook waar men terecht kan met klachten. 

Communicatie. Traditionele media zoals radio, kranten en tijdschriften worden 

door Opwaarts mobielen minder gebruikt. Digitale media zijn er vooral om op de 

hoogte te zijn van het nieuws en voor de contacten. Via sociale media kunnen ze 

de statusupdates bijhouden van anderen, maar ook hun eigen successen posten. 

Opwaarts mobielen zijn niet alleen via internet, maar ook op tv op zoek naar 

regionaal en financieel nieuws. Ze kijken dit graag via RTL, vanwege de snelle en 

flitsende manier waarop het nieuws daar gebracht wordt. Opwaarts mobielen 

willen snel en direct benaderd worden. Ze hebben geen tijd om zich uitgebreid te 

verdiepen in onderwerpen. Ze willen wel overal van op de hoogte zijn, maar 

daarbij volstaan de hoofdlijnen. Functionele, concrete, no-nonsense 

boodschappen worden het best opgepikt. Internet is het ideale medium om dit 

milieu te bereiken. 

De tone of voice van communicatie moet informeel, persoonlijk en direct, 

doelgericht, ter zake, adviserend, prikkelend, opgewekt, energiek en flitsend, 

ambitieus, exclusief zijn.

Hiernaast staan enkele typische sfeerbeelden van Opwaarts mobielen. 
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De onderzoeksopzet van het gehele traject ziet er als volgt uit:

In dit document beschrijven we de opzet en resultaten fase 2: het kwantitatieve onderzoek.

Methode van dataverzameling, steekproef en representativiteit 

Voorafgaand aan het kwantitatieve onderzoek is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De inzichten uit dit onderzoek zijn meegenomen in de vragenlijst van het 

kwantitatief onderzoek. De vragenlijst is in samenwerking met betrokkenen vanuit het ministerie van IenW opgesteld. 

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd onder ons StemPunt-panel. Voor het onderzoek hebben we een representatieve steekproef getrokken van 

n=1.524 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. De steekproef is na statistische weging representatief voor opleiding, leeftijd, geslacht, regio (Nielsen), waarden-

oriëntatie (Mentality-milieus) en combinaties tussen deze kenmerken. Als ijkbestand zijn we uitgegaan van de Gouden Standaard van het CBS, en voor de

verdeling van waardenoriëntaties onze eigen tweejaarlijkse schriftelijke Mentality-meting op basis van een steekproef zonder zelfaanmelding. Het veldwerk is 

uitgevoerd tussen 23 en 29 november 2020. 
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Resultaten



Leeswijzer 

In het volgende gedeelte presenteren we de resultaten van het onderzoek. 

We beginnen met een hoofdstuk over de bekendheid van drones. Hierin 

beschrijven we spontane associaties, de voor- en nadelen die Nederlanders 

zelf kunnen bedenken van drones en gaan we in op bezit van en ervaring met 

drones. Vervolgens gaan we verder met een hoofdstuk  over het algemene 

beeld dat Nederlanders hebben van drones. In dit hoofdstuk kijken we naar 

percepties rondom veiligheid, transparantie, privacy, maar ook globaal wie 

een drone zou mogen besturen en hoe Nederlanders drones beleven. Dit 

hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse waar volgens Nederlanders 

meer nadruk op moet liggen in beleid (bijv. privacy van burgers versus de 

politie die een drone inzet). In het volgende hoofdstuk zoomen we in op 

specifieke situaties, waarin een drone ingezet kan worden. We beschrijven 

welke droneactiviteiten Nederlanders steunen en minder steunen. We vragen 

in de specifieke situaties ook naar veiligheidsbeleving, mate van privacy en 

wie de drone mag besturen. In het laatste hoofdstuk kijken we naar beleid 

rondom drones. Hierin komt de bekendheid van een aantal huidige regels in 

terug, hoe noodzakelijk men mogelijke nieuwe regels vindt voor het 

toekomstig beleid, hoe bekend men is met de regels die vanaf 1 januari 2021 

gelden en over welke aspecten rondom drones men geïnformeerd wil 

worden.

Voorafgaand aan dit onderzoek verwachtten we dat ervaring met drones van 

invloed kan zijn op je houding ten aanzien van drones. Daarnaast vermoeden 

we dat Nederlanders die in meer of minder stedelijk gebied wonen andere 

voor- en nadelen ervaren van drones. Daarom is er voor gekozen om 

resultaten te analyseren aan de hand van ervaringen met drones en mate van 

stedelijkheid. In het onderzoek is gevraagd of men in het afgelopen half jaar 

zelf heeft gevlogen met een drone, iemand heeft zien vliegen met een drone, 

iets over drones heeft gelezen of niets heeft vernomen van drones. 

Stedelijkheid is bepaald aan de mate van adresdichtheid (ingedeeld volgens 

het CBS).

Als laatste is gekeken naar waardenoriëntatie. We zien duidelijke verschillen 

tussen groepen in de samenleving met verschillende waarden in hun houding 

ten aanzien van drones. Waardenoriëntatie is geanalyseerd door middel van 

het Mentality-model van Motivaction. In de bijlage staat hier een uitgebreide 

beschrijving van. De verschillen tussen groepen in de samenleving staan 

beschreven op een aparte pagina aan het eind van de hoofstukken over 

beeldvorming, specifieke situaties en beleid.  



Bekendheid en ervaring met drones
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Nederlanders denken bij drones aan filmen, fotograferen en 
vliegen

• In dit onderzoek is als eerste aan Nederlanders gevraagd wat er allemaal in hen opkomt 

als zij denken aan drones. De meest genoemde spontane associaties zijn dat drones 

filmen en fotograferen (in de lucht) (33%) en dat ze vliegen (29%). 

• Negatieve associaties komen minder sterk naar boven bij Nederlanders. Een op de tien 

noemt dat drones mensen kunnen bespieden (11%) en dat ze de privacy schenden 

(10%).

• 15% van de Nederlanders kon spontaan geen associaties bij drones noemen.

Wat komt er allemaal in je op als je 
denkt aan drones? Top 5

(Basis - allen, n=1.524)

33% Filmen/fotograferen (in de lucht)

29% Vliegen

11% Bespieden/Spionage

10% Privacy(schending)

10%
Afstandsbediening/Bestuurbaar 

(op afstand)

15% Kan niks bedenken (weet niet)

Deze vraag is open gesteld en achteraf 

gecodeerd. Zie de bijlage voor alle antwoorden.
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Privacyschending komt sterker naar voren als Nederlanders 
over nadelen van drones moeten nadenken

• Nederlanders kregen in het onderzoek een afbeelding van 

een drone te zien (zie de bijlage voor de specifieke 

afbeelding) en de volgende beschrijving van drones 

voorgelegd: Een drone is een onbemande, radiografisch 

bestuurde helikopter. Ze komen in verschillende vormen en 

maten voor. Drones zijn zowel beschikbaar voor professionals 

(zoals overheid, bedrijven) als voor consumenten. 

• Hierna is aan Nederlanders gevraagd welke voordelen en 

nadelen zij kunnen bedenken van het gebruik van drones.

• Als voordelen noemen Nederlanders het meest 

luchtfotografie en –video (18%), goed overzicht (van de 

omgeving) (16%) en mooie beelden (16%). De associatie 

met foto’s in de lucht lijkt minder sterk dan wanneer men 

spontaan aan drones moet denken (zie vorige pagina).

• Nederlanders denken vaker aan privacyschending (38%) 

wanneer ze gevraagd is over nadelen van drones na te 

denken. 

Welke voordelen kun je bedenken 
bij het gebruik van drones? Top 5

(Basis - allen, n=1.524)

18% Luchtfotografie en -video

16%
Goed overzicht (van 
omgeving/situaties)

16% Mooie beelden

9% Snel (ter plaatse)

9%
Bereiken van onbegaanbaar of 

gevaarlijk gebied

29% Kan niks bedenken (weet niet)

Deze vragen zijn open gesteld en achteraf 

gecodeerd. Zie de bijlage voor alle antwoorden.

Welke nadelen kun je bedenken bij 
het gebruik van drones? Top 5

(Basis - allen, n=1.524)

38% Schending van privacy

13% Gevaar voor ander luchtverkeer

13% Bespieden/Spionage

8% (Geluids)overlast

4% Gevaarlijk/Onveilig(e apparaten)

30% Kan niks bedenken (weet niet)
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Meeste Nederlanders hebben vaak geen directe ervaring met 
een drone

• 92% geeft aan ten minste ongeveer te weten wat drones zijn (62% weet wat drones zijn en 30% 

weet heel goed wat drones zijn). 7% weet eigenlijk niet goed wat drones zijn en 1% heeft nog 

nooit gehoord van drones.

• 6% van de Nederlanders geeft aan dat zij in het afgelopen half jaar zelf met een drone hebben 

gevlogen. 35% heeft iemand zien vliegen met een drone en 33% heeft iets over een drone 

gelezen. 37% heeft niks gezien over een drone en 1% kan het zich niet meer herinneren.

Ben jij in het afgelopen half jaar in aanraking gekomen 
met een drone? Meerdere antwoorden mogelijk 

(Basis - allen, n=1.524)

Ja, ik heb iemand een drone zien besturen

35%

Ja, ik heb zelf gevlogen met een drone

6%

Ik heb iets over drones op internet gelezen/op tv 
gezien

33%

Nee

37%

Weet ik niet meer

1%

30%

62%

7%

1%

Welke van onderstaande omschrijvingen is op jou van toepassing?
(Basis - allen, n=1.524)

Ik weet heel goed wat drones zijn

Ik weet wat drones zijn

Ik weet eigenlijk niet wat drones zijn

Ik heb nog nooit gehoord van drones
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Bijna een op de tien heeft een drone in huis

• 8% heeft een drone in huis (zelf of een 

huisgenoot). Dit zijn vaak kleine drones 

van tot een kilo (57%). 37% heeft een 

wat grotere drone van 1 tot 4 kilo en 3% 

heeft een grote drone van 4 kilo tot 25 

kilo.

• Nederlanders die in niet stedelijk 

gebied wonen, geven vaker aan dat zij 

een drone in hun huis hebben (17%).

• 22% kent wel iemand met een drone.

• De meeste Nederlanders hebben geen

drone in hun huishouden (92%). 

57%

Minder dan een kilo

37%

Tussen de 1 en de 4 kilo

3%

Tussen de 4 en de 25 kilo

4%

Weet niet

Hoe zwaar is deze drone? 
(Basis – Heeft zelf een drone of iemand in
het huishouden heeft een drone, n=129)

Heb jij zelf of heeft iemand in jouw huishouden een 
drone? Meerdere antwoorden mogelijk 

(Basis - allen, n=1.524)

Nee

69%

Nee, maar ik ken wel iemand anders met een drone

22%

Ja, iemand met wie ik samenwoon

5%

Ja, ikzelf

4%
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Kenmerken van drones voor velen onbekend

• 62% van de Nederlanders gaf correct aan dat drones niet altijd een 

piloot nodig hebben. Een derde (32%) weet niet of drones altijd een 

piloot nodig hebben en volgens 7% heeft een drone wel altijd een piloot 

nodig. 

• Niet elke drone heeft een GPS-tracker. Een kwart van de Nederlanders 

(25%) gaf correct aan dat het onwaar is dat elke drone een GPS-tracker

heeft. Volgens een derde (34%) heeft elke drone wel een tracker en 41% 

kan niet aangeven of elke drone een GPS-tracker heeft (% weet niet). 

• Bijna de helft van de Nederlanders (47%) gaf correct aan dat een drone 

niet altijd een ingebouwde camera heeft. Volgens 30% heeft een 

drone wel altijd een ingebouwde camera en 23% wist niet of de stelling 

klopte. 

62%

34%

30%

7%

25%

47%

32%

41%

23%

Zijn de onderstaande uitspraken over drones volgens jou waar of 
onwaar? (Basis - allen, n=1.524)

Waar Onwaar Weet ik niet

Drones hebben niet altijd een piloot nodig, ze kunnen ook 
voorgeprogrammeerde routes vliegen waar

Elke drone heeft een GPS-tracker onwaar

Een drone heeft altijd een ingebouwde camera onwaar



Algemeen beeld van drones
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Nederlanders verwachten zich te storen aan drones rondom 
hun huis

• 69% zou zich storen als iemand met een drone rondom hun huis zou vliegen. 

7% verwacht daar geen last van te hebben.

• Een vijfde van de Nederlanders (20%) weet niet of drones veel geluid maken. 

Volgens 23% is dat niet zo; 32% vindt van wel. 43% vindt dat drones de rust 

verstoren. Daar is 13% het niet mee eens en 31% staat er neutraal in. 

• Drone-vliegers of Nederlanders die iemand met een drone hebben zien 

vliegen, geven zowel vaker aan dat drones niet veel geluid (30%) maken als 

wel veel geluid (40%). Drone-vliegers zijn het er vaker mee oneens dat drones 

de rust verstoren (26%).

• Nederlanders die in niet stedelijk gebied wonen vinden minder vaak dat 

drones veel geluid maken (31%), maar wel vaker dat drones de rust verstoren 

(53%).

• 37% vindt dat drone-vliegers te weinig rekening houden met anderen. 10% is 

het daarmee oneens. 22% kan geen uitspraak doen over het gedrag van drone-

vliegers (% weet niet). 

• Nederlanders die in niet stedelijk gebied wonen vinden vaker dat 

dronevlieger te weinig rekening houden met omstanders (46%).

• Drone-vliegers zijn het vaker oneens dat zij te weinig rekening met anderen 

houden (24%). Nederlanders die iets hebben gelezen over drones vinden juist 

vaker dat drone-vlieger te weinig rekening houden met anderen (43%).

6%

12%

9%

21%

15%

31%

31%

24%

37%

30%

26%

24%

32%

13%

11%

8%

8%

12%

22%

20%

In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? 
(Basis - allen, n=1.524)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens
Eens Zeer eens Weet niet

Als iemand met een drone rondom mijn huis zou vliegen, zou ik mij 
daar aan storen 

Drones verstoren de rust 

Mensen die met drones vliegen houden te weinig rekening met 
omstanders 

Drones maken veel geluid 
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Verdeeldheid onder Nederlanders of drones enkel gebruikt 
mogen worden voor zakelijke en maatschappelijke doeleinden

• Er is een groot draagvlak voor het inzetten van drones door hulpdiensten 

(86%). 7% heeft geen mening over de inzet van drones door hulpdiensten en 1% 

is tegen.

• Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of drones alleen voor een zakelijke 

en maatschappelijke doeleinden ingezet zouden mogen worden. Er zijn iets 

meer voorstanders voor het idee dat drones enkel voor zakelijke en 

maatschappelijke doeleinden ingezet zouden mogen worden (41%) dan dat er 

tegenstanders zijn (27%). Een kwart (23%) staat neutraal in de discussie (is het 

niet eens, maar ook niet oneens) en 9% kan geen mening geven.

• Drone-vliegers zijn vaker tegenstander dat drones alleen voor zakelijke en 

maatschappelijke doeleinden ingezet zouden mogen worden (67%).

6% 21%

6%

23%

41%

22%

45%

19%

7%

9%

In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? 
(Basis - allen, n=1.524)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens

Eens Zeer eens Weet niet

Drones kunnen hulpdiensten ondersteunen 

Drones zouden alleen voor zakelijke en maatschappelijke 
doeleinden ingezet mogen worden 



Hoe denken Nederlanders over drones | Ministerie van IenW 20-4-2021 27

Behoefte aan meer transparantie wie de dronebestuurder is

• Er is onder Nederlanders enige behoefte om meer zichtbaar te krijgen 

wie de drone bestuurt. Dit geldt met name voor drones die ingezet 

worden voor (eerste) hulpverlening (84%). Maar dit geldt ook voor andere 

drone-vliegers. 43% geeft aan dat zij willen kunnen achterhalen wie de 

drone bestuurt die zij zien vliegen. 22% heeft die behoefte niet.

• Verder vindt 53% van de Nederlanders dat drone-vliegers verplicht

zouden moeten worden om omwonenden vooraf in te lichten als zij daar 

in de beurt een drone gebruiken. 12% vindt dat drone-vliegers niet die 

verplichting zouden moeten hebben. Een op de tien (11%) kan geen 

uitspraak doen (% weet niet).

• Met name Nederlanders die in niet stedelijk gebied wonen zijn 

voorstander van het idee dat dronevliegers eerst omwonenden 

moeten inlichten (61%).

• Drone-vliegers zijn vaker tegen het idee dat drone-vliegers 

omwonenden vooraf moeten inlichten (24%). Nederlanders die iets 

over drones hebben gelezen of juist helemaal geen ervaring hebben 

met drones, zijn juist vaker voorstander van het idee (56%).

2%

6%

10%

16%

6%

24%

25%

43%

36%

33%

41%

17%

10%

8%

11%

10%

In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? 
(Basis - allen, n=1.524)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens
Eens Zeer eens Weet niet

Het is belangrijk dat drones voor (eerste) hulpverlening duidelijk 
herkenbaar zijn 

Drone-vliegers zouden verplicht moeten zijn omwonenden vooraf 
in te lichten als ze een drone gebruiken 

Als ik een drone zie vliegen, wil ik kunnen achterhalen wie de drone 
bestuurt 
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Nog veel onbekendheid over de veiligheid van drones

• Relatief veel Nederlanders geven aan dat ze niet weten of drones 

gevaarlijk zijn (25%). Volgens 10% van de Nederlanders zijn drones 

niet gevaarlijk. 40% onderschrijft het gevaar van drones.

• Nederlanders die zelf vliegen met drones geven minder vaak aan dat 

drones gevaarlijk zijn (19%).

• 51% van de Nederlanders geeft aan niet te weten of drones 

gemakkelijk gehackt kunnen worden. volgens 6% is dat niet het geval 

en 24% denkt van wel.

• Nederlanders die ervaring hebben met drones zijn het vaker oneens 

dat een drone gemakkelijk gehackt kan worden (17%). De mate 

waarin binnen deze groep gedacht wordt dat drones wel 

gemakkelijk gehackt kunnen worden is gelijk aan de beleving van het 

Nederlands publiek (24%).
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Drones tasten gevoel van privacy aan

• Drones tasten in zekere mate het gevoel van privacy aan. Driekwart (76%) van 

de Nederlanders antwoordt bevestigend dat je nooit weet wie (nog meer) naar 

de beelden kijkt die een drone maakt. 4% is het oneens. 

• Drone-vliegers zijn het vaker oneens dat je niet weet wie er meekijkt naar de 

beelden die een drone maakt (14%). Nederlanders die een drone hebben zien 

vliegen of er over hebben gelezen, antwoorden vaker bevestigend op de 

stelling (81%).

• 71% geeft aan dat zij het gevoel hebben dat iemand inbreuk maakt op hun 

privacy wanneer er met een drone langs of over het huis wordt gevlogen. 7% 

heeft dat gevoel niet. De vraag over privacy was zonder context uitgevraagd. 

Het gaat hier dus om een algemeen gevoel over de aantasting van de privacy 

door drones. Verderop in het rapport kijken we naar verschillende situaties en 

welke rol privacy dan inneemt bij de inzet van drones.

• Met name Nederlanders die enkel iets hebben gelezen over drones hebben 

het gevoel dat iemand inbreuk maakt op hun privacy (78%). Nederlanders die 

met een drone hebben gevlogen, hebben dit gevoel minder sterk (61%).

3%

6%

10%

16%

46%

40%

30%

31%

10%

6%

In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? 
(Basis - allen, n=1.524)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens

Eens Zeer eens Weet niet

Je weet nooit wie er meekijkt naar de beelden die een drone maakt 

Ik heb het gevoel dat iemand inbreuk maakt op mijn privacy 
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Privacy van burgers minder belangrijk als het gaat om het 
inzetten van drones door hulpdiensten

• Inzet van drones door hulpverlening (zoals politie en 

medische inzet) gaat boven privacy van burgers, vinden 

Nederlanders. Zelfs met de afweging van mogelijk 

neerstort gevaar van drones. 

• Wanneer het gaat om privacy van burgers en vrijheid van 

drone-bestuurders, dan is er iets meer steun voor privacy 

van burgers.

• Drone-vliegers vinden overwegend ook dat privacy van 

burgers voor vrijheid van drone-bestuurders gaat, maar 

dragen dit wel minder sterk uit dan niet drone-vliegers.

• In hoeverre regulering vanuit de overheid gewenst is 

versus de vrijheid van dronebestuurders, is nog niet 

duidelijk. Wel is er onder Nederlanders behoefte aan het 

aanwijzen van vlieggebieden.

• Drone-vliegers neigen ook meer naar regulering versus 

vrijheid, maar wel minder sterk dan niet drone-vliegers.

Kies een antwoord afhankelijk van de mate waarin 
de uitspraak bij jou past: (Basis – allen, n=1.524)

Privacy van burgers 
Vrijheid van drone-

bestuurders

Veel regulering 

door de overheid

Weinig sturing 

door de overheid

Privacy van burgers
Ondersteuning 

politie*

Gevaar neerstorten Medische inzet*

Privacy van burgers Medische inzet*

Overal kunnen 
vliegen

Gebieden aanwijzen 
waar gevlogen mag 

worden
*
Ondersteuning politie (volgen van een verdachte/opsporen vermisten)
Medische inzet (bijv. vervoeren van medicijnen, bloedtransfusie, vaccins) 
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Verschillen in de samenleving

Binnen de samenleving zien we een aantal verschillen optreden tussen 

groepen. Het meest kritisch op drones zijn de Postmaterialisten. Zij vinden 

vaker dat drones veel geluid maken. Geluidsoverlast is ook vaker een 

spontane associatie die deze groep heeft met drones. Deze groep verwacht 

dan ook dat zij zich vaker zullen gaan storen aan drones rondom hun huis. 

Deze groep burgers maakt zich ook meer zorgen om hun privacy in het 

algemeen als het gaat om drones. Er is onder deze groep wel steun om drones 

in te zetten om hulpdiensten te ondersteunen. 

Een groep die juist voor de vrijheid is van pleziervliegers zijn de 

Gemaksgeoriënteerden. Hebben minder het gevoel dat drones de rust 

verstoren en verwachten ook minder vaak dat zij zich zullen storen aan drones 

rondom hun huis. Zij maken zich minder zorgen om hun privacy in het 

algemeen als het om drones gaat. Daarnaast ziet deze groep in vergelijking 

met de rest van de Nederlandse bevolking drones minder als gevaarlijke 

apparaten. Zij zijn vaker tegenstander van het idee dat drones enkel voor 

maatschappelijke en zakelijke doeleinden ingezet zouden mogen worden. Zij 

zijn ook vaker tegenstander van het idee dat dronevliegers hun aanwezigheid 

vooraf zouden moeten melden aan omwonenden. In deze groep is het 

dronebezit* ‘hoog’ (16%). 

De meest conservatieven groepen (de Traditionele Burgerij en de Moderne 

Burgerij) geven vaker aan dat zij wat minder bekend zijn met drones. Ze 

kunnen vaker geen antwoord geven in hoeverre zij drones een veilig apparaat 

vinden. Traditionele Burgers maken zich vaker zorgen om hun privacy in het 

algemeen als het gaat om drones. De twee conservatieve groepen zijn vaker 

voorstander dat drones enkel voor maatschappelijke en zakelijke doeleinden 

worden ingezet. De Moderne Burgers willen ook vaker dat dronevliegers hun 

aanwezigheid vooraf moeten melden aan omwonenden. 

De Opwaarts Mobielen hebben een sterke behoefte om te achterhalen wie 

de drone bestuurder is. Deze groep maakt zich wat vaker zorgen om de 

veiligheid van apparaten. Ze vinden in vergelijking met andere groepen 

drones vaker gevaarlijk. Ze vinden het ook een minder goed idee om drones in 

te zetten voor hulpdiensten. Als het gaat om privacy  maken zij zich echter 

minder zorgen in vergelijking met andere groepen in de samenleving. Wel 

zouden ze graag inzicht hebben in wie de drone bestuurd. In deze groep is het 

dronebezit* ‘hoog’ (17%). 

Ook Kosmopolieten menen vaker dat drones gevaarlijk zijn. Toch zijn ze 

grote voorstanders van de inzet van drones voor hulpdiensten. Ze vinden 

minder vaak dat drones enkel voor maatschappelijke en zakelijke doeleinden 

ingezet zouden mogen worden. 

Klik hier voor een 
uitleg over Mentality

*Iemand heeft zelf een drone of iemand anders in het huishouden. 

Dit kunnen ook drones van minder dan een kilo zijn.



Inzet in verschillende situaties
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Verdeeldheid over de vraag waar drones mogen vliegen; iets 
meer steun vliegen in natuurgebieden dan in woonwijken

Voorafgaand aan dit onderzoek was de veronderstelling dat Nederlanders 

anders reageren op drones wanneer deze in hun woonwijk rondvliegen, 

dan op een meer afgelegen plek, zoals een natuurgebied. In dit onderzoek 

is eerst in het algemeen gevraagd naar de mening van Nederlanders over 

het vliegen met drones in woonwijken en natuurgebieden. Daarvan staan 

de resultaten hiernaast weergegeven in de grafiek en worden de 

resultaten hieronder beschreven. Op de volgende pagina’s gaan we dieper 

in op enkele situaties, of zoneringen. Bij de verdieping is gekeken naar 

randvoorwaarden voor het vliegen met drones. In welke situaties vindt 

men dat acceptabel?

• Voor de verdieping is eerst het algemene beeld van Nederlanders 

gemeten. Hieruit komt naar voren dat Nederlanders verdeeld zijn over 

de vraag waar drones zouden mogen vliegen. Over het algemeen 

blijkt dat er meer steun is voor het vliegen met drones in 

natuurgebieden (36%) dan in woonwijken (21%).

• Er is een relatief grote groep tegenstanders die vindt dat drones niet in 

natuurgebieden mogen vliegen (28%) en niet in woonwijken (40%).
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Alleen professionals zouden rondom het huis mogen vliegen 
met een drone; zorgen om privacy en veiligheid

• Nederlanders steunen over het 

algemeen de inzet van drones rondom 

hun huis als dit gebeurt om 

hulpdiensten (73% - 83%) en experts te 

ondersteunen (61%). Een meerderheid 

vindt dat alleen professionals in 

woonwijken zouden mogen vliegen 

(63%). 

• Nederlanders steunen minder de inzet 

van drones bij het bewaken van 

gebouwen of het monitoren van drukte 

(45% en 36%).

• Nederlanders hebben het gevoel dat hun 

privacy in gevaar is als drones rondom 

hun huis vliegen (65%). Daarnaast 

kunnen drones volgens twee derde van 

de Nederlanders voor gevaarlijke 

situaties zorgen (62%). 

• 61% wil een verbod op het vliegen van 

drones na 8 uur ‘s avonds.

Als drones worden ingezet voor 
(eerste) hulpverlening 

83%

Als de politie een drone inzet 80%

Als drones door ziekenhuizen worden 
ingezet 

73%

Als een expert een drone inzet bij 
inspectie 

61%

Als drones worden ingezet voor de 
bewaking van nabijgelegen gebouwen 

45%

Als drones worden ingezet om de 
drukte op straat te monitoren 

36%

Als de post een drone gebruikt voor 
postbezorging 

23%

Als een buurtgenoot voor zijn/haar 
plezier rondvliegt 

12%

Wanneer vind jij het goed als er een 
drone rondom jouw huis vliegt? 

% dit vind ik goed

(Basis – allen, n=1.524)

Zie de bijlage voor alle antwoorden.

In hoeverre ben je het eens of oneens met de 
volgende uitspraken? % eens + zeer eens

(Basis - allen, n=1.524)

Mijn privacy is in gevaar als drones rondom mijn huis vliegen 

65%

Alleen professionals zouden met drones in een woonwijk mogen 
vliegen 

63%

Drones in een woonwijk kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen 

62%

Drones zouden na 8 uur ’s avonds niet meer mogen vliegen in 
een woonwijk 

61%

Het is veiliger als drones inspecties uitvoeren (bijv. van daken) 
dan als mensen dat zelf doen 

52%

Je zou drones moeten kunnen volgen via een app of website 
waar ze vliegen 

46%
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Aannemelijk dat Nederlanders actie zullen ondernemen 
wanneer drones rondom hun huis vliegen

• In het onderzoek is gevraagd aan Nederlanders om na te denken over 

drones rondom hun huis en wat voor mogelijke activiteiten zij zouden 

ondernemen in reactie daarop.

• Nog het meest waarschijnlijke is dat Nederlanders klachten gaan 

indienen. De helft van de Nederlanders (50%) denkt er over om een 

klacht in te dienen bij de politie als zij een drone rondom hun huis zouden 

hebben.  Een derde (34%) is van plan een petitie te beginnen of te 

ondertekenen, 26% gaat waarschijnlijk een dronejammer nemen, 21% zou 

de drone vangen of hinderen en 15% zou deelnemen aan een 

demonstratie. 

• Met name Nederlanders die iets hebben gelezen over drones (maar 

zelf geen (directe) ervaring hebben met drones), zijn van plan om een 

klacht in te dienen (57%). 

• Minder waarschijnlijk is dat Nederlanders dronejammers nemen (74%), 

drones zullen vangen, hinderen of neerhalen (79%) of deelnemen aan een 

demonstratie tegen drones (85%). 

15%

29%

38%

41%

45%

35%

37%

36%

38%

40%

38%

26%

20%

15%

11%

12%

8%

6%

6%

4%

Stel het wordt mogelijk dat drones voor allerlei doeleinden rond je huis 
mogen vliegen, onder strikte regels. In hoeverre zou je erover nadenken 

het volgende te doen? (Basis - allen, n=1.524)

Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Zeker wel

Een klacht indienen bij de gemeente of politie 

Een petitie beginnen of ondertekenen tegen drones 

Een dronejammer nemen (dit apparaat verstoort de radiosignalen die nodig zijn 
om de drone te besturen) 

De drone vangen/hinderen (bijv. door een net op te hangen)/neerhalen 

Deelnemen aan een demonstratie tegen drones 
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Privacy is minder beladen onderwerp als drones worden 
ingezet bij evenementen

• Nederlanders steunen de inzet van 

drones voor (eerste) hulpverlening 

tijdens evenementen (84%). 57% vindt 

het een goed idee als drones worden 

ingezet om parkeerterreinen te bewaken 

en 50% de inzet van drones voor crowd

control.

• Minder dan de helft vindt drones een 

vorm van entertainment (bijv. in plaats 

van een vuurwerkshow (42%) of voor 

sportonderdelen (31%)). 31% noemt 

drones een goede vervanging voor 

vuurwerkshows.

• Drones dragen beperkt bij aan het 

veiligheidsgevoel bij evenementen 

(42%). Circa vier op de tien (39%) 

Nederlanders menen dat drones juist 

voor gevaarlijke situaties zorgen. 

• 31% heeft het gevoel dat zijn/haar 

privacy in gevaar is als drones worden 

ingezet bij evenementen.

Als drones worden ingezet voor 
(eerste) hulpverlening 

84%

Als drones worden ingezet om bijv. 
het parkeerterrein te bewaken 

57%

Als drones worden ingezet voor 
crowd control 

50%

Als drones worden ingezet voor 
entertainment

42%

Als drones worden ingezet om foto’s 
en/of filmpjes te maken van het event 

39%

Als drones worden ingezet voor 
sport, bijv. races met drones 

31%

Wanneer vind jij het goed als drones 
ingezet worden bij evenementen? 

% dit vind ik goed

(Basis – allen, n=1.524)

Zie de bijlage voor alle antwoorden.

In hoeverre ben je het eens of oneens met de 
volgende uitspraken? % eens + zeer eens

(Basis - allen, n=1.524)

Alleen professionals zouden met drones bij evenementen mogen 
vliegen 

76%

Ik zou me veiliger voelen als drones worden ingezet bij 
evenementen 

42%

Drones bij evenementen kunnen voor gevaarlijke situaties 
zorgen 

39%

Mijn privacy is in gevaar als drones bij evenementen rondvliegen 

31%

Drones lijken me een goede vervanging voor vuurwerkshows 

31%
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Steun voor het monitoren van natuur en wild door drones, 
maar zorgen om verstoren van rust voor dieren en mensen

• Er is relatief grote steun voor de inzet 

van drones in natuurgebieden als deze 

drones worden gebruikt om de natuur

(84%) en wild te monitoren (64%), 

bijvoorbeeld voor onderzoek (70%). 

• Maar er zijn wel zorgen om de rust van 

dieren (55%) en bezoekers (48%). Een 

derde (34%) verwacht dat dieren in 

gevaar zijn als drones in natuurgebieden 

worden gebruikt. 18% vindt drones 

gevaarlijk voor mensen. 

• Er is iets minder steun voor het filmen 

en fotograferen met drones door 

professionals (56%) en erg weinig voor 

particulieren (20%). 30% heeft het 

gevoel dat zijn privacy in gevaar is in 

natuurgebieden door drones.

• Circa de helft (47%) vindt het goed als 

drones worden ingezet om drukte in 

natuurgebieden te monitoren.

Als drones worden ingezet om 
brandhaarden op te sporen 

84%

Als drones worden ingezet voor 
wetenschappelijke onderzoeken 

70%

Als drones worden ingezet om de 
wildstand in de gaten te houden 

64%

Als drones worden ingezet voor het 
maken van foto’s, documentaires en films 

door professionals in natuurgebieden 
56%

Als drones worden ingezet om de 
drukte van bezoekers in 

natuurgebieden te monitoren 
47%

Als drones worden ingezet voor het 
maken van foto’s, documentaires 

en films voor privégebruik 
20%

Wanneer vind jij het goed als er met 
een drone gevlogen wordt in 

natuurgebieden?% dit vind ik goed

(Basis – allen, n=1.524)

Zie de bijlage voor alle antwoorden.

In hoeverre ben je het eens of oneens met de 
volgende uitspraken? % eens + zeer eens

(Basis - allen, n=1.524)

Alleen professionals zouden met drones in natuurgebieden 
mogen vliegen 

67%

Drones verstoren de rust van dieren 

55%

Drones verstoren de rust van natuurbezoekers 

48%

Drones zijn gevaarlijk voor dieren in natuurgebieden 

34%

Mijn privacy is in gevaar als drones rondvliegen in 
natuurgebieden 

30%

Drones zijn gevaarlijk voor mensen in natuurgebieden 

18%



Hoe denken Nederlanders over drones | Ministerie van IenW 20-4-2021 38

Grote steun voor de inzet van drones bij hulpverlening op 
drukke recreatieplekken

• Nederlanders steunen overwegend de 

inzet van drones voor (eerste) 

hulpverlening (84%).

• Circa zes op de tien vinden het een goed 

idee als drones worden ingezet om 

achtbanen te controleren (63%) of als 

drones worden ingezet voor het bewaken

van het terrein (61%). 34% denkt dat het 

zelfs veiliger is als drones achtbanen 

inspecteren dan als mensen dat doen.

• Circa de helft staat achter het idee om 

drones in te zetten om het gebied schoon 

te houden (53%), om drukte te 

monitoren (50%) of om opnames te 

maken (49%). 32% denkt dat de inzet van 

drones een negatief effect zullen hebben 

op de beleving van bezoekers.

• Volgens 40% kunnen drones voor 

gevaarlijke situaties zorgen en 36% 

maakt zich zorgen om zijn privacy als 

drones worden ingezet.

Als drones worden ingezet voor 
(eerste) hulpverlening 

84%

Als drones worden ingezet om achtbanen 
te inspecteren/controleren op veiligheid 

63%

Als drones worden ingezet om het 
terrein te bewaken 

61%

Als drones worden ingezet voor het 
schoonhouden van het gebied 

53%

Als drones worden ingezet om de 
drukte van bezoekers te monitoren 

50%

Als drones worden ingezet voor het maken 
van foto’s, documentaires en films door 

professionals 
49%

Als drones worden ingezet voor het maken 
van foto’s, documentaires en films voor 

privégebruik 
19%

Wanneer vind jij het goed als er 
drones worden ingezet op drukke 

recreatieplekken*?% dit vind ik goed

(Basis – allen, n=1.524)

Zie de bijlage voor alle antwoorden.

In hoeverre ben je het eens of oneens met de 
volgende uitspraken? % eens + zeer eens

(Basis - allen, n=1.524)

De inzet van drones op deze drukken plekken kan zorgen voor 
gevaarlijke situaties 

40%

Mijn privacy is in gevaar als drones rondvliegen op deze plekken 

36%

Het is veiliger als drones achtbanen inspecteren dan als mensen 
dat zelf doen 

34%

De inzet van drones heeft een negatief effect op de beleving van 
de bezoekers 

32%

*zoals dierentuinen en pretparken
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Over het algemeen steunen Nederlanders de inzet van drones 
voor de vitale infrastructuur, maar zij steunen minder de inzet 
van drones voor het beheer van datacentra

• Circa driekwart van de Nederlanders vinden het een goed idee als drones 

worden ingezet om diverse terreinen van de vitale infrastructuur te 

controleren. Met name de inzet van een drone voor het controleren van 

dijken en sluizen kan op steun rekenen (80%).

• Nederlanders vinden het minder acceptabel als drones worden ingezet 

om datacentra te beheren. Een op de vijf (22%) kan niet aangeven in 

welke mate hij/zij het (on)acceptabel vindt om drones in te zetten voor 

het beheer van datacentra (% weet niet) en een even grote groep vindt 

het niet acceptabel maar ook niet onacceptabel om drones in te zetten 

voor datacentra (22%, zie bijlage). Het is voor Nederlanders waarschijnlijk 

moeilijk een beeld te vormen hoe de inzet van drones er uitziet als het 

gaat om beheer van datacentra.

Zie de bijlage voor alle antwoorden.

Wanneer vind jij het goed als drones worden 
ingezet voor de vitale infrastructuur? 

% acceptabel + zeer acceptabel
(Basis - allen, n=1.524)

Controleren van dijken en sluizen

80%

Bij het controleren van elektriciteitsnetwerken

75%

Controleren van gasleidingen

74%

Controle grensposten

73%

Controleren waterkwaliteit 

73%

Beheer van datacentra 

41%
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Verschillen in stedelijkheid en ervaring

Stedelijkheid

Nederlanders die in zeer sterk stedelijk gebied wonen willen vooral niet in de 

gaten gehouden worden. Zij zijn minder vaak voorstanders om een drone in te 

zetten om drukte te monitoren in verschillende situaties. En ook zijn ze minder 

vaak voorstanders dat drones worden ingezet om gebouwen en terreinen te 

bewaken. Deze groep burgers geeft aan dat zij zich mogelijk onveiliger gaan 

voelen als drones bij evenementen worden ingezet. Zij menen ook vaker dat de 

inzet van drones een negatief effect zal hebben op de beleving van bezoekers 

van drukke recreatieplekken.

We zagen geen opvallende resultaten voor Nederlanders die juist in niet 

stedelijk gebied wonen.

Ervaring

Nederlanders die zelf met drones hebben gevlogen staan positiever 

tegenover het gebruik en de inzet van drones dan andere Nederlanders. Zij 

vinden dat zowel professionals als pleziervliegers in de verschillende situaties 

met drones moeten kunnen vliegen. Privacy is bij deze groep ook minder vaak 

een ‘issue’. Daarnaast zien zij drones minder als een gevaarlijk object dan 

andere Nederlanders.

Nederlanders die niet met een drone hebben gevlogen, maar deze wel recent 

hebben zien vliegen, zijn over het algemeen ook wat positiever over drones. 

Zij zijn voorstanders van de inzet van drones door professionals. Dit geldt niet 

alleen voor hulpdiensten, maar bijvoorbeeld ook voor postbezorging. Deze 

groep vindt drones wel iets gevaarlijker dan de groep die zelf met drones 

vliegt. Op drukke plekken vinden ze dan ook dat alleen professionals zouden 

mogen vliegen met drones. Op wat meer rustigere plekken, zoals de woonwijk 

of natuurgebieden, zouden ook plezier vliegers mogen vliegen.

Nederlanders die alleen iets gelezen hebben over drones zijn vaker 

tegenstander van het recreatief gebruik van drones. Zij maken zich meer 

zorgen om hun privacy. Deze groep vindt vaker dat drones alleen door 

professionals gevlogen zouden mogen worden.

De groep die geen ervaring heeft met drones kan ook vaker niet aangeven wat 

hun mening is over de inzet van drones, wie de drone mag vliegen, met welke 

reden en waar. 
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Verschillen in de samenleving

Het valt op dat de Nieuw Conservatieven in alle verschillende voorgelegde 

situaties vaker aangeven dat hun privacy geen gevaar loop door de inzet van 

drones. Zij vinden ook vaker dat een drone niet voor gevaarlijke situaties 

zorgt. Sterker nog, bij evenementen zouden zij zich misschien wel veiliger 

voelen als drones worden ingezet. Deze groep steunt het gebruik van drones 

voor eerste hulpverlening en voor de inzet door hulpdiensten in verschillende 

situaties. Zij geven voorkeur aan professionals die met een drone vliegen 

boven privégebruik.

Opwaarts Mobielen zien veel mogelijkheden voor drones, onder andere door 

de politie, voor het bewaken van gebouwen en als een vorm van sport of 

entertainment. Het is opvallend dat deze groep minder vaak de inzet van 

drones voor de eerste hulpverlening steunt. 

Opwaarts Mobielen vinden minder vaak dat drones alleen door professionals 

ingezet zouden mogen worden. Mensen zouden ook voor ‘de fun’ met een 

drone moeten kunnen vliegen. Maar deze groep maakt zich wel in enige mate 

zorgen om de veiligheid. Zij vinden vaker dat de drone voor gevaarlijke 

situaties kan zorgen.

De Postmaterialisten maken zich het meest zorgen over hun privacy in de 

verschillende situaties. Ze zien misschien daarom ook liever dat drones niet 

gebruikt worden, zelfs niet door professionals. Ze maken een uitzondering 

voor de eerste hulpverlening. De inzet door eerste hulpverlening steunen zij 

in alle verschillende voorgelegde situaties. 

De Gemaksgeoriënteerden zien weinig problemen met drones. Ze vinden 

bijvoorbeeld minder vaak dat drones de rust verstoren van mensen (en 

dieren). 

Drones zouden volgens Gemaksgeoriënteerden niet alleen beschikbaar 

moeten zijn voor professionals, maar ook voor pleziervliegers. Sterker nog, zij 

steunen de inzet door professionals zelfs iets minder in vergelijking met de 

andere groepen in de samenleving. Dit zien we terug in alle verschillende 

voorgelegde situaties. 

Klik hier voor een 
uitleg over Mentality



Wensen ten aanzien van beleid
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No fly-zones goed bekend onder Nederlanders; 
maximale vlieghoogte relatief onbekend 

Hiernaast staan twee regels die op dit moment gelden voor het vliegen 

met drones. 

• De meeste Nederlanders zijn bekend met de no fly-zones rondom 

vliegvelden (88%). Een op de tien (10%) geeft aan niet te weten of het 

klopt of er rondom vliegvelden zones zijn waar je niet mag vliegen. 

• Twee derde (67%) van de Nederlanders geeft aan dat het klopt dat er 

een wettelijke maximale vlieghoogte is voor drones in Nederland. 

Drie op de tien (29%) geven aan dat zij niet weten of er een wettelijke 

vlieghoogte geldt.

Op de volgende twee pagina’s gaan we in op mogelijke regels rondom 

dronebeleid.

88%

67%

2%

4%

10%

29%

Zijn de onderstaande uitspraken over drones volgens jou waar 
of onwaar? (Basis - allen, n=1.524)

Waar Onwaar Weet ik niet

Rondom vliegvelden gelden er no-fly-zones waar je niet met de drone
mag vliegen 

Er geldt een wettelijke maximale vlieghoogte voor drones in
Nederland 
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Behoefte aan meer regulering rondom privacy

• Er is onder Nederlanders veel behoefte aan regels die de privacy meer 

moeten beschermen. Zo willen Nederlanders dat er strikte regels komen 

met betrekking tot cameragebruik en het maken van beelden (76%) en dat 

er strikte regels komen voor de opslag van data (73%).

• Met name Nederlanders die iets hebben gelezen over drones maar daar 

zelf geen (directe) ervaring mee hebben, vinden dat er strikte regels 

rondom cameragebruik (83%) en opslag (80%) moeten komen. Drone-

vliegers vinden dit minder noodzakelijk (62% en 55%).

• Driekwart van de Nederlanders (73%) vindt het noodzakelijk dat er een 

registratieplicht komt voor drones. GPS-registratie vinden Nederlanders 

minder noodzakelijk (56%).

• Met name Nederlanders die iets hebben gelezen over drones maar daar 

zelf geen (directe) ervaring mee hebben, vinden dat er een 

registratieplicht (80%) en verplichte GPS-registratie (67%) moeten komen. 

Drone-vliegers vinden dit minder noodzakelijk (52% en 44%).

Hieronder zie je een aantal mogelijke eisen staan voor het 
gebruik van drones, zowel professioneel als privé. In hoeverre 

vind je het noodzakelijk dat deze in het beleid van de overheid 
worden vastgelegd?% wel noodzakelijk + erg noodzakelijk

(Basis - allen, n=1.524)

Strikte regels van de overheid met betrekking tot cameragebruik 
en het maken van beelden 

76%

Strikte regels voor de opslag van data 

73%

Een registratieplicht voor drones 

73%

Verplichte GPS-registratie voor drones 

56%

Zie de bijlage voor alle antwoorden.
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Behoefte aan meer verkeersregels voor drones

• Nederlanders zouden graag zien dat drones meer als een voertuig worden 

behandeld. In die zin dat zij graag (meer) verkeersregels voor drones zouden 

zien (68%). 

• Het gaat daarbij vooral om wie een drone mag besturen. Zo wil 71% dat er een 

leeftijdsgrens komt voor het besturen van een drone en dat er zowel een 

praktijk- (63%) als theorie examen (61%) voor het besturen van drones komt. 

• In minder sterke mate gaat het over de plek op de weg. Er is wel grote steun 

voor het vastleggen van een minimale vlieghoogte (74%), maar er is minder 

steun voor het vastleggen van routes voor drones (36%) en vastleggen dat 

drones alleen over bestaande wegen zouden mogen vliegen (25%).

• Over de gehele linie geldt dat drone-vliegers de hier naast beschreven eisen 

minder noodzakelijk vinden. Met name Nederlanders die iets hebben gelezen 

over drones maar daar zelf geen (directe) ervaring mee hebben, vinden de 

eisen vaker noodzakelijk.

Hieronder zie je een aantal mogelijke eisen staan voor het 
gebruik van drones, zowel professioneel als privé. In hoeverre 

vind je het noodzakelijk dat deze in het beleid van de overheid 
worden vastgelegd?% wel noodzakelijk + erg noodzakelijk

(Basis - allen, n=1.524)

Een wettelijke minimale vlieghoogte 

74%

Een leeftijdsgrens voor het besturen van drones 

71%

Verkeersregels voor drones 

68%

Een praktijkexamen voor het besturen van drones 

63%

Een theorie examen voor het besturen van drones 

61%

Vastgelegde routes* voor drones 

36%

Zie de bijlage voor alle antwoorden.

Drones alleen laten vliegen boven bestaande wegen 

25%
*Bij routes is de volgende uitleg gegeven: hier bedoelen we 

over welke wegen, straten en fietspaden drones mogen vliegen
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(Mogelijke) nieuwe regels onbekend

• Circa de helft of meer geeft aan niet te weten of de hiernaast beschreven 

regels gelden vanaf 1 januari 2021*. 

• Vanaf januari is een opleiding voor het besturen van een drone nodig als de 

drone meer dan 250 gram weegt. Deze regel is (waarschijnlijk) nog onbekend 

bij Nederlanders. Omdat dit van het gewicht van de drone afhangt, zal het 

voor veel drone-vliegers ook niet gelden. 

• Er geldt vanaf januari een minimumleeftijd voor het zelfstandig besturen van 

drones. Nederlanders die jonger zijn dan 16 jaar mogen wel onder 

begeleiding een drone besturen. 

*In de vragenlijst is de datum 1 januari gegeven. Dit had echter 31 december 

2020 moeten zijn. In het rapport houden we vast aan 1 januari, omdat dit ook 

zo is uitgevraagd.

30%

29%

17%

12%

18%

16%

31%

30%

52%

54%

52%

58%

Vanaf 1 januari geldt in Nederland de regelgeving van de Europese 
Unie voor het vliegen met drones. Geef aan of de onderstaande regels 

volgens jou waar of onwaar zijn in het nieuwe beleid: 
(Basis - allen, n=1.524)

Waar Onwaar Weet ik niet

Er is een minimumleeftijd voor het besturen van een drone 

Je mag met een drone alleen overdag vliegen 

Je moet een examen afleggen voordat je met drones mag vliegen 

Drones mogen alleen over bestaande wegen vliegen 
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Overwegend geen vertrouwen dat particuliere drone-vliegers 
de nieuwe regels zullen naleven

• 43% van de Nederlanders heeft geen vertrouwen dat drone-vliegers de 

nieuwe regels vanaf 1 januari zullen naleven. 22% heeft daar wel 

vertrouwen in.

• Met name Nederlanders die iets hebben gelezen over drones maar 

daar zelf geen (directe) ervaring mee hebben, hebben weinig 

vertrouwen in drone-vliegers (49%). Onder drone-vliegers zelf zijn de 

meningen verdeeld. Een derde (36%) vertrouwt er niet op dat zijn 

mede drone-vliegers zich aan de regels zullen houden. Een even grote 

groep (36%) heeft dat vertrouwen wel.

• Nederlanders hebben meer vertrouwen in de naleving van professionele 

drone-vliegers (61%). Een op de tien (8%) verwacht niet dat deze groep 

de regels zullen gaan naleven.

• Nederlanders die helemaal geen ervaring met drones hebben, hebben 

minder vertrouwen in de naleving van professionals (54%).

14%

2%

29%

6%

25%

20%

19%

42%

3%

19%

11%

11%

Vanaf 1 januari geldt in Nederland de regelgeving van de Europese Unie 
voor het vliegen van drones. In hoeverre heb je er vertrouwen in dat: 

(Basis - allen, n=1.524)

Helemaal geen vertrouwen Weinig vertrouwen

Niet veel, niet weinig vertrouwen Een beetje vertrouwen

Zeer veel vertrouwen Weet ik niet

Drone-vliegers die voor hun eigen plezier vliegen deze regels gaan naleven? 

Professionele drone-vliegers deze regels gaan naleven? 



2%

3%

3%

4%

3%

14%

5%

8%

9%

11%

13%

32%

19%

24%

24%

24%

27%

26%

47%

44%

44%

42%

38%

12%

14%

12%

12%

10%

10%

3%

13%

9%

8%

9%

9%

13%

Ik denk dat Nederlanders drones eerder zullen
accepteren als ze beter weten waarvoor drones

worden gebruikt

Ik zou willen weten door wie drones allemaal kunnen
worden gebruikt

Ik zou willen weten waar drones allemaal voor kunnen
worden gebruikt

Ik zou meer willen weten over de regelgeving rondom
drones

Ik wil meer weten van de risico’s van drones 

Ik vind dat ik voldoende op de hoogte word gehouden
over de regelgeving rond drones

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen: 
(Basis - allen, n=1.524)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet niet ik
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Nederlanders willen meer informatie over diverse aspecten 
rondom drones

• Er is een relatief grote behoefte aan informatie 

over diverse aspecten van drones. Zoals wie drones 

kunnen gebruiken (56%), waarvoor drones gebruikt 

kunnen worden (56%), wat de regelgeving is (52%) 

en wat risico’s zijn van drones (48%).

• De helft van de Nederlanders vinden zelf dat ze 

onvoldoende op de hoogte worden gehouden over 

de regelgeving rond drones (46%).

• Er is een hoge mate van vertrouwen dat anderen 

drones eerder zullen accepteren als ze beter weten 

waarvoor drones gebruikt worden (61%).
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Verschillen in de samenleving

De Nieuwe Conservatieven vinden het vaker noodzakelijk dat in de 

regelgeving vast wordt gelegd wat verkeersregels zijn voor drones. Zij zijn 

vaker voorstander voor een theorie-examen, een leeftijdseis en een minimale 

vlieghoogte. Van deze groep hoeven drone-vliegers niet gebonden te zijn aan 

bestaande wegen. Nieuwe Conservatieven vinden dat ze onvoldoende op de 

hoogte worden gehouden over de regelgeving voor drones. Ze willen graag 

meer weten over de regelgeving rondom drones. 

De Gemaksgeoriënteerden zien (meer) regelgeving niet zitten en vinden 

regels voor het verkeer, cameragebruik en dataopslag minder noodzakelijk dan 

andere groepen. Onder deze groep is ook minder steun voor een theorie-

examen voor het vliegen met een drone. Gemaksgeoriënteerden zijn zelfs 

vaker tegenstanders van het registreren van de drone, een praktijkexamen 

voor een vliegbrevet en een leeftijdsgrens. Als laatste valt op dat de 

informatiebehoefte rondom de regelgeving van drones onder deze groep laag 

is. 

De Opwaarts mobielen staan er ongeveer gelijk in als de 

Gemaksgeoriënteerden. Ook zij vinden regels zoals registratieplicht, 

dataopslag en een leeftijdsgrens minder vaak noodzakelijk. Ze zijn vaker 

tegenstander van regels rondom cameragebruik en verkeersregels. Hoewel zij 

minder sturing willen, is deze groep wel vaker van plan om actie tegen drones 

te nemen. Zij geven vaker aan dat ze van plan zijn om een drone te hinderen of 

te vangen, een dronejammer te nemen, een petitie tegen drones te beginnen 

of te ondertekenen of van plan zijn om mee te doen met een demonstratie. 

Deze groep heeft wel vaker het gevoel dat ze voldoende op de hoogte worden 

gehouden van de regelgeving rondom drones.

De Postmaterialisten vinden vaker dat regulering nodig is. Zij zijn dan vaker 

voorstanders van de verschillende voorgelegde, mogelijke regels rondom 

drones. De groep geeft vaker aan dat zij een klacht zullen indienen bij de politie 

als ze last hebben van een drone. Ook geven zij vaker aan dat ze van plan zijn 

een petitie tegen drones te beginnen of te ondertekenen en om met een 

demonstratie mee te doen. Deze groep heeft een grote informatiebehoefte. 

Ze willen meer weten over de regelgeving en wat risico’s van drones zijn. Ze 

vinden dat ze nu onvoldoende op de hoogte gehouden worden wat de regels 

rondom drones zijn. 



Bijlagen
Overige resultaten
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Bijlage: tabellen
Spontaan beeld bij/van drones

Wat komt er allemaal in je op als je denkt aan drones?
Allen

(n = 1524)

Filmen/fotograferen/opnemen (in de lucht) 33%

Vliegen 29%

Bespieden/Spionage 11%

Privacy(schending) 10%

Afstandsbediening/Bestuurbaar (op afstand) 10%

(Geluids)overlast 10%

Hobby/Speelgoed 9%

Hoogte/In de lucht 8%

Gevaarlijk (voor mensen) 8%

(Mini) helikopter/vliegtuig 8%

Politie 6%

Bezorging (van goederen) 5%

Controle/Inspectie/Observatie 5%

Innovatief/Modern/Toekomst 5%

Leuk 5%

Handig/Hulpmiddel 5%

Mooie beelden 4%

Tegen de regels/Striktere wetgeving nodig 4%

Wat komt er allemaal in je op als je denkt aan drones? 

vervolg

Allen

(n = 1524)

Duur 4%

Leger 4%

Technologie 4%

Oorlog(voering)/Wapen 4%

Overzicht 3%

Gevaarlijk voor de luchtvaart 2%

Veiligheid 2%

Opsporing criminaliteit/Zoeken naar vermiste personen 2%

Breed inzetbaar 2%

Compact/Klein 2%

DJI/Overheid 1%

Onbemand 1%

Misbruik door criminelen 1%

Brandweer 0%

Overige antwoorden 14%

Weet niet/geen antwoord 15%

Totaal Antwoorden n = 3632

Totaal Ondervraagden n = 1524

Terug naar de 
resultaten
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Bijlage: tabellen
Spontaan ideeën bij voor- en nadelen van drones

Welke voordelen kun je bedenken bij 

het gebruik van drones?

Allen

(n = 1524)

Luchtfotografie en -video 18%

Goed overzicht (van omgeving/situaties) 16%

Mooie beelden 16%

Snel (ter plaatse) 9%

Bereiken van onbegaanbaar of gevaarlijk 

gebied
9%

Handig/Makkelijk in gebruik 9%

Hulpmiddel voor politie 6%

Bezorging (van goederen) 6%

Leuk om te doen 5%

Opsporing criminaliteit 5%

Controle/Inspectie/Observatie 4%

Compact/Klein 3%

Onbemand/Op afstand bestuurbaar 3%

Inzet bij 

calamiteiten/ongelukken/rampen
3%

Waarborgen veiligheid 2%

Welke voordelen kun je bedenken bij 

het gebruik van drones? vervolg

Allen

(n = 1524)

Waarborgen veiligheid 2%

Hulpmiddel voor brandweer 2%

Goedkoop 2%

Hulpmiddel voor leger 2%

Verkeerscontroles/Verkeersinformatie 2%

Beveiliging/Bewaking 1%

Breed inzetbaar 1%

Hulpmiddel voor hulpdiensten 1%

Zoeken naar vermiste personen 1%

Hulpmiddel voor overheid 1%

Overige antwoorden 9%

Weet niet/geen antwoord 29%

Totaal Antwoorden n = 2511

Totaal Ondervraagden n = 1524

Welke nadelen kun je bedenken bij het 

gebruik van drones?

Allen

(n = 1524)

Schending van privacy 38%

Gevaar voor ander luchtverkeer 13%

Bespieden/Spionage 13%

(Geluids)overlast 8%

Gevaarlijk/Onveilig(e apparaten) 4%

Gevaar bij ondeskundig gebruik 4%

Gevaarlijk voor mensen op de grond 3%

Misbruik door criminelen 2%

Iedereen mag ermee 

vliegen/Onvoldoende regelgeving
2%

Verstoort de natuur/dieren 2%

Drones mogen niet overal vliegen 2%

Oorlogvoering 1%

Misbruik door terroristen 1%

Overige antwoorden 7%

Weet niet/geen antwoord 30%

Totaal Antwoorden n = 2006

Totaal Ondervraagden n = 1524

Terug naar de 
resultaten
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Bijlage: tabellen
Steun zonering woonwijk (1/2)

Als drones worden ingezet voor (eerste) hulpverlening

Goed 83%

Neutraal 10%

Niet goed 2%

Weet niet 5%

Als de politie een drone inzet

Goed 80%

Neutraal 13%

Niet goed 3%

Weet niet 5%

Als drones door ziekenhuizen worden ingezet om 

medicijnen, bloedtransfusie en vaccins rond te brengen

Goed 73%

Neutraal 16%

Niet goed 5%

Weet niet 6%

Als een expert een drone inzet bij inspectie

Goed 61%

Neutraal 24%

Niet goed 7%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet voor de bewaking van 

nabijgelegen gebouwen

Goed 45%

Neutraal 30%

Niet goed 17%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet om de drukte op straat te 

monitoren

Goed 36%

Neutraal 35%

Niet goed 23%

Weet niet 7%

Als de post een drone gebruikt voor postbezorging

Goed 23%

Neutraal 31%

Niet goed 38%

Weet niet 8%

Als drones worden ingezet voor de bewaking van 

nabijgelegen gebouwen

Goed 45%

Neutraal 30%

Niet goed 17%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet om de drukte op straat te 

monitoren

Goed 36%

Neutraal 35%

Niet goed 23%

Weet niet 7%

Wanneer vind jij het goed als er een drone rondom jouw huis vliegt? (Basis – allen, n=1.524)

Terug naar de resultaten
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Bijlage: tabellen
Steun zonering woonwijk (2/2)

Mijn privacy is in gevaar als drones rondom mijn huis vliegen

Zeer oneens + oneens 8%

Niet eens, niet oneens 21%

Zeer eens + eens 65%

Weet niet 6%

Alleen professionals zouden met drones in een woonwijk mogen 

vliegen, niet mensen die voor hun eigen plezier met een drone vliegen

Zeer oneens + oneens 11%

Niet eens, niet oneens 20%

Zeer eens + eens 63%

Weet niet 7%

Drones in een woonwijk kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen

Zeer oneens + oneens 4%

Niet eens, niet oneens 24%

Zeer eens + eens 62%

Weet niet 10%

Drones zouden na 8 uur ’s avonds niet meer mogen vliegen in een 

woonwijk

Zeer oneens + oneens 6%

Niet eens, niet oneens 22%

Zeer eens + eens 61%

Weet niet 10%

Het is veiliger als drones inspecties uitvoeren (bijv. van daken) dan als 

mensen dat zelf doen

Zeer oneens + oneens 11%

Niet eens, niet oneens 25%

Zeer eens + eens 52%

Weet niet 12%

Je zou drones moeten kunnen volgen via een app of website waar ze 

vliegen

Zeer oneens + oneens 10%

Niet eens, niet oneens 26%

Zeer eens + eens 46%

Weet niet 17%

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken? (Basis – allen, n=1.524)

Terug naar de resultaten
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Bijlage: tabellen
Steun zonering evenementen

Als drones worden ingezet voor (eerste) 

hulpverlening 

Goed 84%

Neutraal 9%

Niet goed 2%

Weet niet 5%

Als drones worden ingezet om bijv. het 

parkeerterrein te bewaken 

Goed 57%

Neutraal 26%

Niet goed 10%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet voor crowd

control 

Goed 50%

Neutraal 30%

Niet goed 12%

Weet niet 8%

Als drones worden ingezet voor 

entertainment, bijv. in plaats van een 

vuurwerkshow 

Goed 42%

Neutraal 30%

Niet goed 18%

Weet niet 10%

Als drones worden ingezet om foto’s 

en/of filmpjes te maken van het event 

Goed 39%

Neutraal 37%

Niet goed 17%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet voor sport, 

bijv. races met drones 

Goed 31%

Neutraal 29%

Niet goed 32%

Weet niet 8%

Wanneer vind jij het goed als drones ingezet worden bij 
evenementen? (Basis – allen, n=1.524)

Terug naar de resultaten

Alleen professionals zouden met drones bij 

evenementen mogen vliegen 

Zeer oneens + oneens 4%

Niet eens, niet oneens 13%

Zeer eens + eens 76%

Weet niet 7%

Ik zou me veiliger voelen als drones worden 

ingezet bij evenementen 

Zeer oneens + oneens 14%

Niet eens, niet oneens 32%

Zeer eens + eens 42%

Weet niet 12%

Drones bij evenementen kunnen voor 

gevaarlijke situaties zorgen 

Zeer oneens + oneens 14%

Niet eens, niet oneens 32%

Zeer eens + eens 39%

Weet niet 15%

Mijn privacy is in gevaar als drones bij 

evenementen rondvliegen 

Zeer oneens + oneens 25%

Niet eens, niet oneens 34%

Zeer eens + eens 31%

Weet niet 9%

Het is veiliger als drones inspecties uitvoeren 

(bijv. van daken) dan als mensen dat zelf doen

Zeer oneens + oneens 11%

Niet eens, niet oneens 25%

Zeer eens + eens 52%

Weet niet 12%

Drones lijken me een goede vervanging voor 

vuurwerkshows 

Zeer oneens + oneens 29%

Niet eens, niet oneens 23%

Zeer eens + eens 31%

Weet niet 17%

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken? 
(Basis – allen, n=1.524)
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Bijlage: tabellen
Steun zonering natuurgebieden

Als drones worden ingezet om 

brandhaarden op te sporen 

Goed 84%

Neutraal 9%

Niet goed 1%

Weet niet 6%

Als drones worden ingezet voor 

wetenschappelijke onderzoeken 

Goed 70%

Neutraal 20%

Niet goed 4%

Weet niet 6%

Als drones worden ingezet om de 

wildstand in de gaten te houden 

Goed 64%

Neutraal 22%

Niet goed 7%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet voor het maken 

van foto’s, documentaires en films door 

professionals in natuurgebieden 

Goed 56%

Neutraal 29%

Niet goed 9%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet om de drukte 

van bezoekers in natuurgebieden te 

monitoren 

Goed 47%

Neutraal 32%

Niet goed 14%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet voor het maken 

van foto’s, documentaires en films voor 

privégebruik 

Goed 20%

Neutraal 30%

Niet goed 43%

Weet niet 7%

Wanneer vind jij het goed als er met een drone gevlogen 
wordt in natuurgebieden? (Basis – allen, n=1.524)

Alleen professionals zouden met drones in 

natuurgebieden mogen vliegen 

Zeer oneens + oneens 9%

Niet eens, niet oneens 16%

Zeer eens + eens 67%

Weet niet 7%

Drones verstoren de rust van dieren 

Zeer oneens + oneens 9%

Niet eens, niet oneens 24%

Zeer eens + eens 55%

Weet niet 12%

Drones verstoren de rust van natuurbezoekers 

Zeer oneens + oneens 12%

Niet eens, niet oneens 30%

Zeer eens + eens 48%

Weet niet 10%

Drones zijn gevaarlijk voor dieren in 

natuurgebieden 

Zeer oneens + oneens 18%

Niet eens, niet oneens 31%

Zeer eens + eens 34%

Weet niet 16%

Mijn privacy is in gevaar als drones 

rondvliegen in natuurgebieden 

Zeer oneens + oneens 28%

Niet eens, niet oneens 33%

Zeer eens + eens 30%

Weet niet 9%

Drones zijn gevaarlijk voor mensen in 

natuurgebieden 

Zeer oneens + oneens 31%

Niet eens, niet oneens 34%

Zeer eens + eens 18%

Weet niet 16%

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken? 
(Basis – allen, n=1.524)

Terug naar de resultaten
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Bijlage: tabellen
Steun zonering drukke recreatieplekken

Als drones worden ingezet voor (eerste) 

hulpverlening 

Goed 84%

Neutraal 9%

Niet goed 2%

Weet niet 5%

Als drones worden ingezet om 

achtbanen te inspecteren/controleren 

op veiligheid 

Goed 63%

Neutraal 20%

Niet goed 10%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet om het 

terrein te bewaken 

Goed 61%

Neutraal 26%

Niet goed 8%

Weet niet 6%

Als drones worden ingezet om de drukte 

van bezoekers te monitoren 

Goed 50%

Neutraal 31%

Niet goed 12%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet voor het maken 

van foto’s, documentaires en films door 

professionals

Goed 49%

Neutraal 33%

Niet goed 11%

Weet niet 7%

Als drones worden ingezet voor het maken 

van foto’s, documentaires en films voor 

privégebruik 

Goed 19%

Neutraal 29%

Niet goed 45%

Weet niet 7%

Wanneer vind jij het goed als er met een drone gevlogen 
wordt in natuurgebieden? (Basis – allen, n=1.524)

De inzet van drones op deze drukken plekken kan zorgen voor gevaarlijke situaties 

Zeer oneens + oneens 14%

Niet eens, niet oneens 32%

Zeer eens + eens 40%

Weet niet 8%

Mijn privacy is in gevaar als drones rondvliegen op deze plekken 

Zeer oneens + oneens 22%

Niet eens, niet oneens 33%

Zeer eens + eens 36%

Weet niet 9%

Het is veiliger als drones achtbanen inspecteren dan als mensen dat zelf doen 

Zeer oneens + oneens 21%

Niet eens, niet oneens 28%

Zeer eens + eens 34%

Weet niet 17%

De inzet van drones heeft een negatief effect op de beleving van de bezoekers 

Zeer oneens + oneens 21%

Niet eens, niet oneens 31%

Zeer eens + eens 32%

Weet niet 16%

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende 
uitspraken? (Basis – allen, n=1.524)

Terug naar de resultaten

Als drones worden ingezet voor het 

schoonhouden van het gebied 

Goed 53%

Neutraal 27%

Niet goed 13%

Weet niet 7%
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Bijlage: tabellen
Steun zonering vitale infrastructuur

Wanneer vind jij het goed als drones worden ingezet voor de 
vitale infrastructuur? (Basis – allen, n=1.524)

Controleren van dijken en sluizen 

Zeer onacceptabel + onacceptabel 4%

Niet acceptabel, niet onacceptabel 8%

Zeer acceptabel + acceptabel 80%

Weet niet 7%

Bij het controleren van elektriciteitsnetwerken 

Zeer onacceptabel + onacceptabel 5%

Niet acceptabel, niet onacceptabel 11%

Zeer acceptabel + acceptabel 75%

Weet niet 10%

Controleren van gasleidingen 

Zeer onacceptabel + onacceptabel 6%

Niet acceptabel, niet onacceptabel 11%

Zeer acceptabel + acceptabel 74%

Weet niet 9%

Terug naar de resultaten

Controle grensposten 

Zeer onacceptabel + onacceptabel 6%

Niet acceptabel, niet onacceptabel 12%

Zeer acceptabel + acceptabel 73%

Weet niet 9%

Controleren waterkwaliteit 

Zeer onacceptabel + onacceptabel 5%

Niet acceptabel, niet onacceptabel 12%

Zeer acceptabel + acceptabel 73%

Weet niet 10%

Beheer van datacentra 

Zeer onacceptabel + onacceptabel 14%

Niet acceptabel, niet onacceptabel 22%

Zeer acceptabel + acceptabel 41%

Weet niet 22%
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Bijlage: tabellen
Wens voor regelgeving (1/2)

Hieronder zie je een aantal mogelijke eisen staan voor het gebruik van drones, zowel professioneel als privé. In 
hoeverre vind je het noodzakelijk dat deze in het beleid van de overheid worden vastgelegd? (Basis – allen, n=1.524)

Strikte regels van de overheid met betrekking tot cameragebruik en 

het maken van beelden 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 4%

Neutraal 14%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 76%

Weet niet 6%

Strikte regels voor de opslag van data 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 4%

Neutraal 15%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 73%

Weet niet 7%

Een registratieplicht voor drones 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 5%

Neutraal 15%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 73%

Weet niet 7%

Terug naar de resultaten

Een wettelijke minimale vlieghoogte 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 4%

Neutraal 13%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 74%

Weet niet 10%

Een leeftijdsgrens voor het besturen van drones 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 5%

Neutraal 15%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 71%

Weet niet 9%

Verkeersregels voor drones 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 4%

Neutraal 18%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 68%

Weet niet 10%
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Bijlage: tabellen
Wens voor regelgeving (2/2)

Hieronder zie je een aantal mogelijke eisen staan voor het gebruik van drones, zowel professioneel als privé. In 
hoeverre vind je het noodzakelijk dat deze in het beleid van de overheid worden vastgelegd? (Basis – allen, n=1.524)

Een praktijkexamen voor het besturen van drones 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 9%

Neutraal 18%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 63%

Weet niet 10%

Een theorie examen voor het besturen van drones 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 10%

Neutraal 19%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 61%

Weet niet 10%

Verplichte GPS-registratie voor drones 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 10%

Neutraal 22%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 56%

Weet niet 12%

Terug naar de resultaten

Vastgelegde routes voor drones 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 15%

Neutraal 32%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 36%

Weet niet 16%

Een leeftijdsgrens voor het besturen van drones 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 5%

Neutraal 15%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 71%

Weet niet 9%

Drones alleen laten vliegen boven bestaande wegen 

Helemaal niet noodzakelijk + niet noodzakelijk 19%

Neutraal 36%

Wel noodzakelijk + erg noodzakelijk 25%

Weet niet 19%



Bijlagen
Mentality model
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Het Mentality-model
Achtergrond

Waarden en leefstijlmodel

Mentality is de naam van het waarden- en leefstijlmodel dat Motivaction op 

eigen initiatief en in samenwerking met buitenlandse partnerbureaus sinds 

1997 uitvoert. Waarden vormen de sleutel die toegang geeft tot de 

belevingswereld en de leefstijl van de hedendaagse Nederlander. Ze maken 

inzichtelijk waarom mensen ambiëren wat ze ambiëren, kopen wat ze kopen, 

zien wat ze zien en waarom zij zich bij verschillende media thuisvoelen. 

Mentality maakt gebruik van twee instrumenten om inzicht te verwerven in de 

waardenoriëntaties van doelgroepen: sociale milieus en sociaal-culturele 

onderstromen. Hieronder worden beide instrumenten kort toegelicht.

1. Sociale milieus zijn groepen mensen die op een vergelijkbare manier in 

het leven staan: zij delen waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en 

relaties en tonen overeenkomstige ambities en aspiraties. De 

sociaalmilieu-index is gebaseerd op wat mensen van belang achten in het 

alledaagse leven. 

2. Sociaal-culturele onderstromen zijn fenomenen in de samenleving die 

van invloed zijn op het gedrag van mensen en waar sommige groepen 

hoog op scoren en andere groepen juist niet. Deze onderstromen 

scheiden en verbinden bevolkingsgroepen. Elke persoon ‘doet in een 

bepaalde mate mee’ aan zo’n onderstroom: hij hecht sterk aan ‘law & 

order’ of juist helemaal niet of scoort hoog op ‘individualiseringsangst’ of 

juist niet. De sociaal-culturele onderstromen zijn in specifieke sociale 

milieus meer of minder actief. 

Methodiek

Mentality maakt gebruik van verschillende dataverzamelingstechnieken. Op 

basis van levensdiepte-interviews van 3 tot 4 uur met een doorsnede van de 

Nederlandse samenleving, uitgebreide fotoreportages van interieurs en een 

uitgebreide schriftelijke vragenlijst die door een representatief deel van de 

bevolking wordt ingevuld, is in 1997 het eerste Motivaction waardenmodel 

vormgegeven. Sindsdien hebben jaarlijks circa 1.250 tot 2.250 Nederlanders 

aan het onderzoek deelgenomen. 
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Het Mentality-model
Achtergrond

Het model

Uit het Mentality-onderzoek blijkt dat de Nederlandse samenleving bestaat uit 

een achttal consistente sociale milieus met overeenkomstige 

waardenprofielen. Deze sociale milieus zijn niet gedefinieerd op basis van 

sociale klassen of socio-economische variabelen, maar op basis van 

persoonlijke opvattingen, waarden en normen die aan de leefstijl van mensen 

ten grondslag liggen. Elk milieu kent een eigen leefstijl en 

waardenpatroonpatroon. Het waardenpatroon van elk sociaal milieu komt tot 

uiting in concreet gedrag, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, media, 

politiek, mobiliteit, het geven aan goede doelen, financiën, wonen, houding 

ten opzichte van reclame, het gebruik van nieuwe technologieën, het kopen 

van specifieke producten en de loyaliteit aan merken.

De verschillende sociale milieus met hun eigen karakteristieke 

waardenprofielen kunnen globaal worden ingedeeld aan de hand van drie 

waardenoriëntaties:

• een traditionele waardenoriëntatie die zich kenmerkt door de waarde 

‘behouden’; 

• een moderne waardenoriëntatie die zich kenmerkt door de waarden 

‘bezitten’ en ‘verwennen’; 

• een postmoderne waardenoriëntatie die zich kenmerkt door de waarden 

‘ontplooien’ en ‘beleven’.
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Traditionele Burgers

Even in het kort voorstellen:
Dit milieu omvat ongeveer 1,6 miljoen Nederlanders. Evenveel vrouwen als mannen behoren tot deze groep. Over het algemeen kenmerkt dit milieu zich door 
mensen met een laag tot midden opleidingsniveau. Ook het inkomensniveau is doorgaans niet hoog (meestal modaal of lager). 

Relatief veel 50+ ers behoren tot dit milieu. Dit betekent ook dat de groep gepensioneerden groot is in vergelijking met de andere milieus.. Als men werkt is 
dat relatief vaak in een uitvoerende functie in de industrie of bij een nutsbedrijf. Het overgrote deel van de groep is getrouwd of woont samen en heeft (niet 
meer thuiswonende) kinderen. Veel traditionele burgers hebben een rooms-katholieke of protestantse geloofsovertuiging.

Ambities in het leven 

• Vasthouden aan traditionele normen 
en waarden 

• Gezin als hoeksteen van de samenleving 

• Rustig en harmonieus leven

Maatschappij en politiek 

• Maatschappelijk betrokken 

• Solidair zijn met minderheden en 
betrokken bij het milieu 

• Lokaal georiënteerd 

• Acceptatie van autoriteit en regels

Leefstijl en kernwaarden

• Plichtsbesef 

• Orde, regelmaat en discipline 

• Risicomijdend 

• Sober en spaarzaam 

• Gericht op passief vermaak

• Prijsbewust

• Fatsoen

• Sociaal

• Respect

• Gewoon

Sociodemo’s

• Evenveel vrouwen als mannen

• Relatief veel ouderen

• Minder hoogopgeleiden

• Meer lage inkomens

Sociale relaties 

• Gezin en familie staan centraal 

• Harmonie zoeken, 
oriëntatie op gelijkgestemden 

• Traditionele rolverdeling
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Traditionele Burgers

Hoe kijken zij tegen technologie en digitalisering aan

Geen onvermogen, eerder onzekerheid

Traditionele burgers zijn gemiddeld genomen wat ouder dan de andere milieus. 

De transitie van analoog naar digitaal is daarom voor veel traditionele burgers 

groter dan voor andere milieus. Daar komt bij ze, ongeacht de leeftijd, ook niet 

tot de digitale voorlopers behoren. 

Wel digitaal vaardig maar traditionele manier heeft voorkeur

Ze zijn in het algemeen behoudend wat betreft algemene normen en waarden, 

daarnaast zijn zij conservatief als het gaat om technologische vernieuwingen. 

Dit wil niet zeggen dat zij niet digitaal vaardig zijn, maar wanneer zij de keuze 

hebben om iets nog op de traditionele manier te doen, dan zullen zij daar 

eerder voor kiezen. 

Traditionele burgers hebben zelf ook het gevoel dat zij achterlopen in plaats 

van vooroplopen bij technologische veranderingen en dat zorgt voor 

onzekerheid. Zij hebben bij veel ontwikkelingen het gevoel dat digitalisering 

alles eerder complexer maakt dan eenvoudiger. Deze houding heeft tot gevolg 

dat zij hulp (moeten) zoeken bij anderen. 

Mediagedrag

Het belang van traditionele normen en waarden voor dit milieu is terug te 

vinden in het mediagedrag. Radio, kranten en tijdschriften worden vaker dan 

gemiddeld en internet en sociale media minder vaak dan gemiddeld gebruikt. 

Daarnaast zijn ze loyaal aan typische sites, zenders of bladen. Deze kanalen zijn 

meestal gekozen aan de hand van religie, hun zorgzaamheid, het gezin, de 

lokale en nationale oriëntatie en het milieu of de natuur.

Communicatie

Communicatie via één van deze kanalen dient duidelijk, praktisch en persoonlijk 

(relevant) te zijn. Onderwerpen die aansluiten bij de waarden en interesses van 

deze doelgroep komen het beste aan. De traditionele burger neemt een 

boodschap eerder serieus wanneer deze door een autoriteit verkondigd wordt.

Tone of voice

Respectvol, beleefd, plichtsgetrouw, formeel, concreet, praktisch, bezorgd, 

normatief en directief.
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Nieuwe Conservatieven

Even in het kort voorstellen:
Dit milieu omvat circa 1,1 miljoen Nederlanders. Meer mannen dan vrouwen behoren tot dit milieu. De nieuwe conservatieven blijken veelal midden en hoger 
onderwijs te hebben genoten en werkzaam te zijn in hogere managementfuncties, vaak in de sectoren onderwijs en wetenschap, en zakelijke dienstverlening. 
Het inkomensniveau van dit milieu is over het algemeen hoog. 

Men is vaak getrouwd en woonachtig  in het Zuiden.

Ambities 

• Vasthouden aan traditionele normen en waarden 

• Beschermen van sociale status 

Maatschappij en politiek 

• Hiërarchisch 

• Kritisch 

• Politiek en historisch geïnteresseerd 

• Interesse in technologische ontwikkeling

Werken en presteren 

• Verschaft identiteit 

• Superieur aan privé 

Leefstijl en kernwaarden

• Kunst en cultuur 

• Risicomijdend 

• Hechten aan etiquette 

• Formeel

• Exclusief

• Cultureel

• Opwindend

• Rationeel

• Zakelijk

• Zoals het hoort

Sociale relaties 

• Hiërarchisch 

• Centrale rol familierelaties en tradities 

Sociodemo’s

• Meer mannen dan vrouwen

• Meer ouderen

• Meer hoogopgeleiden

• Meer hoge inkomens

• Woont relatief vaker
in het Zuiden
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Nieuwe Conservatieven

Hoe kijken zij tegen technologie en digitalisering aan

Early majority bij technologische ontwikkelingen

Nieuwe conservatieven vinden dat de technologie snel vooruitgaat en ze 

hebben interesse voor nieuwe ontwikkelingen.

Ten aanzien van nieuwe technologie overheersen de positieve gevoelens de 

eventuele schaduwkanten. Nieuwe conservatieven zijn optimistisch over de 

gevolgen en economische kansen. Vooral wanneer het de gezondheid of 

veiligheid betreft.

Desondanks zien ze ook nadelen op het gebied van bijvoorbeeld privacy en 

cybercriminaliteit. Vooral de oudere nieuw conservatieven zijn bang dat de 

wereld minder sociaal wordt door alle technologische ontwikkelingen. 

Mediagedrag

Ze lezen graag de traditionele media zoals kranten en tijdschriften, maar 

stellen zich ook progressief op tegenover technologische ontwikkelingen. 

Internet wordt voornamelijk zakelijk gebruikt. Aansprekende personen zijn 

autoriteiten binnen de eigen interessegebieden, waaronder sport en politiek. 

Ze kijken, luisteren en lezen graag over zakelijke, financiële, politieke of 

historische onderwerpen.

Communicatie

Dit milieu is kritisch en zakelijk ingesteld. De informatie moet dus inhoudelijk 

kloppen, aansluiten bij hun interesse en nuttig zijn. Door hun traditionele en 

hiërarchische achtergrond zullen zij sneller vertrouwen hebben in informatie 

van een autoriteit. Dit milieu is het best te bereiken via meer serieuze, rustige 

en zakelijke media, zoals BNR Nieuwsradio. 

Tone of voice

Formeel, zakelijk, respectvol, verfijnd, beheerst, nuchter, rationeel, 

vastberaden, daadkrachtig en adviserend.
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Moderne Burgers

Even in het kort voorstellen:
Dit milieu omvat ongeveer 2,8 miljoen Nederlanders (22% van Nederland). Evenveel mannen als vrouwen behoren tot dit milieu. De moderne burger heeft 
meestal een middelbare (beroeps)opleiding of lager beroepsonderwijs genoten. In dit milieu is men relatief vaak huisman of huisvrouw. Werkenden zijn vaker 
middelbare of lagere employees zonder speciale vakopleiding. Het werk ligt meer dan bij de andere milieus in de sfeer van verpleging en verzorging. In dit 
milieu komen relatief veel middeninkomens (1-2x modaal huishoudinkomen) voor.

De leeftijd is gespreid. Wel behoren relatief weinig jongeren (15-24 jarigen) tot deze groep. In dit milieu is men meestal getrouwd of samenwonend, met 
(thuiswonende) kinderen. Moderne burgers wonen over het algemeen buiten de grote stad. 

Ambities in het leven 

• Balans vinden tussen traditionele normen 
en waarden en verandering 

• Status en aanzien verwerven 

• Geld hebben

• Regelmatig leven

• Gelukkig gezinsleven

Maatschappij en politiek 

• Verlangen naar autoriteit en regels 

• Verlangen naar erkenning en waardering 

Leefstijl en kernwaarden

• Regelmatig leven en conformistisch

• Consumptie- en vermaakgericht

• Lokaal georiënteerd

• Wil niet geconfronteerd worden 
met effect van eigen handelen

• Genieten en gezelligheid

• Zekerheid

• Vertrouwen

• Conformistisch en risicomijdend

• Materialistisch en statusgevoelig 

• Erbij willen horen, niet opvallen

Sociodemo’s

• Evenveel mannen als vrouwen

• Relatief laag opleidingsniveau

• Wat vaker modaal inkomen

Sociale relaties 

• Gezin en familie staan centraal 

• Traditionele rolverdeling
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Moderne Burgers

Hoe kijken zij tegen technologie en digitalisering aan

Niet vooroplopen, maar wel met de tijd meegaan 

Ze hebben een smartphone (maar meestal niet het nieuwste model), kunnen 

goed omgaan met de computer en vinden prima hun weg op internet. Ook 

sociale media worden gebruikt, maar niet heel intensief. Vaak zijn moderne 

burgers passieve gebruikers. 

Ondanks dat de smartphone intensief gebruikt wordt, ziet de moderne burger 

hier ook de keerzijde van in. Ze vinden dat mensen te weinig ‘echt’ contact met 

elkaar maken.

De moderne burger is enthousiast over technologische veranderingen en 

vernieuwingen, zolang deze het leven gemakkelijker maken. Ze kennen vaak 

niet alle ins en outs van deze ontwikkelingen en verbazen zich over de 

mogelijkheden. Ze vinden het spannend en het wekt hun interesse.

Aan de andere kant brengt het ook wat onzekerheid en angst met zich mee en 

vragen ze zich af hoe ver het gaat. Vooral dat het menselijke aspect verloren 

gaat is iets waar moderne burgers zich zorgen over maken. 

Mediagedrag

De balans tussen traditionele normen en waarden en verandering is terug te 

zien in het mediagebruik: televisie en radio worden vaker gebruikt, terwijl ze 

minder dan gemiddeld gebruik maken van internet en sociale media. Internet 

wordt vaak alleen voor functionele doeleinden geraadpleegd. De televisie 

wordt door iedereen in het gezin ongeveer evenredig gebruikt. Familiezenders 

worden veel bekeken, maar ook kinder-, vrouwen- en mannenzenders staan 

vaak aan. Populaire en typisch Nederlandse (radio)zenders zijn favoriet. 

Daarnaast heeft regionaal nieuws de voorkeur. De moderne burgerij leest ook 

graag over het leven van beroemdheden.

Communicatie

Communicatie dient duidelijk en praktisch te zijn. Persoonlijke relevantie en 

nabijheid spreken de moderne burger aan. Een vermakelijke presentatie van de 

boodschap doet het goed bij dit milieu. Traditionele normen en waarden en 

maatschappelijke onderwerpen worden belangrijk gevonden. De moderne 

burgerij is het best te bereiken via televisie of radio.

Tone of voice

Respectvol, beleefd, vriendelijk, gewoon, gezellig, laagdrempelig, amuserend.



Voettekst veranderen bij Invoegen > Koptekst en voettekst 20-4-2021 70

Gemaksgeoriënteerden

Even in het kort voorstellen:
Dit milieu omvat ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders. Tot dit milieu behoren evenveel vrouwen als mannen. Het opleidingsniveau is over het algemeen laag tot 
midden. Het inkomensniveau is meestal modaal of lager. Dit milieu kent relatief veel studenten. Als men werkt, is dat vaak productiewerk en uitvoerende 
functies, in de gezondheidszorg en de detailhandel. 

Gemaksgeoriënteerden zijn vaker jongeren: 15 tot 34 jarigen zijn oververtegenwoordigd. Relatief vaak wonen zij nog in bij hun ouders. In dit milieu bevinden 
zich relatief veel Nederlanders met een migratieachtergrond.

Ambities in het leven 

• Materiële rijkdom 

• Vrij zijn en gemakkelijk leven 

• Vermaak 

Maatschappij en politiek 

• Weinig interesse

• Verlangen naar erkenning en waardering

Leefstijl en kernwaarden

• Passief en impulsief, gericht op het hier en nu 

• Informeel 

• Materialistisch en consumptiegericht 

• Vermaak- en ervaringsgericht 

• Hechten aan uiterlijk vertoon 

• Luxe

• Opvallend

• Trots

• Comfortabel

• Onbezorgd

• Plezier hebben

Sociodemo’s

• Evenveel vrouwen als mannen

• Minder ouderen

• Meer laagopgeleiden

• Meer lage inkomens

Sociale relaties 

• Individualistisch 

• Gezinsideaal 
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Gemaksgeoriënteerden

Hoe kijken zij tegen technologie en digitalisering aan

Technologie maak het leven leuker en makkelijker

Nieuwe technologische ontwikkelingen spreken de gemaksgeoriënteerden wel 

aan. Ze geloven in het gemak en de mogelijkheden ervan en houden zich 

minder bezig met eventuele negatieve gevolgen op de lange termijn. 

Staan open voor nieuwe technologie en liefhebbers van gadgets

Gemaksgeoriënteerden houden van technologische gadgets, vooral als deze 

het leven meer ontspannen maken, leuker of gemakkelijker.

Veel gemaksgeoriënteerden kijken regelmatig naar sport, films of series, vaak 

op Netflix of via de commerciële omroepen. De televisie neemt een vrij 

centrale plek in bij de inrichting van het huis. Ook bij gemaksgeoriënteerden

die het financieel niet makkelijk hebben, komen we in sommige huiskamers 

dure, grote toestellen tegen met de nieuwste technische snufjes. 

Mediagedrag

Gemaksgeoriënteerden zijn impulsieve mediaconsumenten en maken vooral 

gebruik van tv, internet en sociale media. Internet wordt vooral ingezet voor 

vermaak en sociale media zijn voor hen een manier om zich te presenteren 

zoals zij gezien willen worden. Op tv kijken ze naar vooral makkelijke, real life 

en humoristische programma’s. Aansprekende personen zijn voor hen 

succesvolle, aantrekkelijke en leuke mensen. Ze luisteren weinig naar de radio, 

maar als deze aanstaat dan wordt op de populaire, commerciële zenders 

afgestemd. Gemaksgeoriënteerden lezen eveneens weinig. Ze lezen wel graag 

over het leven van beroemdheden. 

Communicatie

Informatie en communicatie nemen gemaksgeoriënteerden vaak op een 

passieve manier in zich op. De boodschap dient makkelijk en duidelijk te zijn. 

Amusement en humor zijn een pre en wanneer er individueel voordeel gehaald 

kan worden is men er als de kippen bij. Gemaksgeoriënteerden zijn erg vaardig 

met internet en sociale media. Dit zijn dan ook geschikte kanalen om de 

doelgroep te bereiken. De televisie is eveneens een geschikt medium om deze 

doelgroep te bereiken.

Tone of voice

Informeel, directief, laagdrempelig, praktisch, vrolijk, optimistisch, luchtig, 

concreet en amuserend.
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Opwaarts Mobielen

Even in het kort voorstellen:
Dit milieu omvat ongeveer 2 miljoen Nederlanders. Opwaarts mobielen zijn vaker man dan vrouw. Het opleidingsniveau is redelijk gevarieerd. Wel hebben 
opwaarts mobielen vaker een ‘midden’ opleidingsniveau (Hoogst afgeronde opleiding: VMBO-T/Mavo/MBO/Havo/VWO). Men studeert vaak of werkt fulltime.

Opwaarts mobielen zijn veelal jong; met name de groep tot 25 jaar is oververtegenwoordigd. In vergelijking met andere milieus wonen zij vaker in bij hun 
ouders. Zij wonen meestal in het westen van het land en dan vooral in de randgemeenten van de grote steden.

Ambities in het leven 

• Carrière maken 

• Sociale status verwerven 

• Vrij zijn van traditie en plichten 

Maatschappij en politiek 

• Openstaan voor vernieuwing en verandering 

• Internationale oriëntatie 

• Verlangen naar erkenning en waardering 

Leefstijl en kernwaarden

• Materialistisch en statusgevoelig 

• Consumptie- en vermaakgericht

• Technologie minded

• Impulsief en avontuurlijk 

• Vrijheid behouden

• Luxe

• Zakelijk

• Kijk mij, uiterlijk vertoon, mooi zijn

• Extravert

• Machtig

• Risico en spanningzoekers

Sociodemo’s

• Meer mannen dan vrouwen 

• Relatief veel jongeren 

• Relatief vaak een gemiddeld
opleidingsniveaus 

• Alle inkomensniveaus

• Woont relatief vaker in de
randgemeenten van de 3 grote 
steden

Sociale relaties 

• Individualistisch 

• Traditionele rolverdeling 

• Oriëntatie op gelijkgestemden
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Opwaarts Mobielen

Hoe kijken zij tegen technologie en digitalisering aan

Technoprogressief en gevoelig voor gadgets

Opwaarts mobielen staan positief tegenover technologische veranderingen en 

willen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Ze doen veel online en hun 

interesse voor technologie en vernieuwing uit zich in goede vaardigheden op 

het gebied van internet en het sociale mediagebruik. 

Statusverhogend

Het bezit van de nieuwste elektronica en gadgets werkt in hun ogen 

statusverhogend. Ze willen uitstralen dat ze weten wat er in de wereld te halen 

is en anderen tonen dat ze genoeg geld hebben om dergelijke apparaten te 

kunnen aanschaffen.

Praktisch nut

Daarnaast worden nieuwe elektronische devices en gadgets vooral gekocht om 

het leven te vergemakkelijken, om fitter te worden, prestaties te verbeteren 

en om contacten te onderhouden. 

Hoewel veel opwaarts mobielen verwachten dat technologische innovaties 

zullen helpen om maatschappelijke problemen op te lossen, ziet men ook wel 

nadelen van de steeds grotere rol die techniek speelt. Zo behouden ze graag 

de controle over hun eigen leven.

Mediagedrag

In de mediakeuzes is het karakter van de opwaarts mobielen goed terug te 

zien. De fascinatie voor technologie en vernieuwing uit zich in goede 

vaardigheden op het gebied van internet- en socialemediagebruik. Traditionele 

media zoals radio, kranten en tijdschriften worden minder gebruikt. Digitale 

media zijn er vooral om op de hoogte te zijn van het nieuws en voor de 

contacten. Via sociale media kunnen ze de statusupdates bijhouden van 

anderen, maar ook hun eigen successen posten. Opwaarts mobielen zijn niet 

alleen via internet, maar ook op tv op zoek naar regionaal en financieel nieuws. 

Ze kijken dit graag via RTL, vanwege de snelle en flitsende manier waarop het 

nieuws daar gebracht wordt. 

Communicatie

Dit milieu wil snel en direct benaderd worden. Ze hebben geen tijd om zich 

uitgebreid te verdiepen in onderwerpen. Ze willen wel overal van op de hoogte 

zijn, maar daarbij volstaan de hoofdlijnen. Functionele, concrete, no-nonsense 

boodschappen worden het best opgepikt. Internet is het ideale medium om dit 

milieu te bereiken. 

Tone of voice

Informeel, persoonlijk en direct, doelgericht, ter zake, adviserend, prikkelend, 

opgewekt, energiek en flitsend, ambitieus, exclusief.
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Even in het kort voorstellen:
Dit milieu omvat ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders (13% van Nederland). Meer vrouwen dan mannen behoren tot dit milieu. Het opleidingsniveau van de 
kosmopolieten is relatief hoog. Men is vaak werkzaam in hogere managementfuncties en vrije beroepen op terreinen als onderwijs en wetenschap, marketing 
en pr. In dit milieu bevinden zich ook veel studenten. Het inkomensniveau is, uitgezonderd de studenten, relatief hoog. 

Kosmopolieten zijn verspreid over alle leeftijdsgroepen. In vergelijking met andere milieus is men iets vaker alleenstaand. Relatief vaak wonen zij in de grote 
steden. Relatief veel Antilliaanse, Indonesische en overige niet-westerse Nederlanders maken deel uit van dit milieu. 

Ambities 

• Maatschappelijk succes 

• Zelfontplooiing 

• Sociaal bewogen 

Maatschappij en politiek 

• Kritische wereldburger

• Internationaal georiënteerd 

• Maatschappelijk en politiek geïnteresseerd 

• Tolerant 

Sociale relaties 

• Netwerker 

• Gericht op gelijkgestemden

Leefstijl en kernwaarden

• Consumptiegericht 

• Nieuwsgierig

• Impulsief en avontuurlijk 

• Statusgevoelig, gehecht aan etiquette 

• Kunst en cultuur 

• Ontplooien

• Genieten

• Beleven

• Open

• Esthetisch

• Autonoom

• Sociaal

Sociodemo’s

• Meer vrouwen dan mannen

• Woont relatief vaker
in de 3 grote steden

• Meer hoogopgeleiden

• Alle leeftijdsgroepen

Werken en presteren 

• Zoekt intellectuele verrijking en 
diepgang

• Centrale drijfveer 

• Doelgericht en ambitieus 

• Inkomensverbetering 

• Verschaft identiteit en status
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Hoe kijken zij tegen technologie en digitalisering aan

Technologie biedt oplossingen

Kosmopolieten zijn heavy users op het gebied van internet, mobiele telefonie 

en technologie. Ze houden de technologische ontwikkelingen goed bij en zien 

de mogelijkheden voor de zorg, duurzaamheid, economie en persoonlijk leven. 

Voor kosmopolieten zitten er aan het gebruik van technologie geen grenzen. 

Het is volgens hen een onontkoombaar proces en ze zien dat als een positieve 

ontwikkeling. 

Ze kennen niet echt angsten, maar zijn zich wel bewust van mogelijk negatieve 

gevolgen. Technologie is er om dingen voor mensen makkelijker te maken, 

maar het moet niet je leven gaan beheersen. Je moet ervoor waken dat je er 

lui, eenzaam of ongelukkig door wordt. 

Mediagedrag

Kosmopolieten gebruiken internet functioneel, maar ook voor sociale 

doeleinden. Ze maken veel gebruik van sociale media om hun grote sociale 

netwerk te onderhouden. Daarnaast hebben ze behoefte aan diepgang en 

achtergrondinformatie bij onderwerpen waar ze over lezen of naar kijken. Dit 

mag echter wel op een luchtige en soms humoristische manier gebracht 

worden. Maandbladen lezen zij vooral voor de mooie beelden die erin staan. 

Communicatie

Dit milieu is kritisch en een inhoudelijke en goed beargumenteerde benadering 

past het beste bij hen. Ook hechten ze waarde aan interactie. Kosmopolieten 

hebben bewondering voor mensen die hun dromen verwezenlijken en in 

bijzondere situaties verzeild raken of deze creëren. Het best kunnen zij 

benaderd worden via een persoonlijke connectie, een goed en inhoudelijk 

verhaal en mooie beelden. 

Tone of voice

Inhoudelijk, intellectueel, kritisch, optimistisch, democratisch, open, 

ongedwongen, adviserend, pragmatisch, zelfbewust en ambitieus.
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Postmaterialisten

Even in het kort voorstellen:
Dit milieu omvat ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders (9% van Nederland). Meer vrouwen dan mannen behoren tot dit milieu. Het opleidingsniveau binnen is 
relatief hoog. Jongeren zijn ondervertegenwoordigd en 60+-ers zijn oververtegenwoordigd. Alle inkomensklassen zijn vertegenwoordigd. Relatief vaak 
werken postmaterialisten parttime, vaak als hogere of middelbare employee met een vakopleiding. Typische werksectoren zijn de gezondheidszorg, onderwijs 
en wetenschap, onderzoek en consultancy. 

Men heeft vaak uitwonende kinderen en is relatief vaak alleenstaand of gescheiden. De woning van postmaterialisten staat vaak in middelgrote steden in het 
oosten van het land en in randgemeenten in het westen. 

Ambities 

• Zelfontplooiing 

• Solidair zijn en sociaal bewogen 

• Opkomen voor het milieu

Maatschappij en politiek 

• Maatschappijkritische idealisten

• Stelling nemen tegen sociaal onrecht

• Opkomen voor het milieu

• Maatschappelijk en politiek geëngageerd 

• Reflectief en kritisch 

• Solidair en tolerant 

• Internationaal geïnteresseerd 

Sociale relaties 

• Individualistisch 

• Partners hebben eigen vriendenkring 

Leefstijl en kernwaarden 

• Planmatig en principieel 

• Niet consumptie- en vermaakgericht

• Sober en tweedehands

• Kunst en cultuur

• Maatschappijkritisch

• Milieubewust en idealistisch

• Innerlijke harmonie

• Zinvol leven

• Iets bijdragen aan de maatschappij

• De wereld zien

• Compassie

• Aandacht voor immateriële waarden

Sociodemo’s

• Meer vrouwen dan mannen

• Relatief weinig jongeren

• Relatief hoog opleidingsniveau

• Woont relatief vaker in de
randgemeenten van de 3 grote 
steden

Werken en presteren 

• Balans zoeken tussen werken en 
privéleven 

• Maatschappelijk nuttig zijn 
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Postmaterialisten

Hoe kijken zij tegen technologie en digitalisering aan

Op de hoogte maar geen pionier

Het gaat postmaterialisten niet zozeer om de nieuwste features, maar vooral 

om wat de technologie voor de maatschappij kan en zal betekenen. 

Postmaterialisten vinden dat de technologie de mens moet blijven dienen en 

niet vervangen. Het is hen niet altijd duidelijk in hoeverre deze voorwaarde 

geborgd zal worden in de toekomst. Zij zijn van mening dat zolang de 

technologie het leven van mensen gemakkelijker kan maken, de technologie 

omarmd moet worden. 

Hoewel postmaterialisten de technologische ontwikkelingen omarmen, lopen 

zij niet voorop in de aanschaf. Ze zien graag dat hun apparatuur zo lang 

mogelijk meegaat en kiezen daarom voor kwalitatief goede spullen. Daarnaast 

vervangen ze deze alleen als het echt niet meer werkt. 

Mediagedrag

De behoefte om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien is sterk terug te zien 

in hun liefde voor lezen. Kranten en tijdschriften worden vaker dan gemiddeld 

geraadpleegd. Aansprekende personen zijn betrokken, natuurlijk en 

intellectueel. Postmaterialisten kijken en luisteren graag naar inhoudelijke 

programma’s die diepgang en achtergrondinformatie bieden. Tv-zenders NPO 

1, 2 en 3 en radiozenders NPO Radio 1, 2 en 4 zijn geliefd, maar ook specifieke 

publieke omroepen zijn favoriet. Dag-, week- en maandbladen worden veel 

gelezen. Vooral opiniebladen en bladen met achtergrondinformatie doen het 

goed. 

Communicatie

Dit milieu is kritisch en wil graag goed en eerlijk geïnformeerd worden. Inhoud 

speelt een belangrijke rol. Sobere en genuanceerde boodschappen komen het 

sterkst aan. Deze groep is het best te bereiken via kranten of tijdschriften, 

maar ook via internet. Hier maken ze vooral functioneel gebruik van. 

Tone of voice

Inhoudelijk, intellectueel, redelijk, kritisch, genuanceerd en democratisch.
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Postmoderne Hedonisten

Even in het kort voorstellen:
Dit milieu omvat ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders (10% van Nederland) en zijn vaker mannen dan vrouwen. Het opleidingsniveau is relatief hoog en er zijn 
ook relatief veel studenten. De inkomens binnen dit milieu zijn gespreid, met zowel een piek bij zeer hoge inkomens als zeer lage inkomens. Men is vaak 
studerend of fulltime werkend in de zakelijke dienstverlening, als adviseur/consultant, in een vrij beroep of in de automatisering. 

Postmoderne hedonisten zijn vaak alleenstaand, zonder kinderen of inwonend bij ouders. Vaak woont men in de grotere steden. 

Ambities 

• Vrij zijn 

• Leven in het hier en nu 

• Nieuwe ervaringen opdoen 

• Onafhankelijk zijn 

Maatschappij en politiek 

• Weinig betrokken 

• Tolerant 

• Gelijke kansen 

Werken en presteren 

• Geen centrale rol 

• Ondergeschikt aan privé 

• Alle inkomensniveaus

Leefstijl en kernwaarden

• Impulsief en avontuurlijk 

• Vrijblijvend ('anything goes') 

• Kunst en (populaire) cultuur 

• Ervaringsgericht 

• Eigenwijs en intuïtief

• Innovatief en trendsettend

• Extravert

• Esthetisch

• Vrijheid en onafhankelijk zijn

• Ervaring belangrijker dan bezit

• Never a dull moment

Sociodemo’s

• Meer mannen dan vrouwen

• Van alle leeftijden

• Woont relatief vaker
in de 3 grote steden

• Vaker hoger inkomensniveau

Sociale relaties 

• Individualistisch 

• Vrienden belangrijker dan 
familie 
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Technoprogessief

Ze zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelingen en de veranderingen. Ze beseffen 

dat technologische ontwikkelingen onderdeel zijn van de huidige maatschappij 

en zien dit als iets positiefs. 

Hoewel technologische ontwikkelingen interessant en nuttig worden 

gevonden, houden de postmoderne hedonisten zich er in het dagelijks leven 

niet erg mee bezig. Ze lopen niet per se voorop op dit gebied. Nieuwe 

technologische producten en gadgets zijn interessant, maar worden pas 

gebruikt en gekocht als ze meer gemak brengen of hun leven verrijken. Niet om 

indruk te maken op anderen. Liever geven ze hun geld uit aan reizen, cultuur en 

feesten.

Postmoderne hedonisten vinden het ook op het internet belangrijk de vrijheid 

te hebben om te doen en zeggen wat zij willen. Ze willen niet beperkt worden 

door anderen. Tegelijkertijd realiseren ze zich dat data goed beveiligd moeten 

zijn en vinden ze ook hun privacy belangrijk. 

Mediagedrag

Ook op het gebied van mediagebruik lopen postmoderne hedonisten voorop. 

Traditionele media worden minder vaak gebruikt. Het internet wordt juist zo 

veel mogelijk gebruikt en daarbij zoeken ze naar nieuwe toepassingen. 

Aansprekende personen zijn vooruitstrevend en prikkelend. Mediakanalen met 

een internationaal, levenslustig en vrij karakter, zoals bijvoorbeeld Blendle, zijn 

populair bij postmoderne hedonisten. Ook harde, humoristische programma’s 

of onderwerpen spreken hen aan, zoals op de zender Comedy Central.

Communicatie

Dit milieu is snel afgeleid en is dan ook niet merktrouw. Een boodschap dient 

direct, functioneel en eerlijk te zijn. Een grensverleggende of provocerende 

presentatie van de boodschap spreekt aan. Postmoderne hedonisten 

gebruiken vaak verschillende bronnen om informatie te controleren. Omdat ze 

vaak voorop lopen, is het belangrijk dat de boodschap altijd up-to-date is. Het 

medium waarmee je dit milieu het best bereikt is het internet.

Tone of voice

Informeel, onconventioneel, opvallend, niet politiek correct, relativerend, 

ironisch, enthousiast en uitdagend.
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Overige onderzoeksinformatie
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Bijlage: tabellen
Gebruikte afbeelding in het onderzoek

Als uitleg van een drone is de volgende tekst gegeven:

Een drones is een onbemand radiografisch bestuurd helikopter. Ze komen in 

verschillende vormen en maten voor. Drones zijn zowel beschikbaar voor 

professionals (zoals overheid, bedrijven) als voor consumenten.  

Daarnaast is de hiernaast getoonde afbeelding weergegeven ter 

verduidelijking bij de tekst.

Terug naar de resultaten
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Bijlage
Onderzoekstechnische informatie

Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 23 november tot en met 29 

november 2020. 

Methode respondentenselectie

Uit het StemPunt-panel van Motivaction.

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten 

voor het StemPunt spaarprogramma ontvangen.

Weging

De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen 

data), daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit 

ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de 

Gouden Standaard van het CBS.

Responsverantwoording online onderzoek

In de veldwerkperiode is aan 5.100 personen een uitnodigingsmail verstuurd. 

Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het 

gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op 

internet afgesloten.

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 

maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en 

geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire 

bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 maanden na 

afronden van het onderzoek bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit 

onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de 

opdrachtgever.
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Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Leeftijd

18 t/m 24 jaar 67 4,4 165 10,8

25 t/m 34 jaar 185 12,1 246 16,1

35 t/m 44 jaar 199 13,1 261 17,2

45 t/m 54 jaar 315 20,7 302 19,8

55 t/m 64 jaar 343 22,5 256 16,8

65 t/m 80 jaar 415 27,2 294 19,3

Opleidingsniveau

Hoog (wo/hbo) 433 28,4 399 26,2

Middel
(havo/vwo/mbo/mavo)

760 49,9 797 52,3

Laag (ibo/basisschool/geen 
opleiding

331 21,7 329 21,6

Geslacht

Mannen 771 50,6 731 47,9

Vrouwen 753 49,4 793 52,1

Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Regio

3 grote gemeenten 157 10,3 174 11,4

West 475 31,2 447 29,4

Noord 158 10,4 149 9,8

Oost 305 20,0 316 20,7

Zuid 366 24,0 380 24,9

Randgemeenten 63 4,1 57 3,8

Mentality

Moderne burgerij 362 23,8 333 21,9

Opwaarts mobielen 199 13,1 228 15,0

Postmaterialisten 171 11,2 147 9,6

Nieuwe conservatieven 132 8,7 126 8,3

Traditionele burgerij 208 13,6 208 13,6

Kosmopolieten 182 11,9 203 13,3

Postmoderne hedonisten 171 11,2 151 9,9

Gemaksgeoriënteerden 99 6,5 128 8,4
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.
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