Post

1. Stuur je kaarten via de post?

(n= 575)

60%
50%

50%
44%

40%
30%
20%
10%

7%
0%

0%
Ja

Soms

Nee

Weet niet

Toelichting:
Ja
 Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten
 Bij een verjaardag en met kerst
 De meeste kaarten zijn met de kerst
 Dit jaar gaan de kerst/nieuwjaar wensen voortaan per mail verzonden worden.
De verzendkosten kwa kerstpostzegel groeien voortaan de pan uit. Zelf bezorgen
per fiets, of te wel een telefoontje.
 Hoofdzakelijk met kerst
 Via kaartje2go (online)
 Voornamelijk condoleance- en nieuwjaarskaarten
 Wel via Hallmark.nl Dus echte kaarten maar dan online geregeld.
Soms  Alleen als het niet anders kan, is erg duur.
 Alleen met kerst eigenlijk
 Alleen met kerst, en alleen naar de (oudere) mensen die geen email hebben.
 Alleen met Kerstmis
 De social media heeft er voor gezorgd dat ik veeeeeeeel minder kaarten
verstuur. Rouwkaarten blijf ik echter per post versturen. Een hart onder de riem
steken kan niet via de telefoon of computer
 Ik stuur bijna nooit kaarten.
 Ik vergeet het vaak dus dan toch maar digitale kaart of bericht
 Voornamelijk met de kerst.
 Wel: kerstkaarten en bij verjaardag/beterschap en overlijden
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2. Stuur je (handgeschreven) brieven via de
post?
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Toelichting:
Ja
 Als het kan ook per E-Mail.
 Ik heb al 38 jaar een correspondentievriendin, die ik nooit zie, maar we schrijven
elkaar elke 3-4 maanden een dikke brief van minstens 3 kantjes!
 Voor verjaardag en met nieuwjaar.
Soms  Steeds minder
Nee  Bijna nooit
 Ik schrijf ze op de laptop en print ze dan uit .
 Post verzenden is sowieso te duur. Een aangetekende brief naar buitenland kost
11,95 en komt vervolgens niet aan!! Als ik de post hiervoor aansprakelijk stel
reageren ze niet.
 Sinds iedereen email heeft,gebruik ik dat.
 Verzenden per mail
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

3.1 ‘Digitale post heeft de toekomst’
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Toelichting:
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Goedkoop,makkelijk,je hoeft niet naar de brievenbus en alles is met een
klik verstuurd.
Ik vind het heel onpersoonlijk !
Zeker als postzegeles steeds duurder worden
. Eens wil zeggen, dat het niet tegen te houden is. maar vindt het wel
jammer, ik stuur het liefste een persoonlijke kaart. Maar dit is bijna luxe,
vindt het erg duur worden en slechte service en niet alledag bezorging.
Bijna terug in de tijd waar post versturen alleen voor de rijke en adellijken
waren.
Alleen zouden ze iets moeten verzinnen op dat `'wachtwoord ' gedoe .Ik
wordt daar hoorndol van .
Digitaal is veel makkelijker en vlotter
Het is wel jammer, maar je ontkomt er niet aan.
Maar als er iemand jarig is vind ik een kaartje toch persoonlijker
Maar brengt ook grote werkeloosheid
Mits: er eindelijk eens wordt opgetreden tegen digitale
oplichtingsopraktijken. Feit is namelijk dat dat noodlottig makkelijk is en
veel laagdrempeliger dan fraude fia de geschreven post. Dat kost meer
moeite en meer geld en kan niet via één druk op de knop.
Nadeel: onpersoonlijk en afhankelijk van de aard van de inhoud ook niet
wenselijk.
Als mensen een e-mail adres doorgeven dan moeten ze ook eens begrijpen
dat ze dan ook elke dag hun mail moeten lezen. Zeer vervelend als er pas
na 1 week een reactie komt.
De eerste 15 jaar zal er nog zeker post verstuurd worden daarna minimaal.
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Zakelijke post via internet, maar persoonlijke post blijft toch grotendeels
via de post gaan
Zelf houd ik meer van hand geschreven kaarten voor een verjaardag. Maar
een verhaal zal ik toch eerder per mail versturen. Is dus ook persoonlijk in
mijn ogen.
Digitale post zal er zeker zijn , maar ook versturen met de post zal de
komende jaren zeker nog aan de orde zijn . niet iedereen kan digitaal
bereikt worden .
Geen leuke benadering via mail, onpersoonlijk
Hoezo digitale post heeft de toekomst? We versturen al 20 jaar emailtjes.
Dat is toch allang geen toekomst meer? Dat is gewoon alledaags gebruik.
Maar ik vind het krijgen van een verjaardagskaart of een vakantiekaart per
post duizend keer leuker dan een e-card!
Hoe moet dat als je op oud/ere leeftijd bent.
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3.2 ‘Ik ontvang mijn post liever digitaal dan op
papier’
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Ik krijg bijna alles via de mail. een nadeel is wel als je iets moet bewaren
dat je het moet printen
Weet ik ook zeker, dat ik de post op tijd heb!
Dat hangt er van af wat voor post het is. Persoonlijke post zoals b.v.
condoleance kaarten of verjaardagskaarten liever per post dat is toch
persoonlijker. Zakelijke post van de overheid b.v. mag digitaal
Handig opzoeken en blijft bewaard
Het is een grote kostenbesparing maar nu weer....het brengt ook veel
werkeloosheid
Ligt aan de hoeveelheid
Vind een verjaardagskaart voor kinderen wel fijner als deze per post
komen.
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Belangrijke berichten heb ik liever analoog(nieuws van de
zorgverzekeraar, belastingdienst, gemeente), persoonlijke
reclamemailings van bedrijven liever via de mail.
Dat hangt van het soort post af. Rekeningen enz. prima.
Verjaardagskaart, vakantiekaart liever een echte op papier met een
postzegel!
Dat ligt aan de soort post.
Ligt aan het type post. Bij officiële stukken is het handig het zowel op
papier als digitaal te ontvangen.
Ligt aan wat voor soort post.
Ligt er maar aan wat het is.Het ene digitaal en het ander graag op papier.
Belastingdingen op papier. Ga me dus ook niet inschrijven op digitale
postbus van belastingdienst.
Ligt eraan wat voor post.
Maakt niet zoveel uit
Officiële papieren, zoals polissen, aktes, ontvang ik liever per post
Post met betrekking op zeer persoonlijke omstandigheden krijg ik liever
op papier. Zakelijke post liever via mail
Privé post (kerstkaarten e.d.) liever per post
Sommige post wel, andere niet. In de mail raakt post ook sneller
verloren
Achter het digitaal verkeer kan men zich beter verschuilen
Als ik digitale post krijg dan print ik het uit.
Felicitaties en kerstkaarten heeft voormij veel meer waarde dan een emailtje
Ik ontvang graag mail maar er gaat niets boven een verjaardagskaart ipv
bijvoorbeeld een mail of appje
Ik vind het nog steeds heel leuk om echte post te krijgen!
Ik vindt een verjaardags krijgen via de post ook wel leuk. En de ontvangen
kerst kaarten kun je mooi aan een koort hangen .
Ligt er aan welke post het is.
Vrienden over de mail, OK, maar ik heb geen zin om voor elke wissenwas
tien digitale postbussen langs te moeten omdat er wel eens iets in staat.
Dat wordt vergeten, echte post krijgt aandacht. Ook is het veiliger: er
wordt nu steeds gewaarschuwd voor mailmails met slechte bedoelingen.
Hoe ga je dan als bank of overheid met mensen communiceren als dat
moet via een niet vertrouwd medium?
Hackers kunnen je mail account hacken dan heb je geen privevice in je
post.
Papier is relechser rustgevender alle dat niet zo is dan zal er niemat meer
tijtschiften kopen of leesboeken dan kan de bruna wel met de winkel
sluiten alle iedereen liever op pc scherm leest
Meeste dingen digitaal maar een kaart hoort wel via de post te komen en
handgeschreven te zijn
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3.3 ‘Ik verstuur mijn felicitaties alleen via de
WhatsApp of e-mail’
50%

(n= 574)

46%

45%
40%
35%
30%
25%
17%

20%

18%

16%

15%
10%
3%

5%

0%

0%
Zeer mee eens

Toelichting:
Zeer mee
eens
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet



Niet iedereen, werkt nog niet met WhatsApp






En facebook natuurlijk.
Indien mogelijk
Of via Facebook
Wanneer je naar een verjaardag gaat neem je een kaartje mee. Wanneer
je niet gaat, alleen bij goede bekende doe ik ook een belletje.
Afhankelijk van de bestemming en de 'zwaarte' van het feest.
Bel liever want dat vind ik veel persoonlijker.
Geboorte via een kaart en verjaardagen via whatsapp.
Een (telefoon)belletje is veel persoonlijker.
Een echte felicitatiekaart blijft het mooiste.
Een kaartje is persoonlijker
Een persoonlijk geschreven kaart is persoonlijker dan via mail of
whatsapp
Facebook
Ik stuur nooit geen felicitaties
Ik stuur wel felicitaties per mail of app of facebook, maar ook soms een
kaartje. per post.
Ligt geheel aan de rede waarom ik feliciteer
Soms stuur ik iemand nog een kaartje.
Soms WhatsApp , of E-mail maar ook per post .
Voor verjaardagen en andere gelegenheden zoals geboorte of huwelijk
stuur ik nog altijd een `gewoon` kaartje. Ik vind het zelf ook veel leuker
om dit te krijgen, heeft veel meer waarde dan een appje.
Altijd per post.
Dat vind ik te onpersoonlijk.
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Een handgeschreven kaart is toch persoonlijker
Een kaartje is veel leuker en ook veel persoonlijker dan whatsapp of mail
Hangt van de ontvanger af: een jong nichtje stuur ik een facebookbericht
of whats app, een oude tante liever een ansichtkaart
Het blijft leuk om een kaartje met de post te krijgen als je jarig bent.
Vind dit allemaal zo onpersoonlijk
Zeer onpersoonlijk.
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