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I N C O N T E X T

Samenleven en samen leven
85 PROCENT HEEFT WEKELI JKS 
FAMILIECONTACT 
In 2004 had 85 procent van de Nederlan-
ders van 12 jaar of ouder minimaal één
keer per week contact met (uitwonende)
familieleden en 80 procent met vrienden
en kennissen. Van de stellen zonder
(thuiswonende) kinderen heeft 90 procent
wekelijks contact met hun familie, tegen
78 procent van de eenoudergezinnen. Bij
de eenoudergezinnen is juist het contact
met vrienden en kennissen het sterkst.
Voor personen buiten de sterk verstede-
lijkte gebieden is het contact met familie-
leden het sterkst. 

ZES OP DE TIEN DOEN AAN 
VRIJWILLIGERSWERK
In 2004 deden 6 op de 10 Nederlanders
van 18 jaar of ouder aan vrijwilligerswerk.
Daarvan verrichtte bijna driekwart georga-
niseerd vrijwilligerswerk, meestal bij
sportverenigingen, scholen, verzorgings-
instellingen en kerken. Daarnaast gaf
bijna 60 procent van de vrijwilligers infor-
mele (onbetaalde) hulp aan buren, vrien-
den en familie. Er waren relatief iets meer
vrouwen die vrijwilligerswerk verrichtten
dan mannen. Vrouwen zijn vaker dan
mannen actief als vrijwilliger bij scholen,
kerken en in de verzorging en verpleging,
mannen bij sport- en hobbyverenigingen.

CHATTEN EN INTERNETBELLEN
STEEDS POPULAIRDER
In 2004 hadden ruim 7 van de 10 Neder-
landers wel eens internet gebruikt. Ruim
80 procent van de internetters gebruikte
zijn aansluiting om specifieke informatie
op te zoeken, bijvoorbeeld over nieuw aan
te schaffen apparatuur of vakantiebestem-
mingen. E-mail is nog altijd de populair-
ste manier van communiceren via inter-
net, al is het aandeel van mensen dat chat
of telefoneert via internet de laatste jaren
ook gestegen. In 2004 maakte ruim een
kwart van de internetters gebruik van
chatprogramma’s als MSN of telefonie via
internet.

In Context is tot stand gekomen in samenwer-

king met het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek, tel. (0900) 0227, www.cbs.nl.

Figuur 1 Sociale contacten (minimaal 1 keer per week), 2004.

Figuur 2 Vrijwilligerswerk, 2004.

Figuur 3 Internetgebruik.

Mannen

Vrouwen

Eenpersoonshuishouden

Lid van eenoudergezin

Lid van paar zonder kinderen

Lid van paar met kinderen

Zeer sterk stedelijk

Sterk stedelijk

Matig stedelijk

Weinig stedelijk

Niet stedelijk

0 10 30 50 70 10020 40 60 80 90

FamilieledenVrienden, kennissen

Informele hulp

Georganiseerde hulp

Sportvereniging

Kerk e.d.

Hobbyvereniging

Culturele vereniging

Jeugdwerk

School

Verzorging, verpleging

Arbeidsorganisatie

Politieke organisatie

Overige organisaties

0 10 30 50 70 10020 40 60 80 90
% van de vrijwilligers

Mannen

Vrouwen

% internetters (12 jaar en ouder)
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Specifieke
informatie

zoeken

E-mailen Zomaar
wat

surfen

20032002 2004

Chatten,
telefoneren

Muziek
down-
loaden

Spelletjes
down-
loaden

Software
down-
loaden


