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11..  TTIIJJDD  VVOOOORR  SSMMAARRTTPPHHOONNEE--EETTIIQQUUEETTTTEE  

 

Het lijkt zo simpel. Tijdens een gesprek toon je aandacht voor elkaar en wanneer er 

iemand praat wordt diegene aangekeken. Logisch, toch?      

 

Deze simpele etiquette is voor de moderne smartphone-gebruiker niet zo 

vanzelfsprekend meer. Steeds vaker gebeurt het de aandacht voor het gesprek verslapt 

door het verslavende rode knipperlichtje van de Blackberry (ook wel: Crackberry). Men 

onderbreekt elkaar door een telefoontje aan te nemen midden in een goed gesprek of 

door tegelijkertijd een sms’je te versturen. En wat als een gesprek stil valt? Dan moet 

het toch kunnen om “even snel” het laatste nieuws of je e-mail te checken op je 

telefoon?          

 Veel mensen beschouwen dit gedrag als “normaal”, maar wat is normaal gedrag 

eigenlijk? Dat de zin “HALLO, ik práát tegen je!” steeds vaker hoorbaar is in bijvoorbeeld 

cafés en restaurants, blijkt dat niet iedereen even blij is met de aanwezigheid van een 

mobiele telefoon. Dit wijst erop dat men verschillende normen hanteert omtrent 

telefoongebruik in gezelschap van anderen. Wat en wanneer wordt iets gezien als 

gepast dan wel ongepast gedrag?  

 

Het onbeleefde gedrag lijkt samen te hangen met de mogelijkheden die een smartphone 

biedt. Men heeft een fascinerende en intieme relatie ontwikkeld met zijn mobiele 

telefoon en deze relatie wordt des te sterker wanneer de functies steeds geavanceerder 

worden (Srivastava, 2006). Want wie eenmaal een smartphone heeft, gaat hem veel 

vaker gebruiken dan zijn mobiel (Intermediar, 2010). De telefoon fungeert al lang niet 

meer alleen voor enkel te bellen of te sms’en en men voelt zich dan ook bloot zonder: 

64% van de Nederlanders zegt niet zonder telefoon het huis uit te gaan (Synovate, 

2009).           

 Buiten huis wordt de mobiele telefoon in veel verschillende situaties gebruikt: 

van de wachtkamer bij de dokter tot aan de kassa in een supermarkt tot in een 

overvolle treincoupé. En ondanks dat het veel voordelen heeft om “always on” te zijn, 

leidt het ook tot veel ergernis. Voor omstanders kan het heel vervelend zijn om 

privégesprekken over koetjes en kalfjes aan te moeten horen. Maar smartphone-

gebruik kan ook ernstigere gevolgen hebben, bijvoorbeeld in het verkeer.  

 In dit onderzoek zal er gekeken worden naar de normen en waarden die 

heersen over het gebruik en acceptatie van telefoons in gezelschap van anderen. Wat 

doen we zelf en hoe vinden het als anderen in ons bijzijn bezig zijn met hun telefoon? 

Het doel is niet om op basis van de resultaten een aantal gedragsregels op te stellen, 

maar om te onderzoeken welke (verschillende) normen er heersen en zo een bijdrage 

te leveren aan de etiquette omtrent telefoongebruik.     

 Kortom: het blijkt dat de steeds geavanceerde technologieën vragen om nieuwe 

vormen van communicatie en bijbehorende omgangsvormen. Het is tijd voor een 

smartphone-etiquette!
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22..  CCOONNTTEEXXTT  

  

22..11  NNIIEEUUWWEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE,,  NNIIEEUUWWEE  MMAANNIIEERREENN  
Elke nieuwe technologische ontwikkeling vraagt om een nieuwe vorm van 

communiceren van de gebruiker. Zoals het met de huistelefoon gebruikelijk is om op te 

nemen met achternaam en voornaam, is dat met de mobiele telefoon niet meer 

noodzakelijk en zeker geen norm. De identiteit van de beller verschijnt immers in beeld 

en degene die gebeld wordt kan zijn gespreksopening daarop aanpassen.   

 Elke technologische ontwikkeling vraagt daarmee ook om een nieuwe vorm van 

sociale etiquette (Srivastava, 2006). Hoe gaan wij met een nieuw medium om en wat 

beschouwen wij als gepast en ongepast gedrag? Vanaf 1860 – het jaar dat de 

“huistelefoon” werd uitgevonden – zijn de gedragscodes omtrent telefoongebruik sterk 

veranderd (Horst en Miller, 2006). In 1955 beschreef Groskamp – Ten Have wat 

omstanders zouden moeten doen op het moment dat iemand een telefoongesprek 

voert: “Zij, die zich bevinden in een kamer waar iemand telefoneert, dienen uit 

bescheidenheid dit vertrek te verlaten, tenzij de telefonerende personen hen hiervan 

weerhoudt zeggende: blijf maar gerust” (1995, p. 278).     

 Dit voorbeeld geeft aan hoe de betekenis van een technologie en de normen en 

waarden die daarbij gehandhaafd worden veranderen. Anno 2011 zijn 

telefoongesprekken niet meer gebonden aan een bepaalde ruimte. Men is overal 

bereikbaar en telefoongesprekken worden gevoerd bij het wachten op de bus, in de 

metro en in cafés en restaurants. Dit heeft ertoe geleid dat de scheiding tussen 

publieke- en privézaken zijn vervaagd (Srivastava, 2006, p. 10). Het komt regelmatig 

voor dat mensen in een volle treincoupé op luid niveau telefoongesprekken voeren 

over de persoonlijkste onderwerpen. Medepassagiers kunnen zo ongevraagd 

meeluisteren met gesprekken over verliefdheden, ruzies met partners en conflicten op 

het werk (Snel & Zaag, van der, 2008).      

 Plant spreekt hierbij ook wel van simultaneity of place: mobiele telefoons 

hebben gezorgd voor een versmelting van de fysieke en virtuele plaats waarin een 

conversatie plaats vindt (2001, p. 36-38). Daardoor is er sprake van een constante 

vermenging van verschillende contexten van het sociale leven (Geser, 2000). 

Bijvoorbeeld wanneer iemand met een studiegenoot liefdeszaken bespreekt in een café 

(fysiek) en tegelijkertijd sms’t (virtueel) naar zijn moeder over hoe laat het eten op 

tafel staat.   

 

22..22..  MMOOBBIIEELLEE  EERRGGEERRNNIISS  IINN  VVEERRSSCCHHIILLLLEENNDDEE  SSIITTUUAATTIIEESS      

Het gebruik van de mobiele telefoon in verschillende situaties is iets dat hoort bij de 

huidige maatschappij. Silverstone en Haddon spreken ook wel van de term 

domestication: The process whereby a new device (such as a car, a vacuum cleaner, or a 

mobile phone) becomes a normal component of daily living (Baron, 2008, p. 3). Zo 

waren we een aantal jaren geleden nog verbaasd over het spelletje “Snake” op de Nokia 

3410, terwijl we nu niet meer opkijken van spelletjes die werken via het bewegen van 
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de telefoon of via een touchscreen. Deze geavanceerde technologieën en het feit dat we 

“always on” zijn leidden ertoe dat we steeds afhankelijker worden van de telefoon. Uit 

een grootschalig onderzoek dat Synovate in 2009 uitvoerde bleek dat het merendeel 

van de Nederlanders (64%) niet zonder telefoon de deur uit gaat en een derde ermee 

naar bed gaat. Ook het gebruik van internet op de telefoon neemt toe: in Nederland 

heeft 1 op de 4 personen wel eens internet op de telefoon gebruikt (TNS NIPO, 2010).

 Ondanks dat telefoongebruik een vast onderdeel van ons bestaan is, wekt het in 

sommige situaties ergernissen op en leidt het tot het ontstaan van normen:   

 Het is tegenwoordig gebruikelijk om overal mobiel te bellen. Als men belt in een

 situatie waar anderen noodgedwongen meeluisteren, hoort men zachter te

 praten. Bellen terwijl men bij een loket of kassa staat is erg onbeleefd.

 Voordat men aan de beurt is hoort het gesprek beëindigd te zijn. De mobiele

 telefoon hoort in de bioscoop en het theater en bij voorkeur ook in een

 restaurant te worden uitgeschakeld”. (Snel & Zaag, van der, 2008, p. 184). 

De behoefte aan omgangsvormen specifiek voor het gebruik van de mobiele telefoon, 

kunnen gerelateerd worden aan de basisregel voor etiquette: houd rekening met een 

ander (Groskamp – ten Have, 1955, p. 1-2). Er wordt gezocht naar normale 

omgangsregels, maar wat en wanneer is iets normaal? Een dergelijk onderzoek naar 

mobiele manieren is in 2010 door het TNS NIPO onder 753 respondenten uitgevoerd. 

In het onderzoek lag de nadruk echter niet op het bellen, maar op het gebruik en 

acceptatie van internet op de mobiele telefoon in verschillende situaties 

(www.mobielemanieren.nl).        

 Uit het onderzoek bleek dat een overgrote meerderheid (88%) van de 

Nederlanders zich weleens ergert aan het gebruik van internet op de mobiele telefoon 

door anderen in één of meerdere situaties; bijvoorbeeld in een restaurant, in de 

supermarkt voor de kassa, achter het stuur of tijdens een vergadering of voorstelling. In 

al deze gevallen ergeren significant meer niet-gebruikers zich dan gebruikers, en die 

gebruikers bestaan uit meer jongeren (<34) dan ouderen (+34). Het grootste deel 

(73%) ergert zich er het meest aan wanneer iemand tijdens een gesprek gebruik maakt 

van internet op de mobiele telefoon. De ongeïnteresseerde houding is hiervoor de 

voornaamste reden.         

 Een plek waar men bij uitstek in gelegenheid is van anderen en gesprekken 

voert, is wel in een café of restaurant. In 1997 werd door Ling onderzocht waar men de 

grens legt tussen gepast en ongepast telefoongebruik in restaurants. Om de irritaties te 

verklaren beschrijft hij de sociale betekenis van het eten in een restaurant. Men bakent 

in openbare ruimten territorium af om toch wat privacy te hebben: “We become quite 

accomplished at ignoring others who are in quite close proximity through the use of a 

fictive curtain between tables that are, in reality, quite close to each other or even the 

very same table” (p. 7).         

 De mobiele telefoon kan in een dergelijke situatie het territorium van anderen 

verstoren; ten eerste door een luide beltoon, ten tweede doordat bellers vaak harder 

praten dan in een face-to-face gesprek (Srivastava, 2006, p. 11). Ling stelt ook dat de 

acceptatie van telefoongebruik plaatsafhankelijk is.     
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 In restaurants where it is the most difficult to make a long term claim to space,

 i.e. cafeterias, it is the easiest to use a mobile telephone. That is, a certain clash

 of personal space is taken for granted and people a called upon to manage

 barriers most actively”. (1997, p. 9).        

Naast dat de grenzen minder duidelijk zijn in een café, kan ook het luide 

achtergrondgeluid ervoor zorgen dat omstanders een telefoongesprek niet eens hoeven 

op te merken. Ook Plant bevestigd dat telefoongebruik afhankelijk is van de locatie. 

Voor sommige locaties – ziekenhuis, vliegtuig of trein – zijn regels voor telefoongebruik 

formeel vastgelegd. In haar onderzoek naar telefoongebruik in formele en informele 

cafés ontdekt zij dat formele regels niet nodig zijn om telefoongebruik te reguleren: 

“This suggests that even in the absence of explicit regulations, the behaviour of many 

mobile users is affected by the tacit, understated details of their environment – as if 

there are phone-class and non-phone-class environments” (2001, p. 36-39).  

 Men zou dus zelf kunnen bepalen wat een gepaste omgeving is om te bellen, en 

wat niet. Maar naast dat bellen irritaties kan opwekken bij omstanders, kan ook het 

raadplegen van internet of het sms’en ergernis veroorzaken bij directe 

gespreksgenoten, zoals bleek uit het onderzoek van TNS NIPO. Want ondanks dat dit 

veelal in stilte gebeurt, kan het wel de aandacht voor het hier en nu doen verslappen 

(Srivastava, 2006, p. 11). Zijn wij eigenlijk wel in staat om meerdere dingen tegelijk te 

doen?   

 

  

22..33  BBEESSTTAAAATT  MMUULLTTIITTAASSKKEENN??        

Hoewel mobiel telefoongebruik altijd verbonden is aan de cultuur waarin het 

plaatsvindt, zijn sommige gedragingen overal herkenbaar. Eén daarvan is het mobiele 

multitasken: “the complexity of managing two sets of social environments and contexts, 

at the same time” (Ling, 2002, p. 7). Een face-to-face gesprek kan elk moment 

onderbroken worden door een inkomend telefoontje of sms’je. Uit hetzelfde onderzoek 

blijkt dat veel mensen sms’en in gezelschap prefereren, omdat je op deze manier de 

face-to-face conversatie kunt doorzetten en niet hoeft te onderbreken zoals bij bellen.

 Een abrupte onderbreking blijft uit, maar zoals bleek uit het onderzoek van TNS 

NIPO kan het raadplegen van internet – of het sms’en - tijdens een gesprek wel een 

ongeïnteresseerde houding wekken. De vraag is dus wat voor een invloed multitasken 

heeft op de kwaliteit van de individuele interacties die tegelijkertijd gaande zijn. Veel 

onderzoek gaat uit naar mentaal multitasken en verklaart dat het doen van meerdere 

taken tegelijk – bijvoorbeeld tv kijken tijdens het leren – onze prestaties verminderen 

(Baron, 2008, p. 36-38).        

 Naast mentaal multitasken onderscheidt Baron ook sociaal multitasken: “We’ll 

use the term “social multitasking” when we’re interested in the social effects of doing 

two (or more) things at one. Does it degrade social performance?”(p. 37). Uit haar 

onderzoek blijkt dat 59% van een groep Amerikaanse studenten een face-to-face 

gesprek een ongepaste context vinden om te multitasken. De voornaamste reden 

hiervoor is dat het simpelweg onbeleefd is om je gesprekpartner niet je volle 100% 

aandacht te geven. De ander kan zich dan wel eens verwaarloosd gaan voelen.  
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De aandacht verslapt juist als iemand tijdens een face-to-face gesprek sms’t of het 

internet raadpleegd: “Laboratory tests indicate that if multiple tasks tap different 

modalities (say, one involving reading and the other involving hearing), degradation in 

performance is generally less than when both tasks rely upon the same modality” 

(Baron, p. 38). Crenshaw bevestigd dit door de stellen dat onze hersenen helemaal niet 

in staat zijn om efficiënt twee dingen tegelijk kunnen doen. Multitasken bestaat niet, 

wat er gebeurd is dat onze hersenen “switchtasken”; zij schakelen continue heen en 

weer tussen verschillen taken. Hierdoor wordt de concentratie telkens onderbroken als 

er gestopt wordt met de ene taak en moet de concentratie weer opgepakt worden als er 

met een taak wordt verder gegaan (2009).       

  Dit betekent dat wanneer iemand tegen ons aanpraat en we intussen 

aan het sms’en zijn, we ons moeten losmaken van het berichtje –“Sorry, wat zei je?!” - 

en ons moeten concentreren op de vraag die ons gesteld wordt. Vervolgens kunnen we 

ons weer op het sms’en richten, maar moeten we het bericht eerst teruglezen om weer 

verder te typen. Wellicht zou het dus efficiënter – en minder storend voor anderen -  

zijn om ons daadwerkelijk af te scheiden van het gesprek: zo blijkt dat 72% van de 

Nederlanders het wél gepast vind om te internetten op het toilet… (TNS NIPO, 2010).  
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33..  OONNDDEERRZZOOEEKKSSVVRRAAAAGG  EENN  HHYYPPOOTTHHEESSEENN  

  

Het onderzoek richt zich op het gebruik en acceptatie van mobiele telefoons in 

gezelschap van anderen. De opzet is gebaseerd op de bevindingen uit het onderzoek 

van TNS NIPO (2010) waaruit blijkt dat de grootste ergernis is wanneer iemand tijdens 

een gesprek bezig is met zijn telefoon. Dit onderzoek zal hiermee een bijdrage leveren 

aan de gebruiksnormen en etiquette die heersen over telefoongebruik. De 

onderzoeksvraag luidt als volgt: 

““WWeellkkee  nnoorrmmeenn  eenn  wwaaaarrddeenn  hheeeerrsseenn  eerr  aannnnoo  22001111  oovveerr  mmoobbiieell  tteelleeffoooonnggeebbrruuiikk  iinn  

ggeezzeellsscchhaapp  vvaann  aannddeerreenn??””  

Het verschil met het onderzoek van TNS NIPO is dat hier niet wordt gelet op 

verschillende situaties, maar op één situatie: een gesprek in een café. Ook is 

“telefoongebruik” breder geoperationaliseerd; er wordt niet alleen gelet op 

internetgebruik, maar ook op het bellen en sms’en.      

 Ondanks dat er al veel onderzoek is gedaan naar de acceptatie en ergernis van 

telefoongebruik, kan dit onderzoek een bijdrage leveren. De normen worden namelijk 

op twee manieren onderzocht: (1) door gedrag te observeren en (2) door gedrag en 

mening te bevragen.           

 De conclusies uit het onderzoek van TNS NIPO zijn meegenomen in de 

onderzoeksopzet. Er werd geconcludeerd dat niet-gebruikers zich over het algemeen 

sterker ergerden dan gebruikers. In dit onderzoek worden de niet-gebruikers en 

gebruikers middels observatie van elkaar onderscheiden. Ook bleek dat de gebruikers 

over het algemeen jonger waren dan de niet-gebruikers. Om te zien of de normen en 

waarden verschillen op deze twee factoren – gebruiksfrequentie en leeftijd – zijn de 

volgende hypothesen opgesteld: 

 H1: Personen die zelf hun telefoon gebruiken in gezelschap vinden het

 minder storend als anderen dat ook doen, dan personen die hun

 telefoon niet gebruiken 

 H2: Scholieren en studenten (<24) vinden het minder storend als anderen

 hun telefoon gebruiken in hun gezelschap, dan dat ouderen (+24) dat

 vinden 

Ten derde wordt de mogelijkheid tot mobiel multitasken bevraagd en onderzocht wat 

de consequenties daarvan zijn voor de sociale prestatie in het hier en nu.  
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44..  MMEETTHHOODDEE  

  

33..11  OOPPZZEETT 
De normen en waarden die heersen over het gebruik van telefoons in het gezelschap 

van anderen zijn onderzocht op twee manieren: (1) observaties en (2) vragenlijsten. De 

observaties zijn van toegevoegde waarde voor de onderzoeksvraag, omdat wat mensen 

doen veel zegt over de normen die ze hanteren. Er is ervoor gekozen om de observaties 

te doen op een plek waar mensen bewust samenkomen: in cafés. In deze natuurlijke 

situatie kon het telefoongedrag van mensen geobserveerd worden, zonder dat zij zich 

daar bewust van waren. Tegelijkertijd was het zo niet noodzakelijk om het begrip 

“gezelschap van anderen” in de vragenlijst verder te operationaliseren. Men diende de 

vragenlijst in bijzijn van anderen in te vullen en zo kreeg het begrip direct betekenis. De 

vragenlijst is door 110 respondenten ingevuld en bij 55 daarvan werden de 

antwoorden gekoppeld aan een observatie.  

  

33..22  PPRROOEEFFPPEERRSSOONNEENN  
De vragenlijsten zijn ingevuld door 110 respondenten tussen de 15 en 40 jaar, met een 

gemiddelde leeftijd van 24,4 jaar. De groep bestaat uit 49 mannen (44,5%) en 61 

vrouwen (55,5%). Iedere respondent is in bezit van (ten minste) een telefoon. 60 

respondenten (54,5%) hebben een smartphone en de overige 50 respondenten 

(45,5%) hebben een telefoon zonder internetfuncties.     

 Om te zien of leeftijd bepalend is voor de normen die een persoon heeft ten 

opzichte van telefoongebruik in gezelschap, zijn de respondenten verdeeld over twee 

leeftijdscategorieën. De resultaten hiervan worden besproken in paragraaf 4.3. 

 Leeftijd 15-24 

Onder deze categorie vallen scholieren/studenten die zijn opgegroeid met de 

mobiele telefoon. 

 

 Leeftijd 25-40 

Bij deze personen werden mobiele telefoon onderdeel van het dagelijkse leven 

tijdens (vroege) volwassenheid.  

 

Tabel 1 - Kenmerken leeftijdcategorie 

Leeftijdcategorie N (%) Gem. leeftijd Geslacht Smartphone 

15-24  70 (63,6%) 19,74 M: 40% 

V: 60% 

65,7% 

25-40 40 (36,4%) 32,60 M: 52,5% 

V: 47,5% 

35% 
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33..33  MMAATTEERRIIAAAALL 
Het materiaal dat in dit onderzoek is gebruikt is tweedelig. De 55 observaties zijn 

gedaan aan de hand van een observatieschema. Aan 110 respondenten is een korte 

vragenlijst voorgelegd bestaande uit 16 stellingen.  

 

33..33..11..  OOBBSSEERRVVAATTIIEESSCCHHEEMMAA 

Om een beeld te krijgen van het telefoongedrag in gezelschap van anderen werden 55 

personen gedurende 10 tot 15 minuten geobserveerd in verschillende cafés. Hierbij 

werd gebruik gemaakt van het volgende observatieschema (tabel 2). 

 

 

Uit tabel 2 blijkt dat er verschillende onderdelen van telefoongebruik zijn geobser-

veerd. Ten eerste is er gelet op de aanwezigheid van een telefoon. Er is een onderscheid 

gemaakt tussen “tevoorschijn halen” en op het “op het scherm kijken”; als een telefoon 

al op tafel ligt hoeft deze niet meer tevoorschijn gehaald te worden.   

 Ten tweede is er gelet op het belgedrag. Belangrijk is dat de handelingen wel 

zichtbaar moeten zijn voor de observeerder; vandaar dat er geen onderscheid is 

gemaakt tussen “iemand bellen” en “gebeld worden”. Het excuseren is opgenomen in 

het schema, maar ook dit is vanaf een afstand lastig waar te nemen. Ook wordt er gelet 

of een bellend persoon aan tafel blijft zitten, of het gesprek elders voert.   

 Onder het begrip “berichten” valt het lezen en versturen van berichten. Wat er 

precies wordt gelezen blijft voor de observeerder onduidelijk: het kan variëren van een 

sms tot een e-mail tot een artikel op nu.nl. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt 

tussen zichtbaar en stiekem – bijvoorbeeld onopvallend onder de tafel -  lezen en typen. 

 Met “iets laten zien” wordt bedoeld dat de telefoon echt onderdeel wordt van 

het gesprek doordat iemand iets, bijvoorbeeld een foto, laat zien aan zijn gezelschap. 

Het komt ook voor dat personen een telefoon pakken, omdat anderen dat ook doen. 

Door een tafel-partner na te apen proberen ze zichzelf een houding te geven.  

Tabel 2 - Observatieschema Observatie toepasbaar op 

stelling uit vragenlijst 

Aanwezigheid telefoon Ligt op tafel 7 

    Tevoorschijn halen 7 

 Op het scherm kijken 7 

Bellen Belt 4 

 Excuseert 12 

 Loopt weg van tafel 13 

Berichten Leest zichtbaar 3, 11 

 Leest stiekem 3, 11 

 Typt zichtbaar 8 

 Typt stiekem 8 

 Excuseert 10 

Anders Iets laten zien  

 Tafelpartner na-apen  
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Verder kun je in de tabel zien bij welke stelling uit de vragenlijst een bepaalde 

observatie van toepassing is. “Ligt op tafel” staat bijvoorbeeld in relatie met stelling 6: 

“Als ik in gezelschap ben van anderen, zorg ik dat mijn telefoon niet zichtbaar aanwezig 

is”. “Typt zichtbaar” kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij stelling 8: “Ik vind het 

storend als iemand in mijn bijzijn aan het sms’en is”. 

33..33..22..  VVRRAAGGEENNLLIIJJSSTT 

De vragenlijst bestaat uit 16 stellingen waarbij de respondent op een 7-punt 

Likertschaal kan aangeven in hoeverre hij het met een bepaalde stelling eens is. De 

vragenlijst bevat een introductietekst waaruit blijkt dat het gaat om een onderzoek 

naar telefoongebruik, uitgevoerd in opdracht van de Universiteit Utrecht. De vragenlijst 

eindigde met 4 persoonsgebonden vragen. Voor de volledige vragenlijst zie appendix I. 

 Het doel van de vragenlijst is te achterhalen welke normen men hanteert over 

telefoongebruik in gezelschap. Er worden vragen gesteld die ingaan op (1) het gedrag 

van de respondent zelf en (2) mening over en ervaring van het gedrag van anderen. Alle 

dimensies van telefoongebruik worden bevraagd: algemeen, bellen, mailen maar ook 

het vermogen om meerdere dingen tegelijk te doen (mobiel multitasken). Deze 

dimensies en bijbehorende stellingen zijn te zien in tabel 3 (voor de complete 

operationaliseringtabel zie appendix II).  

Tabel 3 - Operationaliseringtabel 

 

Met voorbeelden van bijbehorende stellingen worden de dimensies verduidelijkt. Bij 

“gevoel” hoort stelling 1: “Ik ben verslaafd aan mijn telefoon”. 

Zeer mee oneens   O   O   O   O   O   O   O   Zeer mee eens 

De meeste stellingen in de vragenlijst vallen onder de dimensie “eigen gedrag”. Wat je 

zelf doet, zegt veel over de normen die jij hanteert en wat jij als normaal gedrag ziet. 

Een voorbeeld is stelling 3: “Ontvangen berichten lees ik meteen, ongeacht of ik in 

gezelschap ben van anderen”. Ook de 14e stelling: “Mijn aandacht voor mijn gezelschap 

verslapt op het moment dat ik aan het sms’en ben” over multitasken valt onder deze 

dimensie, maar kent een andere schaal:  

Nooit   O   O   O   O   O   O   O   Altijd 

Begrip Dimensie Indicator Stelling (nr.) 

Telefoongebruik 

algemeen 

Gevoel Emotie 1 

Telefoon in 

gezelschap van 

anderen 

Eigen gedrag Algemeen gebruik 6 

  Mening 9, 16 

  Bellen 7, 12, 13 

  Sms’en 3, 10, 11 

  Multi-tasken 2, 5, 14 

 Gedrag van anderen Ergernis 4, 8, 15 
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De laatste dimensie meet de ergernis bij de respondent over gedragingen van andere 

personen, bijvoorbeeld stelling 4: “Ik vind het storend als iemand een telefoontje aan 

neemt als diegene met mij in gesprek is ”.      

 Stellingen 15 en 16 zijn echter anders opgebouwd. Bij stelling 15: “Als iemand 

in mijn bijzijn met zijn telefoon bezig is, vind ik dat…” wordt de respondent gevraagd 

het woord te kiezen dat als eerste bij hem op komt: “prima”, “onbeleefd” of “irritant”. 

Wanneer de respondent zich niet kan vinden in één van deze antwoorden kan hij bij 

“anders, namelijk …” zijn mening toelichten.      

 Stelling 16 gaat in op het type gezelschap. Tijdens het invullen van de 

vragenlijst zit de ene respondent in het café met een broer of zus, de ander met een 

collega en weer een ander met zijn vriend(in). Het is interessant te bevragen of normen 

afhankelijk zijn van het gezelschap waarin de respondent zich bevindt. De stelling 

luidde als volgt: “Het meest onbeleefd om met mijn telefoon bezig te zijn, is als ik in 

gezelschap ben van… ”. Vervolgens werd de respondent gevraagd 5 type personen te 

ranken van “meest onbeleefd” naar “minst onbeleefd”. 

 

33..44..  PPRROOCCEEDDUURREE 

Om een zo breed mogelijke doelgroep te genereren werden de observaties en 

vragenlijsten afgenomen in verschillende soorten cafés: de Beurs en le Journal in 

Utrecht en de Curtis en J&J’s in Amersfoort.  Niet in alle cafés was het toegestaan: 

klanten zouden wel eens verjaagd kunnen worden door een onderzoek. De beste tijd 

om deze vragenlijsten af te nemen bleek ’s middags tussen lunch- en dinertijd. Dit 

leidde er echter wel toe dat het percentage jongeren in het onderzoek hoger is dan 

25+’ers: die zijn nou eenmaal aan het werk rond die tijd.      

 Het doen van de observaties bleek moeilijker dan gedacht. Ten eerste was het 

lastig om een plek in het café te bemachtigen vanaf waar je meerdere personen goed in 

de gaten kon houden. Ten tweede was het moeilijk in te schatten wanneer personen het 

café zouden verlaten, wat er toe leidde dat sommige observaties voor niets waren. 

Vandaar dat de observaties zijn beperkt tot 55 stuks.     

 Vervolgens werden de vragenlijsten uitgedeeld en daarbij werd niet verteld dat 

zij geobserveerd waren; dit om te voorkomen dat de personen zich misschien bespied 

zouden voelen. Het was het leukste om personen “op heterdaad te betrappen”: een 

vragenlijst voorleggen précies op het moment dat iemand stiekem een sms’je aan het 

typen was. Beschamende gezichten waren het gevolg en sommige personen die hun 

telefoon op tafel hadden liggen, stopten ze meteen weg. Niemand weigerde een 

vragenlijst in te vullen en van vele kwam het commentaar dat ze nooit zo op 

telefoongebruik in gezelschap hadden gelet, maar dat het nu wel erg opviel. Dit 

resulteerde in gesprekken over het onderwerp en per persoon was er op het 

observatieschema ruimte om aanvullende notities te maken.    
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44..  RREESSUULLTTAATTEENN  
 

 

44..11..  ““OOPP  HHEETTEERRDDAAAADD  BBEETTRRAAPPTT””   
Gedurende ongeveer 10 à 15 minuten werd het telefoongedrag van 55 personen in 4 

verschillende cafés geobserveerd. In dit deel van de resultatensectie wordt besproken 

welke handelingen er plaatsvonden tijdens de observatie.     

 Ten eerste is er gelet op de aanwezigheid van een telefoon. Bij 21 personen 

(38,2%) lag de mobiele telefoon zichtbaar op tafel. Slechts 1 daarvan kon het weerstaan 

om gedurende de observatie helemaal niet op het scherm te kijken. De overige twintig 

konden het verleidelijke rode knipperlichtje niet weerstaan en keken één of meerdere 

keren op hun scherm (tabel 4). Het maximale aantal keer dat op het scherm werd 

gekeken was 6 keer; dit werd door één persoon gedaan.  

Tabel 4 – Op het scherm kijken 

Aantal keer N (%) 

0x 1 (4,8%) 

1x 4 (19,0%) 

2x 10 (47,6%) 

>3x 6 (28,6%) 

 

Bij de overige 34 personen (61,8%) was de telefoon niet continue zichtbaar, maar werd 

de telefoon wel regelmatig vanuit de broekzak of tas tevoorschijn getoverd (tabel 5).  

Tabel 5 - Telefoon tevoorschijn halen 

Aantal keer N (%) 

0x 6 (10,9%) 

1x 17 (34,5%) 

2x 3 (5,5%) 

>3x 8 (14,5%) 

Ligt op tafel 21 (38,2%) 

 

In totaal 6 personen haalden hun telefoon tijdens de observatie helemaal niet 

tevoorschijn. Op 21 personen is het “tevoorschijn halen” niet van toepassing omdat zij 

hun telefoon al op tafel hadden liggen. Voor de rest geldt dat het aantal keer dat de 

telefoon tevoorschijn is gehaald, gelijk is aan het aantal keer dat op het scherm is 

gekeken.    



P a g i n a  | 14 

 

 

 

Eline van Ballegoijen – Eindwerkstuk CIW – Januari 2011 

 

  

Bij 21 personen lag de telefoon op tafel, 28 personen haalden hem tenminste één keer 

tevoorschijn. Wat vonden er precies voor een telefonische activiteiten plaats?  

 De meerderheid (81,8%) heeft tijdens de observatie niet gebeld. Door negen 

personen (16,4%) werd er één keer gebeld en maar één persoon voerde twee 

telefoongesprekken. Of deze personen zich excuseerden voor deze onderbreking 

tegenover hun gezelschap, was moeilijk waarneembaar. Twee van de tien bellers 

maakten dit duidelijk door een handje (“Sorry!”) op te steken. Vier personen liepen weg 

van de tafel – naar buiten of het toilet – om het gesprek af te handelen. Zes personen 

voerden het gesprek aan tafel, waardoor het gezelschap – en de omstanders – mee 

konden genieten. Deze gesprekken waren overigens wel kort (+/- 1 minuut) van aard. 

 Wat veel meer personen deden en veel frequenter gebeurde was berichten 

lezen en typen. Dit gebeurde vooral zichtbaar, maar ook stiekem, bijvoorbeeld onder de 

tafel. Wat er precies door de personen werd gelezen of bekeken blijft een vraagteken. 

Dat kan van alles zijn geweest: een sms, een e-mail of een foto. Wellicht zijn er ook 

personen geweest die internetsites hebben geraadpleegd, bijvoorbeeld nu.nl of 

Facebook.  De inhoud is dus onduidelijk; wel was het duidelijk te zien of een persoon 

alleen even snel op het scherm keek om bijvoorbeeld de tijd af te lezen, of dat diegene 

daadwerkelijk iets aan het lezen was.        

 In totaal zijn er 18 personen (32,7%) die gedurende de observaties niets lezen. 

De meerderheid, 37 personen (67,3%), leest tenminste één keer. In tabel 6 staat het 

onderscheid tussen “zichtbaar” lezen en “stiekem” lezen weergegeven met de 

bijbehorende frequenties.  

Tabel 6 - Zichtbaar en stiekem lezen 

 Aantal keer N (%) 

Zichtbaar 0x 25 (45,6%) 

 1x 15 (27,3%) 

 2x 6 (10,9%) 

 >3x 9 (16.3%) 

Stiekem 0x 45 (81,8%) 

 1x 9 (16,4%) 

 2x 1 (1,8%) 

 

Uit tabel 6 blijkt dat stiekem lezen wel voorkomt, maar dat de meerderheid berichten 

leest terwijl dit zichtbaar is voor anderen. Slechts tien personen lezen stiekem een 

bericht, tegenover dertig personen die tenminste één keer zichtbaar lezen. Enkele 

personen lezen tijdens de observatie zowel een keer zichtbaar als stiekem.   

 Na het lezen van een bericht dient er natuurlijk ook gereageerd te worden op de 

afzender. Niet iedereen doet dit meteen: 31 personen (56,4%) typen niets gedurende 
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de observatie, 24 personen (44,6%) typen tenminste één keer. In tabel 7 wordt 

wederom het onderscheid gemaakt tussen “zichtbaar” typen en “stiekem” typen. 

Tabel 7 - Zichtbaar en stiekem typen 

 Aantal keer N (%) 

Zichtbaar 0x 36 (65,5%) 

 1x 8 (14,5%) 

 2x 9 (16,4%) 

 3x 2 (3,6%) 

Stiekem 0x 49 (89,1%) 

 1x 6 (10,9%) 

 

Ook uit deze observaties blijkt dat men de voorkeur geeft aan zichtbaar sms’en; 19 

personen typen tenminste één keer zichtbaar een bericht. Stiekem typen is niet zo 

populair; slechts 6 personen typen één keer onopvallend een bericht. Een mogelijke 

verklaring hiervoor kan zijn is dat het vrij lastig is om onopvallend te typen, zeker met 

een telefoon met touch screen waarbij het niet meer mogelijk is om “blind” te typen. 

Ook kan het zijn dat mensen die zichtbaar typen geen reden zien om dit niet te doen. 

Als het gebeurt, wordt er dan wel voor geëxcuseerd? Dit is waargenomen bij 2 

personen; meer informatie wordt verkregen middels de vragenlijst.    

 In sommige situaties werd de telefoon echt een onderdeel van het gesprek, 

doordat een persoon iets liet zien of liet lezen aan het gezelschap waarvan diegene deel 

uit maakte. Elf personen (20%) deden dit één keer, vijf personen (9,1%) lieten twee 

keer iets zien en één persoon liet drie keer iets zien aan zijn gezelschap.   

 Het laatste punt waar op werd gelet tijdens de observatie was het “na-apen” van 

tafelpartners. Sommige personen pakken soms (onbewust) hun telefoon om zich een 

houding te kunnen geven, omdat anderen aan tafel ook bezig zijn met hun telefoon. Als 

observant is het lastig te bepalen wanneer iemand dit doet omdat anderen het ook 

doen, of wanneer iemand bewust zijn telefoon even nodig heeft. In twee gevallen was 

het duidelijk dat iemand zijn telefoon pakte omdat de rest van de tafel op dat moment 

ook bezig was met zijn of haar telefoon.  

Gedurende de observatie is er een beeld geschetst over het telefoongebruik in 

gezelschap. Gebaseerd op deze observaties zou je kunnen stellen dat de normen 

betreffende bellen en sms’en in gezelschap verschillen. De meerderheid (81,8%) heeft 

tijdens de observatie niet gebeld, wat verklaard kan worden door een simpele reden 

als: er was 10 à 15 minuten geen noodzaak of behoefte om iemand te bellen. Een 

andere verklaring zou kunnen zijn dat door een belletje het face-to-face gesprek abrupt 

wordt onderbroken en dat omstanders in het café daar last van kunnen hebben.   
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Uit het onderzoek van Ling naar telefoongebruik in publieke ruimten bleek al dat men 

sms’en in gezelschap prefereert omdat dit tegelijkertijd kan plaatsvinden met het face-

to-face gesprek (2002). Een aantal geobserveerde personen gaven aan sms’en in 

gezelschap “normaal” te vinden omdat het snel en geluidloos is en anderen er daardoor 

niet per se last van hoeven te ervaren.      

 Ik vind het zelf ook wel onbeleefd hoor, om in bijzijn van anderen te sms’en.

 Maar het is een gewoonte om mijn telefoon continue te checken. En als ik dan

 een sms heb lees ik die meteen, je weet maar nooit wie het is. En ja, dan kun je

 net zo goed ook gelijk even terugsturen, dat gaat bij mij onbewust”

 (persoonlijke communicatie, 30 december 2010).      

Om de normen omtrent telefoongebruik in gezelschap verder te achterhalen, is er een 

vragenlijst voorgelegd. In de volgende resultatensectie zullen de stellingen besproken 

worden. Er wordt daarbij gekeken naar verschillen in normen tussen personen die 

tijdens de observatie niet of wel bezig waren met hun telefoon.   

 

44..22..  NNIIEETT--GGEEBBRRUUIIKKEERRSS  VVEERRSSUUSS  GGEEBBRRUUIIKKEERRSS  

Op basis van de observatie zijn de personen ingedeeld in twee groepen:  

 Niet-gebruikers 

Personen die niet tot weinig bezig zijn met hun telefoon (<5 handelingen) 

 Gebruikers 

Personen die weinig tot veel bezig zijn met hun telefoon (>5 handelingen) 

Om te bepalen onder welke groep een geobserveerd persoon behoord, is er een 

somscore gemaakt van de handelingen die (veel) voorkwamen tijdens de observatie: 

(1) op het scherm kijken, (2) bellen, (3) lezen, (4) typen en (5) iets laten zien. De 

observatie “telefoon op tafel” is apart meegeteld omdat hierbij niet werd geturfd, maar 

het antwoord “ja” of “nee” was. Deze observatie is wel van belang, omdat het iets zegt 

over hoe normaal men de aanwezigheid van een telefoon vindt. De observatie “telefoon 

tevoorschijn halen” is niet meegenomen, omdat deze samen valt met “op het scherm 

kijken”.          

 Het minimale aantal handelingen die tijdens de observatie werd verricht was 0, 

het maximale aantal was 16 handelingen. Het gemiddelde is 4,67 handelingen, 

waardoor de grens tussen niet-gebruikers en gebruikers is vastgesteld op 5 

handelingen. Bij de antwoorden op de stellingen zal een vergelijking worden gemaakt 

tussen deze twee groepen. Vinden degene die zelf veel met hun telefoon bezig zijn, het 

minder storend wanneer hun gezelschap dat ook doet? En degene die weinig bezig 

waren met hun telefoon tijdens de observatie, deden ze dat bewust? Deze antwoorden 

zullen telkens worden afgezet tegen de gemiddelde antwoorden van de totale 

respondentengroep (N=110), zodat ook hierover een beeld kan worden gevormd. De 

eigenschappen van de drie groepen zijn te vinden in tabel 7.  
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Tabel 7 - Groepseigenschappen 

Groep N  15-24 jaar 

25-40 jaar 

Gem. 

leeftijd 

Man 

Vrouw 

Bezit van 

smartphone 

Niet-gebruikers 30  40% 

60% 

27,1 53,3% 

46,7% 

43,3% 

Gebruikers 25  76% 

24% 

21,2 44,0% 

56,0% 
 

60,0% 

Totaal 
respondenten 

110 63,6% 

36,4% 

24,4 44,5% 

55,5% 

54,5% 

 

Uit tabel 7 blijkt dat de gemiddelde leeftijd onder de niet-gebruikers (27,1) hoger is dan 

in de groep gebruikers (21,2). De gebruikers bestaan dan ook voor het grotendeel 

(76%) uit personen tussen de 15-24 jaar, terwijl dit onder de groep niet-gebruikers een 

minderheid is (40%). De niet-gebruikers bestaan voor een meerderheid (60%) uit 

personen tussen de 25 en 40 jaar. De gemiddelde leeftijd in de totale 

respondentengroep is 24,4 en de meerderheid (63,6%) is jonger dan 24 jaar.  

 Wat verder opvalt is dat het percentage smartphones onder de gebruikers 

(60%) hoger is dan onder de niet-gebruikers (43,3%) en dit zou kunnen verklaren 

waarom de groep gebruikers tijdens de observatie meer bezig was met zijn telefoon. 

Met een smartphone kun je immers meer dan met een telefoon zonder internetfuncties. 

Van de totale respondentengroep hebben 60 personen een smartphone (54,5%).  

 In de volgende deelparagraaf zullen de stellingen uit de vragenlijst besproken 

worden die het telefoongebruik van de respondent zelf bevragen.  

  

44..22..11  EEIIGGEENN  GGEEDDRRAAGG  

  

De gebruikers zijn tijdens de observatie meer bezig met hun telefoon dan de niet-

gebruikers.  Zeggen die personen dan ook dat zij verslaafd zijn aan hun telefoon?    

Tabel 8 – Telefoonverslaving 

Groep Gem. (std.) 

Niet-gebruikers 2,83 (1,58) 

Gebruikers 5,00 (1,35) 

Totaal respondenten 3,92 (1,95) 
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Op schaal van 1-7 geven de niet-gebruikers hun telefoonverslaving aan met gemiddeld 

een 2,83. De ervaren telefoonverslaving ligt bij de gebruikers vanzelfsprekend hoger; 

gemiddeld een 5,00 (t(53)= -5,404; p<0.001). Dat de gebruikers uit meer scholieren en 

studenten bestaat – de gemiddelde leeftijd ligt lager – en het percentage smartphones 

hoger ligt, kan een verklaring zijn voor dit sterke gevoel van telefoonverslaving. De 

totale respondentengroep geeft een neutraal antwoord op deze stelling: 3,92. De hoge 

standaarddeviatie wijst erop dat de oordelen erg uiteenlopen.    

 De telefoonverslaving zorgde ervoor dat bij de meerderheid van de gebruikers 

de telefoon continue aanwezig was bij de observatie: 16 van de 25 personen (64,0%) 

hadden hun telefoon op tafel liggen. Bij de 30 niet-gebruikers lagen er slechts 5 

telefoons op tafel (16,7%). Zorgde deze groep er bewust voor dat hun telefoon niet 

zichtbaar aanwezig was voor hun gezelschap?  

Tabel 9 - In gezelschap van anderen zorg ik dat mijn telefoon niet zichtbaar aanwezig is 

Groep Gem. (std.) 

Niet gebruikers 4,17 (1,86) 

Gebruikers 3,60 (1,89) 

Totaal respondenten 3,71 (1,77) 

 

Alle drie de groepen geven gemiddeld een neutraal antwoord op deze stelling; ze 

zorgen er niet echt voor dat zij hun telefoon opgeborgen houden voor hun gezelschap. 

Ondanks dat er tijdens de observatie bij de niet-gebruikers veel minder personen 

waren die hun telefoon op tafel hadden liggen dan bij de groep gebruikers, is het niet zo 

dat ze dit bewust doen. Ze houden er niet meer rekening mee dan de groep gebruikers  

(t(53)= 1,117; p= 0.269).         

 Tijdens de observatie zijn er 10 personen waargenomen die aan het bellen 

waren. Wellicht is dit een correcte afspiegeling van het belgedrag van de personen; 

wellicht was er tijdens de observatie geen noodzaak of behoefte om te bellen. Het kan 

ook zijn dat personen inkomende gesprekken hebben weggedrukt en dat het aan de 

identiteit van de beller ligt of een telefoontje wordt aangenomen of niet.  

Tabel 10 - Telefoontje aannemen is afhankelijk van identiteit beller 

Groep Gem. (std.) 

Niet-gebruikers 5,00 (1,58) 

Gebruikers 5,16 (1,57) 

Totaal respondenten 5,28 (1,55) 

 

De gemiddelden en standaarddeviaties van de drie groepen liggen bij deze stelling 

dicht bij elkaar; ze zijn alle drie “een beetje mee eens”. Dit betekent dat het niet 
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vanzelfsprekend is dat alle inkomende gesprekken worden aangenomen in gezelschap 

van anderen. Men maakt een onderscheidt in welke hij aan neemt, en welke niet. 

 Als iemand een telefoontje aan neemt, excuseert diegene zich daar dan voor 

tegenover zijn of haar gezelschap? Dit was niet waarneembaar tijdens de observatie, 

maar de stelling was wel opgenomen in de vragenlijst.  

Tabel 11 - Ik excuseer mij tegenover mijn gezelschap als ik een telefoontje aan neem 

Groep Gem. (std.) 

Niet gebruikers 5,87 (1,63) 

Gebruikers 5,40 (1,53) 

Totaal respondenten 5,78 (1,47) 

 

Alle drie de groepen zijn het gemiddeld “eens” met deze stelling. Ondanks dat het 

gemiddelde bij de niet-gebruikers (5,87) hoger ligt dan bij de gebruikers (5,40), is er 

geen verschil tussen de groepen (t(53)=1.086; p=0.282). De norm zou dus kunnen zijn, 

dat als je een telefoontje aanneemt en je daarvoor een face-to-face gesprek moet 

onderbreken, je je daar ten minste voor moet verontschuldigen.   

 Vervolgens is de vraag wat men doet wanneer het telefoontje wordt 

aangenomen: wordt het gesprek aan tafel gevoerd, in bijzijn van anderen, of loop je weg 

van tafel? Tijdens de observatie waren er onder de niet-gebruikers 4 personen die een 

gesprek voerden, waarvan er 1 weg liep van tafel. Onder de gebruikers voerden 6 

personen een gesprek, waarvan er 3 wegliepen van tafel. Wat zeggen ze dat ze doen? 

Tabel 12 - Ik loop weg van mijn gezelschap wanneer ik bel 

Groep Gem. (std.) 

Niet-gebruikers 5,17 (1,70) 

Gebruikers 5,44 (1,61) 

Totaal respondenten 5,31 (1,62) 

 

Ook de gemiddelden en standaarddeviaties op deze stelling liggen dicht bij elkaar. Op 

schaal van 1-7 liggen de gemiddelden tussen “een beetje mee eens” en “mee eens”. In de 

meeste gevallen zullen de respondenten dus weglopen van hun gezelschap. De 10 

geobserveerde bellers vormen dus niet echt een goede afspiegeling.   

 Bij het bellen wordt er dus wel in een bepaalde mate rekening gehouden met 

het gezelschap; over het algemeen excuseert men zich en loopt men weg van het 

gezelschap. Hoe zit het met het sms gedrag van de respondenten?    

 Gedurende de observatie werd door 17 van de 30 niet-gebruikers helemaal 

niets gelezen. Onder de gebruikers was er maar één persoon die niets las; de rest las 
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tenminste één keer iets af op hun telefoon. Betekent dit dat de personen bij het lezen 

van berichten er rekening mee houden dat zij zich in gezelschap van anderen bevinden? 

Tabel 13 - Ontvangen sms lees ik meteen, ongeacht of ik in gezelschap ben van anderen 

Groep Gem. (std.) 

Niet-gebruikers 3,43 (1,78) 

Gebruikers 5,00 (1,83) 

Totaal respondenten 4,14 (1,84) 

 

De gebruikers lezen sneller een sms in gezelschap van anderen dan de niet gebruikers 

(t(53)= -3.217; p=0.002). Dit komt overeen met het beeld dat tijdens de observatie is 

verkregen: van de niet-gebruikers las 43,3% ten minste één keer iets af, bij de 

gebruikers was dit 96%. Dit wil echter niet zeggen dat de niet-gebruikers dat per se 

bewust doen: gemiddeld geven ze een antwoord op deze stelling tussen “beetje mee 

oneens” en “neutraal”. De totale groep respondenten beantwoord deze stelling ook met 

“neutraal”. Gezien de standaarddeviatie van 1,84 liggen de antwoorden wel verspreid 

rondom het gemiddelde.         

 Aangezien de gebruikers meer berichten lazen gedurende de observatie, typten 

zij ook meer berichten terug dan de niet-gebruikers. Onder de niet-gebruikers waren er 

slechts 6 personen die één keer een bericht typten; onder de gebruikers waren er 18 

personen die minimaal één bericht typten. Of hiervoor werd verontschuldigd tegenover 

gezelschap was niet goed waarneembaar.  

Tabel 14 - Als ik in gezelschap sms, excuseer ik mij daarvoor 

Groep Gem. (std.) 

Niet-gebruikers 4,27 (2,02) 

Gebruikers 3,48 (1,76) 

Totaal respondenten 3,95 (1,91) 

 

De drie groepen beantwoorden deze stelling gemiddeld variërend van “beetje mee 

oneens” tot “neutraal” en de standaarddeviaties zijn vrij hoog. Blijkbaar is het niet zo 

noodzakelijk om zich te excuseren voor het versturen van een sms. Er is geen verschil 

tussen de niet-gebruikers en de gebruikers (t(53)= 1.526; p=0.133). Wanneer we het 

gemiddelde van de totale groep (3,95) respondenten op deze stelling vergelijken met 

het gemiddelde (5,78) op de stelling of een excuus voor bellen nodig is, blijkt dat daar 

veel meer waarde aan wordt gehecht. De gedachte zal zijn dat het versturen van een 

sms snel is, het face-to-face gesprek gewoon door kan gaan en anderen er niet per se 

last van hoeven te ervaren.          
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De laatste stelling omtrent het eigen gedrag bevraagd of de respondenten het 

“normaal” vinden om in bijzijn van anderen met hun telefoon bezig te zijn.  

Tabel 15 - Met mijn telefoon "spelen" in gezelschap van anderen vind ik de normaalste 

zaak van de wereld 

Groep Gem. (std.) 

Niet-gebruikers 2,23 (1,61) 

Gebruikers 3,36 (1,85) 

Totaal respondenten 2,61 (1,74) 

 

Door geen van de groepen wordt het “spelen” met de telefoon in gezelschap van 

anderen als de normaalste zaak van de wereld gezien. De gebruikers vinden het wel 

acceptabeler dan de niet-gebruikers (t(53)= -2.416; p=0.019), wat zal komen door het 

feit dat ze het zelf ook (meer) doen.       

  In de volgende paragraaf zullen we bekijken wat de groepen ervan vinden als 

anderen in hun bijzijn bezig zijn met hun telefoon. Of ze dit als storend ervaren of niet, 

zegt ook wat over de normen die ze hanteren.  

 

44..22..22  GGEEDDRRAAGG  VVAANN  AANNDDEERREENN  

Uit de vorige paragraaf bleek dat als we in gezelschap bellen, we het normaal vinden 

om ons te excuseren en van het gezelschap weg te lopen. Wat vinden we ervan als 

anderen een gesprek onderbreken om een telefoontje aan te nemen of een sms 

versturen in ons gezelschap? Aangezien de gebruikers dit zelf vaker doen dan de niet-

gebruikers, is de verwachting dat zij het ook als minder storend ervaren als anderen 

dat ook doen.    

Tabel 16 - Ik  vind het storend als iemand een telefoontje aanneemt terwijl diegene met 

mij in gesprek is 

Groep Gem.  (std) 

Niet-gebruikers 5,97 (1,10) 

Gebruikers 4,76 (1,83) 

Totaal respondenten 5,38 (1,51) 

 

In alle drie de groepen wordt het als redelijk storend beschouwd wanneer iemand in 

hun gezelschap een telefoontje aan neemt; er wordt gemiddeld geantwoord tussen 

“beetje mee eens” en “mee eens”. De niet-gebruikers ergeren zich er meer aan als 

iemand een telefoontje aan neemt, dan de gebruikers (t(37,72)= 2.889; p=0.006). Op 

basis van de observatie kan er niet gesteld worden dat deze groep ook daadwerkelijk 
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meer belt. Wel is er geconcludeerd dat de gebruikers meer verslaafd zijn aan hun 

telefoon en wellicht vinden ze het bellen in gezelschap daardoor normaler.   

 Uit de vorige paragraaf bleek dat er wel regelmatig ge-sms’t werd door de 

geobserveerde personen. Maar dit wordt over het algemeen als minder storend 

ervaren dan het bellen in gezelschap (tabel 17).  

Tabel 17 - Ik vind het storend als iemand in mijn gezelschap aan het sms'en is 

Groep Gem. (std.) 

Niet-gebruikers 4,80 (1,54) 

Gebruikers 3,56 (1,71) 

Totaal respondenten 4,29 (1,61) 

 

De gemiddelde antwoorden van de drie groepen variëren van “neutraal” tot “beetje 

mee eens”. Men kan zich er dus wel aan storen, maar het sms’en in gezelschap blijkt 

over het algemeen acceptabeler te zijn dan het bellen in gezelschap. Bellen leidt tot een 

abrupte onderbreking van het gesprek, terwijl sms’en gelijktijdig met het gesprek kan 

plaatsvinden. Of dat gevolgen heeft voor de kwaliteit van het gesprek in het hier en nu, 

bespreken we in de volgende paragraaf over multitasken.    

 Overigens vinden de gebruikers het sms’en van anderen in hun gezelschap 

minder storend dan de niet-gebruikers (t(53)= 2.828; p=0.007). Tijdens de observatie 

sms’te 72% van de gebruikers, tegenover 20% van de niet-gebruikers. De gebruikers 

doen het zelf ook en vinden het minder storend als anderen dit ook doen.   

 Verder werd de respondenten gevraagd om in één woord aan te geven hoe ze 

het vinden als iemand in hun bijzijn bezig is met zijn telefoon. Daarbij konden zij het 

woord kiezen dat als eerst in hun op kwam, bijvoorbeeld “prima”, “onbeleefd” of 

“irritant”. Wanneer de respondent zich niet in een van de antwoorden kon vinden, kon 

diegene ook kiezen voor de optie “anders, namelijk …”.    

 In figuur 1 en 2 is te zien dat de gebruikers en niet-gebruikers een verschillende 

opvatting hebben over telefoongebruik in gezelschap. De meerderheid van de niet-

gebruikers vindt het onbeleefd of irritant als iemand in hun bijzijn bezig is met zijn 

telefoon; slechts 17% vindt het prima. Bij de gebruikers is het juist de meerderheid die 

het prima vindt (64%).  

 

 

 

 

 

Figuur 1: Mening van niet-gebruikers
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In de totale respondentengroep zijn er 8 personen die zich niet in de gegeven 

antwoorden kunnen vinden. Zij noemen het gebruik “normaal” of “geaccepteerd”, of 

vinden het prima zolang het maar niet te lang of continue gebeurd. Anderen stellen dat 

het afhankelijk is van de situatie; 1 op 1 is het veel onbeleefder om met je telefoon bezig 

te zijn, dan in een groep. Een enkeling vindt dat het een “persoonlijke belediging” is.

 Het blijkt dat dus dat degene die zelf hun telefoon (meer) gebruiken, het minder 

storend vinden als iemand anders in hun gezelschap belt of sms’t dan personen die hun 

telefoon niet of weinig gebruiken. De gebruikers vinden het over het algemeen prima 

als anderen dit doen, terwijl niet-gebruikers het vaker onbeleefd of irritant gedrag 

vinden.  Aangezien “gezelschap” in de vragenlijst niet geoperationaliseerd is en dit voor 

iedereen een andere betekenis krijgt– de één zit met een collega in het café; de ander 

met een vriend - is er ook een vraag gesteld naar type gezelschap. Dit om te achterhalen 

of normen afhankelijk zijn van het soort gezelschap waarin iemand zich bevindt.  

 Uit figuur 3 en 4 blijkt dat de niet-gebruikers en gebruikers telefoongebruik het 

meeste onbeleefd vinden bij een ander type gezelschap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De meerderheid van de niet-gebruikers (31%) maakt het niet uit in welk gezelschap ze 

zich bevinden; ze vinden het allemaal even onbeleefd. Op de tweede plek (20%) staan 

de collega’s, voornaamste reden hiervoor is dat collega’s door veel respondenten wordt 

geassocieerd met werk, en op het werk horen geen mobiele telefoons thuis.   

 Het meest onbeleefd om met een telefoon bezig te zijn, vinden de gebruikers het 

als ze in gezelschap zijn van een ouder persoon. Veelal uit respect voor de oudere 

generatie. Partner staat op nummer 2 (24%). Opvallend is het dat niemand van de 

gebruikers voor vrienden heeft gekozen; blijkbaar vinden zij het normaal om met je 

telefoon bezig te zijn in gezelschap van vrienden. Hoe persoonlijker en vertrouwelijker 

de band is met een gezelschap, des te minder onbeleefd het is om in hun aanwezig met 

je telefoon bezig te zijn, aldus de respondenten. Om die reden scoort “partner” veel 

lager dan bijvoorbeeld “collega’s” bij de niet-gebruikers. Overigens zullen deze 

antwoorden per persoon verschillen en zal iedereen zijn eigen redenen daarvoor 

hebben.           

 In de volgende deelparagraaf wordt er gekeken wat er gebeurd wanneer 

iemand met zijn telefoon bezig is in een gezelschap. Kan degene zijn aandacht bij het 

hier en nu houden, of vermindert het de kwaliteit van de sociale prestatie?  

Figuur 3: Meest onbeleefd volgens niet-

gebruikers
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44..22..33  KKUUNNNNEENN  WWEE  MMOOBBIIEELL  MMUULLTTIITTAASSKKEENN??  

Uit de vorige paragrafen blijkt dat sms’en in gezelschap over het algemeen meer 

gewaardeerd wordt dan bellen in gezelschap. De veronderstelling zou kunnen zijn dat 

sms’en gelijktijdig met het gesprek kan plaatsvinden en dat anderen er daardoor geen 

last van hoeven te ervaren. Maar zijn wij in staat om mobiel te multitasken en onze 

aandacht bij het gesprek te houden?  

Tabel 18 – Mijn aandacht verslapt als ik aan het sms’en ben 

Groep Gem. (std.) 

Niet-gebruikers 5,47 (1,33) 

Gebruikers 5,24 (1,42) 

Totaal respondenten 5,24  (1,50) 

 

De drie groepen beantwoorden deze stelling gemiddeld tussen “beetje mee eens” en 

“mee eens”. Elke groep erkent dat hun aandacht wel eens verslapt omdat ze aan het 

sms’en zijn. Je zou kunnen stellen dat gebruikers beter in staat zijn om te multitasken – 

omdat zij dit vaker doen – dan de niet-gebruikers. Maar er is geen verschil in 

verslapping van de aandacht tussen de twee groepen (t(53)= 0.609; p=0.545).  

 Het vermogen om te multitasken tussen enerzijds de telefonische activiteiten en 

anderzijds het face-to-face gesprek blijkt uit de antwoorden op de volgende stelling.  

Tabel 19 - Soms hoor ik iets niet omdat ik bezig ben met mijn telefoon 

Groep Gem. (std.) 

Niet-gebruikers 2,73 (1,44) 

Gebruikers 3,80 (1,98) 

Totaal respondenten 3,60 (1,88) 

 

Uit de tabel blijkt dat in geen van de groepen het idee heerst dat er soms iets niet 

verstaan wordt doordat men bezig is met zijn telefoon. Er wordt gemiddeld gescoord 

tussen “beetje mee oneens” en “neutraal”; al ligt het gemiddelde van de gebruikers wel 

hoger dan bij de niet-gebruikers (t(42,869)= -2.25; p=0.03) en ook de totale 

respondentengroep scoort hoger dan de niet-gebruikers (t(74,85)= -3.39; p=0.001). 

Wel moet gezegd worden dat de standaarddeviaties bij de gebruikers en in de totale 

respondentgroep vrij hoog zijn. De oordelen liepen sterk uiteen wat er op duidt dat de 

mogelijkheid tot multitasken echt persoonsgebonden is. Een verklaring voor de lagere 

score bij de niet-gebruikers kan zijn dat deze groep überhaupt weinig bezig is met hun 

telefoon en deze stelling daardoor niet echt op hun van toepassing is.  
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44..33..  JJOONNGGEERREENN  VVEERRSSUUSS  2255++’’EERRSS  

In het onderzoek van TNS NIPO (2010) naar het gebruik en acceptatie van internet in 

bepaalde situaties, werd ook een onderscheid gemaakt tussen “gebruikers” en “niet-

gebruikers” en daaruit bleek dat de groep gebruikers voor het grootste deel uit 

jongeren bestond. Ook in dit onderzoek is dat zo: 76% van de gebruikers is tussen de 

15 en 24 jaar oud – scholieren en studenten – 24% is 25+. Een aantal stellingen uit de 

vragenlijst worden in deze deelparagraaf opnieuw besproken, om te zien of de normen 

betreffende telefoongebruik verschillen tussen deze twee leeftijdscategorieën.  

Tabel 20 – Telefoonverslaving- en gewoonte 

Stelling Leeftijdscategorie Gem. (std.) 

Telefoonverslaving 15-24 4,60 (1,89) 

 25+ 2,73 (1,40) 

Normaalste zaak van de wereld 15-24 3,01 (1,84) 

 25+ 1,90 (1,30) 

 

De personen in leeftijdscategorie 15-24 hebben meer het gevoel verslaafd te zijn dan de 

25+’ers (t(100.96)= 5.935; p<0.001). Dit zou er op kunnen duiden dat er een causaal 

verband is tussen “het hebben van een smartphone” en “ervaren telefoonverslaving”. In 

de leeftijdscategorie 15-24 heeft namelijk 65,7% een smartphone, onder de 25+’ers is 

dat maar 35%.          

 Vinden de scholieren en studenten het dan ook de normaalste zaak van de 

wereld om met hun telefoon bezig te zijn in bijzijn van anderen? Uit tabel 20 blijkt ze 

gemiddeld “beetje mee oneens” antwoorden op deze stelling; de 25+’ers antwoorden 

gemiddeld “mee oneens”. Door niemand wordt het dus als de normaalste zaak van de 

wereld gezien, al is de score van de jongeren wel hoger (t(103.11)= 3.71; p<0.001). 

 Wat vinden deze twee leeftijdscategorieën er dan van als anderen in hun bijzijn 

bezig zijn met hun telefoon? In de groep 15-24 vindt 45%  het prima, tegenover 18% 

van de 50+’ers. In deze groep vindt de meerderheid (59%) het onbeleefd, tegenover 

21,4% van de jongeren. Maar wat wordt er dan precies als onbeleefd of storend 

ervaren?  
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Tabel 21 -  Storen aan telefoongebruik van gezelschap 

Stelling Leeftijdscategorie Gem. (std.) 

Als anderen sms’en 15-24 3,99 (1,62) 

 25+ 4,82 (1,47) 

Als anderen bellen 15-24 5,20 (1,57) 

 25+ 5,70 (1,36) 

 

Uit tabel 21 blijkt dat beide groepen zich meer storen wanneer iemand een telefoontje 

aan neemt in hun bijzijn, dan dat er iemand in hun gezelschap aan het sms’en is. Op de 

stelling over het sms’en ligt de score van de 25+’ers hoger dan bij de jongeren (t(108)= 

-2.704; p=0.008). Wellicht vinden de jongeren het minder storend omdat ze het zelf ook 

doen. De stelling over het bellen wordt door de jongeren gemiddeld met “beetje mee 

eens” beantwoord; door de 25+’ers met “mee eens” (t(108)= -1.687; p=0.05). 

 

Kortom: de personen tussen de 15-24 jaar zijn tijdens de observatie meer bezig met 

hun telefoon en zeggen zich er meer verslaafd aan te voelen dan de 25+’ers. Zij vinden 

het minder erg als anderen met hun telefoon bezig zijn in hun gezelschap – ze doen het 

ten slotte zelf ook. Sms’en in gezelschap wordt over het algemeen meer geaccepteerd 

dan het bellen in gezelschap.  
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIEE  

De doelstelling van dit onderzoek is om de normen en waarden te achterhalen die anno 

2011 heersen over mobiel telefoongebruik in gezelschap van anderen. In de huidige 

maatschappij kunnen veel mensen niet meer zonder telefoon, zeker nu de functies 

steeds geavanceerder worden. We zijn “always on” en dit betekent dat telefoongebruik 

zichtbaar is in uiteenlopende situaties, waarover soms ergernis ontstaat. Men stoort 

zich er steeds vaker aan als men tijdens een face-to-face gesprek – in gezelschap van 

anderen – bezig is met zijn of haar telefoon.       

 Over het algemeen blijkt dat men het storend vindt als een gesprek wordt 

onderbroken door een inkomend telefoontje. Als iemand een telefoontje aanneemt in 

gezelschap van anderen, is de norm dat daar tenminste voor verontschuldigd wordt. En 

als het even kan wordt het gesprek niet in bijzijn van het gezelschap gevoerd, maar 

loopt de beller weg van tafel. Tijdens de observatie voerden 10 van de 55 personen een 

telefoongesprek; wellicht doordat er geen noodzaak of behoefte was om gedurende die 

tijd te bellen, wellicht omdat ze het eigenlijk not done vinden om in gezelschap te 

bellen.            

 Wat veel meer gebeurde tijdens de observatie en wat men over het algemeen 

acceptabeler vindt dan bellen, is het sms’en in gezelschap. Gedurende de observatie 

werden er heel wat berichten gelezen en getypt. Op de vraag of de respondenten zich 

daaraan stoorden werd gemiddeld geantwoord tussen “neutraal” tot “beetje mee eens”. 

Aangezien “stiekem” sms’en niet echt populair was en het excuseren ook niet als 

noodzakelijk werd gezien, kun je stellen dat de respondenten geen reden zien om niet 

te sms’en in gezelschap van anderen.       

 Zoals uit eerder onderzoek van Ling (1997) al bleek, is dat men sms’en in 

gezelschap prefereert omdat het snel en geluidloos is en het face-to-face gesprek niet 

abrupt wordt onderbroken zoals bij bellen. Maar ook is aangetoond dat men zich toch 

ergert wanneer iemand tijdens een gesprek zijn telefoon raadpleegt (TNS NIPO, 2010). 

Al is het geluidloos en kan het gesprek voortgezet worden; het roept nu eenmaal een  

ongeïnteresseerde houding op. Vandaar dat ook de mogelijkheid tot mobiel multitasken 

is onderzocht.           

 Gemiddeld geven de respondenten aan dat ze wel eens hun aandacht verliezen 

voor het hier en nu wanneer zij bezig zijn met hun mobiele telefoon. De aandacht voor 

het gesprek verslapt als er ge-sms’t wordt, maar de respondenten geven wél aan alles 

nog te horen. In de resultaten zit dus een tegenstrijdigheid en de oordelen op deze 

vragen liepen sterk uiteen wat erop duidt dat multitasken echt een persoonlijke 

kwaliteit is.    

Naast het totaalbeeld van de resultaten is er ook gelet op de factoren gebruiksfrequentie 

en leeftijd. De verwachting was dat personen die zélf hun telefoon gebruiken in 

gezelschap van anderen, het minder storend vinden als anderen dit ook doen. 

Daarnaast was de verwachting dat personen tussen de 15 en 24 jaar – opgegroeid met 

de mobiele telefoon – minder harde normen hebben omtrent telefoongebruik dan 

25+’ers.   



P a g i n a  | 28 

 

 

 

Eline van Ballegoijen – Eindwerkstuk CIW – Januari 2011 

 

  

Uit de observaties bleek ten eerste dat het merendeel van de gebruikers bestond uit 

jongeren (76%). De gebruikers en de jongeren gaven aan meer verslaafd te zijn aan hun 

telefoon dan respectievelijk de niet-gebruikers en de 25+’ers. Toegevoegd moet 

worden dat het percentage smartphones bij de gebruikers (60%) en de jongeren 

(64,7%) hoger ligt dan bij de niet-gebruikers (43,3%) en de 25+’ers (35%). Dit 

verklaart het hogere gebruik en het verslavingsgevoel: met een smartphone kun je 

immers meer dan met een gewone telefoon.       

 Het merendeel van zowel de gebruikers als de jongeren vindt het over het 

algemeen prima als anderen in hun bijzijn bezig zijn met hun telefoon. De niet-

gebruikers en de 25+’ers vinden dit gedrag onbeleefd of irritant. In alle groepen wordt 

het als even storend ervaren wanneer iemand een gesprek onderbreekt om een 

telefoontje aan te nemen. Ook hieruit blijkt weer dat er hardere normen bestaan over 

het bellen in gezelschap dan over het sms’en in gezelschap.     

 Hoewel in geen van de groepen het als de normaalste zaak van de wereld wordt 

gezien om in bijzijn van anderen bezig te zijn met een telefoon, vinden de gebruikers en 

jongeren dit gedrag wel normaler. Dit heeft alles te maken met de term domestication 

(Baron, 2008, p. 3). Voor deze twee groepen is het gebruik van de mobiele telefoon een 

normaal onderdeel van het dagelijkse leven en valt het gebruik hen niet meer op. 

Ergens vinden ze het gedrag best onbeleefd, maar ja, ze doen het zelf ook…  
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77..  DDIISSCCUUSSSSIIEE  

  

  
Bij aanvang van het onderzoek leek de tweezijdige methode – observaties en korte 

vragenlijsten – de beste manier om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. 

Normen komen tot uiting in gedrag en gedrag is goed te onderzoeken door het te 

observeren in een natuurlijke situatie. Een voordeel van een observatie boven 

bijvoorbeeld een enquête is dat je daadwerkelijk ziet wat iemand doet en iemand zich 

dus niet anders voor kan doen of sociaal-wenselijke antwoorden kan geven. Door in de 

aanvullende vragenlijst stellingen op te nemen over het gedrag van anderen, zou er 

veel informatie over de heersende normen gevonden kunnen worden.   

 Al snel bleek dat het observeren op zichzelf een lastige klus was, wat al eerder is 

aangegeven in paragraaf 3.4 (procedure). Je kunt slechts een beperkt aantal personen 

in de gaten houden, niet elke handeling is even goed waarneembaar en personen 

kunnen het café verlaten precies op het moment dat jij een vragenlijst wilt voorleggen. 

 De belangrijkste vraag is echter in hoeverre een observatie van 10 à 15 minuten 

een representatieve afspiegeling is van het “normale” telefoongebruik.  De observatie is 

te kort om een oordeel over een persoon te vormen. Wellicht gebruikt persoon A zijn 

telefoon nooit, maar krijgt diegene net in die tijd veel belletjes, terwijl persoon B 

telefoonverslaafd is maar zijn batterij op dat moment leeg was. Het knelpunt is dus dat 

er in de resultatensectie is gekeken naar verschillen tussen niet-gebruikers en 

gebruikers, maar op basis van deze observatie is het eigenlijk niet mogelijk om een 

grens te trekken. Wanneer is iemand een gebruiker en wanneer niet?  

 In principe is het een goede methode om normen te achterhalen, omdat je 

inzicht verwerft in het vertoonde gedrag en wat iemand zegt wat hij doet. In dit 

onderzoek was er echter niet voldoende tijd om langere observaties uit te voeren.  

 Middels de korte vragenlijst is er nog extra informatie verkregen over de 

normen die de respondenten hanteren. Bij een aantal stellingen kunnen echter 

kanttekeningen geplaatst worden. Stelling 15 (“Als iemand bezig is met zijn telefoon 

vind ik dat…”) is wellicht te sturend doordat er 3 antwoordmogelijkheden worden 

gegeven. De keuze om de stelling op deze manier vorm te geven was omdat de 

respondenten maar kort de tijd hadden en namen om de vragenlijst in te vullen. Op 

deze manier konden ze snel het woord kiezen dat als eerste in hen op kwam. Door de 

optie “anders, namelijk…” is de mogelijkheid gegeven voor eigen alternatieven. Dit kan 

verhelderend werken, omdat het inzichten geeft waar de onderzoeker bij de aanvang 

van het onderzoek wellicht geen rekening mee had gehouden.    

 Ook bij de stelling naar het type gezelschap zijn kanttekeningen te plaatsen. De 

stelling op zich is interessant, omdat er door bepaald kan worden of normen voor 

telefoongebruik afhankelijk zijn of verschillen per gezelschap.  De respondent werd 

gevraagd om een rangorde te maken en dit maakt het niet mogelijk om twee typen op 

dezelfde plek te noteren. Terwijl iemand het best even onbeleefd kan vinden voor 

bijvoorbeeld zowel “partner” als “familie”. In dit onderzoek is dat ondervangen door 

slechts naar de twee uitersten te kijken: “meest onbeleefd” en “minst onbeleefd”. Het is 

echter wel een interessante insteek voor vervolgonderzoek, omdat men blijkbaar wel 
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een onderscheidt maakt.         

 Over het algemeen is er in de vragenlijst weinig rekening gehouden met mensen 

die nooit of weinig van hun mobiele telefoon gebruik maken. Bij de stelling: “Als ik in 

gezelschap sms, excuseer ik mij daarvoor” wordt er impliciet verondersteld dat 

iedereen in gezelschap sms’t. Maar lang niet iedereen doet dit en omdat er geen kopje 

“n.v.t.” is, krijg je gekleurde antwoorden. Het is dus belangrijk te onderkennen dat de 

inzichten en aannames van de onderzoeker lang niet voor iedereen geldig zijn en dat de 

onderzoeker blanco het onderzoek in gaat.       

 De stellingen in de vragenlijst over het mobiel multitasken zijn wellicht niet de 

beste manier om te onderzoeken of men tot multitasken in staat is. De kans is groot dat 

men hier sociaal-wenselijke antwoorden op geeft (“Ik ben dan wel aan het sms’en, maar 

ik hoor heus wel wat er gezegd wordt!”).  Toch wilde ik dit fenomeen meenemen in het 

onderzoek en dat kon alleen op deze manier.       

 Daarnaast is het de vraag in hoeverre de resultaten te generaliseren zijn. 

Hoewel de totale groep bestond uit 110 respondenten, is de verdeling van de groepen 

niet optimaal: 70% behoorde tot de leeftijdcategorie 15-24 en slechts 40% tot de 

leeftijdcategorie 25-40. De observaties zijn uitgevoerd in vier verschillende cafés en 

ook hier is de vraag in hoeverre dat een goede afspiegeling is.    

 Ten slotte is het onbekend wat de invloed van de omgeving is geweest op het 

telefoongebruik tijdens de observatie. Zowel Ling (1997) en Plant (2001) erkennen dat 

de omgeving bepalend is voor het telefoongebruik, en dat er niet altijd officiële regels 

hoeven te zijn omdat dat zichzelf reguleert. Het merendeel van de “ouderen” is 

geobserveerd in café le Journal; een net wat formeler café dan bijvoorbeeld de Beurs of 

de Curtis. In le Journal geldt de regel dat er niet gebeld mag worden; dit was in de 

andere cafés niet zo. De vraag is dus of al deze observaties samen kunnen worden 

genomen, terwijl de omgeving van elkaar verschilde.      

 Kortom, dit beschrijvende onderzoek heeft een idee gegeven over de normen 

betreffende telefoongebruik in gezelschap en de verschillen daarin tussen enerzijds 

gebruikers en niet-gebruikers en anderzijds jongeren en ouderen. Echter zijn er een 

aantal belangrijke knelpunten aangewezen waarmee in vervolgonderzoek rekening 

moet worden gehouden. Mogelijke insteken voor vervolgonderzoek is te kijken naar de 

specifieke omgeving waarin het telefoongebruik plaatsvindt. Ook kan er gelet worden 

op het type gezelschap of identiteit van de afzender (beller of sms’er). Veelal werd de 

opmerking gemaakt dat bijvoorbeeld de grootte van het gezelschap bepaald of gedrag 

gepast dan wel ongepast is.   
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