De Belg over de
digitale stroomversnelling
tijdens corona
Voor- en nadelen
van het digitale leven afgewogen
Vaccins en versoepelingen in het vooruitzicht! Dus durft België stilaan nadenken over een toekomst
met opnieuw fysiek contact. Telenet vroeg 1065 Belgen hoe ze na de coronapandemie het online en
offline leven zien samenvloeien.

6 op 10 Belgen wil niet meer terug
naar hoe het was voor corona

De Belgen kijken uit naar meer fysiek contact, maar:

55%

60%

beseft meer dan ooit hoe
belangrijk internet is in het
dagelijks leven

blijft ook na de pandemie
hun dagelijks leven
vormgeven met online
connectiviteit

60%
vindt het prima dat het
online en offline leven
meer door elkaar vloeien

Online contact =
praktisch & tijdwinst
Opvallend gesmaakt door de Belg: tijdswinst door telewerk

wil telewerken
behouden na corona

50%

35%

15%

af en toe

zoveel mogelijk

zo weinig mogelijk

Dit merken de telewerkers op:
64%

64% ervaart algemene tijdswinst

43%

43% heeft meer vrije tijd

74%

74% kiest voor telewerk door tijdwinst woon-werkverkeer

47%

47% voelt een betere work-lifebalance

Sociaal contact:

zo snel mogelijk terug fysiek
wil nooit meer e-peritieven

Ook deze activiteiten willen de Belgen nooit meer online doen:
Vergaderen met vereniging:
1 op 3

Samen fitnessen:
4 op 10

Hobby’s beoefenen:
1 op 3

Ook professioneel graag terug meer contact
65%

65% mist echt contact met collega’s

54%

54% mist informele babbels en op de hoogte zijn van wat leeft
in hun bedrijf

Videobellen? Enkel nog voor:
85%

het werk: 85%

83%

gesprekken met de kleinkinderen: 83%

Leuk!
1 op 5 grootouders heeft nu dankzij videocalls nauwer
contact met kleinkinderen dan voor corona.

Wandelen en fietsen populair als professionele
samenwerkingstool
97%

97% wil blijven wandelen of fietsen met het gezin of vrienden

75%

75% wil blijven wandelend vergaderen, brainstormen of bijpraten
met collega’s

Online connectie binnen of buiten,
wie staat er nog bij stil?

35%

1 op 5 Belgen

doet dat vandaag nog niet
door o.a. te weinig of geen
wifi-bereik

werkt af en toe buiten

Dieter Nieuwdorp, Telenet:
“We verwachten dat Belgen post-corona de digitale gewoontes die ze binnenshuis
ontwikkelden zoals telewerken, streamen, videobellen meer mee naar buiten willen nemen.
Het is logisch ze dan ook onbeperkte connectiviteit verwachten
waar en wanneer zij dat willen.”

Belg wil onbeperkte digitale vrijheid,
maar ook houvast in het digitale leven

1 Belg op 2
is bezorgd over

62%

43%

is bezorgd over schermtijd
van zijn kinderen

voelt zich steeds minder veilig
door berichtgeving over
cybercriminaliteit

z’n schermtijd
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