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Social buzz

onderzoeksvraag:
“Hoe kunnen jongeren worden gemotiveerd via
social media images om gezond te eten en drinken?”

Social Buzz is een nieuwe feature in de MyMovez
applicatie. Via de Social Buzz kunnen jongeren die
meedoen aan het project onderling met elkaar
communiceren, waarbinnen het sturen van images
een belangrijke functionaliteit is.

Doelstelling:
inzicht verkrijgen over wat voor soort social media
images jongeren naar elkaar willen sturen via de
MyMovez app en over wat voor soort categorieën
betreft social media jongeren nog meer leuk vinden.

75% van de jongeren in

Nederland tussen de 12 en 18
jaar zit regelmatig online; gebruik
van internetwebsites, online
gaming, en social media, op hun
smartphone (CBS, 2014).

Een manier waarop jongeren toch gemotiveerd kunnen
worden via social media images, is via hun peers.
Jongeren zoeken in hun omgeving naar voorbeelden
van wie ze kunnen leren, ook op het gebied van voeding
(Vanenputte & Braet, 2010). uit onderzoek blijkt dat
de two-step flow theorie gezondheidsgedrag onder
andere jongeren kan bevorderen (Campbell et al.,
2008; Kelly et al.,1991). Deze “opinieleiders” brengen
een mediaboodschap op geheel eigen wijze over naar
anderen (Lazarsfeld et al., 1968). Kenmerken van deze
opinieleiders zijn: zelfverzekerdheid, competentie,
luidruchtigheid en dominantie (Hawley, Little, &
Pasupathi, 2002).

17% van de jongeren in
jongeren motiveren?
Stel images beschikbaar
die er lekker uitzien of
inspirerend zijn!

Nederland zeggen dat ze
verslaafd zijn aan
sociale media (CBS, 2015).

47%

van de
internetgebruikers delen foto’s
of video’s die ergens online zijn
gevonden (Duggan, 2013)

“Als je zeg maar gedwongen wordt om minder te gaan eten op zo’n plaatje...
dat vind ik niet leuk!”
“Omdat ik hem zelf ook al een keer in het echt heb gezien.”
“Ik vind het vooral leuk om dingen van vriendinnen te zien...”

Do’s

De focusgroep sessies zijn afgenomen bij het gilde
College, te hengelo. er zijn in totaal drie focusgroepsessies afgenomen, bij drie verschillend
samengesteld groepen: een groep met alleen
meisjes (N=5), een groep met alleen jongens
(n=5) en een gemengde groep (N=4). De leeftijd
van deze kinderen varieert tussen de 10 en
13 jaar.

Humor
Sarcasme
Memes
Herkenbaar
Kleurrijk
Kwaliteit
Vormgeving
Beroemdheden*
Boodschap

don’ts
Vies
Dwingend
Likes vragen
Nietszeggend
beroemdheden*
Gecompliceerd
* bij algemene social media
images is het gebruik van
beroemdheden een ‘DO’, waar
dit bij social media images
betreft gezonde voeding
een ‘Don’T’ is.

Wat vinden jongeren leuke social media images?

Welke soort afbeeldingen sturen jongeren online door?

“Omdat er een vriend op staat.”

Wat vinden jongeren leuke sociale media images,
gericht op eten en drinken?
Door wat voor soort social media
images worden jongeren zelf aangezet
om gezond te eten en drinken?
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