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Het internetgebruik van Nederlandse 
jongeren bevordert hun verbonden
heid. Het vergroot namelijk hun con
tact met sociale netwerken, sociale 
insluiting en participatie in de samen
leving (dit proefschrift).

De interesses van jongeren zijn van 
grotere invloed op hun online parti
cipatie dan hun internetgebruik en 
digitale vaardigheden (dit proefschrift).

De verschillen in opleidingsniveau, 
interesses en sociaal kapitaal cumu
leren met verschillen in digitale 
vaardig heden. Hierdoor versterken 
de verschillen in digitale vaardig
heden de ongelijkheid tussen groe
pen in online en offline participatie in 
sociale netwerken en de samenleving 
(dit proefschrift).

Jongeren participeren niet in online 
activiteiten waarin zij ook offline weinig 
interesse tonen: het medium heeft 
slechts beperkte invloed op de partici
patie van jongeren (dit proefschrift).

Het internet is niet de veroorzaker van 
positieve en negatieve gevolgen van 
het internetgebruik. Deze komen voort 
uit de manier waarop individuen het 
internet gebruiken (dit proefschrift).

Technologie zorgt ervoor er voor dat 
jongeren meer samen dan alleen zijn.

Het gebruik van grootschalige, 
representatieve surveys verbetert de 
kwaliteit van de argumenten in popu
laire en academische discussies over 
de impact van het internetgebruik van 
jongeren.

Een effectieve manier om de partici
patie van jongeren in de samenleving 
te vergroten, is hen interesseren en 
mobiliseren via ambassadeurs in 
vriendennetwerken. 

Het onderzoek naar het internet
gebruik van jongeren is te veel 
gericht op de negatieve gevolgen. 
Het dient zich meer te richten op de 
positieve uitkomsten en hoe deze te 
bewerkstelligen.

Het verhaal over de negatieve gevol
gen van het internetgebruik verkoopt 
beter dan het genuanceerde verhaal 
dat de werkelijkheid beter benadert.

Het schrijven van een proefschrift 
naast een baan vermindert tijdelijk 
de verbondenheid: het vermindert de 
contacten met het sociale netwerk, de 
sociale insluiting en de participatie in 
de samenleving.
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YOUNG, ONLINE AND CONNECTED 
The impact of everyday Internet use of Dutch  
adolescents on social cohesion.

JONG, ONLINE EN VERBONDEN
De invloed van het alledaagse internetgebruik  
van Nederlandse jongeren op sociale cohesie.


