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Achtergrond onderzoek en methode

• Doel: Nieuwswaarde creëren en kerninzichten onderbouwen. De flitspeiling draagt bij aan 

het verdiepen van de campagneboodschappen en het introduceren van Hobby Hacker 

Hans. 

• Doelgroep: Nederlanders van 16 t/m 65 jaar die één of meerdere slimme apparaten 

bezitten.

• Methode: online onderzoek met uitnodiging via e-mail of via de PanelWizard app

• Veldwerkperiode: 15 t/m 20 januari 2020

• Behaald responspercentage: 58%

• Netto steekproef: 1002 volledige vragenlijsten

• Maximale afwijking: bij een betrouwbaarheid van 95% zal de steekproefuitkomst 

maximaal 3,1% afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep 

ondervraagd zouden zijn)
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Aantal slimme apparaten
Mannen en jongeren hebben significant meer slimme apparaten in huis
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• Bijna drie kwart (73%) van de Nederlanders van 16 
tot en met 65 jaar zeggen één of meerdere slimme 
apparaten in huis te hebben. Gemiddeld hebben zij 
3,3 slimme apparaten. Ruim een kwart (27%) zegt 
er geen te hebben. 

• Wanneer wij het percentage meenemen dat aangeeft 
géén slimme apparaten in huis te hebben, dan is het 
overall gemiddelde aan slimme apparaten in huis van 
Nederlanders van 16 tot en met 65 jaar 2,4. 

• Mannen zeggen gemiddeld 2,9 slimme apparaten in 
huis te hebben, vrouwen 1,9. 

• Hoe jonger men is, hoe meer slimme apparaten men 
in huis heeft; jongeren (16 t/m 34 jaar) zeggen 
gemiddeld 2,9 slimme apparaten in huis te hebben, 
35 tot en met 49 jarigen 2,4 en 50 t/m 65 jarigen 
1,7. 

Conclusies:
Hoeveel slimme apparaten heeft u in huis?
Als u dit niet precies weet, maakt u dan een schatting

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd

Het overall gemiddelde aan aantal slimme apparaten in huis 
is berekend inclusief het percentage dat aangaf geen slimme 
apparaten in huis te hebben. 

Toelichting:

Totaal

Aantal slimme apparaten 2,4

N 1201

Man Vrouw

Aantal slimme apparaten 2,9 1,9

N 581 620

16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar

Aantal slimme apparaten 2,9 2,4 1,7

N 428 381 392

3,3



Slimme apparaten in huis
Het populairste slimme apparaat is een Smart TV, ruim de helft heeft deze in huis
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• Wanneer een lijst met veel voorkomende 
slimme apparaten wordt getoond, zegt 
86% (toch) één of meer slimme 
apparaten in huis te hebben.

• De meest populaire slimme apparaten zijn 
de Smart TV (54%) en een printer 
verbonden met wifi (47%).

• Slimme apparaten die men ook relatief 
vaak in huis heeft zijn: slim horloge 
(25%), slimme speaker/assistenten 
(24%), slimme thermostaat (21%) en/of 
slimme verlichting of lampen (18%). 

• Mannen geven vaker aan een smart TV 
(60% vs. 50%), slim horloge (30% vs. 
20%), slimme speaker/assistenten (27% 
vs. 21%) en/of slimme verlichting of 
lampen (22% vs. 14%) te hebben.

• Jongeren geven vaker aan een slim 
horloge (32% vs. 21% 35 t/m 65 jaar), 
slimme speaker/assistenten (28% vs. 
21%) en/of slimme verlichting of lampen 
(22% vs. 16%) in huis te hebben. 

• Ruim de helft (52%)1 die in de vorige 
vraag dachten geen slimme apparaten te 
hebben, blijken deze tóch te hebben. Zij 
hebben dan vaak een printer verbonden 
via wifi (33%), Smart TV (26%) en/of een 
smartwatch (12%).  

Conclusies:

Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden 
geven. De percentages tellen daardoor op tot 
meer dan 100%.

Personen die (tóch) geen slimme apparaten 
hebben zijn naar het einde van de vragenlijst 
geleid.

1 Dit percentage is o.b.v. een berekening.

Toelichting:

Welke van onderstaande slimme apparaten heeft u in huis? U kunt meerdere antwoorden geven. 

NB. Een apparaat is alleen slim als deze verbonden kan worden met Wifi of Bluetooth. Een laptop, pc, 
smartphone of tablet vallen niet onder slimme apparaten.  

n=1192



Aantal slimme apparaten
Vier op de tien Nederlanders hebben meer slimme apparaten in huis dan zij denken
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• Nederlanders van 16 tot en met 65 jaar zeggen 
gemiddeld 2,4 slimme apparaten in huis te hebben. 
Echter wanneer we respondenten een lijst met 
slimme apparaten voorleggen (zie vorige pagina), 
geeft men gemiddeld iets meer apparaten aan, 
namelijk 2,6 apparaten.

• Vier op de tien (40%) Nederlanders hebben meer 
slimme apparaten in huis dan zij denken; zij geven 
bij vraag 2 meer slimme apparaten aan dan bij vraag  
11. 

Conclusies:
Hoeveel slimme apparaten…

-denkt men in huis te hebben (o.b.v. vraag 1) 
-heeft men echt (o.b.v. vraag 2)* 

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd

Het overall gemiddelde aan aantal slimme apparaten in huis 
is berekend inclusief het percentage dat aangaf (tóch) geen 
slimme apparaten in huis te hebben. 

*Let op: het kan zijn dat men van sommige apparaten 
meerdere exemplaren heeft. Hier is bij de berekening van 
het gemiddelde geen rekening mee gehouden.

1 Dit percentage is niet terug te vinden in de online 
rapportage maar is berekend o.b.v. individuele respons.

Toelichting:

Man Vrouw N

denkt men in huis te hebben 2,9 1,9 1201

heeft men echt 2,9 2,2 1192

Totaal N

denkt men in huis te hebben 2,4 1201

heeft men echt 2,6 1192

16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar N

denkt men in huis te hebben 2,9 2,4 1,7 1201

heeft men echt 3,0 2,5 2,1 1192



Updaten en beveiligen slimme apparaten (1)
Bijna acht op de tien weten dat slimme apparaten regelmatig een update nodig hebben
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• Bijna acht op de tien (77%) eigenaars 
van slimme apparaten weten dat 
slimme apparaten regelmatig een 
update nodig hebben. Ruim twee 
derde (68%) geeft aan dat zijn of haar 
slimme apparaten weleens een update 
ontvangen (handmatig of 
automatisch). 10% geeft aan dat dit 
niet gebeurt en ruim een vijfde (22%) 
weet het niet. 

• Ruim de helft stelt het updaten van 
zijn of haar slimme apparaten weleens 
uit (54%) en/of vergeet dit weleens 
(51%). 

• Ruim een derde (35%) controleert 
regelmatig of er updates beschikbaar 
zijn voor hun slimme apparaten. 

• Twee derde (66%) verandert het 
wachtwoord van hun slimme 
apparaten direct na aanschaf. Bijna de 
helft gebruikt unieke wachtwoorden 
voor ieder slim apparaat (49%). Bijna 
drie op de tien (29%) nemen, naast 
het gebruiken van veilige en unieke 
wachtwoorden, ook andere 
maatregelen om hun slimme 
apparaten te beveiligen. 

Conclusies:

De optie 'weet niet' is alleen getoond bij de 
tweede stelling.

Toelichting:

Gelden onderstaande uitspraken wel of niet voor u?

n Ja n Nee n Weet niet



Updaten en beveiligen slimme apparaten (2)
Mannen weten vaker dat hun slimme apparaten regelmatige een update nodig hebben en doen dit ook vaker
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• Mannen weten vaker dan vrouwen dat 
slimme apparaten regelmatig een 
update nodig hebben (82% vs. 72%). 
Zij geven dan ook vaker aan dat hun 
slimme apparaten weleens een update 
ontvangen (76% vs. 60%) en/of 
controleren regelmatig of er updates 
beschikbaar zijn/klaar staan voor hun 
slimme apparaten (42% vs. 28%).

• Vrouwen stellen het updaten van hun 
slimme apparaten vaker weleens uit 
(58% vs. 51%) en/of vergeten dit te 
doen (54% vs. 48%). 

• Mannen nemen, naast het gebruiken 
van veilige en unieke wachtwoorden, 
vaker ook andere maatregelen om hun 
slimme apparaten te beveiligen (33% 
vs. 25%). 

• Jongeren (16 t/m 34 jarigen) vergeten 
vaker hun slimme apparaten te 
updaten (58% vs. 47% 35 t/m 65 
jaar).

• 50 tot en met 65 jarigen gebruiken 
vaker unieke wachtwoorden voor ieder 
slim apparaat (54% vs. 46% 16 t/m 
49 jaar).

Conclusies:

Bij de tweede stelling had men de optie om  
'weet niet‘ te kiezen. 

Toelichting:

Gelden onderstaande uitspraken wel of niet voor u?

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd

% dat 'Ja' heeft geantwoord 16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar

Ik weet dat slimme apparaten regelmatig een 

update nodig hebben

75,3 78,8 78,0

Mijn slimme apparaten ontvangen weleens een 

update (handmatig of automatisch)

69,4 67,6 65,9

Ik verander het wachtwoord van mijn slimme 

apparaat direct na aanschaf

61,0 67,9 70,1

Ik stel het updaten van mijn slimme apparaten 

weleens uit

58,3 54,2 49,7

Ik vergeet mijn slimme apparaten weleens te 

updaten

58,1 50,3 44,3

Ik gebruik unieke wachtwoorden voor ieder slim 

apparaat

41,1 52,4 53,5

Ik controleer regelmatig of er updates beschikbaar 

zijn/klaar staan voor mijn slimme apparaten

31,7 35,5 38,5

Ik neem, naast het gebruiken van veilige en unieke 

wachtwoorden, ook andere maatregelen om mijn 

slimme apparaten te beveiligen

27,2 29,1 30,6

N 372 330 314

% dat 'Ja' heeft geantwoord Man Vrouw

Ik weet dat slimme apparaten regelmatig een 

update nodig hebben

82,2 72,3

Mijn slimme apparaten ontvangen weleens een 

update (handmatig of automatisch)

75,7 59,7

Ik verander het wachtwoord van mijn slimme 

apparaat direct na aanschaf

68,4 63,7

Ik stel het updaten van mijn slimme apparaten 

weleens uit

51,1 57,6

Ik vergeet mijn slimme apparaten weleens te 

updaten

48,1 54,4

Ik gebruik unieke wachtwoorden voor ieder slim 

apparaat

49,1 48,1

Ik controleer regelmatig of er updates beschikbaar 

zijn/klaar staan voor mijn slimme apparaten

42,0 28,1

Ik neem, naast het gebruiken van veilige en unieke 

wachtwoorden, ook andere maatregelen om mijn 

slimme apparaten te beveiligen

32,7 25,0

N 507 509



Uitstellen of het niet updaten van slimme apparaten (1)
Geen tijd of zin hebben en/of het een gedoe vinden zijn de meest genoemde redenen om het updaten uit te stellen of om dit niet te doen
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• De meest genoemde redenen voor het 
uitstellen of het niet updaten van 
slimme apparaten is omdat men geen 
tijd heeft (34%), geen zin (32%) 
en/of omdat men het een gedoe vindt 
(32%). 

Conclusies:

Deze vraag is alleen gesteld aan degenen 
waarvan hun slimme apparaten niet een 
update ontvangen (o.b.v. vraag 3, stelling 
1) of die het updaten van hun slimme 
apparaten weleens uitstellen (o.b.v. vraag 
3, stelling 4).

Bij deze vraag kon men meerdere 
antwoorden geven. De percentages tellen 
daardoor op tot meer dan 100%.

Toelichting:

U heeft aangegeven het updaten van uw slimme apparaten weleens uit te stellen of niet te 
doen. Wat is hiervoor de reden? U kunt meerdere antwoorden geven.  



Uitstellen of het niet updaten van slimme apparaten (2)
Jongeren stellen het updaten vaker uit of doen dit niet omdat zij geen zin hebben
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• Mannen stellen het updaten van hun 
slimme apparaten vaker weleens uit of 
doen dit niet omdat zij er geen 
noodzaak toe zien (17% vs. 11%).

• Vrouwen geven vaker als reden dat zij 
het moeilijk vinden om de software te 
updaten (10% vs. 5%).

• Jongeren stellen het updaten van hun 
slimme apparaten vaker weleens uit of 
doen dit niet omdat zij geen zin 
hebben (41% vs. 26% 35 t/m 65 
jarigen). 

Conclusies:

Deze vraag is alleen gesteld aan degenen 
waarvan hun slimme apparaten niet een 
update ontvangen (o.b.v. vraag 3, stelling 
1) of die het updaten van hun slimme 
apparaten weleens uitstellen (o.b.v. vraag 
3, stelling 4).

Bij deze vraag kon men meerdere 
antwoorden geven. De percentages tellen 
daardoor op tot meer dan 100%.

Toelichting:

U heeft aangegeven het updaten van uw slimme apparaten weleens uit te stellen of niet te 
doen. Wat is hiervoor de reden? U kunt meerdere antwoorden geven.  

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd

Man Vrouw

Geen tijd 36,7 30,9

Geen zin 34,6 29,6

Ik vind het een gedoe 28,6 34,6

Ik weet niet hoe ik de software kan updaten 12,7 16,4

Ik zie er geen noodzaak toe 17,0 11,1

Ik vind het moeilijk om de software te updaten 4,9 9,6

Anders, namelijk: 10,2 10,5

Weet ik niet 5,7 6,2

N 283 324

16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar

Geen tijd 37,0 35,7 26,6

Geen zin 40,8 28,6 23,7

Ik vind het een gedoe 33,6 32,1 28,9

Ik weet niet hoe ik de software kan updaten 15,1 14,3 14,5

Ik zie er geen noodzaak toe 17,2 11,2 12,1

Ik vind het moeilijk om de software te updaten 5,9 7,1 9,8

Anders, namelijk: 7,6 11,2 13,3

Weet ik niet 3,4 6,1 9,2

N 238 196 173



Kennis van updaten slimme apparaten
Meerderheid weet (enigszins) hoe zij hun slimme apparaten moeten updaten
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• Ruim zes op de tien (64%) weten in 
redelijke/sterke mate hoe zij hun 
slimme apparaten moeten updaten. 

• Een kwart (24%) vindt het in redelijke 
of sterke mate moeilijk om hun 
slimme apparaten te updaten.

• Mannen geven vaker aan dat zij in 
redelijke/sterke mate weten hoe zij 
hun slimme apparaten moeten 
updaten (68% vs. 60%). 

• Vrouwen geven vaker aan dat zij het  
in redelijke/sterke mate moeilijk 
vinden om hun slimme apparaten te 
updaten (29% vs. 19%).

• 50 tot en met 65 jarigen geven vaker 
aan dat zij het in redelijke/sterke mate 
moeilijk vinden om hun slimme 
apparaten te updaten (31% vs. 21% 
16 t/m 49 jarigen).

• Jongeren geven vaker aan zij in 
redelijke/sterke mate weten hoe zij 
hun slimme apparaten moeten 
updaten (70% vs. 60% 35 t/m 65 
jarigen). 

Conclusies:
In hoeverre gelden onderstaande uitspraken voor u? 

n Geldt totaal niet voor mij n Geldt in beperkte mate voor mij n Geldt in redelijk mate voor mij

n Geldt in sterke mate voor mij n Weet niet/geen mening

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd

% Geldt in (redelijke/sterke) mate voor mij Man Vrouw

Ik weet hoe ik mijn slimme apparaten moet updaten 67,8 59,7

Ik vind het moeilijk om mijn slimme apparaten te updaten 19,2 28,9

N 506 509

% Geldt in (redelijke/sterke) mate voor mij 16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar

Ik weet hoe ik mijn slimme apparaten moet updaten 69,8 67,3 52,9

Ik vind het moeilijk om mijn slimme apparaten te updaten 20,8 20,9 31,2

N 371 330 314



Kennis van updateplicht (1)
Ruim een vijfde heeft iets vernomen over het wetsvoorstel van de zogenoemde ‘updateplicht’

Slimme apparaten  - HvdM - januari 2020       |       www.panelwizard.com       |       050-3171777       |       11

• 22% heeft iets vernomen over het 
wetsvoorstel van de zogenoemde 
‘updateplicht’. 

• 5% weet ook (ongeveer) wat het 
inhoudt. 

• Ruim drie kwart (78%) heeft niets 
gezien, gehoord en/of gelezen over 
het wetsvoorstel van de zogenoemde 
‘updateplicht’. 

• Mannen hebben vaker iets vernomen 
over het wetsvoorstel van de 
zogenoemde ‘updateplicht’ (29% vs. 
14%). 

• 50 tot en met 65 jarigen weten  vaker 
(ongeveer) wat het wetsvoorstel 
inhoudt (8% vs. 4% 16 t/m 49 
jarigen). 

Conclusies:
Heeft u onlangs iets gehoord, gezien of gelezen over het wetsvoorstel van de zogenoemde 
‘updateplicht’? Zo ja, bent u ook bekend met de inhoud ervan?  

Man Vrouw

Ja, ik heb er iets van vernomen en weet 

(ongeveer) wat het inhoudt, namelijk:

8,3 2,4

Ja, ik heb er iets van vernomen, maar weet 

niet wat het inhoudt

20,6 12,0

Nee, ik heb er niets van gezien, gehoord of 

gelezen

71,1 85,6

N 506 507

16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar

Ja, ik heb er iets van vernomen en weet 

(ongeveer) wat het inhoudt, namelijk:

2,7 5,8 8,0

Ja, ik heb er iets van vernomen, maar weet 

niet wat het inhoudt

17,8 16,5 14,3

Nee, ik heb er niets van gezien, gehoord of 

gelezen

79,5 77,7 77,7

N 371 328 314

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd



Uitspraken updaten slimme apparaten (1)
Ruim acht op de tien vinden het nuttig dat slimme apparaten updates ontvangen
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• Ruim acht op de tien (84%) vinden 
het nuttig dat slimme apparaten 
updates ontvangen. 

• Drie kwart (75%) zou willen dat al hun 
slimme apparaten zichzelf automatisch 
zouden updaten. 

• Ruim zeven op de tien verwachten dat 
slimme apparaten langer goed blijven 
werken wanneer de ‘updateplicht’ 
wordt ingevoerd (72%) en/of verwacht 
dat hun slimme apparaten langer 
meegaan als zij deze updaten (71%).

• Twee derde (67%) vindt het een goed 
idee dat het kabinet het aanbieden 
van updates op slimme apparaten wil 
verplichten. 

Conclusies:
In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken? 

n Helemaal niet mee eens n Niet mee eens n Neutraal n Mee eens n Helemaal mee eens

n Weet niet/geen mening



Uitspraken updaten slimme apparaten (2)
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• Mannen vinden het vaker nuttig dat 
slimme apparaten updates ontvangen 
(87% vs. 81%) en/of een goed idee 
dat het kabinet het aanbieden van 
updates op slimme apparaten wil 
verplichten (73% vs. 62%). 

• Vrouwen zouden vaker willen dat al 
hun slimme apparaten zichzelf 
automatisch zouden updaten (78% vs. 
72%).

• 35 tot en met 49 jarigen vinden het 
vaker een goed idee dat het kabinet 
het aanbieden van updates op slimme 
apparaten wil verplichten (71% vs. 
65%). Jongeren vinden dit juist 
minder vaak (62% vs. 70% 35 t/m 65 
jarigen). 

Conclusies:
In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken? 

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd

% (helemaal) mee eens Man Vrouw

Ik vind het nuttig dat slimme apparaten updates ontvangen 86,7 81,2

Ik zou willen dat al mijn slimme apparaten zichzelf 

automatisch updaten

71,8 77,8

Ik verwacht dat slimme apparaten langer goed blijven 

werken wanneer de ‘updateplicht’ wordt ingevoerd

71,0 72,4

Ik verwacht dat mijn slimme apparaten langer meegaan als 

ik ze update

70,2 72,2

Ik vind het een goed idee dat het kabinet het aanbieden 

van updates op slimme apparaten wil verplichten

72,6 61,5

N 504 504

% (helemaal) mee eens 16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar

Ik vind het nuttig dat slimme apparaten updates ontvangen 83,0 84,3 84,7

Ik zou willen dat al mijn slimme apparaten zichzelf 

automatisch updaten

71,9 76,9 76,0

Ik verwacht dat slimme apparaten langer goed blijven 

werken wanneer de ‘updateplicht’ wordt ingevoerd

69,5 74,2 71,9

Ik verwacht dat mijn slimme apparaten langer meegaan als 

ik ze update

71,1 73,2 69,3

Ik vind het een goed idee dat het kabinet het aanbieden 

van updates op slimme apparaten wil verplichten

61,9 71,4 68,7

N 370 325 313



Uitspraken updaten slimme apparaten (3)
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• Hoogopgeleiden zijn het met alle 
stellingen vaker (helemaal) eens, 
laagopgeleiden juist minder vaak. 
Deze laatste groep antwoordt vaker 
met neutraal of weet niet/geen 
mening. 

Conclusies:
In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken? 

Uitsplitsing naar hoogst voltooide opleiding

% (helemaal) mee eens Laag Midden Hoog

Ik vind het nuttig dat slimme apparaten updates ontvangen 76,3 84,3 88,4

Ik zou willen dat al mijn slimme apparaten zichzelf 

automatisch updaten

65,6 75,6 79,8

Ik verwacht dat slimme apparaten langer goed blijven 

werken wanneer de ‘updateplicht’ wordt ingevoerd

62,5 69,4 81,0

Ik verwacht dat mijn slimme apparaten langer meegaan als 

ik ze update

65,6 70,2 76,3

Ik vind het een goed idee dat het kabinet het aanbieden 

van updates op slimme apparaten wil verplichten

59,8 63,1 77,2

N 224 447 337



Uitspraken veiligheid/hacken slimme apparaten (1)
Acht op de tien eigenaars van slimme apparaten zijn zich ervan bewust dat deze gehackt kunnen worden
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• Acht op de tien (80%) eigenaars van 
slimme apparaten zijn zich ervan 
bewust dat hun slimme apparaten 
gehackt kunnen worden. Toch weet de 
helft niet wat zij moeten doen als dit 
gebeurt (50%) en is een kwart niet
bekend met wat de gevolgen zijn als 
dit gebeurt (25%).

• Een derde (33%) maakt zich weleens 
zorgen dat hun slimme apparaten 
gehackt kunnen worden.

• Rond een zevende denkt niet dat 
hackers toegang krijgen tot hun 
persoonlijke gegevens in hun 
thuisnetwerk wanneer hun slimme 
apparaten worden gehackt (15%) 
en/of kan zich niet voorstellen dat 
internetcriminelen via een slim 
apparaat kunnen inbreken in hun 
thuisnetwerk (14%). 

Conclusies:
In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken over de veiligheid van uw slimme 
apparaten?

n Helemaal niet mee eens n Niet mee eens n Neutraal n Mee eens n Helemaal mee eens

n Weet niet/geen mening



Uitspraken veiligheid/hacken slimme apparaten (2)
Hoe ouder men is, hoe vaker men zich weleens zorgen maakt dat hun slimme apparaten gehackt kunnen worden
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• Mannen zijn zich er vaker van bewust 
dat hun slimme apparaten gehackt 
kunnen worden (85% vs. 76%) en 
weten zij vaker wat zij moeten doen 
als één van hun slimme apparaten 
gehackt wordt (31% vs. 16%).

• Hoe ouder men is, hoe vaker men zich 
weleens zorgen maakt dat slimme 
apparaten gehackt kunnen worden 
(29% 16 t/m 35 jarigen tot 39% 50 
t/m 65 jarigen). 

Conclusies:
In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken over de veiligheid van uw slimme 
apparaten?

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd

% (helemaal) mee eens Man Vrouw

Ik ben mij ervan bewust dat mijn slimme apparaten 

gehackt kunnen worden

84,5 75,5

Ik weet wat de gevolgen zijn als een van mijn slimme 

apparaten wordt gehackt

42,3 39,8

Ik maak me weleens zorgen dat mijn slimme apparaten 

gehackt kunnen worden

34,4 30,7

Ik weet wat ik moet doen als een van mijn slimme 

apparaten gehackt is

31,0 16,1

Ik denk niet dat hackers toegang krijgen tot mijn 

persoonlijke gegevens in mijn thuisnetwerk wanneer mijn 

16,7 13,1

Ik kan mij niet voorstellen dat internetcriminelen via een 

slim apparaat kunnen inbreken in mijn thuisnetwerk

13,5 14,1

N 503 502

% (helemaal) mee eens 16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar

Ik ben mij ervan bewust dat mijn slimme apparaten 

gehackt kunnen worden

79,4 81,4 79,2

Ik weet wat de gevolgen zijn als een van mijn slimme 

apparaten wordt gehackt

38,8 39,6 45,4

Ik maak me weleens zorgen dat mijn slimme apparaten 

gehackt kunnen worden

28,5 31,0 39,0

Ik weet wat ik moet doen als een van mijn slimme 

apparaten gehackt is

20,9 24,1 26,2

Ik denk niet dat hackers toegang krijgen tot mijn 

persoonlijke gegevens in mijn thuisnetwerk wanneer mijn 

slimme apparaat wordt gehackt

16,3 16,4 11,8

Ik kan mij niet voorstellen dat internetcriminelen via een 

slim apparaat kunnen inbreken in mijn thuisnetwerk

14,9 13,3 13,1

N 369 323 313



Zorgen om hacken (1)
Ruim de helft maakt zich weleens zorgen omdat het iedereen kan overkomen en/of zij de laatste tijd veel over internetcriminaliteit horen
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• Ruim de helft maakt zich weleens 
zorgen dat hun slimme apparaten 
gehackt kunnen worden omdat het 
iedereen kan overkomen en/of zij de 
laatste tijd veel over 
internetcriminaliteit lezen of horen 
(beide 54%).

• Daarnaast maakt de helft zich weleens 
zorgen omdat zij niet weten of hun 
slimme apparaten voldoende beveiligd 
zijn (49%).

• Ruim een vijfde (23%) maakt zich 
weleens zorgen omdat zij niet weten 
wat zij moeten doen om hun apparaat 
goed te beveiligen.

Conclusies:

Deze vraag is alleen gesteld aan degenen 
die zich weleens zorgen maken om gehackt 
te worden (o.b.v. vraag 8, stelling 3).

Bij deze vraag kon men meerdere 
antwoorden geven. De percentages tellen 
daardoor op tot meer dan 100%.

Toelichting:

U heeft aangegeven dat u zich weleens zorgen maakt dat uw slimme apparaten gehackt 
kunnen worden. Waarom maakt u zich hier weleens zorgen om? U kunt meerdere 
antwoorden geven. 



Zorgen om hacken (2)
50 t/m 65 jarigen maken zich vaker weleens zorgen omdat zij niet weten of hun slimme apparaten voldoende beveiligd zijn
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• Er zijn geen significante verschillen 
tussen mannen en vrouwen als het 
gaat om redenen waarom men zich 
weleens drukt maakt om hacken van 
slimme apparaten.

• 16 tot en met 34 jarigen geven vaker 
aan dat zij zich weleens zorgen maken 
dat hun slimme apparaten gehackt 
kunnen worden omdat het iedereen 
kan overkomen (67% vs. 48% 35 t/m 
65 jarigen). Minder vaak geven zij als 
reden dat zij de laatste tijd veel over 
internetcriminaliteit lezen of horen 
(45% vs. 58%). 

• 50 t/m 65 jarigen geven vaker aan dat 
zij zich weleens zorgen maken omdat 
zij niet weten of hun slimme 
apparaten voldoende beveiligd zijn 
(58% vs. 43% 16 t/m 49 jarigen). 

Conclusies:

Deze vraag is alleen gesteld aan degenen 
die zich weleens zorgen maken om gehackt 
te worden (o.b.v. vraag 8, stelling 3).

Bij deze vraag kon men meerdere 
antwoorden geven. De percentages tellen 
daardoor op tot meer dan 100%.

Toelichting:

U heeft aangegeven dat u zich weleens zorgen maakt dat uw slimme apparaten gehackt 
kunnen worden. Waarom maakt u zich hier weleens zorgen om? U kunt meerdere 
antwoorden geven. 

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd

Man Vrouw

Het kan iedereen overkomen 52,6 55,8

Ik lees of hoor de laatste tijd veel 

over internetcriminaliteit

54,9 51,9

Ik weet niet of mijn slimme apparaten 

voldoende beveiligd zijn

52,6 44,8

Ik weet niet wat ik moet doen om 

mijn apparaat goed te beveiligen

20,8 24,7

Anders, namelijk: 2,3 0,6

Weet ik niet 1,2 1,9

N 173 154

16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar

Het kan iedereen overkomen 66,7 59,0 39,3

Ik lees of hoor de laatste tijd veel 

over internetcriminaliteit

44,8 56,0 59,0

Ik weet niet of mijn slimme apparaten 

voldoende beveiligd zijn

41,9 45,0 58,2

Ik weet niet wat ik moet doen om 

mijn apparaat goed te beveiligen

25,7 21,0 21,3

Anders, namelijk: 1,0 0,0 3,3

Weet ik niet 0,0 1,0 3,3

N 105 100 122



Geen zorgen om hacken
Bijna de helft maakt zich geen zorgen dat zij gehackt worden omdat zij denken dat de kans klein is dat het hen overkomt
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• Bijna de helft (47%) maakt zich geen 
zorgen dat hun slimme apparaten 
gehackt worden omdat zij denken dat 
de kans klein is dat het hen overkomt.

• Ruim vier op de tien (45%) maken 
zich geen zorgen omdat zij aangeven 
dat hun gegevens niet interessant zijn 
voor internetcriminelen. 

• Ruim een vijfde (23%) maakt zich 
geen zorgen omdat zij denken dat hun 
apparaten goed beveiligd zijn. 

• Andere redenen waarom men zich 
geen zorgen maakt (12%) zijn onder 
andere dat men er niet mee bezig is, 
dat het niet mogelijk is volgens hen 
om deze te hacken en/of het slimme 
apparaat niet interessant zal zijn voor 
hackers.

• Mannen en 16 tot en met 34 jarigen 
denken vaker dat de kans klein is dat 
het hen overkomt (resp. 54% vs. 40% 
en 53% vs. 43% 35 t/m 65 jarigen). 

Conclusies:

Deze vraag is alleen gesteld aan degenen 
die geen zorgen maken om gehackt te 
worden (o.b.v. vraag 8, stelling 3).

Bij deze vraag kon men meerdere 
antwoorden geven. De percentages tellen 
daardoor op tot meer dan 100%.

Toelichting:

U heeft aangegeven dat u zich geen zorgen maakt dat uw slimme apparaten worden 
gehackt. Waarom is dat? U kunt meerdere antwoorden geven.

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd

Man Vrouw

Ik denk dat de kans klein is dat het mij overkomt 54,4 39,8

Mijn gegevens zijn niet interessant voor internetcriminelen 40,6 48,9

Ik heb mijn apparaten goed beveiligd 25,6 19,3

Anders, namelijk: 8,3 15,3

Weet ik niet 5,6 7,4

N 180 176

16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar

Ik denk dat de kans klein is dat het mij overkomt 53,2 44,0 40,0

Mijn gegevens zijn niet interessant voor internetcriminelen 44,2 42,4 49,3

Ik heb mijn apparaten goed beveiligd 19,9 24,0 25,3

Anders, namelijk: 9,6 14,4 12,0

Weet ik niet 7,7 5,6 5,3

N 156 125 75



Stappen betere beveiliging slimme apparaten (1)
Ruim zes op de tien gaan stappen zetten om hun slimme apparaten beter te beveiligen na het meedoen aan dit onderzoek
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• Ruim zes op de tien (62%) geven aan 
stappen te gaan zetten om hun 
slimme apparaten beter te beveiligen 
naar aanleiding van het meedoen aan 
dit onderzoek.

• Zij gaan vooral controleren of er 
updates klaarstaan voor hun slimme 
apparaten (37%). Daarnaast gaan zij 
ook relatief vaak op internet zoeken 
naar meer informatie over het 
beveiligen van hun slimme apparaten 
(23%) en/of gaan updates uitvoeren 
voor hun slimme apparaten (21%). 

Conclusies:
Tot slot: u hebt zojuist meegewerkt aan een onderzoek naar slimme apparaten. Bent u van 
plan om naar aanleiding van deze vragenlijst stappen te zetten om uw slimme apparaten 
beter te beveiligen? Zo ja, welke stappen wilt u zetten? U kunt meerdere antwoorden 
geven.

Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden 
geven. De percentages tellen daardoor op tot 
meer dan 100%.

Toelichting:



Stappen betere beveiliging slimme apparaten (2)
Mannen gaan vaker niks bekijken/veranderen aan hun slimme apparaten naar aanleiding van dit onderzoek
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• Mannen gaan vaker op internet op 
zoek naar meer informatie over het 
beveiligen van hun slimme apparaten 
(27% vs. 20%). Vrouwen gaan vaker 
iemand vragen om hun slimme 
apparaten te controleren en/of te 
bekijken of er updates beschikbaar 
zijn (17% vs. 6%). 

• Mannen gaan vaker niks 
bekijken/veranderen aan hun slimme 
apparaten naar aanleiding van dit 
onderzoek (25% vs. 17%). 

• 16 tot en met 34 jarigen gaan vaker 
controleren of er updates klaarstaan 
voor hun slimme apparaten (44% vs. 
33% 35 t/m 65 jarigen) en/of gaan 
updates uitvoeren voor hun slimme 
apparaten (26% vs. 18%) naar 
aanleiding van dit onderzoek. 

• 50 tot en met 65 jarigen gaan vaker 
iemand vragen om hun slimme 
apparaten te controleren en/of te 
bekijken of er updates beschikbaar 
zijn (17% vs. 9% 16 t/m 49 jarigen) 
naar aanleiding van dit onderzoek.

Conclusies:

Tot slot: u hebt zojuist meegewerkt aan een onderzoek naar slimme apparaten. Bent u van 
plan om naar aanleiding van deze vragenlijst stappen te zetten om uw slimme apparaten 
beter te beveiligen? Zo ja, welke stappen wilt u zetten? U kunt meerdere antwoorden 
geven.

Uitsplitsing naar geslacht

Uitsplitsing naar leeftijd

Bij deze vraag kon men meerdere antwoorden 
geven. De percentages tellen daardoor op tot 
meer dan 100%.

Toelichting:

Man Vrouw

Ik ga controleren of er updates klaarstaan voor mijn 

slimme apparaten

40,0 34,4

Ik ga op internet op zoek naar meer informatie over het 

beveiligen van mijn slimme apparaten

26,7 19,8

Ik ga updates uitvoeren voor mijn slimme apparaten 22,3 19,6

Ik ga iemand vragen om mijn slimme apparaten te 

controleren en/of te bekijken of er updates beschikbaar zijn

6,4 16,6

Ik ga contact opnemen met een iemand die meer over 

slimme apparaten weet dan ik voor meer informatie

5,6 8,6

Ik ga de verbinding van mijn slimme apparaten met 

internet verbreken

1,6 2,4

Anders, namelijk: 1,8 2,4

Weet ik (nog) niet 14,9 18,4

Nee, ik ga niks bekijken/veranderen aan mijn slimme 

apparaten na het meedoen aan dit onderzoek

24,7 17,4

N 502 500

16 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 65 jaar

Ik ga controleren of er updates klaarstaan voor mijn 

slimme apparaten

43,8 30,4 36,5

Ik ga op internet op zoek naar meer informatie over het 

beveiligen van mijn slimme apparaten

23,6 23,9 22,1

Ik ga updates uitvoeren voor mijn slimme apparaten 26,4 18,3 17,3

Ik ga iemand vragen om mijn slimme apparaten te 

controleren en/of te bekijken of er updates beschikbaar zijn

9,0 9,3 16,7

Ik ga contact opnemen met een iemand die meer over 

slimme apparaten weet dan ik voor meer informatie

7,1 5,0 9,3

Ik ga de verbinding van mijn slimme apparaten met 

internet verbreken

1,9 3,1 1,0

Anders, namelijk: 1,4 1,9 3,2

Weet ik (nog) niet 14,9 19,6 15,7

Nee, ik ga niks bekijken/veranderen aan mijn slimme 

apparaten na het meedoen aan dit onderzoek

19,6 24,5 19,2

N 368 322 312



Conclusie (1)

Slimme apparaten in huis.

Gemiddeld denkt de Nederlander van 16 tot en met 65 jaar 2,4 slimme apparaten in huis te hebben. Wanneer we een lijst 

met slimme apparaten aan de respondent voorleggen, blijkt men gemiddeld iets meer apparaten te hebben; namelijk 2,6. 

Ruim de helft van degenen die in eerste instantie dachten geen slimme apparaten in huis te hebben, blijkt toch één of 

meerdere in huis te hebben. Over het algemeen geldt dat vier op de tien meer slimme apparaten in huis hebben dan zij 

aanvankelijk dachten. Mannen en jongeren hebben gemiddeld meer slimme apparaten in huis dan resp. vrouwen en 35 tot 

en met 65 jarigen.

Updaten van slimme apparaten

Bijna acht op de tien eigenaren van slimme apparaten weten dat slimme apparaten regelmatig een update nodig hebben. 

Ruim twee derde geeft aan dat hun slimme apparaten weleens een update ontvangen. Echter stelt ruim de helft het updaten 

van hun slimme apparaten weleens uit en/of vergeet dit. Redenen hiervoor zijn vooral omdat men geen tijd of geen zin heeft 

en/of het een gedoe vindt. Ruim zes op de tien weten in redelijke tot sterke mate hoe zij hun slimme apparaten moeten 

updaten, mannen en jongeren weten dit vaker. Vrouwen vinden het vaker dan mannen moeilijk om hun slimme apparaten te 

updaten. 

Wetsvoorstel met betrekking tot de ‘updateplicht’

Ruim een vijfde van de Nederlanders heeft iets gehoord over het wetsvoorstel van de zogenoemde ‘updateplicht’. 5% weet 

ook (ongeveer) wat het inhoudt. Mannen en 50 tot en met 65 jarigen weten dit vaker. Ruim zeven op de tien verwachten dat 

hun slimme apparaten langer goed blijven werken wanneer de ‘updateplicht’ wordt ingevoerd. Daarnaast vindt twee derde 

het een goed idee dat het kabinet het aanbieden van updates op slimme apparaten wil verplichten. 
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Conclusie (2)

Het hacken van slimme apparaten

Acht op de tien eigenaars van slimme apparaten zijn zich ervan bewust dat hun slimme apparaten gehackt kunnen worden. 

Toch weet de helft niet wat zij moeten doen als dit gebeurt en is een kwart niet bekend met wat de gevolgen zijn als dit 

gebeurt. Een derde maakt zich hierover weleens zorgen. Hoe ouder, hoe vaker men zich weleens zorgen maakt dat hun 

slimme apparaten gehackt kunnen worden. Ruim de helft van degenen die zich weleens zorgen maken hierover geven aan 

dat zij zich zorgen maken omdat het iedereen kan overkomen en/of omdat zij de laatste tijd veel lezen/horen over 

internetcriminaliteit. Bijna de helft maakt zich weleens zorgen omdat zij niet weten of hun slimme apparaten voldoende 

beveiligd zijn. Het zijn vaker 50 tot en met 65 jarigen die dit aangeven. Redenen om geen zorgen te hebben is vooral omdat 

men denkt dat de kans klein is dat het hen zal overkomen en/of omdat zij denken dat hun gegevens niet interessant zijn 

voor internetcriminelen. 

Stappen zetten naar betere beveiliging van slimme apparaten

Ruim zes op de tien geven aan stappen te gaan zetten om hun slimme apparaten beter te beveiligen naar aanleiding van het 

meedoen aan dit onderzoek. Zij gaan vooral controleren of er updates klaarstaan voor hun slimme apparaten. 
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Onderzoeksverantwoording
Algemene onderzoeksgegevens
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Geslacht % gewenst** % behaald

Man 50,2 48,4

Vrouw 49,8 51,6

N 1201

Leeftijd % gewenst** % behaald

16-29 jaar 26,9 26,5

30-39 jaar 18,6 18,0

40-49 jaar 21,2 22,9

50-59 jaar 22,0 21,6

60-65 jaar 11,2 11,1

N 1201

Gezinssituatie % gewenst** % behaald

Eénpersoons 18,4 17,2

Meerpersoons (zonder kinderen <18) 43,0 44,7

Meerpersoons met kinderen (jongste <13) 25,8 26,4

Meerpersoons met kinderen (jongste 13-17) 12,7 11,7

N 1201

Arbeidsparticipatie % gewenst** % behaald

Fulltime (35 uur of meer) 39,2 41,1

Parttime (12 t/m 34 uur) 27,1 27,5

Niet werkend (0 t/m 11 uur) 33,7 31,4

N 1201

Opleiding % gewenst** % behaald

Laag 26,6 24,0

Midden 44,4 44,5

Hoog 29,0 31,6

N 1201

Regio % gewenst** % behaald

Noord-Nederland 9,8 9,1

Oost-Nederland 20,9 21,4

Zuid-Nederland 23,3 23,4

West-Nederland 45,9 46,1

N 1201

Provincie % gewenst** % behaald

Drenthe 2,7 2,5

Flevoland 2,4 2,9

Friesland 3,6 3,8

Gelderland 11,8 11,7

Groningen 3,4 2,7

Limburg 6,4 6,3

Noord-Brabant 14,8 15,4

Noord-Holland 17,0 15,7

Overijssel 6,6 6,8

Utrecht 7,5 6,8

Zeeland 2,1 1,7

Zuid-Holland 21,7 23,6

N 1201

** Dit is de verdeling zoals die in heel Nederland is binnen de gewenste selectie

 (o .b.v. de Gouden Standaard van de M OA)

HvdM beveiliging slimme apparaten

Onderzoeksmethode

Steekproef

Selectie

Bron

Bruto steekproef

Netto steekproef (# op vrg 1)

Na selectie (# op vrg 3) 1016

Volledige vragenlijsten (netto)

Responspercentage

Datum start veldwerk 

Datum veldwerk gereed

Betrouwbaarheidsniveau*

Maximale afwijking*

Representatief naar:

Weging

Respons breakdown aantal

bruto steekproef 2235

bouncers (schatting) 89

buiten selectie 185

verwijderd na datacheck 54

afgebroken vragenlijsten 14

geen medewerking 891

Volledige vragenlijsten 1002

* B ij 1002 afgenomen vragenlijsten valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst

  maximaal 3,1% kan afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep ondervraagd zouden zijn).

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van ISO 20252 (marktonderzoek)

en ISO 26362 (access panels)

Niet van toepassing

58%

15-jan

20-jan

95%

3,1%

Geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding, regio en provincie

Online

Nederlanders van 16 t/m 65 jaar

PanelWizard

2235

1201

1002

Die één of meerdere slimme apparaten bezitten



Achtergrond PanelWizard Direct
Algemene gegevens PanelWizard Direct

• PanelWizard is het onderzoekspanel van Kien onderzoek

• 30.000 leden van 16 jaar en ouder

• Dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking of specifieke doelgroepen (bv. 

boodschappers, beleggers, allochtonen, ouders van baby’s, etc.) 

• Panelleden geven vooraf toestemming voor deelname

• Hoge en betrouwbare respons, door beloning en terugkoppeling

• Representativiteit en (serieuze) medewerking worden voortdurend gecontroleerd en 

bewaakt

• ISO-gecertificeerd (ISO 20252 en 26362)

• Hanteert de Gouden Standaard van MOA
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