
 
"

SMART
PHONE  
ETIQUETTE 

 
Sociale 

handleiding



"
Welkom in de wereld van de 
smartphone "
In deze sociale handleiding vind je 
instructies voor het gebruik van je 
smartphone in alledaagse sociale 
situaties. "
Deze instructies stimuleren jou om je 
dagelĳkse leven te bewandelen met je 
smartphone, zonder je medemens te 
storen. """



 

je kan iemand 
verkwozen*

je staat mogelĳk  
iemand in de weg

De 4 risico's van openbaar 
smartphonegebruik

je dwingt iemand  
om met je mee  

te luisteren

* Voor de uitleg van gemarkeerde woorden, zie de 
pagina 'Smartphonevocabulaire'

je brengt jezelf  
en anderen in  
levensgevaar



 

Je bent in een omgeving 
waarin je medemens een 
gemiddelde hoeveelheid 
aandacht nodig heeft. 
Zet je smartphone op 

trilfunctie of laag volume.

Je bent in een omgeving 
zonder medemens of in 
een omgeving waarin je 
medemens z’n aandacht 

niet nodig heeft.  
Je bent 

smartphonevogelvrĳ.

De 3 codes voor openbaar 
smartphonegebruik

Je bent in een omgeving 
waarin je medemens al  

z’n aandacht nodig heeft.  
Zet je smartphone in 

vliegtuigmodus, op stil  
of uit.



 

Op straat "
Je bent in een omgeving waarin de 
mensen om je heen onderweg zĳn van 
hun herkomst naar bestemming. "
Kĳk daarom om je heen voordat je je 
smartphone gaat gebruiken en vraag je af 
of je gedrag vervelend kan zĳn voor je 
medemens.  "
Je mobiele telefoon is mobiel dus als je 
móét bellen, stap dan eerst uit de 
mensenstroom. "
Vuistregel 
Hanteer daarbĳ een afstand van 3 meter 
tussen jou en je medemens.



 

In de auto of op de fiets "
Je bent in een situatie waarin je beschikt 
over het leven van jezelf en je medemens.  "
Hou daarom al je aandacht bĳ het verkeer 
en laat je smartphone uit het zicht. "
Móét je bellen of een berichtje versturen 
en heb je een passagier? Vraag hem of 
haar om de klus te klaren. Geen 
passagier en toch een smartphone-
noodgeval? Kom tot stilstand op een 
veilige plek en ga daarna je smartphone 
gebruiken. "
Tip 
Je hebt een persoonlĳke assistent in je 
smartphone: je voicemail. Laat haar je 
telefoontjes aannemen als jou dat even 
niet uitkomt.



 

In de bus, trein of metro "
Je bent in een omgeving waarin veel 
mensen dichtbĳ elkaar zĳn.  "
Je kunt er daarom voor kiezen om 
gesprekken niet telefonisch maar via 
berichten te voeren. Zet dan wel het 
geluid van je notificaties* en toetsenbord 
uit. "
Móét je bellen? Houd het kort  
(2 minuten) en praat zachtjes om je 
medereizigers niet te storen.  "
Realiseer je dat… 
…je medereizigers gedwongen zĳn om 
mee te luisteren naar jouw gesprek. 



 

Op je werkplek "
Op je werkplek werk je. Net als de 
collega’s om jou heen. "
Als je móét bellen, verlaat dan je werkplek 
en ga naar een privé plek om je collega's 
niet af te leiden. Ga pas weer terug als je 
je gesprek afgesloten hebt.  "
Kun je je werkplek niet verlaten? Je stoort 
je collega’s het minst als je zachtjes praat 
en je persoonlĳke gesprekken voor thuis 
bewaart. "
Tip 
Vraag je collega’s eens wat ze prettig 
vinden tĳdens werktĳden: het geluid van 
je smartphone op een laag volume, op 
trilfunctie, of de introductie van een 
smartphonevrĳ dagdeel in de week?



 

In een vergadering "
In een vergadering ben je om achterom te 
kĳken en vooruit te blikken. Dat vraagt de 
volle aandacht van alle aanwezigen.  "
Word je gebeld? Druk het gesprek weg 
zonder te kĳken wie het is en bied je 
excuses aan.  "
Als je een dringend telefoontje verwacht, 
informeer de voorzitter van tevoren, 
activeer je trilfunctie, ga achterin zitten en 
loop naar buiten als je gebeld wordt. "
Tip 
Gebruik je je smartphone om 
aantekeningen op te maken? Meld dit aan 
het begin van de bĳeenkomst, zodat je 
smartphonegebruik niet afleidt van de 
vergadering.



 

In de supermarkt "
Je bent in een omgeving waarin je 
medemens mogelĳk haast heeft en 
prikkelbaar is. "
Check daarom voordat je je smartphone 
gaat gebruiken of je niemand in de weg 
staat, houd het gesprek kort en praat 
zachtjes. "
Bel niet tĳdens het afrekenen. Dat is 
onbeleefd zowel naar de kassamede-
werker toe als naar de mensen achter je 
in de rĳ. "
Tip 
Onderdruk je neiging om harder te praten 
als je belt. Dit is niet nodig. De microfoon 
in je smartphone werkt prima. "



 

Bĳ een concert, film of theater "
Je bent onderdeel van een publiek dat 
zĳn aandacht bĳ een voorstelling heeft.  "
Toon daar respect voor en negeer 
binnenkomende telefoontjes en 
berichtjes. "
Verwacht je een dringend telefoontje? 
Informeer je gezelschap van tevoren, zoek 
een plaats achterin in de ruimte, zet je 
smartphone op trilfunctie en ga naar 
buiten als je gebeld wordt. "
Tip  
Koop een hoesje als je het lastig vindt om 
een oplichtend scherm te negeren. Het 
licht kan storend zĳn voor de rest van het 
publiek.



 

In een restaurant, café of kroeg "
Je bent uit. Je hebt tĳd ingeruimd om 
plezier te hebben met je vrienden of 
familie. Daar kan je smartphone niet aan 
bĳdragen.  "
Laat zien dat je gezelschap belangrĳk 
voor je is en stop je smartphone in je tas. "
Móét je bellen? Bied je excuses aan, laat 
weten waarom het belangrĳk is dat je belt, 
ga naar buiten en houd het kort.  "
Goed om te weten 
Als je je smartphone op tafel legt zeg je 
zonder woorden dat je aandacht bĳ je 
gezelschap is tótdat er een interessanter 
persoon om je aandacht vraagt.



 

In een publiek toilet "
Als je in een openbare ruimte bent en je 
kunt je notificatiestress* even niet 
onderdrukken, dan is een publiek toilet 
een goede plek om je terug te trekken en 
je berichten bĳ te werken. Je stoort er 
immers niemand mee.  "
Bellen op een publiek toilet kan wel 
vervelend zĳn, zowel voor de andere 
gebruikers van het publieke toilet als voor 
de persoon aan de andere kant van de 
lĳn. "
Vuistregel 
Een notificatie is pas écht belangrĳk als je 
er binnen 1 uur actie op moet 
ondernemen.



 

Op jezelf "
Je bent in een omgeving zonder mensen 
om je heen of in een omgeving met 
mensen die hun aandacht niet nodig 
hebben. "
Moet je bellen of berichtjes versturen?  
Ga je gang. Je stoort er niemand mee.  



"
Smartphonevocabulaire "
ver·kwo·zen 
1 een combinatie van de werkwoorden 
verbazen, kwetsen en boos maken  
2 een mogelĳk effect van 
smartphonegebruik in alledaagse sociale 
situaties "
no·ti·fi·ca·tie (v) 
1 een signaal dat een smartphone-
gebruiker op de hoogte stelt van een 
smartphonegebeurtenis. Meestal in de 
vorm van een kort geluid, een vibratie, 
een knipperend lichtje en/of een melding 
op het toegangsscherm van een 
smartphone "
no·ti·fi·ca·tie·stress (m) 
1 de lage, aanhoudende geestelĳke 
spanning die een smartphonegebruiker 
kan voelen als reactie op een 
ongepersonaliseerde relatie met je 
smartphone



Meer informatie "
Op notificatiefilosoof.nl vind je meer 
informatie over en persoonlĳke 
ondersteuning bĳ smartphonegebruik in 
het dagelĳks leven.  "

http://notificatiefilosoof.nl
http://notificatiefilosoof.nl

