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Voorwoord 

ICT is belangrijk. Het vormt de sleutel voor de toekomst. En van alle kan-
ten werden de voordelen aangeprezen door vrienden, familie, kinderen, de 
overheid en zeker ook het bedrijfsleven. We werden soms overdonderd door 
de nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Nu en dan werd wel eens een 
relativerend of kritisch geluid vernomen. Maar dat werd dan geuit door een 
zuurpruim of in ieder geval door iemand die niet helemaal bij de tijd was. 
Vreemd genoeg weten we eigenlijk nog niet zo goed wat ICT nu betekent 
voor bedrijven, overheidsorganisaties en werkenden. Toch wordt langzamer-
hand een tipje van de sluier opgelicht. Dit boek draagt daaraan bij. 

De betekenis van ICT wordt in dit boek vanuit algemene veranderingen in de 
economie en op de arbeidsmarkt bekeken. Duidelijk is dat de ICT geplaatst 
moet worden binnen de zich ontwikkelende kennis- en netwerkeconomie. 
Ook worden de ontwikkelingen rond ICT vanuit het perspectief van orga-
nisaties en (toekomstige) werkenden bekeken. Daarmee wordt weer duide-
lijk dat ICT niet op zichzelf staat, maar in samenhang met veranderingen in 
organisaties en in de kennis van werkenden moet worden bezien. Steeds is 
sprake van wisselwerkingen. 

In dit derde Jaarboek ICT en samenleving; kennis in netwerken komen deze 
wisselwerkingen en de samenhang met de kennis- en netwerkeconomie 
op verschillende manieren aan bod. Het gaat dan om het innovatievermo-
gen van Nederland, startende ondernemers, human resource management, 
virtuele teams en ontwikkelingen in de zorgsector. Ook wordt ingegaan op 
het leren op school en in bedrijven en op de bereidheid van werkenden om 
nieuwe competenties te verwerven. Kortom, er is een scala van onderwerpen 
waarbij echter wel steeds de rol van ICT onlosmakelijk met bredere sociale en 
economische ontwikkelingen wordt bezien. 

  9
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De auteurs in dit boek zijn voor een bijdrage benaderd omdat zij, met de 
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veranderingen binnen en tussen organisaties en naar ontwikkelingen op het 
gebied van het arbeidsaanbod en de scholing. Het Jaarboek 2005 is het resul-
taat van een samenwerking tussen het stimuleringsprogramma ‘Maatschap-
pij en de Elektronische Snelweg’ van de Nederlandse Organisatie voor We-
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(SCP) en het Kenniscentrum Grote Steden (KCGS). De samenwerking is ont-
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Prof. dr. Peter Nijkamp Prof. dr. Paul Schnabel

Voorzitter Algemeen Bestuur Directeur Sociaal en Cultureel 
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 ICT in de kennis- en netwerkeconomie

Lambert van der Laan en Jos de Haan

. De kennis- en netwerkeconomie

Technologische ontwikkelingen hebben altijd grote invloed gehad op de 
manier waarop mensen werken. De uitvinding van de stoommachine veran-
derde de plaats en de manier waarop veel mensen hun werk verrichtten. Veel 
werkgelegenheid verschoof van het land naar de fabriek. De ambachtelijke 
productie van goederen werd vervangen door gemechaniseerde productie. 
Dat vroeg niet alleen om andere vaardigheden van werknemers, maar ook 
om organisatorische aanpassingen van bedrijven. Nieuwe technologie is ech-
ter nooit de enige factor die aanzet tot verandering. Verschuivingen spelen 
zich af in een complex krachtenveld waarin sociale, economische, culturele 
en politieke factoren een rol spelen. Deze factoren bepalen ook andersom de 
wijze waarop technologie wordt ingezet. Er is, kortom, sprake van een we-
derzijdse beïnvloeding. Dit geldt ook voor de ICT. De overgang van een indu-
striële naar een kennis- en netwerksamenleving kan dan ook niet uitsluitend 
aan de opkomst van nieuwe technologie worden toegeschreven. Toepassing 
van ICT vraagt om andere soorten werk, een andere organisatie en andere 
competenties van werkenden. 
 In dit derde Jaarboek ICT en samenleving staat de rol van ICT centraal bij 
het functioneren van publieke en private organisaties en bij de gewenste 
competenties van werkenden. In dit hoofdstuk wordt een aantal verande-
ringsprocessen beschreven die het kader vormen voor ontwikkelingen die in 
de volgende hoofdstukken verder aan bod komen. In paragraaf .2 richten 
we de blik eerst op enige algemene ontwikkelingen waarop organisaties en 
werkenden hun gedrag dienen af te stemmen. Het gaat hierbij ten eerste om 
de opkomst van nieuwe sectoren en nieuwe beroepen. Deze zijn sterk gericht 
op de generatie en behandeling van informatie. We kunnen dan ook spreken 
van een informatie-economie. Een tweede algemene ontwikkeling is dat an-
dere vormen van kennis van groter belang worden. Naast kennis in traditi-

  3
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4 Jaarboek ICT en samenleving 2005

onele zin spelen steeds meer communicatieve vaardigheden en het omgaan 
met grote hoeveelheden informatie een rol. Deze kennisvormen worden in 
toenemende mate het belangrijkste kapitaal van organisaties en van werken-
den. Hierdoor ontwikkelt de op informatie gerichte economie zich naar een 
kenniseconomie. 
 In de twee volgende paragrafen wordt vervolgens ingegaan op de gevolgen 
van de algemene ontwikkelingen voor organisaties en werkenden. Daarbij 
wordt ook telkens aandacht besteed aan de rol van ICT. In paragraaf .3 staan 
de organisaties centraal. Door de ontwikkeling van de kenniseconomie en 
mede onder invloed van ICT blijken juist relaties van mensen binnen en tussen 
organisaties steeds belangrijker te worden. Organisaties worden  netwerkor-
ganisaties. In paragraaf .4 wordt vervolgens ingegaan op de gevolgen voor 
werkenden. Hierin komen eerst de kenmerken van kenniswerkers aan bod. 
Daarna de effecten van de ontwikkeling van de technologische en organisa-
torische veranderingen binnen de kenniseconomie voor verschillende oplei-
dingsgroepen. Wie profiteert nu wel of juist niet van de kenniseconomie? Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een concluderende paragraaf .5. Belangrijk-
ste punt hierin is dat ontwikkelingen in ICT, kennis en organisaties sterk on-
derling met elkaar zijn verbonden. De rol van ICT moet dan ook vanuit deze 
drie-eenheid worden bezien.

.2 Veranderende structuur van de economie en de arbeidsmarkt

Nieuwe sectoren en beroepen
Het ontstaan van de kennis- en netwerksamenleving gaat samen met de 
opkomst van nieuwe sectoren van werkgelegenheid en met de opkomst van 
nieuwe beroepen, terwijl andere verdwijnen. In de preïndustriële samenle-
ving was het overgrote deel van de bevolking werkzaam in de landbouw en 
visserij, ofwel de primaire sector. De arbeidsproductiviteit was laag. Sinds de 
industriële revolutie is het aandeel van de werkgelegenheid in de industrie, 
de secundaire sector, sterk toegenomen ten koste van de primaire sector. Dit 
kwam mede door veranderingen in de productie- en organisatietechnologie 
en door de inzet van andersoortige grond- en hulpstoffen. Daardoor steeg de 
arbeidsproductiviteit zeer sterk. Steeds meer moet de secundaire sector ech-
ter plaatsmaken voor de tertiaire en de quartaire sector. De tertiaire sector 
omvat de activiteiten gericht op de verplaatsing en verzorging van materiële 
zaken. Het goederenvervoer en de detailhandel vallen hier bijvoorbeeld on-
der. De quartaire sector behelst de activiteiten die zijn gericht op de generatie 
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en behandeling van informatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bankwe-
zen, het overheidsbeleid, bedrijfsadvisering en onderwijs. De werkgelegen-
heidsgroei in de tertiaire en quartaire sector is mede veroorzaakt door de 
groei van de secundaire productie zelf, maar ook door de noodzaak om het 
economisch proces beter te organiseren, door de toenemende vraag naar 
diensten als gevolg van de inkomensstijging en door de toename van de over-
heidsinvloed in het maatschappelijk leven. Vooral door een verhoging van de 
arbeidsproductiviteit groeit de tertiaire sector echter steeds minder of neemt 
de werkgelegenheid zelfs af. De quartaire sector neemt de groeifakkel over. 
 De indeling in sectoren biedt echter onvoldoende inzicht in de verande-
ringen in de aard van het werk dat mensen verrichten. Ook de beroepsstruc-
tuur is zeer sterk veranderd. Zo daalde het aandeel van de ambachtelijke, 
industriële en transportberoepen sterk, terwijl dat van de administratieve, 
commerciële en dienstverlenende beroepen sterk groeide. Nog sterker groei-
de het aandeel van de wetenschappelijke en andere vakspecialisten en de 
beleidsvoerende en hogere leidinggevende functies (SCP 996). Tabel . laat 
zien dat de werkgelegenheidsgroei binnen de quartaire sector zich in de ja-
ren zeventig vooral op beroepen in de publieke sector richtte. Daarna groei-
den vooral de beroepen in de private sector. Hoewel er dus een verschuiving 
is geweest van de geitenwollen naar de grijze sok, steeds meer inclusief de 
stropdas, gaat het bij deze winnaars steeds om beroepen die op een of andere 
manier met informatie bezig zijn.

Tabel . Winnaars op de arbeidsmarkt (970-2000)

Periode Karakteristiek Voorbeelden

Jaren zeventig Geitenwollensokkenprofes-

sionals

Leerkrachten,

medici, verpleegkundigen,

sociale hulpverleners

Jaren tachtig Managementhausse Leidinggevenden

Tweede helft jaren tachtig en

eerste helft jaren negentig

Grijzesokkenprofessionals Accountants, informatici,

organisatiedeskundigen

Tweede helft jaren negentig Automatiserings- en

marketinghausse

Systeemanalisten, program-

meurs, commerciële medewer-

kers

Bron: naar De Grip en Dijksman (2004)
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primair

Sector

Beroepsgroep

secundair

tertiair

quartair

Primaire en secundaire beroepsgroep
Tertiaire en quartaire beroepsgroep
Groei
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De dubbele quartairisering: intra- en intersectorale verschuivingen
De gelijktijdige verschuiving in de sectorale en de beroepssamenstelling van 
de werkgelegenheid is wel aangeduid met de term dubbele quartairisering 
(Dietvorst en Wever 979; Van der Laan 987). De quartaire sector groeit 
relatief snel en in andere sectoren neemt ook het aantal beroepen dat gericht 
is op het genereren en verwerken van informatie toe. Er is, zoals figuur . laat 
zien, naast een quartairisering van de sectoren, dan ook een quartairisering 
van de beroepen opgetreden. 

Figuur . De dubbele quartairisering van de werkgelegenheidstructuur

Hierdoor is binnen alle sectoren het aandeel van de traditionele handarbei-
ders sterk gekrompen. De ontwikkeling waarbij arbeid minder gebaseerd is 
op spierkracht en meer op communicatieve vaardigheden en denkvermogen, 
heeft mede door de voortgeschreden informatisering van productieproces-
sen gestalte gekregen. Bekendheid met geautomatiseerde informatiever-
werking is voor veel beroepen een ‘must’ geworden. Het gaat dan om allerlei 
administratieve werkzaamheden, maar ook om werkzaamheden van weten-
schappers, journalisten, boekhouders etc. 
 Bij de informatieactiviteiten speelt ICT een grote rol. Door ICT wordt in-
formatie sneller gegenereerd en behandeld. In economische termen gaat het 
om een stijging van de productiviteit door de daling van de marginale kosten. 
ICT werkt kostenverlagend. In feite gaat het hier om eenzelfde soort effecten 
als van oudsher door mechanisering werden veroorzaakt. Wel breidt dit zich 
uit van procestechnologie naar een meer omvattende organisatietechnologie 
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waarvan niet alleen maar machines deel uitmaken, maar ook mensen. De 
door de ICT mogelijk gemaakte verlaging van de kosten van informatie is de 
essentie van de zich ontwikkelende informatie-economie. 

Kenniskapitaal
Informatie moet echter uitgewisseld worden. Ook dient er uit de overvloed 
aan informatie geselecteerd te worden. Gebeurt dat niet, dan kunnen de 
marginale kosten van informatie zelfs weer gaan stijgen. De informatie-eco-
nomie is dan ook niet meer dan een aanzet tot de kennis- en netwerkecono-
mie. Voor de generatie en behandeling van informatie is kennis nodig. In dit 
kader kunnen drie soorten kennis worden onderscheiden en wel in de vorm 
van economisch, relationeel en selectief kenniskapitaal (zie ook Klamer et 
al. 997). Zoals we later zullen bespreken, hebben deze kennisvormen gevol-
gen voor de organisatie van bedrijven en instellingen en voor de competen-
ties van werkenden.  Er bestaat overigens een groot scala aan indelingen en 
naamgevingen van soorten kennis. Dit gaat van een simpele tweedeling tus-
sen zogenaamde gecodificeerde en impliciete kennis tot meer gedetailleerde 
indelingen (zie ook: Vosselman 998; Young 998; Steyaert 2000). Duidelijk 
moet zijn dat er overlappingen bestaan tussen de genoemde soorten kennis 
en dat deze kennissoorten ook niet geheel nieuw zijn. Waar het echter om 
gaat is dat alle vormen van kennis nu in de kenniseconomie in even grote 
mate een rol gaan spelen. 
 Bij economisch kenniskapitaal gaat het om kennis gericht op direct eco-
nomisch en meestal goed te meten rendement. Dit is de dominante visie op 
kennis, waarbij vooral onderwijs en ‘onderzoek en ontwikkeling’ een belang-
rijke plaats innemen. Hierbij is kennis vooral een middel tot productie, en 
onderwijs een investering in de toekomst. Het is de traditionele vorm van 
‘human capital’. Relationeel kenniskapitaal verwijst naar communicatieve ver-
mogens om met anderen om te gaan. Bij die communicatie neemt het belang 
van specifieke, in sociale netwerken ingebedde en moeilijk overdraagbare 
kennis toe. Dit stelt niet alleen eisen aan de sociale, communicatieve en cre-
atieve vaardigheden van de kenniswerker, maar bovenal ook aan de kwaliteit 
van de organisatie waarbinnen hij of zij opereert. Veelal wordt een verband 
gelegd tussen relationeel kapitaal en vertrouwen: hoe omvangrijker en beter 
het relationeel kapitaal van een organisatie of samenleving, hoe groter het 
onderlinge vertrouwen. Dit heeft weer gunstige gevolgen voor de economi-
sche groei (NYFER 997). Fukuyama (995) en Putnam (993) benadrukten 
al eerder het belang van deze trust in de economie. Waar de productiearbeid 
afneemt, gaat het niet alleen om economisch kapitaal, maar bovenal om com-
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8 Jaarboek ICT en samenleving 2005

municatieve vaardigheden. Juist deze vorm van kennis biedt mogelijkheden 
voor innovativiteit en groei van de economie ( Jacobs 995).
 Bij selectief kenniskapitaal gaat het om het vermogen betekenis te geven 
aan informatie. Volgens McCloskey en Klamer (995) draait de economie in 
toenemende mate om het vermogen om uit de overvloed aan beschikbare ge-
gevens zinvolle ideeën te genereren. Castells (996) plaatst het vermogen om 
met informatie om te gaan in de kern van de netwerkeconomie. Informatie 
is nog geen kennis. Dit vraagt om vermogens om de informatie te filteren, in 
een zinvol perspectief te plaatsen en zo om te zetten in kennis Een probleem 
samenhangend met zeker mede door ICT aangedragen informatieovervloed 
is dan ook de informatieparadox (Keuzenkamp 996). Met het goedkoper 
worden van de verzameling van informatie wordt de kwaliteit vaak slechter. 
Aldus is het mogelijk dat met het vermeerderen van de beschikbaarheid aan 
informatie de kennis niet toeneemt. Het probleem is dan ook hoe de over-
vloed aan informatie in kennis om te zetten. Niet het reproduceren, maar 
het combineren en selecteren van verschillende gegevens wordt daarom 
steeds belangrijker. Deze noodzaak verklaart voor een groot deel ook de op-
komst van adviseurs, experts en consultants. Het belang van het selecteren 
van informatie en het overtuigen van anderen neemt toe. Uit een voorzichti-
ge schatting blijkt dat een kwart van alle economische activiteiten in de Ver-
enigde Staten direct in verband staat met de noodzaak tot communiceren en 
overtuigen (McCloskey en Klamer 995). Voor Nederland schatten ook Van 
der Laan et al. (200) het aandeel beroepen dat op een of andere wijze bezig 
is met anderen te overtuigen. Zij  verbreden dit echter met tal van andere ac-
tiviteiten die met het relationeel en selectief kapitaal te maken hebben. Meer 
precies gaat het, naast de beïnvloeding, dan om het leiding kunnen geven, om 
verbale en kunstzinnige vaardigheden en om het bieden van service. Zij ko-
men dan uit op 58 procent van de werkenden . 
 Opvallend is dat bij de aandacht voor het belang van ‘de kenniseconomie’, 
de bredere betekenis van kennis sterk is onderbelicht. De discussie over de 
kenniseconomie richt zich nog steeds zeer sterk op ‘hightech’ en ‘high-edu-
cated’. Door de grote aandacht voor ‘hightech’ wordt ook de rol van bijvoor-
beeld universiteiten en researchinstellingen steeds benadrukt. Deze aandacht 
weerspiegelt echter vooral een ‘technologiepush’-perspectief op economische 
groei waarbij ‘we geweldige technologische oplossingen hebben, maar niet 
weten voor welk probleem’ ( Jacobs 999: 363). Hoogwaardige technologie 
en onderzoek kunnen echter niet direct worden vertaald in economische 
kracht. De laatste veronderstelt aandacht voor de problemen en behoeften 
van (potentiële) gebruikers. Aandacht hiervoor leidt doelmatiger tot werke-
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lijk innovatieve producten en diensten als oplossingen voor economische en 
sociale uitdagingen. Alleen onderzoek gericht op nieuwe producten,  is niet 
voldoende en werkt zelfs soms averechts op de economische groei. Ook is er 
een scheefheid in de aandacht voor de ‘kenniseconomie’ als vooral ‘high-ed’. 
Meer kennis wordt gelijkgesteld aan een hogere opleiding. Mensen met al-
leen een lagere opleiding zouden niet veel bijdragen aan de kennis en econo-
mische groei. Dit impliceert een ontkenning van het potentiële belang van 
lager geschoolden voor economische groei. Lager geschoolden zijn echter 
wel degelijk van belang voor de concurrentiekracht. De eenzijdige nadruk op 
een hoge opleiding als belangrijkste groeifactor dient dan ook gecorrigeerd 
te worden (zie ook Psacharapoulos 99 en Porter 998). Daar komt bij dat 
lagergeschoolden bij de kennisontwikkeling betrokken dienen te worden, 
omdat zij anders het risico lopen van uitsluiting van deelname aan het ar-
beidsproces (Soete en Ter Weel 999).
 Kortom, economische groei gebaseerd op alleen traditionele uitgangs-
punten als productiviteitsgroei, ‘hightech’ en ‘high-educated’ garandeert geen 
duurzaam concurrentievoordeel. Dit voordeel is juist gebaseerd op (lokaal 
verankerde) kennis in brede zin. Organisaties of landen kunnen, ongeacht 
hun sectorale of opleidingsstructuur, zeer productief zijn of worden (Por-
ter 998). Nieuwe vormen van kennis betekenen aldus nieuwe kansen voor 
alle sectoren en alle opleidingsniveaus. Werkelijke ‘hightech’ betreft niet de 
ICT-intensiteit of hoge opleidingsniveaus, maar een optimale balans tussen 
technologie en verschillende vormen van kenniskapitaal.

.3 ICT en kennisorganisaties

Door de ICT en het toegenomen belang van kennis verandert de organisatie 
van bedrijven en instellingen. Ten aanzien van de kennis over de samenhang 
tussen ICT, kennis en organisaties en vooral de gevolgen voor de bedrijfsvoe-
ring kunnen enige grote lijnen worden uitgezet. Die hebben vooral te maken 
met de samenhang van ICT met de aard van de bedrijfstaken. Omdat activi-
teiten in organisaties samen worden gebracht, vereist dit een of andere vorm 
van coördinatie. Productieactiviteiten, informatiestromen en kennis moeten 
op elkaar af worden gestemd. Deze coördinatie gaat met kosten gepaard. 
ICT heeft daarop invloed. De hoogte daarvan hangt af van de aard van de be-
drijfstaken. Bij sommige kan een daling, bij andere kan een verhoging van de 
kosten verwacht worden, zeker als de inzet van ICT niet gepaard gaat met ad-
ditionele organisatorische veranderingen. En deze veranderingen zijn nood-

6351_jaarboek_ict.indb   19 27-01-2005   15:16:12



20 Jaarboek ICT en samenleving 2005

zakelijk om ICT in de nieuwe bedrijfsorganisatie in te bedden (Bresnahan et 
al. 2002). 
 Voor een plaatsbepaling van dit soort effecten van ICT op de bedrijfs-
taken is het aloude schema van Hammer en Mangurian (987) nog steeds 
behulpzaam (zie tabel .2). De doelmatigheid in het schema wordt vooral 
verhoogd als het betrekking heeft op een reductie van tijd, afstands- en rela-
tie-inspanningen (eerste kolom). ICT werkt, zeker op de korte termijn, kos-
tenverlagend als het gaat om deze meer gestandaardiseerde taken en relaties. 
Het gaat hierbij niet alleen om procestechnologie, maar ook om een meer 
omvattende organisatietechnologie waarvan niet alleen maar machines deel 
uitmaken, maar ook mensen. De coördinatie verloopt doelmatiger met daar-
door dalende kosten. Dit is het standaardbeeld van de invloed van ICT op de 
bedrijfsvoering. Tijd en afstand spelen een steeds kleinere rol en productie-
ketens kunnen worden ingekort. Ingewikkelder wordt het als de ICT minder 
snel of minder goed te standaardiseren taken betreft. In tabel .2 gaat het om 
de tweede en derde kolom van effectiviteit en innovatie. Dan verschuift de 
rol van ICT van een substituerende naar een faciliterende rol. Daarmee neemt 
de rol van aan mensen gebonden kennis toe. Bij de toename van de effectivi-
teit met als hoofddoel kwalitatieve verbeteringen en innovativiteit gericht op 
nieuwe producten en/of processen komt de nadruk op ongestandaardiseer-
de taken te liggen. ICT speelt hier zeker een rol, maar is ondergeschikt aan de 
doelen en structuur van organisaties. 

De rol van ICT is sterk afhankelijk van enerzijds de aard van het kenniswerk 
en anderzijds de kenmerken van de organisatie. Deze drie, te weten ICT, ken-

Tabel .2   De gevolgen van ICT voor organisaties

Value�" Efficiency Effectiviteit Innovatie

Impact$

Tijd Versnelling van Verbetering van Ondersteunen van

 processen processen bestaande producten

   met dienstverlening

Afstand Afstanden overbruggen, Opzetten verspreide Nieuwe markten

 beheersen activiteiten 

Relatie Omzeilen tussen- Rechtstreekse toegang Nieuwe netwerken

 schakels (inkorten tot bronnen

 distributieketen)

Bron: Stumpel en Van der Linde (1998) naar Hammer en Mangurian (1987)
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nis en organisatie, zijn dan ook onderling sterk met elkaar verbonden. De rol 
van ICT voor organisaties moet dan ook vanuit deze ‘drie-eenheid’ worden 
bezien (zie figuur .2). Het betekent ook dat een analyse van de ‘effecten van 
ICT’ op zichzelf niet zinvol is. Zo geldt bijvoorbeeld dat bij ICT-investeringen 
uitdrukkelijk rekening moet worden gehouden met tegelijk noodzakelijke 
aanpassingen in de organisatie en kennis. De technologie kan wel aanwezig 
zijn, maar organisaties en werkers moeten ermee leren omgaan. Zonder de 
aanpassing van de organisatie en werkenden kunnen ICT-investeringen zelfs 
een negatieve invloed op de productiviteit hebben (Bresnahan et al. 2002). 

Figuur .2 De samenhang tussen ICT, kennis en organisatie

Behalve voor de productiviteit geldt eenzelfde soort samenhangen ook voor 
zaken als kwaliteitsverbeteringen of de werkdruk (Steijn 200). Ook hier 
moet de introductie van nieuwe technologie gepaard gaan met wijzigingen in 
de organisatie om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren of om de werkdruk 
te verminderen. Nieuwe technologie vraagt dan ook om een ander manage-
mentbeleid ten opzichte van werknemers. Competenties rond het ICT-ge-
bruik ontstaan niet vanzelf en vragen vanuit het oogpunt van organisaties 
om een specifieke vorm van management, te weten human resource manage-
ment (HRM). ICT kan een ondersteuning bieden voor deze vorm van ma-
nagement. Er wordt dan gesproken over e-HRM als een innovatie waardoor 
zowel werknemers als managers van nieuwe instrumenten gebruik kunnen 
maken. Ruël et al. vatten in hoofdstuk 5 de literatuur over de mogelijkheden 
en beperkingen van e-HRM samen en presenteren resultaten van eigen on-
derzoek. Zij vragen zich in het bijzonder af in hoeverre het management van 
werknemersrelaties in organisaties verandert door het gebruik van webtools 
voor HRM. 
 Hoe de invoering van ICT en (wenselijke) verschuivingen in de organisatie 
hand in hand gaan, wordt ook door Bal et al. voor de zorgsector beschreven 
in hoofdstuk 7. In deze sector zijn er vele kansen om bedrijfs- en arbeids-
processen efficiënter en effectiever te organiseren, maar het succes van veel 
ICT-toepassingen is er vooralsnog gering. Dat komt onder meer door ver-
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schillende niet-technische problemen. Bal et al. richten zich vooral op de mo-
gelijkheden van ICT om tot taakherschikking te komen en beargumenteren 
dat alleen een integrale visie op toepassing van ICT en organisatieverandering 
in zorgprogramma’s tot verbetering kan leiden.
 De bredere opvatting van kennis en de samenhang daarvan met ICT leidt 
er dan ook toe dat de organisatie verandering behoeft. Hierbij kunnen ver-
schillende strategieën worden gehanteerd. Enige, zij het verwante, onder-
scheidingen kunnen hierbij worden gemaakt. Zo is er een onderscheid tussen 
topdown- en bottom-upbenaderingen, een onderscheid tussen een codifi-
catie- en een personaliseringsstrategie en een onderscheid tussen de gecom-
puteriseerde en de kennisorganisatie (Nooteboom 999; Dhondt en Kraan 
200). Aldus hebben organisaties meerdere mogelijkheden om kennis en ICT 
met elkaar te combineren. De uiteindelijke keuze is echter van zeer veel fac-
toren afhankelijk. Naast onder meer de bedrijfstak, de conjunctuur, de inten-
siteit van het ICT-gebruik, de aard van het personeelsbeleid en de regionale 
omgeving kan hier de traditie van de organisatie een belangrijke rol spelen. 
 Door de mogelijkheden van ICT en het belang van verschillende vormen 
van kennis wordt ook de term netwerkeconomie begrijpelijk. Terwijl het in 
de informatie-economie gaat om de generatie en behandeling van informa-
tie, in de kenniseconomie om het gebruik van verschillende soorten kennis, 
gaat het in de netwerkeconomie vooral om de geïntegreerde toepassing van 
die informatie en kennis binnen en tussen organisaties. Dit is sterk verbon-
den met de totstandkoming van netwerken tussen en binnen private en pu-
blieke organisaties. Met behulp van deze netwerken worden technologie en 
kennis gegenereerd, verspreid en toegepast. Vooral een verdere uitbouw van 
netwerken biedt groeiperspectieven. Dit vraagt om een andere visie op orga-
nisaties (Nooteboom 999). Kennisorganisaties verschillen op tal van punten 
van klassieke, industriële organisaties. Zo vormt kennis de kern van de orga-
nisatie en is ICT vooral ondersteunend. Relaties krijgen vooral gestalte in net-
werken waarin interactie vooropstaat. De waarde van een organisatie wordt 
niet alleen afgeleid uit de zichtbare, materiële activa, maar ook uit de verbor-
gen, immateriële activa. In deze laatste komt vooral het relationeel en selec-
tief kapitaal naar voren. Investeringen in immaterieel kapitaal bepalen steeds 
meer de concurrentiekracht van ondernemingen en landen. Dit strekt zich 
ook uit naar het innovatievermogen. Het vormt een belangrijk aspect van de 
concurrentiepositie van een land in een mondiale kenniseconomie. Het in-
novatievermogen hangt niet alleen af van de activiteiten van de afzonderlijke 
(ICT-)bedrijven, maar ook van de communicatie over en weer tussen deze 
spelers en met hun afnemers, met kennisinstellingen en de overheid. Breed 
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et al. spreken in hoofdstuk 2 dan ook over een land als innovatiesysteem en 
beschrijven het netwerk van het Nederlandse ICT-innovatiesysteem in de in-
ternationale context. 
 Netwerken zijn ook van belang voor het succes van afzonderlijke onder-
nemingen. In de ICT-sector is dat niet anders. Hulsink et al. beschrijven in 
hoofdstuk 3 hoe drie verschillende netwerkcondities van invloed zijn op het 
succes van startende ICT-ondernemingen. Inbedding in een bredere omgeving 
is van belang voor de overlevingskansen van start-ups. De waarde van netwer-
ken komt vooral tot uitdrukking in de bijdrage aan drie ondernemingspro-
cessen, namelijk het ontdekken van kansen, het verwerven van middelen en 
het verkrijgen van legitimiteit. De introductie van ICT heeft ook gevolgen voor 
de sociale netwerken binnen organisaties. Wat betekent de opmars van ICT 
eigenlijk voor de sociale samenhang, de cohesie in organisaties? Simons en 
De Ridder doen in hoofdstuk 4 verslag van een onderzoek naar de effecten 
van computer mediated communication (CMC) en het gebruik van ICT in or-
ganisaties op de sociale cohesie. In hun onderzoek is bekeken op welke wijze 
organisatiestructuren en interactiepatronen veranderen als (indirect) gevolg 
van het gebruik van ICT. Zij verwachten onder meer dat het effect van nieuwe 
technologie mede afhankelijk is van de grootte van organisaties.
 

.4 ICT, kennis en werkenden
 
Kenniswerkers
Zowel het toenemende belang van kennis en het werken met ICT beteke-
nen dat andere eisen worden gesteld aan het (toekomstig) arbeidsaanbod. 
Werkenden fungeren niet meer alleen als drager van technologische en or-
ganisatorische kennis, maar bovenal als verschaffers van mogelijkheden tot 
ontwikkeling. Het gaat hier om kenniswerkers. Maar wat houdt dat kennis-
werk nu precies in? Kenniswerkers zijn naast de generatie en behandeling 
van informatie vooral gericht op de participatie in kennisprocessen. Dat wil 
zeggen dat kennis vooral tot stand komt in voortdurende samenwerking 
met anderen. Deze samenwerking bepaalt in hoge mate de productiviteit 
van de kenniswerker. Leren heeft dan ook sterk betrekking op de overdracht 
van kennis binnen en tussen organisaties. Hierbij is het onderscheid tus-
sen verschillende soorten kenniskapitaal weer van belang. Gaat het al dan 
niet om de overdracht van duidelijke en af te perken kennisgehelen? Econo-
misch kenniskapitaal is in aanleg eenvoudiger overdraagbaar binnen en tus-
sen organisaties. Het relationeel en selectief kapitaal, waarbij het meer gaat 
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om ongeschreven kennis en gebruiken van de groep kenniswerkers, is min-
der eenvoudig te verspreiden. De overdracht van deze kennistypen is sterk 
afhankelijk van de dialogen van leden van de organisatie en daarmee van de 
bereidheid van (groepen van) individuen tot kennisoverdracht en -opname 
(Nooteboom 994; Sivula et al. 997). Vertrouwen speelt hierbij een grote 
rol. Kenniswerkers onderhouden contacten met elkaar en vormen zo een 
netwerk. In een netwerk is een deelnemer afhankelijk van de bronnen van 
anderen. De allocatie is gebaseerd op transacties met een wederkerig en/of 
ondersteunend karakter. Wederzijds profijt is gelegen in het samenbrengen 
van deze bronnen. Door het netwerk wordt onzekerheid gereduceerd, neemt 
de toegang tot de juiste informatiebronnen toe en eveneens de betrouwbaar-
heid van deze informatie. 
 Naast het participeren in kennisnetwerken en de rol van vertrouwen zijn 
er nog andere bijzondere kenmerken van kenniswerk. Dit betreft onder meer 
de afbakening van ‘werk’ en de rol van financiële prikkels. Bij de afbakening 
van werk moet worden geconstateerd dat, omdat kenniswerk een proces is, 
de grenzen van werk en niet-werk moeilijk zijn aan te geven. Kenniswerkers 
kunnen niet zeggen wanneer zij precies klaar zijn met hun werk. Het kan 
altijd beter, er is altijd meer te lezen en er zijn altijd meer mensen te spreken. 
Het werk laat zich moeilijk in uren afmeten. De precieze waarde van ken-
niswerk is eveneens moeilijk te bepalen. Kennis wordt immers geaccumu-
leerd, gedeeld en verdeeld binnen netwerken. Het toenemende belang van 
(externe) netwerken betekent een verminderde rol van het prijsmechanisme. 
De bepaling van de waarde van het werk van een kenniswerker vraagt meer 
dan ander werk om een goed beoordelingsvermogen. Soms vergt de bepa-
ling van de productie van kenniswerk zoveel ‘inside knowledge’ dat alleen an-
dere ingewijden een goed oordeel kunnen geven. Klassieke prijsvorming is 
dan moeilijk, omdat zinvolle vergelijking vaak niet mogelijk is (Carter 996). 
Kennis is aldus geen normaal goed. Als het al geprijsd wordt, is dat afhanke-
lijk van subjectieve inschattingen en kunnen zeer verschillende en zeer hoge 
prijzen het gevolg zijn. Wel moeten we er oog voor hebben dat het bij ken-
niswerk vaak niet alleen gaat om de gebruikelijke financiële prikkels. Naast 
deze prikkels gaat het ook om zaken als waardering of het gevoel iets goed te 
doen en in een stimulerende omgeving te werken. 
 Veel kennis en informatie wordt dan ook opgedaan en verspreid in soci-
ale netwerken. Vaak zijn dat informele netwerken waarin mensen zich wei-
nig aan bestaande organisatiegrenzen gelegen laten liggen. Zulke informele 
netwerken waarin kennis gedeeld wordt, hebben op internet een snelle groei 
doorgemaakt. Voor tal van beroepen in de kenniseconomie heeft deze vorm 
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van digitale kennisdeling grote voordelen. Echter, zaken als het ontbreken 
van vertrouwen tussen leden en free-ridergedrag kunnen het optimale func-
tioneren van zulke ‘kennisdelingsgroepen’ belemmeren. Matzat behandelt in 
hoofdstuk 6 verschillende theorieën die verklaren hoe offline interactie van 
sommige leden van invloed is op de online kennisdeling van heel de groep. 
De inbedding van digitale kennisuitwisseling in bestaande sociale netwerken 
kan zo bijdragen aan het oplossen van problemen in een virtueel domein.
 In ieder geval wordt duidelijk dat de kenniswerker ander werk doet dan 
de traditionele industriële of dienstenwerker. Dit betekent dat bij de scho-
ling van toekomstige werkenden, behalve voor het opdoen van traditionele 
kennis, er ook aandacht dient te zijn voor het ontwikkelen van communi-
catieve en informatievaardigheden. Opleidingskwalificaties dienen dan ook 
niet alleen geformuleerd te worden in traditionele termen, waarbij scholing 
vooral het vergaren van kennis is. Een werkelijke uitdaging van de kennis- 
en netwerkeconomie ligt besloten in het verbeteren van het communicatie- 
en selectievermogen van (toekomstige) werkenden. Onderwijs en scholing 
spelen hierbij een grote rol (Carnevale en Rose 998). In dit kader gaan Van 
Gennip en Braam in hoofdstuk 8 in op de opmars van het gebruik van ICT 
in het onderwijs en veranderingen in het leren. Het onderwijsmodel met 
een autonome leerkracht, kleinschalige en stabiele organisaties met centrale 
overdracht van kennis wordt steeds meer verlaten voor een model van leer-
krachten in netwerken, grote en flexibele organisaties en geïndividualiseerde 
kennisverwerving. Er wordt naar gestreefd leerlingen in een proces van net-
werkleren een actieve houding bij te brengen. Ondersteund door ICT moeten 
zij leren zelfstandig hun weg te vinden in grote hoeveelheden informatie. 
 ICT functioneert op de arbeidsmarkt niet alleen als middel voor het ge-
nereren, bewerken en verspreiden van kennis, het wordt tevens ingezet als 
leermiddel bij bedrijfsopleidingen en voor e-learning. In hoofdstuk 0 gaan 
Gelderblom en De Koning eerst in op de verwachtingen ten opzichte van de 
inzet van ICT en vervolgens onderzoeken zij de voor- en nadelen van scholing 
via ICT in vergelijking met conventionele vormen van scholing. In het hoofd-
stuk zetten zij de kosten en baten van scholing via ICT op een rij. 

Skill biased changes
Een belangrijke vraag is welke categorie werkenden nu meer of minder profi-
teert van de technologische en organisatorische ontwikkelingen. Niet ieder-
een kan en wil de technologische veranderingen bijhouden. En ook niet ie-
dereen kan voldoen aan de eisen die aan kenniswerkers worden gesteld. Dit 
probleem van de selectieve uitwerking van de veranderingen staat bekend als 
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de ‘skill biased change’. Hierbij gaat het om de verdeling van de voor- en nade-
len van de veranderingen over verschillende opleidingscategorieën. Uitgaan-
de van figuur .2 kijken we dus enerzijds hoe technologische veranderingen 
de kennisstructuur naar opleidingsniveau beïnvloeden, en anderzijds wat de 
effecten zijn van organisatorische veranderingen hierop. De technologische 
selectiviteit staat bekend als de SBTC, de ‘skill biased technological change’. 
Ook voor het organisatorische aspect bestaat deze selectiviteit. Het gaat dan 
om de SBOC, de ‘skill biased organizational change’. Zowel technologische 
veranderingen door de ICT als organisatorische veranderingen zullen de op-
leidingsstructuur beïnvloeden. Beide typen veranderingen zijn overigens met 
elkaar verbonden.

Skill biased technological change 
Voor de technologie worden vaak vier verschillende effecten op de oplei-
dingsstructuur van de werkgelegenheid onderscheiden: upgrading, down-
grading, dualisering en selectiviteit. De eerste, upgradingvisie, ook wel re-
gradatie- of professionaliseringsthese genoemd, veronderstelt een positieve 
samenhang tussen technologische ontwikkelingen en het aandeel hoger op-
geleiden. Nieuwe technologie behoeft meer kennis. Daarnaast wordt een ho-
gere opleiding gezien als teken van grotere productiviteit, een betere opleid-
baarheid (‘trainability’) en hierdoor voor de werkgever een meer efficiënte 
investeringsstrategie. Dit komt ook omdat de voor een goede beroepsuitoe-
fening vereiste kennis en vaardigheden vaak niet zozeer meer op school, als 
wel in de beroepspraktijk worden aangeleerd. Schooldiploma’s geven daarbij 
een indicatie van iemands potentiële productieve capaciteiten en functione-
ren daardoor als een selectiemiddel. Ook vanuit werknemerszijde wordt de 
opleidbaarheid overigens benadrukt. Gesproken wordt dan van ‘workability’, 
waarbij het erom gaat de kwaliteit van de werknemer zodanig te verhogen 
dat deze een gewild goed op de arbeidsmarkt wordt. Er zijn aanwijzingen 
dat binnen organisaties bij het streven naar de verhoging van de kwaliteit een 
belangrijk deel van de groep lager en ongeschoolde werknemers wordt bui-
tengesloten. Er treedt een scholingsparadox op: scholing is vooral gericht op 
al beter geschoolden. Degenen die het op het eerste gezicht het meest nodig 
hebben, de lager geschoolden, vallen buiten de boot. Dit kan worden ver-
bonden met de veronderstelde moeilijke schoolbaarheid van ongeschoolden. 
Ongeschoolden hebben niet geleerd te leren. Organisaties richten hun scho-
lingsinspanningen dan ook bij voorkeur op die werknemers die al een zeke-
re mate van scholing hebben ontvangen, met andere woorden zij die reeds 
‘schoolbaar’ zijn gebleken. 
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Tegengesteld aan deze upgradingvisie is het downgradingperspectief, waarbij 
wordt verwacht dat nieuwe technologie als de ICT juist leidt tot lagere scho-
lingseisen. Vooral door de toepassing van nieuwe procestechnologieën wordt 
het denkwerk door de computer overgenomen en resteren alleen simpele 
controle- en ondersteunende activiteiten. Een hoger niveau van scholing is 
dan ook niet nodig. 
 Een derde opvatting over de effecten van nieuwe technologie is die van de 
dualiserings- of polariseringsthese. In deze visie wordt verwacht dat vernieu-
wing zowel hoger als lager opgeleiden bevoordeelt, terwijl het middenkader 
tot de verliezers gaat behoren. Hoger opgeleiden worden meer gevraagd 
door een toename van de complexiteit van de besluitvorming. Vanwege de 
automatisering van routinematige handelingen kan voor de uitvoering wor-
den volstaan met de inzet van lager opgeleiden. Het middenkader verliest, 
doordat de noodzaak van toezicht afneemt, hun activiteiten worden geauto-
matiseerd en zij te weinig opleiding en vaardigheden bezitten om adequaat te 
worden betrokken bij snel wisselende en complexe situaties. 
 Een vierde perspectief is selectief; of er down- of upgrading dan wel du-
alisering optreedt, is afhankelijk van vele, soms tegengestelde, soms elkaar 
versterkende deelprocessen. De effecten van technologische vernieuwing zijn 
verschillend voor sectoren en groepen. Aspecten die hier een rol spelen, zijn 
bijvoorbeeld of het gaat om product- of procestechnologie. Ook spelen het 
technologische niveau en de ondernemingsstrategie een rol. Voorts wordt 
gewezen op de fase in de levenscyclus van de innovatie. In het begin van de 
cyclus zijn alleen hooggeschoolden in staat om met de nieuwe technologie 
om te gaan. Na verloop van tijd, mede doordat de gebruiksvriendelijkheid 
toeneemt, kunnen ook lager geschoolden de betrokken technologie gebrui-
ken. Ten slotte speelt ook de ruimtelijke omgeving een rol. Veranderingen 
in Amsterdam zijn anders dan in Rotterdam (Steijn et al. 2000). Een ande-
re ingang voor het onderzoek naar de selectiviteit van ICT-ontwikkelingen 
wordt in hoofdstuk 9 behandeld door Steijn en Tijdens. Centraal staat hier 
de vraag of werknemers ICT-competenties kunnen en willen verwerven en 
welke barrières er optreden bij het ICT-gebruik. De bereidheid om ICT-vaar-
digheden te verwerven blijkt minder afhankelijk te zijn van allerlei individue-
le kenmerken als opleiding, geslacht of leeftijd, maar vooral van de intensiteit 
van het ICT-gebruik, de ICT-strategie en het personeelsbeleid van organisa-
ties. Computerangst onder werknemers komt als een sterke hindernis naar 
voren om ICT doelmatig te gebruiken. 
 In het algemeen blijkt er in de jaren negentig in Nederland, onder invloed 
van ICT, een upgrading te zijn opgetreden (Borghans en Ter Weel 2003). 
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Deze totale toename van het opleidingsniveau bestaat echter wel uit ver-
schillende ontwikkelingen per opleidingscategorie. Bij een toename van het 
aantal computers neemt vooral het aandeel hoger opgeleiden toe. Daaren-
tegen daalt juist het aandeel van de lager geschoolden. Twee groepen laten 
echter weinig en geen significante veranderingen zien. Het gaat hier om mid-
delbaar opgeleiden en om ongeschoolden. De functie van ICT verschilt voor 
al deze groepen. Terwijl voor de hoger opgeleiden de ICT vooral een facili-
terende functie heeft, heeft deze voor lager geschoolden een substituerend 
effect. Hier wordt arbeid vervangen door machines, in dit geval de ICT. De 
min of meer ongewijzigde positie van de middelbaar geschoolden wordt ver-
moedelijk door twee tegengestelde krachten bepaald. Zij profiteren aan de 
ene kant van de upgrading van banen waarvoor eerder een lagere opleiding 
voldoende was, maar aan de andere kant nemen ook hoger geschoolden juist 
weer hun banen over. De ongewijzigde positie van ongeschoolden wordt ver-
klaard doordat ICT hier niet echt invloed op heeft. Het gaat om werk, zoals 
bij schoonmakers, dat moeilijk door ICT kan worden vervangen.

Skill biased organizational change
Evenals voor de technologie bestaan er ook verschillende uitgangspunten 
voor de invloed van organisatorische veranderingen op verschillende oplei-
dingscategorieën van werkenden: de ‘skill biased organizational change’. Or-
ganisatorische veranderingen hebben vooral betrekking op drie gebieden 
(Caroli 200):
  Decentralisering. Hierbij wordt de besluitvorming verplaatst naar lagen 

dichter bij de werkvloer. Allerlei tussenliggende managementniveaus wor-
den overbodig. Dit zou de betrokkenheid en autonomie van werkenden op 
de werkvloer stimuleren. Het zou ook zaken als kwaliteitscontrole en just-
in-timeproductie vergemakkelijken.

2  Teamwork. Het werk wordt uitgevoerd in teams. De tayloristische specia-
lisering wordt afgewezen. Dit maakt het onder meer mogelijk om de kwa-
liteit van de productie te verbeteren. Wel is meer onderlinge communicatie 
noodzakelijk.

3  Multitasking. Werkenden voeren meerdere taken uit en/of rouleren tus-
sen verschillende taken.

De inhoud van arbeid verandert dus ook door deze organisatorische veran-
deringen. Er vindt een verschuiving plaats van productgeoriënteerde naar 
procesgebonden arbeid, die weer samengaat met een verschuiving van be-
drijfstakgebonden technologie naar generieke technologie. Procesgebonden 
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arbeid heeft betrekking op processen die in meerdere sectoren en bedrijfstak-
ken voorkomen. Een voorbeeld hiervan is dat, door de toepassing van ICT, de 
vakmatige productiearbeid wordt verdrongen door controle- en bewakings-
werkzaamheden. In de dienstensector komt, overeenkomstig, de nadruk op 
de ontwikkeling en beheersing van software te liggen. Dit gaat ten koste van 
de inhoudelijke kennis over specifieke producten als reizen, verzekeringen 
of hypotheken. De grotere nadruk op procesgebonden arbeid en generieke 
technologie gaat voorts samen met een sterkere klant- en marktgerichtheid 
van de arbeid, waar het omgaan met niet-routinematige problemen een be-
langrijke rol speelt. Dit gaat weer samen met het werken in teamverband, 
waarbij de eigen verantwoordelijkheid van belang is. De verwachting is dat 
een grotere nadruk op deze organisatorische veranderingen, die bovendien 
vaak gelijktijdig optreden, ook zal leiden tot een upgrading van de opleidings-
structuur. Het blijkt echter dat reorganisaties vooral voor de middelbaar ge-
schoolden ongunstig uitpakken. Dit zou duiden op een gepolariseerde ont-
wikkeling van de opleidingsstructuur (Borghans en Ter Weel 2003). 
 Steeds meer wordt echter benadrukt dat, doordat technologische en or-
ganisatorische veranderingen veelal samengaan, de uitkomsten voor de op-
leidingsstructuur ook gelijktijdig vanuit deze beide perspectieven dienen te 
worden bekeken (Tijdens en Steijn 2003). Veranderingen in de technologie 
brengen veranderingen in de organisatie met zich mee. En andersom. Ze 
zijn dan ook complementair. Dit geldt in het bijzonder voor ICT. ICT en de 
genoemde nieuwe organisatievormen clusteren (Hitt en Brynjolfsson 2002). 
Ook ten aanzien van de gecombineerde gevolgen van veranderingen in het 
ICT-gebruik en in de organisatie wordt vaak een upgrading van de opleidings-
structuur verwacht. Hoewel Tijdens en Steijn sterk de verweving tussen ICT 
en organisatorische veranderingen benadrukken, suggereren Borghans en 
Ter Weel (2003) dat veranderingen in de ICT en die van de organisatie ta-
melijk zelfstandig een invloed op het kennisniveau hebben. Volgens hen zijn 
ICT-veranderingen hierbij tot nu toe het belangrijkste. De effecten van de 
SBOC zijn gering en duidelijk kleiner dan die van de SBTC, en vaak ook niet 
significant (Borghans en Ter Weel 2003). Tijdens en Steijn (2003) wijzen er 
echter op dat de ontwikkelingen vooral leiden tot een Mattheüs-effect: wie 
al een goede positie heeft, krijgt het nog beter. De anderen gaan er relatief op 
achteruit. Zij vinden dan ook vooral een polarisatietendens.
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.5 Conclusie

De werkgelegenheid richt zich steeds meer op de generatie en verwerking 
van informatie. Bij deze activiteiten speelt ICT een grote rol, omdat infor-
matie sneller wordt gegenereerd, behandeld en doorgegeven. De door ICT 
mogelijk gemaakte verlaging van de kosten van informatie is de essentie van 
de zich ontwikkelende informatie-economie. De mogelijkheden tot toegang 
tot informatie zijn dan ook essentieel. De informatie-economie is echter niet 
meer dan een aanzet tot de kennis- en netwerkeconomie. Informatie moet 
ook uitgewisseld worden en er dient uit de overvloed aan informatie gese-
lecteerd te worden. En daar zijn, naast de traditionele vorm van economisch 
kenniskapitaal, nieuwe vormen van kennis voor nodig en wel relationeel en 
selectief kenniskapitaal. Dit betekent echter ook nieuwe kansen voor alle sec-
toren of opleidingsniveaus. ICT speelt bij dit alles zeker een rol, maar die rol is 
sterk afhankelijk van enerzijds de aard van het kenniswerk en anderzijds de 
kenmerken van organisaties. De technologie kan wel aanwezig zijn, maar or-
ganisaties en werkers moeten ermee leren omgaan. Kenmerken van ICT, ken-
nis en organisaties zijn dan ook onderling sterk met elkaar verbonden. De rol 
van ICT moet dan ook vanuit deze drie-eenheid worden bezien.
 Het groeiende belang van kennis in brede zin betekent dat andere eisen 
worden gesteld aan het (toekomstig) arbeidsaanbod. Kenniswerkers zijn 
naast de ontwikkeling en behandeling van informatie vooral gericht op de 
participatie in kennisprocessen. Dit laatste bepaalt in hoge mate hun pro-
ductiviteit. ICT heeft bij kenniswerk geen aparte plaats. Werkenden maken 
gebruik van ICT om informatie te genereren en te behandelen, maar ook én 
vooral om kennisprocessen mogelijk te maken. Of en op welke wijze zij dat 
doen, hangt, naast hun eigen ICT-vaardigheden, samen met de ICT-techno-
logie en met de organisatie waarin zij werken. Een belangrijke vraag is welke 
soort arbeid nu meer of minder van de ontwikkelingen profiteert. Zowel de 
ICT als organisatorische veranderingen beïnvloeden de opleidingsstructuur. 
Vooral een upgrading van de opleidingsstructuur wordt verwacht. Wel zijn er 
tekenen dat vooral de al bevoordeelden hun positie nog meer verbeteren.
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2 ICT en innovatievermogen: 
 internationale trends

Kees Breed, Peer Ederer en Ron Meyer

2. Nieuwe visies op innovatie en ICT

Het kabinet Balkenende-II hecht grote waarde aan het versterken van de 
Nederlandse kenniseconomie. Innovatie is daarbij een sleutelbegrip. ICT 
speelt in dit verband een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol en 
draagt bij aan de versterking van het innovatievermogen. Daarom heeft het 
ministerie van Economische Zaken onderzoek laten verrichten naar de wij-
ze waarop bedrijven innoveren, in het bijzonder in de ICT-branche.1 Welke 
internationale trends kunnen worden onderkend? Hoe sterk is het innova-
tievermogen van Nederland? Om dit soort vragen te beantwoorden is in op-
dracht van het ministerie van Economische Zaken onderzocht welke inno-
vatietrends kunnen worden geïdentificeerd binnen de ICT-waardeketen, en 
hoe bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen inspelen op deze 
trends. Het onderzoek berustte op twee pijlers:

•  Bedrijfstakonderzoek. Dit deelonderzoek was gericht op het identificeren 
van de belangrijkste internationale trends die van invloed zijn op het in-
novatiegedrag van ICT-bedrijven en ICT-toepassende bedrijven. Ook is ge-
keken naar de wijze waarop bedrijven inspelen op deze trends. Wat is het 
strategische beeld dat oprijst na het uiteenspatten van de internetzeepbel? 
Hiertoe zijn interviews gehouden met 4 internationale topmanagers. 

•  Landenonderzoek. Dit deelonderzoek was gericht op het verkrijgen van 
inzicht in het functioneren van het Nederlandse ICT-innovatiesysteem in 
vergelijking met zeven andere landen: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brit-
tannië, Finland, de Verenigde Staten, Canada en Japan. Ook de EU is in 
beeld gebracht. Hoe reageren de actoren binnen de nationale innovatiesy-
stemen op de bedrijfstaktrends?

Bij het onderzoek zijn twee aanvullende onderzoeksmethoden gehanteerd. 

  33
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Allereerst is desk-research verricht om op basis van de meest recente rap-
porten van onder meer de OESO en de Europese Commissie. Ook is geke-
ken naar wetenschappelijke literatuur om inzicht te krijgen in bedrijfstak-
ontwikkelingen en zijn rapporten van nationale overheden bestudeerd om 
de ontwikkelingen in de onderzochte landen in kaart te brengen. Vervolgens 
zijn ongeveer honderdvijftig diepte-interviews gehouden, zowel met topma-
nagers van een groot aantal internationale bedrijven als met deskundigen in 
de onderzochte landen. De voorlopige bevindingen zijn voorgelegd aan twee 
expertpanels. Eén panel bestond uit bedrijfstakexperts en het andere panel 
werd gevormd door zeven internationaal vooraanstaande wetenschappelijke 
deskundigen op het gebied van nationale innovatiesystemen.
 Uit het onderzoek blijkt dat innovatie een brede strategische benadering 
en aanpak vergt. Er ontstaan nieuwe visies op innovatie die consequenties 
hebben voor de wijze waarop bedrijven, kennisinstellingen en publieke spe-
lers opereren. Er is veel meer aandacht gekomen voor het verbeteren van 
bedrijfsprocessen, samenwerking tussen commerciële en niet-commerciële 
partijen en de noodzaak om mondiaal te opereren. In dit hoofdstuk wordt 
allereerst een conceptueel kader gepresenteerd voor het analyseren van de 
samenhang tussen ICT, kennis en innovatievermogen. Vervolgens worden de 
onderzoeksresultaten beschreven, waarbij achtereenvolgens aan de orde ko-
men: bedrijfstaktrends, trends in nationale innovatiesystemen en de kracht 
van het Nederlandse ICT-innovatiesysteem. In de slotparagraaf wordt aan-
gegeven langs welke strategische lijnen het Nederlandse innovatievermogen 
kan worden versterkt.

2.2 ICT, kennis en innovatievermogen

In de kenniseconomie is het vermogen om te innoveren van cruciaal belang. 
Voor bedrijven geldt dat zij zonder dit vermogen al snel hun opgebouwde 
marktposities dreigen te verliezen. Op macroniveau is het innovatievermo-
gen van een economie een doorslaggevende factor voor het opbouwen van 
internationale concurrentiekracht. ICT helpt om het innovatievermogen van 
een bedrijf, maar ook dat van een nationale economie te verhogen. Tegelijk 
kenmerkt juist de ICT-branche zelf zich door een voortdurende stroom van 
innovaties. Niet alleen technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel 
tempo op, maar ook klantbehoeften, marktbenaderingen, businessmodel-
len en concurrentieverhoudingen zijn aan snelle veranderingen onderhevig. 
Op vele fronten worden nieuwe markten razend snel gecreëerd (Davis en 

6351_jaarboek_ict.indb   34 27-01-2005   15:16:16



 ICT en innovatievermogen: internationale trends 35

Meyer 998). Gevierde marktleiders van enkele jaren geleden, zoals Compaq, 
Ericsson, Palm, Altavista en Worldcom zijn hun positie inmiddels alweer 
kwijtgeraakt aan innovatieve concurrenten zoals Dell, Samsung, Google en 
Vodafone. Het is niet voor niets dat men vaak beweert dat de ‘bedrijfstak-
evolutie’ zich in de ICT-branche tienmaal sneller voltrekt dan binnen traditi-
onele sectoren. 

Creativiteit

Ondernemerschap

Geld

Ondersteuning

Mensen

Relaties

Visie

Ambitie

Strategie

Volhardendheid

Slagkracht

Overtuigingskracht

Kennis

Uitvinden:
Conceptualiseren van een nieuw 

product, dienst of business method

Innoveren:
Introduceren van een nieuw 

product, dienst of business method

Concurreren:
Opbouwen van een sterke onder-

handelingspositie op de markt

Techno-
logische
Kennis

Marketing 
& Verkoop 

Kennis

Wettelijke 
& Juridische 

Kennis

Management 
& Organisatie 

Kennis

Concurrentie 
& Klant 
Kennis

Productie 
& Logistieke 

Kennis

Winstgevendheid

A
nd

er
e 

H
ul

pb
ro

nn
en

A
ndere H

ulpbronnen

Figuur 2. De samenhang tussen technologische kennis en innovatievermogen

Kennis speelt een belangrijke rol bij innovatie, maar hoe kennis en innovatie 
precies met elkaar samenhangen, is niet geheel duidelijk, zelfs niet na tien-
tallen jaren onderzoek. Wat wel duidelijk is geworden, is dat om innovatief 
te zijn veel meer nodig is dan alleen technologische kennis. Binnen een be-
drijf spelen factoren als ondernemerschap, creativiteit, geld, mensen en rela-
ties een rol. Maar het gaat ook om andere aspecten zoals het hebben van een 
visie, van ambities, van een heldere strategie en niet in de laatste plaats van 
volharding (Hamel en Prahalad 994; Kim en Mauborgne 999). De samen-
hang tussen technologische en andersoortige kennis en het innovatievermo-
gen van een bedrijf wordt aangeduid in figuur 2.. Een bedrijf heeft een sterk 
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ontwikkeld innovatievermogen als het regelmatig in staat is om nieuwe pro-
ducten, diensten, bedrijfsprocessen of organisatievormen in de praktijk te 
realiseren. Zoals in de figuur is aangegeven, is dit vermogen afhankelijk van 
de aanwezigheid van een groot aantal hulpbronnen, maar tevens van kennis 
binnen de organisatie om deze hulpbronnen op de beste manier aan te wen-
den.
 In het verlengde van bovenstaande perspectief op innovatievermogen op 
microniveau zou men het innovatievermogen van een land kunnen definië-
ren als de optelsom van de innovatievermogens van de bedrijven die binnen 
zijn grenzen opereren. Een land wordt dan gekenmerkt door een sterk ont-
wikkeld innovatievermogen als de bedrijven in het land regelmatig met in-
novaties komen die economische waarde creëren. Maar het innovatievermo-
gen van een land hangt in de praktijk ook af van andere factoren dan alleen 
de activiteiten van de afzonderlijke bedrijven. Een land is meer dan de som 
der delen. Het innovatievermogen van een land wordt mede bepaald door 
de wijze waarop bedrijven binnen een land met elkaar en met andere actoren 
interacteren. Men spreekt in dit verband over een land als innovatiesysteem 
(Narula 2003). 
 In figuur 2.2 zijn de actoren in beeld gebracht die een rol spelen binnen het 
nationale ICT-innovatiesysteem. Dit model is in feite een aangepaste versie 
van het internationaal vaak gehanteerde nationaal innovatiesysteem (OECD 
999). In eerste instantie richtte dit type modellen zich louter op de interac-
tie tussen bedrijven en kennisinstellingen, met als impliciete veronderstelling 
dat de ontwikkeling en toepassing van technologische kennis de belangrijk-
ste basis vormt voor het innovatievermogen van een land. Later zijn meer 
geavanceerde, meerdimensionale en dynamische modellen gebruikt. Het 
model in figuur 2.2 laat zien dat de ICT-branche deel uitmaakt van een eco-
nomische waardeketen waartoe ook toeleveranciers van ICT-bedrijven en 
afnemers van ICT-producten en -diensten behoren. De interactie tussen be-
drijven die als schakels in deze keten fungeren, kan meer of minder intensief 
zijn. Dat bepaalt mede hoe succesvol een land is bij het realiseren van inno-
vaties. Maar ook de interacties met kennisinstellingen en met de publieke 
spelers zijn van invloed. Op macroniveau gaat het bij innovatievermogen dus 
om het samenspel van verschillende actoren. Weten zij elkaar te vinden waar 
en wanneer dat nodig is? Is de overheid in staat om een gunstig klimaat voor 
innovaties te creëren? Maken bedrijven gebruik van de mogelijkheden die er 
zijn? Zijn kennisinstellingen bereid en in staat om actief in te spelen op de 
behoeften van het bedrijfsleven? Welke trends zijn op deze gebieden zicht-
baar?
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Figuur 2.2 Het nationale ICT-innovatiesysteemmodel

2.3 Bedrijfstaktrends

Aan topmanagers van het internationale bedrijfsleven is gevraagd om aan te 
geven welke recente internationale trends van invloed zijn geweest op hun 
innovatiegedrag. De bedrijfstakevolutie in de ICT-branche voltrekt zich in 
een hoog tempo. Daarom is het vermogen om constant te innoveren een es-
sentieel kenmerk van duurzaam succes in de ICT-branche. Als een land een 
beter innovatieklimaat biedt dan andere landen, zullen bedrijven daar beter 
gedijen dan elders en zullen ook buitenlandse bedrijven zich eerder aan-
getrokken voelen om zich in dat land te vestigen (Moore 996). Maar dan 
moet wel goed worden ingespeeld op het feitelijke innovatiegedrag van deze 
bedrijven. Dat gedrag is in dit onderzoek in beeld gebracht. Overigens lag 
hierbij het accent op grote internationaal opererende bedrijven en is minder 
gekeken naar ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf. Op basis van 
de interviews konden drie structurele trends worden opgespoord.

 Afnemende dreiging van hypercompetitie
Voordat de internetzeepbel uiteenspatte, lag het zwaartepunt van innovaties 
in de ICT-sector op het verkorten van de ontwikkelperiode van nieuwe pro-
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ducten (time to market) en op de grotere kans op succes van bedrijven die als 
eerste op de markt komen (first mover advantages). Volgens dit laatste voor-
deel zouden de first movers een beslissende voorsprong op de concurrenten 
verwezenlijken. Dit leidde in de praktijk tot voortdurende instabiliteit op 
de markten en gaf grond aan de hypothese dat bedrijfstakken in een perma-
nente staat van fundamentele veranderingen zouden blijven (Hamel 2000). 
D’Aveni noemde dit ‘hypercompetitie’ (994). Innovaties werden hypersnel 
op de markt gebracht, ook al ging dat gepaard met een slechte voorbereiding, 
weinig interactie met klanten, hoge kosten en grote risico’s. Recent wordt 
steeds meer aandacht besteed aan de afstemming met klanten en met andere 
samenwerkingspartijen, om innovatieproducten en -diensten te kunnen le-
veren met een hogere en meer duurzame kwaliteit. De onderlinge concurren-
tie blijft zwaar, maar krijgt toch een wat ander karakter. Tegelijk is er sprake 
van netwerkvorming en allerlei vormen van partnerships.

2 Toenemende volwassenheid van de ICT-sector
Er tekent zich een consolidatiefase in de sector af die onder meer tot uit-
drukking komt in het ontstaan van een aantal dominante spelers met veel 
marktmacht. Deze kunnen het doorbreken van innovaties vergemakkelijken, 
maar ook blokkeren. Of ze kopen kleine innovatieve bedrijven op wanneer 
deze succesvol blijken te zijn. Mede hierdoor worden innovaties steeds meer 
gedreven door ‘industry-insiders’ en ‘ervaren starters’ en minder door ‘entre-
preneurial start-ups’: de twee bollebozen in een garage (Narula 200; Bouw-
man en Hulsink 2000). Zie voor dit thema ook hoofdstuk 3 in dit boek over 
de invloed van sociale netwerken op het succes van startende bedrijven.

3 Voortschrijdende globalisering
ICT-bedrijven beschouwen de hele wereldmarkt als hun speelveld. Ook de 
concentratie in de bedrijfstak heeft steeds meer een mondiaal karakter. Inno-
vaties moeten zich op de wereldmarkt bewijzen of gaan ten onder. Daarnaast 
wordt steeds meer gekeken naar verschillen in productiekosten. Lage lonen 
maken dat landen als China en India aantrekkelijke vestigingslanden zijn ge-
worden met een belangrijke aanzuigende werking voor bedrijven uit Europa 
en de VS. In toenemende mate worden ook steeds meer R&D-onderdelen van 
bedrijven gevestigd in die lagelonenlanden.

In reactie op deze trends zijn bedrijven niet zozeer geheel anders, maar wel 
veelzijdiger gaan innoveren (OECD 200). In de jaren negentig van de vorige 
eeuw hadden de meeste ICT-bedrijven een innovatiestrategie die zich ken-
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merkte door eenvoud, snelheid en disruptie. Het werd algemeen aangenomen 
dat bedrijven die als eerste de markt konden betreden, een veel grotere kans 
op succes hadden dan langzamere concurrenten. Het ontwikkelen en toepas-
sen van technologische kennis (doorbraaktechnologieën) was daarvoor een 
basisvoorwaarde. Alom luidde het adagium ‘hoge snelheid, hoog rendement, 
hoog risico’. Sinds het barsten van de internetzeepbel hebben de meeste ICT-
bedrijven kanttekeningen geplaatst bij een dergelijke innovatiestrategie als te 
riskant en te extreem. De overgrote meerderheid van de geïnterviewden be-
vestigde dit. Men is langs meerdere wegen op zoek gegaan naar meer robuus-
te innovatiestrategieën, waarbij een balans werd gezocht tussen snelheids-
verhogende eenvoud en kwaliteitsverhogende complexiteit. In aanvulling op 
eerdere strategieën worden nieuwe wegen beproefd (figuur 2.3). De pijlen in 
deze figuur wijzen niet in één, maar in twee richtingen. Dat duidt aan dat de 
nieuwe innovatiestrategieën, zoals in de rechterkolom aangegeven, niet zo-
zeer in de plaats van de oude zijn gekomen, maar juist naast de oude een rol 
spelen. Veel bedrijven zijn dan ook op zoek naar een gebalanceerde mix van 
deze benaderingen. De rode draad is hierbij dat innovatie steeds minder een 
apart georganiseerde activiteit is met een beperkt aantal betrokkenen, maar 
juist een activiteit die over meerdere partijen en locaties is verspreid, zowel 
binnen als buiten het eigen bedrijf. Met andere woorden: innovatie is minder 
geconcentreerd en meer gedistribueerd – minder het resultaat van één speler, 
meer dat van een systeem. 
 Het distribueren en koppelen van innovatieactiviteiten is in de praktijk 
zichtbaar op drie aggregatieniveaus:
  Binnen het bedrijf: alle onderdelen van de organisatie worden betrokken 

bij innovatieprocessen (‘ubiquitous innovation’).
2  In de markt: meerdere bedrijven en partijen werken samen om innovatie 

te genereren (‘networked innovation’).
3  Op wereldschaal: deze netwerksamenwerking speelt zich in toenemende 

mate af op mondiaal niveau (‘globalized innovation’).
Bij elkaar genomen houden deze veranderingen in dat er een fundamentele 
verschuiving plaatsvindt in de wijze waarop er in de ICT-branche wordt geïn-
noveerd. Dat heeft ook belangrijke consequenties voor de wijze waarop ICT-
bedrijven interacteren met andere spelers in het nationale ICT-innovatiesy-
steem.
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Figuur 2.3 Oude en nieuwe innovatiestrategieën binnen de ICT-branche

2.4 Trends in nationale innovatiesystemen

De ontwikkelingen in de ICT-bedrijfstak hebben diepgaande effecten gehad 
op de economische prestaties van alle onderzochte landen. Het ontploffen 
van de internetzeepbel heeft wereldwijd tot bezorgde reacties geleid. Niet al-
leen in Nederland, maar ook in alle andere onderzochte landen bestaat de 
vrees dat de eigen economie op achterstand is geraakt of spoedig zal raken 
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ten gevolge van het gebrekkig functioneren van het nationale innovatiesy-
steem. Zelfs in het sterkste en meest innovatieve land, de Verenigde Staten, 
vertrouwt men er niet op dat de eigen positie nog lang onaantastbaar zal blij-
ven. Beproefde methoden en benaderingen volstaan niet meer. Er bestaat in-
ternationaal geen consensus over de vraag welk recept, of welke best practice, 
garant kan staan voor innovatie en economische groei. Er is evenmin over-
eenstemming over de vraag welk land in dit verband kan dienen als rolmodel 
voor de internationale gemeenschap. 
 In alle onderzochte landen bestaat zorg over de zuigende werking die uit-
gaat van landen met lage lonen en productiekosten. In de meeste landen is ook 
sprake van druk om nationale bedrijven te ondersteunen en nationale clusters 
te stimuleren. Tegelijkertijd wordt erkend dat aansluiting op de wereldeco-
nomie, het aangaan van internationale verbindingen en het vormen van in-
ternationale netwerken sleutelvoorwaarden zijn voor economische kracht. Er 
wordt druk uitgeoefend op regeringen om selectief te zijn en keuzes te maken, 
maar er is geen overeenstemming over de vraag welke keuze dan een garantie 
zou kunnen bieden voor succes en economische groei, of welke bedrijven of 
technologieën in de komende jaren de winnaars zullen blijken te zijn. En last 
but not least: in alle onderzochte landen is sprake van een spanning (of kloof ) 
tussen de productie van kennis door universiteiten en de behoefte aan ken-
nisontwikkeling van de zijde van de bedrijven (Bok 2003). 
 Uit de landenvergelijking kan geen simpel recept voor het versterken van 
het ICT-innovatiesysteem worden afgeleid. Wel kan uit het beschikbare 
materiaal en op basis van de interviews met landendeskundigen een drietal 
trends worden afgeleid:

 Een alomvattende systeembenadering in plaats van lineaire benaderingen.
In alle onderzochte landen is zichtbaar dat het beleid gericht op ICT en in-
novatie in de afgelopen jaren is verbreed en verdiept. De blik is verbreed van 
een beleid dat zich vooral richtte op onderzoek en ontwikkeling, naar een 
beleid dat ook gericht is op de toepassing van innovatieve kennis, op het ont-
wikkelen van innovatiemarkten en op nieuwe businessmodellen. Overheden 
ontplooien in eerste instantie vaak allerlei afzonderlijke initiatieven om in te 
spelen op (nieuwe) factoren die een rol blijken te spelen bij innovatieproces-
sen. Dit leidt meestal tot een weinig transparante en ongecoördineerde uit-
breiding van het beleidsinstrumentarium. Maar in de meeste landen is sinds 
kort ook een trend zichtbaar om zulke initiatieven te bundelen en om deze 
op het hoogste niveau te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen (Borras 
2003). Politici, CEO’s van bedrijven en managers van kennisinstellingen zoe-
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ken elkaar op om gezamenlijk te analyseren en te bespreken waar mogelijk-
heden liggen om de innovatiekracht op nationaal niveau te versterken.

2 Een groter accent op interactie en een netwerkbenadering 
Vanuit het besef dat innovatie niet in isolatie tot stand komt, zijn de betrok-
ken partijen, bedrijven, kennisinstituten en overheden, steeds meer gericht 
op het vormen van netwerken en op samenwerking. Dit sluit overigens niet 
uit dat tegelijkertijd concurrentie natuurlijk een belangrijk onderdeel blijft 
uitmaken van elke bedrijfsstrategie. Meer en meer werken ICT-bedrijven met 
elkaar samen binnen open systemen. Ook ontstaat een nauwere samenwer-
king met gebruikers, waardoor nieuwe ideeën ontstaan en klantgerichte op-
lossingen kunnen worden ontworpen. Veel ICT-bedrijven zijn op zoek naar 
nauwere samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstituten om zo 
nieuwe kennis te verwerven (De Man en Duijsters 2002). En ook kennisin-
stellingen – soms gestimuleerd door overheidsbeleid, soms noodgedwongen 
door budgettaire inkrimpingen – zoeken steeds vaker naar actieve samen-
werking met het bedrijfsleven. Derhalve is het de uitdaging voor alle deel-
nemers in een innovatiesysteem om de effectiviteit en efficiëntie in de on-
derlinge interacties te verbeteren. Het volstaat niet wanneer universiteiten 
van wereldniveau, toonaangevende industrieën en top-ICT-bedrijven deel 
uitmaken van een innovatiesysteem, terwijl de interactiemechanismen niet 
voldoende zijn ontwikkeld. Het overheidsbeleid in de meeste onderzochte 
landen is overigens al langer gericht op het bevorderen van dergelijke inter-
actiemechanismen, maar ook hier geldt dat het accent in de afgelopen jaren 
nog sterker in deze richting is verschoven. 

3 Inbedding nationale in internationale ICT-innovatiesystemen. 
Voor Nederland en andere landen geldt dat de Europese en in het algemeen 
de internationale dimensie snel aan betekenis wint (Hulsink 996). Voor 
ICT-bedrijven geldt dat zij weinig reden hebben om bij het aangaan van re-
laties met andere ICT-bedrijven, gebruikersorganisaties en kennisinstituten 
te stoppen bij de grenzen van een land. Het is juist uiterst voordelig voor 
bedrijven om te zoeken naar de beste netwerkpartners, waar deze zich ook 
mogen bevinden. Of het nu gaat om een universiteit in Duitsland, een in-
novatieve ICT-gebruikersorganisatie in Japan, of een moderne producent van 
geavanceerde en complexe producten in Canada. Voor Europese bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden biedt vooral de ontwikkeling van een ge-
avanceerd en krachtig Europees ICT-innovatiesysteem goede kansen om de 
eigen positie in de komende jaren verder uit te bouwen en te versterken. 
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2.5 Het Nederlandse ICT-innovatiesysteem

Hoe is het nu gesteld met het Nederlandse innovatievermogen in het licht 
van de geschetste trends in de ICT-bedrijfstak en binnen nationale ICT-inno-
vatiesystemen? Traditioneel is het gebruikelijk om daarbij te verwijzen naar 
een grote verscheidenheid aan economische indicatoren en kwantitatieve 
benchmarkgegevens. Verder wordt gekeken naar de ontwikkeling en toepas-
sing van technologische kennis. Op basis van zulke gegevens kan worden ge-
steld dat de ICT-branche een sterke positie inneemt binnen de Nederlandse 
economie. Op enkele deelgebieden is bovendien sprake van een sterke inter-
nationale uitstraling. 
 Hoewel een doelstelling van het Nederlandse overheidsbeleid is om tot 
de internationale top te behoren, is de feitelijke positie waarschijnlijk het 
best te karakteriseren met een plaatsje in de mondiale subtop. In de meeste 
beschikbare ranglijsten neemt Nederland een plaats in bij de internationale 
toptien. De Verenigde Staten en Japan blijven voorlopig ver buiten het be-
reik van de Europese Unie in haar geheel. Binnen Europa neemt Finland een 
relatief bijzonder hoge positie in. Deze is overigens voor een belangrijk deel 
gebaseerd op de prestaties van één speler, Nokia. Het aandeel van de ICT-
branche in de Nederlandse economie is in de afgelopen jaren toegenomen 
van 4,5 procent van het bruto nationaal product in 995 tot 5,4 procent in 
200. In 200 namen daarnaast ICT-bedrijven acht procent van de binnen-
landse investeringen voor hun rekening (CBS 2003). De omvang en de bete-
kenis van de ICT-branche in Nederland zijn daarmee ongeveer even groot als 
in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, of buiten Europa in een land 
als Canada.2 Wel lopen Nederlandse bedrijven en/of onderzoeksinstellin-
gen, in vergelijking met die van andere landen, voorop in het gebruik van ICT. 
 Op het gebied van technologische kennisontwikkeling beschikt Neder-
land over een aantal excellente kennisinstellingen die zich kwalitatief kunnen 
meten met de internationale top. Maar de kwantiteit van de investeringen op 
het vlak van R&D blijft achter bij die van de toplanden. Binnen de ICT-bran-
che is Nederland vooral sterk op het gebied van halfgeleiders en embedded 
systems. Op telecomgebied heeft Nederland met Gigaport een infrastruc-
tuur ontwikkeld van internationale topklasse. Toch kan de interactie met 
internationale spelers op dit vlak nog aanzienlijk worden versterkt. De ken-
nis met betrekking tot toepassing van informatica is versnipperd en gering 
in omvang. Omdat juist op het snijvlak van technologie-ontwikkeling, infor-
matica en de toepassingen daarvan in de komende jaren de belangrijkste ont-
wikkelingen mogen worden verwacht, kan dit tekort zich nog ernstig laten 
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voelen. Op het gebied van multimedia is sprake van een veelzijdige ontwik-
keling en van een beloftevolle kennispositie. De wetenschappelijke kennis-
ontwikkeling is in Nederland kwalitatief hoogwaardig, maar heeft een smalle 
kwantitatieve basis. Er is, net als in andere landen, sprake van een sterke groei 
van de ICT-branche de laatste jaren, ook al is die afgevlakt onder invloed van 
de conjuncturele neergang. Nederland hoort echter niet tot de koplopers wat 
betreft de toepassing van ICT in de publieke sector, en doet het middelmatig  
voor wat betreft het gebruik van computers in het onderwijs. Overigens wis-
selt het beeld dat in veel rapporten naar voren komt – soms letterlijk – met 
de dag. Uit sommige publicaties komt naar voren dat Nederland het minder 
goed doet of zelfs afglijdt. Andere rapporten tonen een veel rooskleuriger 
beeld. Aan de meeste van deze kwantitatieve internationale vergelijkingen 
kan maar een zeer beperkte betekenis worden toegekend. De cijfers zijn vaak 
niet erg betrouwbaar en moeilijk met elkaar te vergelijken omdat verschil-
lende landen soms uiteenlopende definities hanteren voor hetzelfde begrip. 
 Maar een belangrijker probleem is dat de genoemde indicatoren eigenlijk 
alleen indirect iets zeggen over het innovatievermogen van een land. Zij zeg-
gen iets over de output van dat systeem (bijvoorbeeld economische groei en 
omvang van de ICT-sector) of over de input ervan (bijvoorbeeld investeringen 
of de aanwezigheid van technologische kennis). Het analyseren van het inno-
vatievermogen zelf vergt echter veeleer een kwalitatieve benadering, waarbij 
vooral wordt gekeken naar interactiepatronen, de mate van samenwerking en 
afstemming tussen verschillende partijen en de wijze waarop overheidsbeleid 
dat kan stimuleren of juist afremt. Daarom is in het onderzoek gekozen voor 
een benadering waarbij mogelijke sterktes en zwaktes niet worden afgezet 
tegen de prestaties van andere landen (‘wie doet het beter’), maar worden be-
zien in het licht van gestelde doelen (‘wat moet er beter’). In plaats van een 
benchmarkanalyse is een gap analysis uitgevoerd. Deze maakt het mogelijk 
om te identificeren welke aspecten binnen het Nederlandse ICT-innovatiesy-
steem aandacht verdienen. Zo’n analyse stoelt maar beperkt op kwantitatieve 
gegevens en is vooral gericht op het analyseren en vergelijken van percepties 
van de geïnterviewde personen. Het gaat dan om intersubjectiviteit. 
 Centrale vraag is hoe ervoor kan worden gezorgd dat Nederland optimaal 
aansluit bij de gesignaleerde trends in de ICT-bedrijfstak en binnen de diverse 
nationale ICT-innovatiesystemen. Er zijn drie aandachtsgebieden gesignaleerd. 
Deze zijn afgeleid van de trends die in paragraaf 2.3 werden gesignaleerd.

 Stimulering van ‘ubiquitous innovation’. Het is voor Nederlandse ICT-be-
drijven raadzaam om te investeren in het vermogen om de gehele organi-
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satie bij incrementele en oplossingsgerichte innovaties te betrekken. Veel 
toonaangevende bedrijven hebben ubiquitous innovation al in hun aanpak 
opgenomen, maar omdat dit geheel nieuwe vaardigheden, werkprocessen 
en interne relaties vereist, kost deze verschuiving veel tijd en aandacht van 
het management. Vaak moet de wijze waarop medewerkers tegen innovaties 
aankijken sterk veranderen, evenals de methode waarop afdelingen onder-
ling samenwerken, verantwoordelijkheden worden toegewezen en medewer-
kers worden beloond. Het verbeteren van het innovatievermogen van indi-
viduele ICT-bedrijven is daarom zeker geen eenvoudige taak. Het vereist een 
draagvlak voor een heldere innovatiestrategie en vele jaren van aanhoudende 
implementatiewerkzaamheden en verbeteringsslagen.

2 Bevordering van hechte netwerken binnen het Nederlandse ICT-innovatie-
systeem. Deelnemers aan het ICT-innovatiesysteem hebben verschillende 
doelen, strategieën, culturen en medewerkers, waardoor er onderling onver-
mijdelijk spanningen bestaan. Zo bestaat er spanning tussen de kern ICT-be-
drijven enerzijds en de ICT-intensieve en ICT-enabled afnemers anderzijds, 
zoals er altijd een spanning bestaat tussen leverancier en afnemer. ICT-be-
drijven willen graag verkopen, bij voorkeur datgene wat zij op de plank heb-
ben liggen, tegen de meest gunstige prijs en met zo min mogelijk moeilijk-
heden. Gebruikers willen graag maatwerkoplossingen, met zo min mogelijk 
problemen en tegen een zo laag mogelijke prijs. Om innovatie te stimuleren 
moeten ICT-bedrijven en -afnemers echter een bestendige relatie opbouwen, 
waarbinnen zij gezamenlijk investeren in tijd en geld om betere oplossingen 
te vinden. Ook zijn er spanningen tussen bedrijven en universiteiten. Uni-
versiteiten zijn primair georiënteerd op meer fundamenteel onderzoek en 
het wetenschappelijk onderwijs, terwijl bedrijven meer georiënteerd zijn op 
toegepast onderzoek en praktische vaardigheden. Universiteiten maken zich 
daarom terecht zorgen over de consequenties van een eventuele samenwer-
king met bedrijven. Het gevaar bestaat dat universiteiten te afhankelijk wor-
den van bedrijven, die nu eenmaal een ander doel hebben dan universiteiten. 
Toch moet deze dreiging niet worden gepareerd door defensief afstand te 
bewaren, maar juist door te zoeken naar een intensieve vorm van samenwer-
king, waarbinnen beide partijen hun doelen kunnen verwezenlijken.

3 Betere integratie van het Nederlandse ICT-innovatiesysteem in mondiale net-
werken en systemen. Het stimuleren van Nederlandse innovatie en samen-
werking tussen in Nederland gevestigde bedrijven mag niet ten koste gaan 
van internationale connecties. Integendeel, Nederlandse bedrijven moeten 
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juist worden aangemoedigd om te participeren in buitenlandse samenwer-
kingsverbanden, allianties aan te gaan met buitenlandse universiteiten en in-
novatiegeoriënteerde relaties op te bouwen met buitenlandse afnemers. Op 
de korte termijn betekent dit wellicht dat innovatieactiviteiten zullen wor-
den geëxporteerd naar het buitenland. Echter, op de lange termijn zullen 
sterkere bedrijven ontstaan met ten minste een deel van hun activiteiten op 
Nederlandse bodem. De eerste stap op weg naar meer mondiale integratie 
is om meer geïntegreerd te raken in de Europese Unie. Dit geldt zowel voor 
bedrijven als voor kennisinstellingen. De overheid kan hierbij een krachtige 
ontwikkeling van een Europees ICT-innovatiesysteem bevorderen.

2.6 Conclusies 

Om het Nederlandse ICT-innovatiesysteem te versterken is het noodzakelijk 
om overeenkomstig de gesignaleerde trends en verschuivingen te opereren. 
Bedrijven kunnen veel doen aan het versterken van de eigen marktpositie 
door systematisch hun innovatiestrategieën te verbreden (zie figuur 2.3) en 
meer samenwerking te zoeken met andere partijen. Kennisinstellingen kun-
nen een grotere bijdrage aan innovatie leveren door nauwer en effectiever sa-
men te werken met bedrijven zonder dat dit ten koste gaat van de eigen kern-
activiteiten. De overheid kan zulke activiteiten stimuleren en samenwerking 
ondersteunen. 
 Meer specifiek kunnen aan de onderzoeksresultaten samenvattend drie 
conclusies worden verbonden. De eerste conclusie is dat een duurzame ver-
betering van het innovatievermogen van Nederland op het gebied van ICT een 
systeembenadering vereist waarbij alle partijen in het innovatiesysteem een 
belangrijke rol te spelen hebben. Een land is meer dan de som der delen – 
meer dan alleen ICT-bedrijven, toeleveranciers, afnemers, kennisinstellingen 
en de overheid. Het is een systeem, waarbij de wisselwerking tussen de onder-
delen een sterke invloed heeft op het collectief functioneren. Duurzame ver-
betering van het ICT-innovatiesysteem vergt dan ook een gezamenlijke bena-
dering en de inzet van alle betrokken partijen. Dit zal worden vergemakkelijkt 
als er sprake is van een gemeenschappelijke strategische visie op hoofdlijnen.
 De tweede conclusie luidt dat een duurzame verbetering van het innova-
tievermogen van Nederland op het gebied van ICT een vasthoudende, staps-
gewijze benadering vereist, waarbij op vele fronten een stroom van incremen-
tele verbeteringen moet worden doorgevoerd. Overheidsbeleid gericht op het 
sturen van ICT-innovatie, door het promoten van specifieke technologieën, 
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clusters of bedrijven, volstaat niet en brengt zelfs risico’s met zich mee. Want 
wie is in staat te voorspellen welke technologieën of bedrijven succesvol zullen 
zijn? Maar door met energie en volharding op vele fronten ‘systeemfouten’ aan 
te pakken en de interacties binnen het systeem structureel te verbeteren, zal 
Nederland als ‘ICT-innovatie-ecosysteem’ sterk aan aantrekkelijkheid winnen. 
In plaats van te koersen op een paar disruptieve wijzigingen in  het Nederland-
se ICT-innovatiesysteem, is het beter om te streven naar een continue stroom 
incrementele verbeteringen over de volle breedte van het innovatiesysteem. 
 De derde conclusie is dat partijen binnen het Nederlandse ICT-innovatie-
systeem een gemeenschappelijke strategische visie nodig hebben gebaseerd 
op drie uitgangspunten: bevorder globalisering (en om te beginnen Europe-
se samenwerking), bevorder netwerken en ga uit van ubiquitous (alomtegen-
woordige) innovatie. Hoewel deze uitgangspunten wellicht vanzelfsprekend 
lijken, is in de praktijk sprake van tegendruk op elk van deze drie punten. 
Zo wordt globalisering soms eenzijdig beschouwd als een bedreiging die 
alleen kan worden afgewend door nationale versterking na te streven. Ook 
binnen Europa is de neiging om nationale concurrentie te laten prevaleren 
boven samenwerking nog steeds groot. Netwerken komen slechts moeizaam 
tot stand waar individuele bedrijven en instellingen eenzijdig zijn gericht op 
de eigen doelstellingen en belangen. En de benadering van ubiquitous innova-
tion spreekt bij sommigen minder tot de verbeelding dan het nastreven van 
de klassieke technologiegedreven big-bang-innovaties met een grote uitstra-
ling. Deze laatste zijn natuurlijk belangrijk en interessant. Maar dat mag niet 
leiden tot het onderschatten van de grote toegevoegde waarde van (de optel-
som van) een hele reeks kleinere, minder zichtbare innovaties en de enorme 
potentie van oplossinggedreven innovaties binnen de ICT-branche. Vanwege 
deze reëel bestaande tegendruk is het cruciaal om steeds opnieuw het belang 
van de drie genoemde uitgangspunten te benadrukken en er ook daadwerke-
lijk naar te handelen.

Noten
1 Het volledige rapport ‘ICT-innovatie in Nederland, een strategische analyse van het 

Nederlandse ICT-innovatiesysteem’ kan worden geraadpleegd op http://www.ez.nl/
publicaties/pdfs/0422.pdf. Het onderzoek is uitgevoerd door een team van onder-
zoekers onder verantwoordelijkheid van Kees Breed, Robert van der Lande en Ron 
Meyer.

2 Deze uitspraken zijn gebaseerd op statistische gegevens uit verschillende bronnen, 
zoals OECD-rapporten en publicaties van de Europese Commissie. Ook is gebruik-

6351_jaarboek_ict.indb   47 27-01-2005   15:16:28



48 Jaarboek ICT en samenleving 2005

gemaakt van de ‘Internationale ICT-toets 2002’ van het ministerie van Economische 
Zaken. Voor verdere referenties: zie de onderzoeksrapportage en in het bijzonder 
de landenrapporten die als bijlagen zijn toegevoegd.
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3 ICT-starters en hun netwerken

Wim Hulsink, Tom Elfring en Dick Manuel 

In hoofdstuk  is aangegeven dat netwerken in de kenniseconomie een steeds 
grotere rol gaan spelen. Dit geldt zowel voor organisaties als voor werken-
den. Netwerken zijn voor organisaties niet alleen van belang bij de groei, 
innovatie en de concurrentiepositie, maar ook tijdens de start van onderne-
mingen. Netwerken blijken vooral voor startende ondernemingen een bepa-
lende succesfactor. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de functie die 
sociale netwerken spelen bij de start van nieuwe ondernemingen. Hierbij zal 
specifiek worden gekeken naar de rol van netwerken bij het ontdekken van 
kansen, het verwerven van middelen en het verkrijgen van erkenning. De be-
doeling is niet om de ICT zelf te belichten – dat gebeurt in de hierna volgende 
hoofdstukken – maar om een verdieping te geven aan de meer algemene uit-
spraken over het belang van netwerken in de economie. Dat wil echter niet 
zeggen dat het ICT-gebruik voor de hierna te bespreken ICT-starters niet van 
belang is geweest. Integendeel, de ICT bood hun juist nieuwe kansen.

3. Starters, netwerken en het beleid

Beginnende ondernemers beschikken zelden over alle gewenste vaardighe-
den en hulpmiddelen om direct een succesvolle onderneming op te kunnen 
zetten. Deze starters zijn echter wel inventief en leergierig in hun zoektocht 
naar kleine en onzekere mogelijkheden in de markt. Deze zijn weliswaar 
nieuw en nog niet bewezen, maar hierin hoeft relatief weinig geïnvesteerd 
te worden (Bhidé 2000). In plaats van terug te kunnen vallen op kapitaal-
krachtige investeerders zijn zij vaak op hun eigen zuinigheid en creativiteit 
aangewezen. Veelal zijn het vrienden, familieleden en oud-collega’s die in hen 
investeren. Een andere groep ondernemers wordt in de beginfase door zowel 
voormalige werkgevers als professionele ondersteuners geholpen door mid-
del van kapitaal, coaching, doorlopende contracten, doorverwijzingen naar 

  49
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nieuwe klanten en toeleveranciers. Hierdoor hebben ze minder last van on-
bekendheid met de markt. 
 Dit hoofdstuk gaat over nieuw ondernemerschap in de Nederlandse ICT-
sector tussen 990 en 2000. Met de ICT-sector wordt dat deel van de econo-
mie bedoeld dat producten en diensten levert op het gebied van de informa-
tie- en communicatietechnologie, en dat deel dat met behulp van ICT gericht 
is op productie en verspreiding van ‘culturele’ inhoud, ook wel content ge-
noemd (CBS 2000). Het betreft een onderzoek naar het effect van netwerken 
op het succes van startende ICT-bedrijven. Via interviews met de oprichters 
van 32 ICT-/internetbedrijven hebben we geprobeerd te achterhalen in hoe-
verre netwerken een bijdrage hebben geleverd aan het succes van de start-up-
onderneming. Het onderzoek is mede gefinancierd door het stimulerings-
programma ‘Maatschappij en de Elektronische Snelweg’ (http://www.nwo.
nl/mes). 
 De kernvraag van dit hoofdstuk is: op welke manier draagt het netwerk 
van de ondernemer bij aan het succes van het gestarte bedrijf? Uitgangspunt is 
dat het netwerk waarin de starter zich bevindt bij het oprichten en het op-
bouwen van een bedrijf, een doorslaggevende rol kan spelen bij de verdere 
ontwikkeling. Het netwerk van relaties van ICT-starters is tot nu toe nog on-
derbelicht gebleven. Toch is dit van belang omdat, willen zij succesvol zijn, 
ICT-starters niet alleen nieuwe technologische combinaties tot stand moe-
ten brengen, maar ook naast hun al bestaande informatienetwerken nieuwe 
contacten moeten ontwikkelen. Hierbij worden kennis, ervaringen, gelden 
en andere fondsen gemobiliseerd. 
 Het blijft in de literatuur onduidelijk welke invloed een bepaalde net-
werkstructuur heeft op het succes van een startend bedrijf. TNO-STB (998) 
constateert in een studie naar de positie van de ICT-kennisinfrastructuur in 
Nederland dat er slechts weinig gegevens bekend zijn over de herkomst van 
starters in de Nederlandse ICT-sector. Wel zijn er studies verschenen die 
hebben gewezen op een aantal onderbelichte aspecten van ICT-starters. Het 
gaat dan om bijvoorbeeld de persoonlijkheidskenmerken en kwaliteiten van 
de ondernemer of de knelpunten in de groei van de onderneming (EIM 998; 
TNO-STB 998). Slechts weinigen hebben echter ingezoomd op de netwerken 
waarbinnen beginnende ondernemers opereren. Het in dit hoofdstuk gepre-
senteerde onderzoek is een verbreding en verdieping van de inventariserende 
studie die het EIM (998) heeft uitgevoerd naar Jonge, kleine, innovatieve ICT-
bedrijven in Nederland. Op basis van variaties in de structuur van het net-
werk en het soort relaties wordt voor startende ondernemers in de ICT-sec-
tor vastgesteld welke bijdrage een bepaalde netwerkconfiguratie levert aan de 
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kansen voor een jong bedrijf. Het gaat dan om het vermogen om kansen te 
ontdekken, het vermogen om hulpmiddelen zeker te stellen en het vermogen 
om legitimiteit te verwerven.
 Dit onderzoek heeft ook een duidelijke relevantie voor het beleid. Zo 
heeft het ministerie van Economische Zaken in verschillende beleidsnota’s 
opgemerkt dat Nederland relatief weinig technostarters, relatief weinig ver-
nieuwers en relatief weinig groeiers heeft (zie bijvoorbeeld ministerie van 
Economische Zaken 2004). Zonder innovatieve bedrijven en ondernemers 
(de ‘Willie Wortels’) dreigt Nederland een land te worden met te eenzijdige 
economische activiteiten, waarin detailhandel, dienstverlening en logistiek 
domineren. Mede op basis hiervan heeft de overheid geprobeerd via verschil-
lende beleidsinstrumenten ontluikende entrepreneurs tot ondernemen en 
tot netwerken aan te zetten. Het gaat dan om het Technostartersfonds, het 
Twinning-project, DreamStart, Biopartner, en meer recentelijk het overkoe-
pelende Technopartner-programma. Ook universiteiten en grotere bedrij-
ven zien mogelijkheden voor hun oud-studenten en medewerkers in het op-
zetten van een eigen bedrijf, maar proberen tegelijkertijd wel de starter aan 
zich te binden. Dit kan dan bijvoorbeeld door uitbesteding van contracton-
derzoek, co-locatie, licentiëring of participaties. Ook is er een aantal private 
initiatieven, zoals Gorilla Park en Newconomy, die zich richten op het actief 
begeleiden van startende bedrijven door bijvoorbeeld huisvesting, mentoring 
en financiering. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat tot aan 2000-200 
de verwachtingen over het potentieel van met name internet-entrepreneurship 
vaak te hooggespannen waren. Na het wereldwijd in elkaar zakken van de 
aandelenkoersen van ICT-bedrijven en een aantal spraakmakende debacles 
in Nederland, als Newconomy en Worldonline, is het ondernemen in de 
ICT-sector in een minder gunstig daglicht komen te staan ( Jacobs 200; Van 
Dijk en Gelink 2003).

3.2 Het netwerk als ondersteuning voor ondernemerschap

Het beeld van de eenzame uitvinder-ondernemer die voor zichzelf op zoek 
is naar nieuwe combinaties en marktkansen en daar een maximale winst uit 
probeert te halen, geeft een onvolledig beeld van het (innovatieve) onderne-
merschap. Granovetter (995) stelt bijvoorbeeld dat economische activiteiten 
zich tegen een sociale achtergrond afspelen en niet kunnen worden verklaard 
door alleen te verwijzen naar individuele motieven. Ze zijn afhankelijk van 
de onderliggende sociale structuur en de bredere sociale, politieke en cultu-
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rele context. Ondernemers maken net als andere economische partijen deel 
uit van sociale netwerken die hun toegang verschaffen tot essentiële hulp-
bronnen zoals informatie, kapitaal en klanten. Aldrich en Zimmer (986) 
definiëren ondernemerschap daarom als een situationele uitwisseling van 
hulpmiddelen en kansen ingebed in sociale relaties. Om het succes van een 
(nieuw) bedrijf te kunnen uitleggen is het daarom niet voldoende te kijken 
naar de kwaliteiten van de ondernemer, maar dient ook het sociale netwerk 
van de ondernemer te worden bezien. Een netwerk is één van de belangrijk-
ste zaken waarover iemand beschikken kan: het biedt toegang tot informatie, 
kansen, middelen en andere netwerken (Uzzi 996; 997). Een andere term 
voor een dergelijke verzameling van connecties tussen mensen en organisa-
ties die tegenwoordig nogal in de mode is, is ‘sociaal kapitaal’ (Davidson en 
Honig 2003; Baker 2000). 
 De structuur van netwerken kan variëren van een losse verzameling van 
relaties tot een hechte bedrijfsgroep waarin een bedrijf is ingebed. Granovet-
ter (995) geeft een definitie van de intensiteit en diversiteit van relaties, dat 
wil zeggen het verschil tussen sterke en zwakke banden, op basis van een 
viertal criteria. Het gaat hier om de contactfrequentie, de emotionele inten-
siteit van de relatie, de mate van intimiteit en de wederzijdse verplichtingen 
tussen de betrokken partijen. Sterke banden zorgen ervoor dat men niet lang 
hoeft te zoeken naar nuttige informatie en essentiële hulpmiddelen. Met an-
dere woorden, sterke banden dragen bij aan tijdsbesparing (Uzzi 997). Ook 
zorgen sterke banden ervoor dat minder tijd besteed hoeft te worden aan 
het controleren en onderhandelen bij overeenkomsten: men is minder snel 
geneigd tot profiteurgedrag, en de transactiekosten liggen lager. Binnen een 
structuur die is gebaseerd op sterke banden, ligt de nadruk op de ontwikke-
ling van vertrouwen, het doorgeven van gedetailleerde informatie en impli-
ciete kennis en het samen oplossen van problemen (Uzzi 996, 997; Rowley 
et al. 2000).
 Tot voor kort werd in veel onderzoek een simpel causaal verband gelegd 
tussen de omvang van het netwerk en het succes van de startende onderne-
ming (Aldrich en Zimmer 986; Larson en Starr 993). Recentelijk wordt 
echter meer en meer aangetoond dat de relatie tussen netwerkomvang en 
succes niet zo eenvoudig is. De invloed van de netwerkgrootte hoeft zelfs 
niet in alle gevallen positief te zijn. Steier en Greenwood (2000) hebben bij-
voorbeeld de term network overload geïntroduceerd. Wanneer het netwerk 
een bepaalde omvang bereikt heeft, is de invloed ervan op het succes van de 
startende onderneming niet langer positief, maar kan hij zelfs negatief wor-
den. 
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Het risico bestaat dat sterke banden de economische performance afrem-
men. Bedrijven met sterke (onderlinge) banden lopen het risico dat ze zich 
afsluiten voor informatie die zich buiten het netwerk bevindt (not invented 
here), en dat men nauwelijks oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen (lock-in) 
( Johannisson 2000). Het positieve effect van het aantal relaties wordt ook 
tenietgedaan door de hoeveelheid tijd die men kwijt is aan het onderhouden 
van relaties. Ook Gargiulo en Benassi (999) tonen in hun onderzoek, met de 
veelzeggende titel The dark side of social capital, aan dat een bestaand netwerk 
met sterke banden belemmerend kan werken op het ontdekken van nieuwe 
kansen in een dynamische markt. Een dergelijk netwerk zal een negatief ef-
fect hebben op de prestaties van een starter. In toenemende mate wordt dan 
ook duidelijk dat een netwerk met sterke banden niet zonder meer een posi-
tieve bijdrage levert aan de prestaties van een starter. Uit onderzoek van Stu-
art et al. (999) blijkt eveneens dat niet zozeer de omvang van het netwerk als 
wel de kwaliteiten en reputatie ervan positieve invloed hebben op het succes 
van startende ondernemingen.
 Naast sterke banden bestaan er ook zwakke banden. Deze hebben betrek-
king op personen met uiteenlopende achtergronden die op niet-frequente en 
onregelmatige basis (zakelijke) contacten met elkaar onderhouden. Door 
deze losse contacten wordt de diversiteit vergroot, kan men toegang krijgen 
tot verschillende bronnen van nieuwe informatie en nieuwe mensen ontmoe-
ten. Zwakke banden zorgen ervoor dat er contact is tussen uiteenlopende 
segmenten van het sociale netwerk waartussen verder geen verbanden be-
staan. Deze kunnen op die manier nieuwe deuren openen (Granovetter 995; 
Burt 992). Hoewel zij hun invloed op verschillende manieren en in verschil-
lende stadia van de ontwikkeling van een bedrijf uitoefenen, zijn zowel sterke 
als zwakke banden nuttig en dragen ze beide bij aan het ontstaan en de groei 
van bedrijven (Elfring en Hulsink 2003). Het ideale netwerk van een onder-
neming is een optimale mix van sterke en zwakke banden (Uzzi 996, 997; 
Rowley et al. 2000). Zowel sterke als zwakke schakels hebben ieder hun ei-
gen specifieke voordelen. Bij sterke banden gaat het vooral om het uitwis-
selen van gedetailleerde informatie en impliciete kennis, vertrouwen en het 
delen van hulpbronnen (Krackhardt 992). Hierop kan men zowel in goede 
als in slechte tijden bouwen. Zwakke banden hebben vooral als voordeel dat 
zij toegang verschaffen tot nieuwe informatie door een bedrijf in contact te 
brengen met een verscheidenheid aan informatie binnen het netwerk (Burt 
992). 
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3.3 ICT-starters in soorten en maten van succes

In ons onderzoek zijn 32 ICT-bedrijven geselecteerd die alle zijn opgericht 
tussen 990 en 2000 (zie tabel 3.). De oprichters van deze bedrijven zijn ge-
interviewd, en in die interviews is vastgesteld of de mate van aanwezigheid 
of afwezigheid van ondersteunende netwerken op een positieve (dan wel ne-
gatieve) manier heeft bijgedragen aan het succes van de startende onderne-
ming. Aan de hand van de interviews en aanvullende deskresearch is voor elk 
van de starters het specifieke netwerk gereconstrueerd per ontwikkelingsfase 
van het bedrijf en als een ‘mini-case’ beschreven. Hierbij is onder meer geke-
ken naar de verschillende schakels die de ondernemer heeft aangewend voor 
het oprichten en uitbouwen van het nieuwe ICT-bedrijf, zoals cruciale con-
tacten met bijvoorbeeld nieuwe werknemers, investeerders, klanten en part-
nerbedrijven. In de interviews met de ondernemers is in het bijzonder inge-
gaan op de intensiteit van hun banden (Granovetter 995): was er sprake van 
intense relaties met wederzijdse verplichtingen (sterke banden) en/of was er 
( juist) sprake van incidentele, minder frequente en meer zakelijke schakels 
(zwakke banden)? 
 De ondernemers zijn vervolgens in drie groepen verdeeld op basis van de 
mate waarin ze gebruikmaakten van een strategisch netwerk bij het opzetten 
en opbouwen van hun bedrijf (zie tabel 3.).

  De eerste categorie van startende ICT-bedrijven, de lonesome cowboys, om-
vat bedrijven die ‘uit het niets’ verschijnen en zich zonder noemenswaar-
dige ondersteuning van een strategisch netwerk in de ICT-sector verder 
ontwikkelen. 

2  De tweede categorie, die van de spin-offs of spin-outs, bestaat uit starten-
de ICT-bedrijven die bij hun oprichting steun hebben gekregen van hun 
voormalige werkgever(s). Dit gebeurde bijvoorbeeld door training en coa-
ching, huisvesting, contractonderzoek en financiering. 

3  De derde categorie van startende ICT-bedrijven krijgt steun van incuba-
tors. Dit soort bedrijven is opgericht en opgebouwd binnen een strate-
gisch netwerk van (potentiële) partners en professionele dienstverleners. 
In ruil voor een aandeel in het nieuwe bedrijf bieden deze incubators de 
startende ICT-onderneming toegang tot een aantal belangrijke diensten, 
zoals financiering, huisvesting en apparatuur en infrastructuur, advies en 
coaching. 

6351_jaarboek_ict.indb   54 27-01-2005   15:16:29



 ICT-starters en hun netwerken 55

Tabel 3.  De onderzochte ICT-bedrijven
Lonesome cowboys Spin-offs Incubatees

Annie Connect BitMagic Bibit

Co-makers Carp Technologies CareerFever

Euronet HuQ Speech Technologies FactoryZoo

Keekaboo InterXion Gopher

Metrixlab Profuse Hot Orange

Nedstat Proloq Information Innovation

Planet Internet Tornado Insider Oratrix

Rits Telecom Tridion PuntEdu

Ring Rosa! Wellance Siennax

The Vision Web Xpertbuyer Tryllian

Vocognition

XOIP

Op basis van de variaties in de structuur van het netwerk en het soort rela-
ties waar bedrijven op steunen, komen we tot conclusies over de bijdrage van 
specifieke netwerkconfiguraties aan de ontwikkeling van het nieuwe bedrijf. 
Benadrukt moet worden dat in elk van deze drie categorieën ook bedrijven 
zitten die het niet hebben gered. Sommige daarvan hebben later weer een 
doorstart gemaakt. 

Naast drie soorten starters onderscheiden we ook drie soorten ‘succes’. Hier-
bij speelt het netwerk voor de ondernemer een vitale rol (Elfring en Hulsink 
2003):

a het vermogen nieuwe kansen te ontdekken
Netwerken waarin de ondernemer meer of minder actief deelneemt, kunnen 
een belangrijke bron van nieuwe ideeën en lucratieve kansen vormen. Hills 
et al. (997) hebben ontdekt dat ongeveer vijftig procent van de ondernemers 
via hun netwerk nieuwe ideeën opdoet. Netwerkrelaties kunnen dus zeer 
belangrijk zijn voor de toegang tot nieuwe kennis en informatie (Birley 985).

b het vermogen om hulpmiddelen te verwerven
Ondernemers beschikken zelden over alle hulpmiddelen die zij nodig heb-
ben om een kans te grijpen. Eén van de cruciale taken van een nieuwe onder-
nemer is het verkrijgen van hulpmiddelen (Garnsey 998). In de beginfase 
van een startende onderneming is dit vaak een moeilijke taak vanwege de 
beperkte financiële middelen. Een hecht sociaal netwerk (levensgezel, fami-
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lieleden) kan de startende oprichter/eigenaar voorzien van de ontbrekende 
hulpmiddelen, zowel in de vorm van financieel als menselijk kapitaal. Dit 
biedt het bedrijf stabiliteit in de eerste fase (Bruederl en Preisendorfer 998). 
Daarnaast vergemakkelijken netwerken de zoektocht naar aanbieders van 
essentiële middelen als investeerders, technische partners en cruciale klan-
ten. Deze kunnen op hun beurt de startende onderneming weer toegang bie-
den tot nieuwe hulpmiddelen (Chrisman et al. 998).

c het vermogen legitimiteit te verwerven
Suchman (995: 574) definieert legitimiteit als ‘de algemene perceptie of aan-
name dat de acties van een entiteit wenselijk, behoorlijk of juist zijn binnen 
een sociaal stelsel van normen, waarden, overtuigingen en definities’. Het ver-
werven van legitimiteit is van doorslaggevend belang als men begint met iets 
dat als innovatief wordt beschouwd (DiMaggio 992). Startende bedrijven 
worden geconfronteerd met de liability of newness (Stinchcombe 965). Jonge 
bedrijven lopen een grotere kans te mislukken dan bedrijven die al langer be-
staan. Via hun netwerk kunnen starters erin slagen om geassocieerd te wor-
den met gerespecteerde partijen (Baum et al. 2000; Stuart et al. 999). 

3.4 Een nadere blik op de startersgroepen

Met behulp van enerzijds de soorten starters en hun netwerken en ander-
zijds de drie soorten van succes (nieuwe kansen, middelen en legitimiteit) 
zijn de ICT-starters en hun netwerken geanalyseerd. Dit leidt tot de samen-
vattende tabel 3.2. Elke categorie van starters wordt hierna meer gedetail-
leerd besproken.

Lonesome cowboys
De meeste oprichters in deze categorie ontdekken kansen via hun zwakke 
banden. Ervaren (bijvoorbeeld Nedstat) en onervaren (zoals Metrixlab) op-
richters besteedden een belangrijk deel van hun tijd aan het ontmoeten van 
nieuwe mensen, bezochten congressen en namen deel aan nieuwe soorten 
netwerkactiviteiten. Hoewel men soms laatdunkend over dit soort activitei-
ten deed – het zijn vergaderingen voor mensen die geen goed netwerk heb-
ben –, had Metrixlab bijvoorbeeld veel profijt van het bezoeken van de First 
Tuesday-vergaderingen voor het vinden van waardevolle nieuwe contacten. 
In de meeste gevallen veranderde het bedrijfsmodel van de startende onder-
neming tijdens de startfase. Dit was vaak het gevolg van discussies met men-
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sen die zij onlangs hadden ontmoet of waarnaar zij werden doorverwezen 
door betrekkelijk ‘verre’ vrienden. 

Tabel 3.2  Soorten ICT-starters en aspecten van succes

Ontdekken van kansen Verkrijgen van middelen Verwerven van

legitimiteit

Lonesome 

cowboys

-  Zwakke banden binnen ICT-

sector dominant, via vorige 

banen, congressen, studie 

en bijeenkomsten.

-  Beperkt aantal sterke 

banden.

-  Mix met nadruk op sterke 

banden. Sterke banden 

met vrienden dominant.

-  Regelmatig sterke banden 

gegroeid vanuit zwakke uit 

eerste fase. 

-  Beperkt aantal sterke 

banden.

-  In helft van de gevallen 

actief beleid via zwakke 

banden met eerste klanten.

-   Ook regelmatig als neven-

effect van samenwerking 

of marketingactiviteiten.

Spin-offs -  Sterke banden dominant, 

veelal via vrienden of oud-

collega’s.

-  Mix van zwak en sterk, 

waarbij ambitieuze bedrij-

ven via zwakke banden 

nieuwe richtingen inslaan 

en nieuwe kansen zien. 

Vooral worden echter 

nieuwe mogelijkheden tot  

financiering en recrutering 

ontwikkeld.

-  Sommige blijven terugval-

len op sterke banden met 

de moederorganisatie.

-  Groeiers benutten ook 

zwakke banden met 

bijvoorbeeld klanten.

Incuba-

tees

-  Familie en vrienden als 

sterke banden zijn zeker 

zo belangrijk als banden 

met incubators. Slechts in 

een enkel geval speelt de 

incubator als sterke relatie 

een rol.

-  Veelal eerst via mix van 

sterke en zwakke banden 

wordt kans ontdekt en pas 

daarna naar incubator.

-  Opmerkelijk dat hier 

zwakke banden dominant 

zijn, ook als het contact via 

incubator liep.

-  In aantal gevallen via 

sterke banden als vrienden 

en niet via incubator.

-  Zeer beperkte rol voor in-

cubator, die zelf nog gebrek 

aan legitimiteit heeft.

-  Mix van sterke en zwakke 

banden.

De onzekerheid over de taken en strategie van deze startende bedrijven is 
zeer groot. Zij waren dan ook continu op zoek naar informatie over de haal-
baarheid van hun bedrijfsmodel. Het lijkt erop dat het aantal zwakke banden 
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dat aan hun netwerk werd toegevoegd, hoog is, maar tegelijkertijd werden 
deze relaties beëindigd zodra duidelijk werd dat de contacten geen nieuwe 
inzichten opleverden. Een aantal van deze zwakkere banden ontwikkelde 
zich in de beginfase echter tot sterke banden. De rol van sterke banden, hoe-
wel beperkt in aantal, bestond uit het geven van ‘betrouwbare’ feedback. Dit 
gebeurde vaak door goede vrienden en de familie . De sterke banden betrof-
fen vaak mensen van buiten de ICT-gemeenschap, terwijl de zwakke banden 
meestal aangegaan werden met personen binnen de ICT-sector. Via zwakke 
banden werd in de regel toegang verkregen tot het strategische netwerk van 
Nederlandse ICT-(gerelateerde) bedrijven. 
 Sommige zwakke banden ontwikkelden zich gedurende het ontdekkings-
proces van nieuwe mogelijkheden tot vertrouwde banden, waarvan sommige 
contacten een belangrijke rol lijken te spelen in het verwerven van hulpmid-
delen. Zo werd bijvoorbeeld een relatie die Metrixlab op een First Tuesday-
vergadering ontmoette, bestuurslid van het bedrijf en verschafte hun vervol-
gens toegang tot kapitaal en nieuwe technologie. Maar hoewel deze ‘nieuwe’ 
sterke banden een belangrijke rol spelen, zijn de mensen die men goed kent 
van eerdere activiteiten, toch belangrijker voor de benodigde hulpmiddelen. 
Eerdere werkervaring en banden die zich hebben ontwikkeld aan de uni-
versiteit, bleken zeer belangrijk te zijn voor het binnenhalen van kapitaal en 
mensen. We kunnen voor deze groep bedrijven stellen dat een mix van sterke 
en zwakke banden bijdraagt aan het verwerven van hulpmiddelen. Daarbij 
zijn in de meeste gevallen de sterke banden dominant. 
 Met betrekking tot het derde succescriterium, het verkrijgen van legitimi-
teit, kunnen de netwerkvoordelen ook worden omschreven als een mix van 
sterke en zwakke banden. Bijna alle ondernemers uit deze groep waren zich 
bewust van het belang van legitimiteit. In sommige gevallen kan het legitimi-
teiteffect echter ook worden gezien als een neveneffect van de zoektocht naar 
hulpmiddelen en de eerste grote klanten. Hoewel de zwakke banden domi-
nant zijn, maakten sommige bedrijven ook gebruik van sterke banden om 
geassocieerd te worden met respectabele partijen. Sommige van deze sterke 
banden behoorden tot de oorspronkelijke verzameling zwakke connecties, 
die zich ontwikkelden tot sterke banden tegen de tijd dat het verkrijgen van 
legitimiteit van cruciaal belang was. Slechts een paar ‘oude’ sterke banden 
werden gebruikt om legitimiteit te verwerven. 

Spin-off ondernemers
Wat betreft het vinden van kansen grijpen spin-offs om hun projecten te re-
aliseren duidelijk terug op de moederorganisatie en op hun bestaande vaar-
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digheden en collega’s. Voor sommigen is het bedrijf een marktniche of tech-
nologische toepassing waar het moederbedrijf zich nog niet mee bezighoudt. 
Dit gold bijvoorbeeld voor Profuse, Proloq en Tridion. Er bestaat ook een 
categorie van startende ondernemingen die, met enige steun, een opkomen-
de markt proberen te bedienen, zoals in het geval van Tornado Insider, Inter-
Xion en Wellance.
 De meeste spin-off ondernemers hadden een vliegende start dankzij de 
gedegen kennis van de oprichters en vooral ook omdat zij konden beschik-
ken over hulpmiddelen die hun werden geboden door hun voormalige werk-
gevers. Het ging hierbij om bijvoorbeeld kapitaal, goederen en doorlopende 
contracten. Na de eerste stadia van het ontdekken van kansen, overleven en 
groeien vallen de spin-off ondernemers, naast (enige) steun van hun moe-
derorganisatie, terug op het zelf financieren en activeren. Hoewel de meeste 
spin-offs nauwe banden blijven onderhouden met de moederorganisatie en 
daarbij bescheiden groeiambities aan de dag leggen, zijn er ook meer ambi-
tieuze spin-offs. Het gaat hier bijvoorbeeld om Tornado Insider, InterXion, 
Wellance en Tridion. Door substantiële investeringen en professionele be-
trokkenheid worden nieuwe vaardigheden opgedaan, zoals een meer ervaren 
CEO en een professionele adviesraad. Deze bedrijven gaan ook op zoek naar 
meer geld, grotere klanten en nieuwe regionale markten. Terwijl de minder 
ambitieuze bedrijven blijven profiteren van de veilige niche die de moederor-
ganisatie hun biedt, maakt de tweede categorie zich los van de moederorga-
nisatie en probeert het bestaande netwerk uit te breiden met nieuwe en meer 
veelzijdige contacten. 
 Dat de moederorganisatie voor spin-offs van belang was, strekte zich ook 
uit op het vlak van de legitimiteit. Het had duidelijk voordelen voor hun re-
putatie. In een aantal gevallen was de status van insider en de bijna directe 
deelname aan een al bestaand strategisch netwerk echter ook een curse in 
disguise. Aangezien het spin-off bedrijf een aantal lopende verplichtingen en 
sterke banden met de sector had, was het lastig om nieuwe zwakke banden 
te vinden en op die manier los te komen van zelfgenoegzame netwerken. Ze 
lopen daarmee een grote kans het slachtoffer te worden van lock-in-effecten. 
Voorbeelden hiervan in het onderzoek waren Proloq en Profuse in het Baan-
netwerk, of Carp en HuQ waar de startende bedrijven gebonden waren aan 
de internationale contacten en hulpmiddelen van hun universitaire moeder-
organisatie.

Incubatees
Het is lastiger de incubatees en hun netwerkgedrag in het perspectief van ta-
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bel 3.2 te plaatsen. Om te beginnen waren de incubators die de incubatees on-
dersteunden, zelf jonge en onervaren bedrijven. Zo werd Twinning in 998 
opgericht en begonnen Gorilla Park, Small Business Link en Newconomy 
alle in 999. De incubators waren zelf druk bezig een naam te vestigen. In 
een aantal gevallen ontwikkelden incubator en incubatee zich gezamenlijk en 
hielpen ze elkaar waar en wanneer mogelijk (Gorilla Park en Hot Orange). 
In andere gevallen, werden tot verbazing van de toekomstige incubatees, hulp-
middelen, diensten en faciliteiten aangeboden (zoals bij Tryllian, Informa-
tion Innovation) en vanuit een zeker opportunisme geaccepteerd (Oratrix), 
kan men zich afvragen wat de toegevoegde waarde voor de incubator was. 
De incubators begonnen in hun eigen opstartfase al ambitieus en willekeurig 
grote aantallen startende ondernemingen te selecteren als incubatees. Zij be-
loofden hun diensten, hulpmiddelen en contacten die ze op dat moment nog 
niet volledig konden leveren. De incubators moesten net als hun bescherme-
lingen hun sporen nog verdienen. Het aanbod van diensten, hulpmiddelen 
en contacten varieerde niet alleen tussen de verschillende incubators, maar 
ook binnen de investeringsportefeuille van de individuele incubators. Zo 
profiteerde één incubatee van Twinning slechts marginaal van de investerin-
gen, terwijl een ander bedrijf de beschikking kreeg over kantoorruimte, een 
heel scala aan specialistische diensten en twee grote mede-investeerders. 
 Sommige incubatees beschikten al over de nodige ondernemersvaardig-
heden en een uitgebreid netwerk binnen de sector en waren daarom niet 
uitsluitend aangewezen op de hulp van een incubator om hun kansen te 
benutten. Anderen, met duidelijk minder ervaring, konden bij de incuba-
tor aankloppen voor onderdak of een klein startkapitaal om hun ideeën te 
promoten en kansen te benutten. In die gevallen hadden de incubatees vaak  
geen duidelijke banden met gevestigde bedrijven die konden fungeren als 
partner of klant van de startende onderneming. 
 Met betrekking tot het verwerven van hulpmiddelen profiteerden de 
meeste incubatees van de diensten en faciliteiten die door en via de incuba-
tors werden aangeboden, en uiteindelijk ook van de zwakke banden waar ze 
nu toegang toe hadden. Ze verschilden echter wel van mening over de vraag 
in hoeverre de nieuwe contacten met advocatenkantoren, adviesbureaus, ac-
countants en investeerders feitelijk iets opleverden. Incubatees verschilden 
ook duidelijk voor wat betreft hun afhankelijkheid. Sommige waren vol-
komen afhankelijk van de steun en middelen van een incubator. Dit betreft 
bijvoorbeeld de buitenlandse ondernemers in Nederland en de studenton-
dernemers. Daarnaast waren er de incubatees die de middelen en netwerkon-
dersteuning van de incubators zagen als toegevoegde waarde, waar ze echter 
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niet volledig afhankelijk van waren. Voorbeelden hiervan zijn Punt Edu, Bi-
bit, Factory Zoo en Oratrix. 
 De betrekkelijk onbekende incubatees hadden vaak en langere tijd ook 
profijt van de reputatie en merknaam van hun bekende incubator. Zij kregen 
daardoor een grotere legitimiteit en daardoor ook makkelijker toegang tot 
banken, investeerders en andere dienstverleners. Toen de incubators in 200-
2002 de wind tegen kregen, verdwenen deze voordelen echter als sneeuw 
voor de zon. Als gevolg daarvan gingen sommige incubatees failliet of moes-
ten zij zich distantiëren van de ploeterende incubator.

3.5 Starters en beleid

Het type netwerk en netwerkgedrag van de lonesome cowboys verschilt we-
zenlijk van dat van de spin-offs en incubatees. Al dan niet noodgedwongen 
door hun outsiderstatus maken de lonesome cowboys actief en doelgericht 
gebruik van zwakke netwerkbanden in hun zoektocht naar informatie, mid-
delen en erkenning. De intensivering van sommige zwakke banden en het 
bewust achterlaten van andere is kenmerkend voor deze ondernemers. Men 
is sterk gericht op exploratie en doorbraakinnovaties om dichter tot de kern 
van de ICT-gemeenschap door te dringen. 
 Naast de koude start van de lonesome cowboys hebben de spin-offs een 
kickstart doordat ze ofwel van de moederbinding kunnen profiteren ofwel 
in een al bestaand strategisch netwerk kunnen participeren. De spin-offs zijn 
sterk afhankelijk van de moederorganisatie, waarmee zij nog steeds sterke 
banden onderhouden. Naast de voortvarende start in het begin, met exploi-
tatie van bestaande technologie, laat deze relatie weinig ruimte voor nieuwe 
kansen, klanten en exploratie. Bij de spin-offs, maar ook bij de incubatees zien 
we dat ondernemers veel meer terugvallen op hun oude bestaande netwerk. 
Zij investeren minder tijd in nieuwe, nog zwakke contacten. Daarmee neemt 
de toegang tot nieuwe informatie af. Dit kan een negatief effect hebben op 
het ontdekken van nieuwe markten en producten. Het gevaar van lock-in is 
dan ook groot en de mogelijkheden om meer radicale innovaties te realiseren 
worden met een dergelijk netwerk sterk beperkt. Gebrek aan diversiteit en 
daarmee grotere kansen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken nemen af. 
Juist de toegang tot nieuwe kennisbronnen is van cruciaal belang voor on-
dernemers die nog op zoek zijn naar het juiste businessmodel.
 Dit behoudende netwerkgedrag wordt ook, wellicht onbedoeld, gevoed 
door het beleid bij sommige moederorganisaties van spin-offs en incubators. 

6351_jaarboek_ict.indb   61 27-01-2005   15:16:31



62 Jaarboek ICT en samenleving 2005

Het beleid is erg gericht op het leveren van steun en aanbieden van de eigen 
netwerkcontacten. Hoewel ze soms van groot belang waren voor de starter, 
blijkt dit in de meeste gevallen een negatief effect te hebben op de ontwikke-
ling van het netwerk. Die aangeboden contacten leveren in de meeste geval-
len geen nieuwe informatie op. In netwerktermen blijkt de hulp via incuba-
tors en soms ook via de moederorganisaties van spin-offs contraproductief 
te werken. In plaats van deuren naar nieuwe informatie te openen, blijft de 
ondernemer in de kring van bekenden met dezelfde informatie rondlopen. 
Dit kan als een negatief netwerkeffect op het realiseren van innovaties gezien 
worden. Juist het stimuleren om naar buiten te treden en een eigen netwerk 
op te bouwen zou een belangrijke leidraad moeten zijn bij de moederbedrij-
ven van spin-offs en bij de incubators.
 Landelijke en lokale/regionale overheden kunnen zeker een bijdrage le-
veren aan het ontwikkelen van voor ICT-starters interessante sociale en eco-
nomische netwerken. Overheden kunnen voor een positief ondernemerskli-
maat zorgen waarin het opzetten van een eigen bedrijf wordt aangemoedigd 
dan wel gemakkelijker wordt gemaakt. In het eerste geval kan worden ge-
dacht aan het stimuleren van ondernemerschap onder bijvoorbeeld werklo-
zen en WAO’ers en als deel van outplacement- en prepensioenprogramma’s. In 
het tweede geval kan gedacht worden aan het stroomlijnen van de registratie 
en administratie van starters, en aan het organiseren van overdrachtsbeurzen 
voor kleinere (familie)bedrijven. Ook kunnen overheden, samen met inter-
mediaire organisaties als Syntens of Senter, proberen om op lokaal, regionaal 
en nationaal niveau rijkgeschakeerde sociale en economische netwerken te 
ontwikkelen. De strategische netwerken die door de relatief onervaren incu-
bators als Twinning en Gorilla Park aan techno-starters werden aangereikt, 
waren eenzijdig samengesteld. Ze bestonden vooral uit grotere formele in-
vesteerders en commerciële dienstenaanbieders, terwijl informele contacten 
met business angels, managers en mentoren, grote(re) technologiebedrijven 
en (mogelijke) afnemers of co-ontwikkelaars vooralsnog ontbraken. 
 Gedifferentieerde netwerken kunnen de ondernemer een effectieve mix 
bieden van zowel zwakke als sterke banden, van zowel ‘gaten in de markt’ als 
‘forten van vertrouwen’. Op die manier worden ondernemers niet alleen ge-
sterkt in hun zoektocht naar kansen, innovaties en klanten, maar ook in de 
exploratie en exploitatie van de hiervoor benodigde vaardigheden, fondsen 
en medewerkers. Al met al impliceert dit een ander type ondernemerschap: 
van de heldhaftige individualist naar een netwerkende ondernemer die kan-
sen ziet en verzilvert, en daarnaast middelen, klanten en erkenning verwerft 
door creatief om te gaan met zijn relaties.
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4 Warme relaties en koele kanalen:
  sociale cohesie en ICT-gebruik in   organisaties

Marianne Simons en Jan A. de Ridder

Dit hoofdstuk presenteert de bevindingen van een recent onderzoek naar de 
invloed van computergestuurde communicatie (computer mediated com-
munication, CMC) en van het gebruik van ICT in meer algemene zin op de 
sociale cohesie in organisaties (Simons 2004). Daarbij is in het bijzonder 
aandacht besteed aan de invloed van de omvang van taakgroepen. Is het ef-
fect van nieuwe technologie op de sociale cohesie verschillend in grote en 
kleine groepen? Het hoofdstuk geeft inzicht in hoe het gebruik van nieuwe 
communicatietechnologieën kan leiden tot verschuivingen in sociale relaties. 
Eerst worden daartoe kort enige theoretische uitgangspunten en het hier 
gebruikte analysemodel besproken. Daarna wordt ingegaan op de resulta-
ten van het empirisch onderzoek. Daaruit blijkt dat door de inzet van ICT 
en CMC de organisatorische wereld kleiner lijkt te worden. Met één druk op 
de knop kan een boodschap naar iedere uithoek van een organisatie worden 
gezonden. Maar de breedte gaat mogelijk ten koste van de diepte. De voor-
heen afstandelijke relaties binnen grote groepen worden wat ‘warmer’, maar 
de warme relaties in kleine taakgroepen zullen wellicht wat ‘verkoelen’. In een 
concluderende paragraaf worden de bevindingen samengevat en de relevan-
tie daarvan voor de praktijk besproken.

4. ICT en sociale cohesie in theorie

Het gebruik van ICT leidt onder meer tot een andere inrichting van werk-
processen, nieuwe processen, gebruik van nieuwe systemen. Dergelijke ver-
anderingen brengen verschuivingen in organisatie- en sociale structuren met 
zich mee. De ‘bouwstenen’ worden opnieuw gerangschikt. Mensen krijgen 
andere rollen, communiceren via andere kanalen en nemen deel aan andere 
(werk)processen en netwerken. Ook in nieuwe structuren blijft echter de be-
hoefte aan samenhang ofwel de sociale cohesie tussen deze bewegende bouw-
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stenen bestaan. Sociale cohesie is een begrip dat door velen is gebruikt om de 
samenhang in een groep te beschrijven. In de jaren vijftig werd het omschre-
ven als het totale krachtenveld dat op groepsleden werkt en dat leidt tot een 
verlangen om deel uit te blijven maken van de groep (Festinger et al. 950). 
Daarna is cohesie meer beschreven als een vorm van interpersoonlijke at-
tractie (zie bijvoorbeeld Lott en Lott 965). Dan ligt de nadruk op de attrac-
tie die individuele groepsleden tot elkaar ervaren. Van meer recente datum is 
de beschrijving van sociale cohesie als een vorm van sociale attractie (Hogg 
992). Ook in dit hoofdstuk wordt op deze wijze tegen sociale cohesie aange-
keken. Sociale cohesie wordt dan niet als een vorm van attractie tussen indi-
viduele leden van een groep gezien, maar als de attractie die een groepslid ten 
aanzien van de groep als geheel ervaart. Die attractie is het resultaat van een 
zogenaamd categorisatieproces. In dat proces benadrukt iemand de gelijke-
nis met andere groepsleden en worden de verschillen met niet-groepsleden 
juist uitvergroot. Hierdoor ontstaat een bepaald groepsbeeld, dat vervolgens 
aan individuele groepsleden wordt toegeschreven. Groepsleden voelen zich 
tot dit groepsbeeld aangetrokken en niet zozeer tot de persoonlijke kenmer-
ken van andere individuen in die groep. Deze benadering is, in tegenstelling 
tot cohesie als interpersoonlijke attractie, ook toepasbaar in grote groepen, 
waarin de leden elkaar niet altijd persoonlijk kennen. Dat is dan ook een re-
den waarom deze benadering ook in ons onderzoek is toegepast.
 De bovenstaande omschrijving van sociale cohesie is verwant aan het be-
grip ‘sociale identificatie’: het zich één voelen met de groep (Asforth en Meal 
989). In de sociale-identiteittheorie (Tajfel en Turner 979; Turner 982) 
die ten grondslag ligt aan deze benadering, wordt sociale identiteit gezien 
als een voorwaarde voor groepsgedrag. Identificatie is een proces van zelf-
categorisatie, zoals hiervoor al beschreven, in relatie tot sociale cohesie. Dat 
proces gaat vooraf aan de attractie van een groep. Identificatie met de groep 
is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van sociale co-
hesie. Gelet op de relatie tussen sociale identificatie en sociale cohesie is het 
logisch dat er in de literatuur veel gemeenschappelijke factoren genoemd 
worden die deze processen stimuleren (Simons et al. 2003). Het gaat dan om 
zaken als de groepsgrootte, de gelijkenis in achtergrond van de groepsleden 
en de evenwichtigheid van de interacties binnen een groep. Andere factoren 
die bepalend zijn voor de sociale cohesie in groepen binnen organisaties, zijn 
de fysieke nabijheid tussen groepsleden en de bestaansperiode van de groep 
(Simons 2004). Daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei unieke situaties in 
de groep zoals de ‘chemie’ tussen groepsleden of de manier waarop het lei-
derschap wordt vormgegeven. Deze bevorderen al dan niet de cohesie. De 
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invloed van dit soort unieke factoren is overigens niet in ons onderzoek on-
derzocht. 
 Hier is wel onderzocht op welke wijze organisatiestructuren en interactie-
patronen veranderen als (indirect) gevolg van ICT, en vooral welke conse-
quenties deze veranderingen hebben voor de sociale cohesie in organisaties. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen computer mediated communica-
tion (CMC) en ICT-gebruik in algemene zin. Bij de inzet van ICT in organisa-
ties in algemene zin zijn er allerlei mogelijkheden zoals centrale databases, 
intranet of elektronische agendering. Bij CMC gaat het om de mogelijkheid 
om via e-mail elektronisch te communiceren waardoor gesprekken, brieven 
of memo’s kunnen worden vervangen. In het hier gepresenteerd onderzoek 
zijn vooral drie relaties van belang , namelijk de relaties tussen de technische 
infrastructuur (CMC- EN ICT-gebruik), de organisatiestructuur en de sociale 
structuur (organisatie als sociale entiteit). Deze drie relaties worden weerge-
geven in een algemeen onderzoeksmodel (figuur 4.). 

Figuur 4. De drie hoofdrelaties die in het onderzoek zijn onderzocht 

Enerzijds ondersteunt en versnelt het gebruik van ICT verschuivingen in 
organisaties, waardoor de omvang en de samenstelling van groepen ver-
anderen (pijl ). Dit kan weer consequenties hebben voor (de factoren die 
bepalend zijn voor) de sociale cohesie en identificatie binnen deze groepen 
(pijl 2). Anderzijds is er sprake van een directe relatie tussen het gebruik van 
ICT en CMC voor de informatie-uitwisseling en de cohesie (pijl 3). Interac-
tie tussen groepsleden is belangrijk voor groepsprocessen, en het gebruikte 
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medium kan bepalend zijn voor de wijze waarop de interactie verloopt. Een 
korte vraag via e-mail kan leiden tot een snel antwoord. Even langslopen bij 
iemand mondt misschien uit in een praatje en een kopje koffie. Hoewel de 
relaties in aanleg tweezijdig zijn, wordt hier gekeken naar de in de figuur aan-
gegeven richtingen van de relaties. In het onderzoek is de sociale structuur 
onderzocht vanuit het perspectief van de individuele medewerkers, die zich 
in een bepaalde mate identificeren met en aangetrokken voelen tot de groep. 

Indirecte gevolgen van ICT-gebruik voor de sociale attractie
We richten ons eerst op de pijlen  en 2 uit figuur 4., waar het gaat om de 
indirecte gevolgen van het gebruik van ICT voor de sociale attractie. De eerste 
pijl betreft de samenhang tussen ICT en CMC en de structuur van organisa-
ties. Verschuivingen in de structuur van organisaties hangen samen met mo-
gelijkheden van ICT om verschillen in tijd en ruimte te overbruggen. Zoals 
ook in hoofdstuk  van dit boek is beschreven, biedt het ICT-gebruik moge-
lijkheden om bedrijfs- en communicatieprocessen te versnellen en werkzaam-
heden van mensen, groepen en organisaties eenvoudiger met elkaar te ver-
binden. Dit vermogen van ICT stimuleert organisaties te veranderen van 
gesloten, hiërarchische structuren in open, platte netwerken, waarin zowel 
de interne als externe organisatiegrenzen vervagen (Castells 996; Jonscher 
994; Nohria en Berkley 994). Zo kan een intranet functioneren als een 
nieuwe werkomgeving waarin de fysieke grenzen (verschillende kantoren) 
of structuurgrenzen (verschillende afdelingen) geen barrières meer zijn. Bin-
nen een dergelijke digitale werkomgeving kunnen individuen en/of groepen 
tijdelijke teams vormen of steeds weer nieuwe samenwerkingsrelaties aan-
gaan. Malone en Rockart (99) beschrijven in dit verband de virtuele orga-
nisatie als een coördinatie-intensieve structuur die voornamelijk bestaat uit 
patronen en relaties. Hierbinnen kunnen individuen vanaf elke plaats en op 
elk gewenst moment (samen)werken (Crowstone en Malone 994; Nohria 
en Berkley 994).
 ICT biedt ook mogelijkheden om de controle te vergroten. Mensen en 
processen worden traceerbaar. Hierbij kan men denken aan de mobiele te-
lefoon of de geregistreerde workflow van projecten. Het vermogen tot meer 
controle via ICT kan weer verschillende veranderingen teweegbrengen. De 
mogelijkheid om directe controle in de bovenste laag van de organisatie te 
vergroten, leidt tot plattere organisaties (Makradakis 995; Soeters 997; 
Laudon en Laudon 998). Het middenmanagement wordt hierdoor over-
bodig. Daarbij ontstaat overigens, wellicht paradoxaal, vaak wel een zekere 
autonomie bij de medewerkers op de werkvloer. Fulk en Desanctis (995) 
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voorspellen als gevolg van de toenemende automatisering een afname van 
de ondersteunende staf. Nohria en Berkley (994) geven aan dat met behulp 
van ICT grote organisatieonderdelen kunnen worden vervangen door slanke-
re en meer geïntegreerde eenheden. Zuurmond (994) wijst eveneens op de 
horizontale integratie van werkprocessen. Het gaat hier om een gedeeltelijke 
automatisering van de uitvoerende taken, waardoor het aantal relaties tussen 
mensen en/of afdelingen afneemt. 
 Het geheel overziende zijn er vier veronderstellingen te noemen over de 
invloed van ICT op nieuwe organisatiestructuren. Deze veronderstellingen 
worden overigens niet alleen ondersteund door de literatuur, maar ook door 
een exploratief onderzoek in vijf organisaties (Simons et al. 2000). Het gaat 
om de volgende vier veronderstellingen:

•  Minder verticale complexiteit: een plattere structuur als gevolg van een af-
name van het middenkader.

•  Minder horizontale complexiteit: een slanke en geïntegreerde structuur 
als gevolg van een afname in de omvang van de ondersteunende staf en de 
uitvoerende kern.

•  Meer flexibiliteit in organisatievorm: een meer dynamische structuur als 
gevolg van een toename van (tijdelijke) projectteams en het vervagen van 
zowel interne als externe organisatiegrenzen.

•  Meer flexibiliteit in arbeidstijd en huisvesting: een virtuele structuur 
waarbij werknemers plaats- en tijdonafhankelijk werken. 

De verschuivingen in organisatiestructuren veroorzaakt door ICT brengen 
weer veranderingen teweeg in factoren die bepalend zijn voor de sociale co-
hesie. Het gaat hier om pijl 2 uit figuur 4.. Wij veronderstellen – en dat is 
hier een centraal aandachtspunt – dat er hierbij verschillen zijn tussen ef-
fecten voor kleine en grote groepen. Voor kleinere groepen, zoals project-
teams en kleine afdelingen, kan het tijd- en plaatsonafhankelijk werken ten 
koste gaan van de fysieke nabijheid tussen groepsleden. Ook kan een toena-
me van tijdelijke projectteams de gemiddelde bestaansperiode van groepen 
verkorten. Daarnaast kunnen integratiebewegingen leiden tot een grotere 
verscheidenheid in achtergronden van de groepsleden. Dit resulteert erin 
dat de sociale identificatie in kleinere groepen te lijden kan hebben van deze 
structuurverschuivingen. Voor grotere groepen als grote afdelingen en divi-
sies blijkt er iets heel anders te gebeuren. Integratie en het vervagen van gren-
zen tussen ‘gelijkwaardige’ organisatieonderdelen en tussen hiërarchische la-
gen openen de weg voor interactiepatronen die kriskras door de organisatie 
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heen lopen. Daarbij kan het werken in wisselende projectteams leiden tot 
persoonlijke netwerken over grotere delen van de organisatie. Werknemers 
leren meer mensen kennen binnen de organisatie en worden minder beperkt 
in hun contactkeuzes door voorheen bestaande interne organisatiegrenzen. 
 Op basis van deze veronderstelde verschillen tussen grote en kleine groe-
pen stond in het onderzoek naar de effecten van ICT de volgende hypothese 
centraal:

Het gebruik van ICT heeft een (indirect) negatief effect op de sociale attractie 
die groepsleden voelen ten opzichte van de groep in kleine groepen, en een 
(indirect) positief effect in grote groepen.

Directe gevolgen van CMC voor de sociale attractie 
Als we ons vervolgens richten op de directe gevolgen van CMC voor de so-
ciale attractie, pijl 3 in figuur 4., dan veronderstellen we dat de toename in 
de hoeveelheid én spreiding van interactie als gevolg van structuurverschui-
vingen nog eens versterkt wordt door de mogelijkheden van CMC. Naast de 
al eerdergenoemde zaken als bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van tijd en 
plaats blijkt daarnaast het (vaak) ontbreken van non-verbale boodschappen 
bij elektronische communicatie nog extra effecten te hebben. Zo vergemak-
kelijkt CMC bijvoorbeeld de communicatie tussen mensen die elkaar niet 
(goed) kennen. Er is dan eerder sprake van een meer gelijkwaardige com-
municatie waarbij verschillen in status wegvallen (zie voor een overzicht Si-
mons 2004). Het ontbreken van non-verbale boodschappen kan echter ook 
nadelig zijn. Deze eigenschap maakt e-mail een ‘armer’ medium dan face-
to-facecontact (FTF) of telefonisch contact. Dit zal zich vooral voordoen bij 
kleine groepen, waar normaal gesproken regelmatig persoonlijk contact met 
verschillende groepsleden mogelijk is. CMC vervangt hier het face-to-face- of 
telefonisch contact. In grote groepen daarentegen was regelmatig persoon-
lijk contact met alle leden simpelweg al niet mogelijk en biedt e-mail juist 
extra mogelijkheden om met alle leden te communiceren. CMC heeft hier een 
toegevoegde functie. Dus ook ten aanzien van de directe relatie tussen CMC 
en sociale attractie die groepsleden voelen ten aanzien van een groep, kan een 
verschil in effect worden verwacht tussen kleinere en grotere groepen. Daar-
om is er opnieuw een hypothese geformuleerd:

Het gebruik van CMC heeft een negatief effect op de sociale attractie die me-
dewerkers voelen ten opzichte van de groep in kleine groepen, en een positief 
effect in grote taakgerelateerde groepen.
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Een model voor CMC- en ICT-gebruik en sociale attractie
De veronderstellingen gaan er dus samenvattend van uit dat CMC- en ICT-
gebruik direct of indirect van invloed zijn op de sociale attractie. Deels gaat 
het daarbij om veranderingen in de structuur van organisaties en deels om 
veranderingen in de directe interactiepatronen binnen organisaties. In het 
onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de variatie in het 
CMC- en ICT-gebruik en anderzijds de gemiddelde sociale attractie die me-
dewerkers voelen in organisaties. Om de houdbaarheid van de hypothesen 
zorgvuldig te onderzoeken zijn ook alternatieve verklaringen voor de sociale 
attractie als controlevariabelen meegenomen. Het gaat dan om zaken als ge-
lijkheid in achtergrond, bestaansperiode van de groep, fysieke nabijheid van 
de groepsleden, en de spreiding van de interactie binnen de groep. De relaties 
tussen deze controlevariabelen, het CMC- en ICT-gebruik, de sociale identi-
ficatie en sociale attractie zelf zijn in het theoretische model van figuur 4.2 
weergegeven. Verondersteld wordt dat dit model toepasbaar is voor kleine 
en grote groepen, waarbij de relaties tussen ICT- en CMC-variabelen enerzijds 
en sociale attractie anderzijds in kleine groepen negatief en in grote groepen 
positief zullen zijn.

Figuur 4.2  De directe en indirecte invloed van CMC-/ICT-gebruik op de sociale 
attractie
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4.2 Methode van onderzoek 

Voor de toetsing van de hypothesen zijn 29 taakgerelateerde groepen be-
naderd in vier relatief grote organisaties. De onderzochte organisaties vari-
eerden in grootte van 2.000 tot 30.000 medewerkers. Bij elke organisatie is 
er een ongeveer even grote steekproef getrokken. Bij het selecteren van de 
organisaties is voorzover mogelijk gezocht naar vergelijkbare organisatie-
culturen en/of werkprocessen. Een ander selectiecriterium betrof de duur en 
intensiteit van ICT-gebruik. Uit eerder onderzoek was gebleken dat het enige 
tijd vergt voordat ICT-toepassingen zijn geïnstitutionaliseerd (Simons et al. 
2000). Daarom zijn pas na een tijd structuurveranderingen en eventuele so-
ciale effecten te verwachten. Voor de selectie van de groepen was voldoende 
variatie in ICT-gebruik een belangrijk criterium. Daarnaast wilden we ook 
variatie in groepsomvang. De theorie geeft echter geen inzicht in wat precies 
moet worden beschouwd als een grote of kleine groep. Om die reden zijn 
groepen variërend in groepsgrootte geselecteerd, zodat de hypotheses voor 
verschillende categorieën van grootte konden worden getoetst. 
 Om attractie ten opzichte van de groep te meten is gebruikgemaakt van 
een zelf ontwikkelde zogenaamde ‘social attraction scale’. Daarnaast is, om 
de identificatie met de groep te meten, gebruikgemaakt van de schaal van 
Mael en Ashforth (992). Bij beide meetschalen is er sprake van een hoge be-
trouwbaarheid voor zowel kleine als grote groepen (zie voor details: Simons 
2004). Om het ICT-gebruik te meten is gekeken naar de frequentie van het 
gebruik van ICT-middelen door de individuele groepsleden. De intensiteit 
van CMC is geoperationaliseerd als het aandeel van de totale communicatie-
activiteiten binnen de groep dat met CMC verloopt. Ten slotte zijn de con-
trolevariabelen ‘fysieke nabijheid tussen de groepsleden’ (zelfde kamer, zelfde 
gang, zelfde verdieping, zelfde gebouw of verschillende gebouwen), ‘gelijkenis 
tussen groepsleden’ (leeftijd en takenpakket), ‘spreiding van interactie tus-
sen groepsleden’ (aantal groepsleden met wie regelmatig contact is gedeeld 
door het totaal aantal groepsleden), de ‘bestaansperiode’ en de ‘grootte’ van de 
groep gemeten.
 De respons binnen de vier organisaties was respectievelijk 34 procent, 
4 procent, 35 procent en 35 procent. De analyse van de resultaten is in twee 
stappen uitgevoerd. In eerste instantie zijn de resultaten voor elke organisa-
tie beschreven. Vervolgens is een cross-case-analyse over de vier organisaties 
heen uitgevoerd. Hierbij is gekeken in hoeverre er sprake was van verschil-
lende effecten in de verschillende categorieën van groepsgrootte. Omdat 
sommige groepskenmerken die gebruikt worden in deze analyse, gebaseerd 
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zijn op waarnemingen door de groepsleden zelf, zijn voor deze analyse alleen 
groepen met een relatief hoge respons van veertig procent of meer gebruikt, 
zodat de scores representatief zijn voor de groep als geheel. Dit betekende 
echter wel dat slechts 59 van de 29 oorspronkelijk benaderde groepen in de 
analyse werden meegenomen. 

4.3 De invloed van ICT en CMC op de sociale attractie

Om de hypotheses te toetsen zijn analyses uitgevoerd waarbij de groepen in 
de vier verschillende organisaties als analyse-eenheden zijn genomen. Hier-
bij zijn de groepen ingedeeld in vijf verschillende categorieën en wel heel klei-
ne groepen (minder dan tien medewerkers), heel grote groepen (meer dan 
vijftig medewerkers) en drie groepen die daar tussenin zitten. Voor deze vijf 
categorieën is, met het theoretische model van figuur 4.2 als uitgangspunt, 
nagegaan in hoeverre de sociale attractie wordt beïnvloed door het ICT- en 
CMC-gebruik. Daarbij is gecontroleerd voor de invloed van achtergrondken-
merken van de groepen. De resultaten staan weergegeven in tabel 4..

Tabel 4.  De invloed van het ICT- en CMC-gebruik op de sociale attractie naar 
groepsgrootte (gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten) 

Groepsgrootte

Verklarende variabelen

<10 10-14 15-29 30-49 50-100

• Identificatie met de groep 

Controlevariabelen

• Interactie binnen de groep 

• Fysieke nabijheid 

• Bestaansperiode 

• Gelijkheid in groep 

.53

-

-

-

.34

.58

-

-

-

 .23

.51

-

-

-.17

-

.42

-

-

-

-

.36

.23

.15

-

-

ICT-variabelen

• CMC binnen groep 

• ICT-gebruik 

-

-

-.17

-

-

-.20

-

-

.18

-

Adjusted R2 .31  .33  .28 .16 .22

N 79 101 172 47 199

- Coëfficiënt wijkt niet significant af van 0 (p > .05)
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Uit tabel 4. blijkt dat in alle groepen de identificatie met de groep van belang 
is. In de grotere groepen, met meer dan dertig leden, is dit iets minder. De 
controlevariabelen spelen wel een rol, maar niet eenduidig in alle groepen. 
Kijken we specifiek naar de hier centraal staande rol van ICT en CMC, dan 
blijkt dat in groepen met een omvang tussen de tien en dertig leden er een 
negatief effect van CMC of ICT optreedt. Meer gebruik van technologie gaat 
hier dus samen met een lagere sociale attractie. Deze effecten komen overeen 
met de gehypothetiseerde verwachtingen: ‘verdringing’ van het face-to-face-
contact door CMC of ICT. Bij de kleinste groepen is dit verband er echter niet, 
terwijl dat hier wel verwacht werd. De face-to-facecontacten in zulke kleine 
groepen zijn blijkbaar weinig gevoelig voor invloed van elektronische contac-
ten. Bij de grote groepen, met meer dan vijftig leden, is geen sprake van ver-
dringing, maar wordt er door het CMC-gebruik iets toegevoegd aan de com-
municatie. Daarop wijst het positieve effect van .8. In de middencategorie 
van tussen de dertig en vijftig leden zou men dan een omslagpunt verwach-
ten. Jammer genoeg bevat deze categorie te weinig respondenten, waardoor 
een bepaling van dit eventuele omslagpunt niet mogelijk is.
 Zoals in figuur 4.2 is aangegeven, zijn er naast de directe samenhangen 
met de sociale attractie ook allerlei indirecte samenhangen. Om ook met 
deze verbanden rekening te houden is een LISREL-analyse uitgevoerd (Saris 
en Stronkhost 984; Bentler en Chou 987). Hiervoor is gebruikgemaakt van 
AMOS (Arbuckle en Wothke 994). Een analyse met behulp van AMOS geeft 
behalve inzicht in de vraag of de veronderstelde effecten inderdaad signifi-
cant afwijken van 0, ook een indicatie voor de houdbaarheid van een totaal-
model. In dit geval gaat het om een integrale toetsing van drie varianten van 
het algemene model.1 De groepen met minder dan tien leden en die tussen 
de dertig en vijftig  leden zijn buiten de analyse gelaten, zodat de aandacht 
geconcentreerd wordt op de groepen waar al significante verbanden gevon-
den zijn, te weten de groepen met respectievelijk 0-4, 5-29 en 50-00 leden. 
Verder is één van de controlevariabelen, namelijk de gelijkheid in de groep, 
uit het model weggelaten omdat deze sterk samenhing met enkele andere 
onafhankelijke variabelen. Dit zou anders leiden tot het probleem van mul-
ticollinariteit en daardoor tot instabiliteit van de resultaten. Nadat de niet-
significante relaties zijn weggelaten, resulteert er een goed fittend model. Dit 
betekent dat het model bruikbaar is om de gevonden data in de verschillende 
categorieën van groepsgrootte te verklaren. In tabel 4.2 zijn de resultaten van 
deze analyse weergegeven.
 De resultaten bevestigen het patroon uit tabel 4.. In de kleinste groepen 
zijn er negatieve effecten van het CMC-gebruik op de sociale attractie en in de 
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grootste groepen positieve. Het ICT-gebruik is alleen significant in de mid-
dengroep en heeft hier een negatief effect. Per saldo kunnen we echter zeg-
gen dat, in de verschillende kleinere groepen tussen de tien en dertig  leden, 
de sociale attractie er op achteruitgaat als er meer moderne technologie ge-
bruikt wordt, terwijl er voor groepen met meer dan vijftig leden er juist een 
versterking van de sociale attractie optreedt. Wel wordt in de groepen met 
tussen de vijftien en dertig leden,het negatieve effect van de ICT afgezwakt 
door een indirect effect dat via de sociale identificatie met de groep loopt. In 
deze groepen leidt meer ICT-gebruik tot meer identificatie met de groep.

Tabel 4.2  Resultaten van een lisrel-analyse ter verklaring van de gevolgen van 
ICT en CMC voor de sociale attractie (gestandaardiseerde parameter-
schattingen)

Afhankelijke variabelen 

Groepsgrootte 10-14 15-29 50-100

Verklarende variabelen

Sociale 

identifi-

catie

Sociale 

attractie

Sociale 

identifi-

catie

Sociale 

attractie

Sociale 

identifi-

catie

Sociale 

attractie

• Identificatie met de groep  .53   .51 .36

Controlevariabelen

• Interactie binnen de groep 

• Fysieke nabijheid 

• Bestaansperiode 

-

-

-

-

-

-

-

-.16

-

-

-

-.17

.12

-

-

.23

.15

-

ICT-variabelen

• CMC binnen groep 

• ICT-gebruik algemeen

-

-

-.15

-

-

 .15

-

-.20

-

-

.18

-

R2 .00  .30  .05  .29 .01 .22

N 101 172 199

Fit

-

�x2 = 19.38 (df = 21 en p = .561)

-Coëfficiënt wijkt niet significant af van 0 (p > .10).

Opvallend in de tabel is verder nog dat de controlevariabelen bij kleine groe-
pen, in tegenstelling tot de grotere groepen, geen significante bijdrage leveren 
aan de verklaring van sociale attractie. Dit kan zijn omdat in kleine groepen 
kenmerken als de ‘chemie’ in de groep, die hier echter niet zijn onderzocht, 
belangrijker zijn dan de structuurkenmerken van een groep.

4.4 Conclusies en discussie: behoud van cohesie in organisaties

6351_jaarboek_ict.indb   77 27-01-2005   15:16:35



78 Jaarboek ICT en samenleving 2005

Op basis van het onderzoek kunnen de volgende twee conclusies worden ge-
trokken:
 
  Het gebruik van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en 

computer mediated communication (CMC) heeft effect op de sociale cohe-
sie in taakgerelateerde groepen in organisaties. 

2  In kleine groepen binnen organisaties beïnvloedt het ICT- of CMC-gebruik 
de sociale attractie negatief en in grote groepen positief.

De effecten van ICT, zoals verwoord in de conclusies, kunnen toegeschre-
ven worden aan de digitale mogelijkheden om tijd en ruimte te overbrug-
gen en de controle in organisaties te vergroten. Gebruik van ICT leidt tot de 
opkomst van nieuwe organisatievormen gekenmerkt door een platte, geïn-
tegreerde en dynamische structuur waarin mensen in tijdelijke en flexibele 
groepen werken, ongeacht tijd of geografische afstanden. Dat ICT verschil-
lend uitwerkt in kleine en in grote groepen, hangt samen met het vervagen 
van grenzen tussen organisatorische eenheden. Ondanks de communicatie-
mogelijkheden van ICT worden kleine groepen door organisatorische veran-
deringen meer tijdelijk en meer open en daardoor minder samenhangend. 
Het werken met wisselende projectteams leidt ertoe dat in grotere eenhe-
den medewerkers een groter persoonlijk netwerk krijgen, wat op organi-
satieniveau de cohesie bevordert. Het effect van CMC hangt samen met het 
ontbreken van de mogelijkheid om non-verbaal te kunnen communiceren. 
Het verschil in effect tussen kleine en grote groepen kan samenhangen met 
het gegeven dat in kleine groepen het face-to-facecontact wordt verdrongen 
door het gebruik van deze technologie. Hierdoor gaat waardevolle non-ver-
bale informatie verloren. In grote groepen, waar relatief weinig directe face-
to-facecontacten zijn, worden daarentegen door het gebruik van technologie 
nieuwe communicatiemogelijkheden gecreëerd. Dit leidt tot een intensievere 
interactie dan met de meer traditionele media zoals brief en telefoon. 
 Uiteraard roepen de bevindingen in dit onderzoek en de hierboven gefor-
muleerde conclusies discussie en nieuwe vragen op. Het onderzoek was nog 
deels exploratief en de vier geselecteerde organisaties zijn niet representatief 
voor alle organisaties in Nederland. Verder is een aantal factoren nog buiten 
beschouwing gelaten. Zo zijn persoonlijke kenmerken en taakkenmerken 
niet expliciet in het onderzoek meegenomen. Toch is een aantal samenhan-
gen waargenomen waarvan het aannemelijk is dat deze zich ook in andere 
organisaties voordoen. Voor grote informatieverwerkende organisaties 
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waarbinnen ICT en CMC een belangrijke rol spelen, zoals overheidsorganisa-
ties en de zakelijke dienstverlening, is het van belang dat een intensieve inzet 
van communicatietechnologie de cohesie in de organisatie kan bevorderen. 
Het is daarbij wel belangrijk dat de kanalen die kriskras door de organisa-
tie lopen, daadwerkelijk open blijven. Zowel een enorme toevloed van e-mail 
als het sterk aan banden leggen ervan kan daarmee op gespannen voet staan. 
Daarom is het belangrijk om een goede etiquette vast te leggen in een pro-
tocol. Op het niveau van kleine groepen kan er in dit soort organisaties juist 
sprake zijn van een vermindering van cohesie. Dat hoeft niet altijd een pro-
bleem te zijn, omdat zeer hechte groepen ook verstarrend kunnen werken en 
innovaties in de weg kunnen staan. 
 Toch is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Voortgaande 
rationalisering van organisatorische processen ondersteund door toenemen-
de informatisering kan namelijk te ver doorschieten waardoor het ‘sociale 
cement’ in organisaties gaat afbrokkelen. Dat kan gevolgen hebben voor de 
innovatieve kracht van organisaties, omdat de bereidheid om buiten de da-
gelijks routine contact met collega’s te zoeken en meer associatief problemen 
te bespreken, kan afnemen (Leana en Van Buren 999). Een remedie daar-
tegen is niet het afremmen van ICT en CMC, maar meer en goed flankerend 
beleid gericht op het versterken en stimuleren van sociale processen binnen 
werkeenheden. Hierbij denken we niet in de eerste plaats aan allerlei sociale 
activiteiten zoals het vieren van verjaardagen, borrels, lunches en/of perso-
neelsuitjes. Zulke activiteiten hebben zeker waarde, maar de vraag is wel of 
dat genoeg impact heeft om de negatieve effecten van de genoemde struc-
turele veranderingen in werkprocessen te compenseren. Veel belangrijker is 
het organiseren van activiteiten die meer direct met het werk zijn verbonden, 
zoals colloquiumachtige activiteiten, waarin medewerkers op een meer ge-
structureerde wijze werkervaringen uitwisselen. 
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Noot

1  Gebruik van verschillende cases (organisaties) in één cross-case-analyse is statis-
tisch eigenlijk niet geoorloofd. De effecten van het gebruik van traditionele regres-
sietechnieken in plaats van de meer geëigende ‘multilevel’-technieken zijn echter 
niet zo groot. Het leidt niet tot een verkeerde schatting van parameters, maar alleen 
eventueel tot onderschatting van de standaardfout bij parameterschatting (Kreft 
996). Daarnaast is ook een hoger significantiecriterium gehanteerd (p < .0) dan 
gebruikelijk. Beide zaken impliceren dat we relatief soepel toetsen. Vergelijking tus-
sen tabel 4. en 4.2 laat echter zien dat de uitkomsten stabiel zijn. 
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5 Innovatief human resource manage-
ment door ICT; e-HRM als hoop of vrees?

Huub Ruël, Tanya Bondarouk en Jan Kees Looise

Zoals ook in hoofdstuk  beschreven is, wordt de Nederlandse econo-
mie steeds meer een kennis- en netwerkeconomie. Organisaties verande-
ren van een ‘oud’ bureaucratisch type richting een netwerktype. Dit heeft 
gevolgen voor het management van arbeidsrelaties op organisatieniveau, 
oftewel het human resource management (HRM). Organisaties worden 
hoe langer hoe meer afhankelijk van de kwaliteit en betrokkenheid van de 
(kern)medewerkers. Deze afhankelijkheid vereist een verandering in het 
HRM ten opzichte van dat in de industriële economie. Terwijl in de ‘oude’ 
economie HRM veelal was gericht op beheersing, registratie en administratie, 
dient HRM zich nu te richten op de verbetering van dienstverlening, op het 
omgaan met veranderingen en op het faciliteren van flexibiliteit. 

5. E-HRM: hoop of vrees?

De kennisintensivering van de economie en de hiermee samenhangende op-
komst van de netwerkorganisatie verklaren dat er behoefte bestaat aan HRM 
dat beantwoordt aan de eisen van de netwerkorganisatie. De randvoorwaar-
den voor HRM die dan zichtbaar worden, zijn vooral de online toepassingen 
waardoor informatie en tools op ieder denkbaar tijdstip en op iedere plaats 
direct te raadplegen zijn, en de mogelijkheid tot voortdurende interactie tus-
sen medewerker en organisatie. HRM moet meer servicegeoriënteerd worden, 
meer gericht op klanten, sterker focussen op HR-accounting en meer gericht 
zijn op de bijdrage aan de performance van de organisatie als geheel. Het 
gaat om een HR-functie die daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft, en 
dit tegen de laagst mogelijke kosten (Huselid en Becker 999). Lukt dit niet, 
dan ziet de toekomst voor HRM en voor de HRM-professional er niet goed 
uit. Een overstap naar e-HRM, waarbij intra- en internet – en volgens Adam 
en Van den Berg (200) ook extranet – bewust worden ingezet voor HRM, 
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realiseert deze randvoorwaarden. HRM zal in dit proces evolueren van face to 
face naar e-gecentreerd. 
 Wat is echter nu precies e-HRM? E-HRM is een wijze van aantrekken, inzet-
ten, ontwikkelen en uitstromen van personeel waarbij een actieve rol is toebedeeld 
aan het lijnmanagement en medewerkers in de uitvoering van deze activiteiten 
door middel van een bewust en gericht gebruik van intra- en internettoepassin-
gen. In plaats van over e-HRM spreekt men ook wel over e-HR, virtual HR(M), 
HR-intranet, web-based HR, computer-based human resource management  
systems (CHRIS) of HR-portals. Het is belangrijk om e-HRM te onderschei-
den van termen die op het eerste gezicht dezelfde lading lijken te dekken. 
Wat we in ieder geval niet bedoelen, zijn de HR-informatiesystemen – HRIS 
(zie bijvoorbeeld Haines en Petit 997). Er is een fundamenteel verschil met 
deze systemen en wel dat HRIS in principe op de HR-afdeling zelf gericht is, 
terwijl e-HRM gericht is op diegenen buiten de HR-afdeling. E-HRM is een 
wijze van HRM. Het essentiële verschil tussen face-to-face-HRM en e-HRM is 
dat bij het laatste ook de medewerker een actieve rol heeft in de verwezenlij-
king van het HRM-beleid en dat de organisatie dit ook mogelijk maakt. Kort-
om: e-HRM is een nieuwe loot aan de HRM-boom. Belangrijk is te benadruk-
ken dat e-HRM niet gezien moet worden als een nieuw technisch foefje, maar 
als een wijze van denken over HRM. Vraag is nu of e-HRM voor HRM als disci-
pline en voor HRM-medewerkers als hoop of als vrees moet worden gezien.
 Er zijn inderdaad verschillende bedreigingen (Breedveld 2000). Een eer-
ste vraag is of het einde van de HRM-afdeling in zicht is nu de mogelijkhe-
den toenemen om via internet- en intranettoepassingen HRM-diensten aan 
te bieden. Daardoor zou er geen HRM’er meer nodig zijn bij wie je even op 
gesprek kunt gaan. Eenvoudigweg klikken op een speciaal ingerichte HRM-
intranetsite levert dezelfde informatie op. Slechts een handjevol strategische 
HRM-denkers zou nog overblijven, het uitvoerende HRM wordt elektronisch 
ondersteund. Kavanagh et al. (990) gaven hiervoor al een voorzet toen zij 
zeiden dat de HR-afdeling meer betrokken zal kunnen raken in het strategi-
sche planningsproces als zij door het gebruik van informatietechnologie snel 
en adequaat informatie kan aanleveren. Ook anderen gaven aan dat door het 
gebruik van ICT ten behoeve van HRM er meer ruimte kan komen voor stra-
tegische beleidsvorming (Rampton et al. 997; Walker en Regan, 997). 
 Niet alleen kan e-HRM een bedreiging zijn voor de HRM-afdeling, ook kan 
e-HRM leiden tot een ‘verschraling’ van het HRM-beleid. Dit komt bijvoor-
beeld doordat aanbieders van ondersteunende softwarepakketten vooral het 
topmanagement ervan moeten overtuigen om hun producten te verkopen. 
Het voorspiegelen van toekomstige kostenbesparingen door middel van een 
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e-HRM-aanpak zal hierbij een krachtig argument zijn. Ook kan wellicht niet 
meer voldoende maatwerk worden geleverd om aan te sluiten bij specifieke 
HRM-wensen van organisaties. Daarnaast zijn veel HRM-professionals nog on-
voldoende thuis in het gebruik van webtechnologie en kunnen ze hierdoor te 
weinig inhoudelijke sturing bieden in een e-HRM-invoeringstraject. Kortom, 
voldoende aanleiding om ‘op onderzoek uit te gaan’ naar de implicaties van  
e-HRM. In dit hoofdstuk ontrafelen we dit aan de hand van de volgende vraag: 
welke veranderingen treden op zodra organisaties besluiten om e-HRM in te 
voeren, en op welke wijze voltrekken die veranderingen zich? Op deze vraag 
zoeken we een antwoord aan de hand van een exploratief empirisch onderzoek. 

5.2 E-HRM: naar een onderzoeksmodel

Wetenschappelijk onderzoek op het terrein van e-HRM is nog schaars en ze-
ker in het Nederlandse taalgebied is er nog weinig. Vaak gaan wetenschap-
pelijke artikelen over de relatie tussen ICT en de organisatie of de werkom-
standigheden in plaats van specifiek te focussen op de rol van ICT voor HRM 
als geheel. Onderzoek in dit kader is echter wel gedaan door Limburg et al. 
(998) en Ruël et al. (2003, 2004). Als we de resultaten daarvan samenvatten, 
waarbij de functie van ICT zich richt op registreren, informeren en beslissings-
ondersteuning (Kerkhoven en Evers 2000), dan blijkt het accent vaak nog te 
liggen op het registreren. Er is slechts beperkt sprake van ICT-gebruik ten be-
hoeve van het informeren en de ondersteuning van besluitvorming. Naast het 
wetenschappelijk onderzoek is onderzoek uitgevoerd door commerciële con-
sultancybedrijven. Dit heeft echter vaak een quick-scankarakter. Het gaat dan 
om korte, aan de oppervlakte blijvende, kwantitatieve steekproeven. 
 We werken in dit hoofdstuk toe naar een specifiek e-HRM-model. De be-
langrijkste component van een e-HRM-model is de visie op HRM zelf. Pogin-
gen die tot nu toe ondernomen zijn tot het ontwikkelen van e-HRM-model-
len, zoals die van Van der Heijden en Van den Bos (2000) en van Kerkhoven 
en Evers (2000), hebben meer het karakter van een ICT-implementatiemo-
del dan van een onderzoeks- of beleidsontwikkelingsmodel. Het accent, zo-
als gezegd, behoort echter te liggen op HRM. Dit gebeurt wel in ons model, 
dat in enige stappen wordt ontwikkeld. Deze stappen vormen een samenstel 
van redeneringen die ten grondslag liggen aan het model. De vier stappen 
zijn de HRM-uitgangssituatie in een organisatie, de doelen van e-HRM, typen  
e-HRM en ten slotte de HRM-outcomes. Het model is in figuur 5. weergege-
ven. Hierna worden de stappen in het model verder uitgewerkt.
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Figuur 5. Het e-HRM-model

De HRM-uitgangssituatie
Organisaties starten niet vanuit het ‘niets’ bij het ontwikkelen van e-HRM. Er 
zullen steeds impliciete of expliciete HRM-beleidsuitgangspunten en -prak-
tijken in gebruik zijn. Daarnaast ligt in iedere managementbeslissing ook 
een personeelsmanagementcomponent besloten. Beer et al. (984) spreken 
in dit kader over ‘human resource policy choices’ oftewel HRM-benaderingen. 
Hierbij kunnen drie typen worden onderscheiden: de bureaucratic policy, de 
market policy en de clan policy. Een bureaucratische benadering komt vooral 
voor bij organisaties in een stabiele technologische en sociaal-economische 
omgeving. Een marktbenadering is veelal te herkennen in organisaties die 
snel moeten reageren op veranderingen in hun omgeving, zoals sterk fluc-
tuerende markten. Een clanbenadering is herkenbaar bij organisaties die 
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sterk leunen op het leveren van kwaliteit en op innovativiteit. Elk type po-
licy wordt weer gekenmerkt aan de hand van vier HRM-beleidsterreinen: in-
spraak, doorstroming, beloning en inrichting van de organisatie (Beer et al. 
984). In tabel 5. zijn de kenmerken van de drie HRM-benaderingen en hun 
beleidsterreinen weergegeven.

Tabel 5.  Matrix van HRM-beleidstypen en -terreinen 

HRM-benadering (aard van de arbeidsrelatie)

HRM-beleidsterrein

Bureaucratisch (me-

dewerker is onderge-

schikte)

Marktgeoriënteerd 

(medewerker is ‘con-

tractant’)

‘Clan’ 

(medewerker is ‘lid’)

Inspraak/medezeggen-

schap

Communicatie langs 

hiërarchische lijnen 

van beneden naar 

boven

Onderhandelde con-

tracten

Consultatie en consen-

sus (bijv. kwaliteits-

kringen)

Doorstroom Binnenkomst op de 

laagste trede van een 

functie en daarna 

doorgroei 

In-en-uitsysteem (wer-

ving voor bepaalde tijd 

en specifieke ‘klus’)

Lange dienstverbanden 

met horizontale en 

verticale mobiliteit

Financiële beloning Op grond van het 

functioneren

Op basis van prestaties 

(stuks of bonussen voor 

extra werk)

Op basis van senioriteit, 

vaardigheden en winst-

aandeel

Organisatie-inrichting Fijn vertakte arbeidsde-

ling; verticaal hiërar-

chisch gecoördineerd

Team of individueel 

gecontracteerd

Compleet takenpakket 

met interne coördinatie; 

collegiale druk

Bron: naar Beer et al., 1984

Doelen van e-HRM
Vanuit de beschreven uitgangssituaties maken betrokken individuen en 
partijen keuzes met betrekking tot de doelen van e-HRM. Op basis van een 
inventarisatie van publicaties in vak- en wetenschappelijke literatuur blijken 
organisaties drie typen doelen na te streven bij de stap richting e-HRM (Ruël 
et al. 2004a). Het gaat dan om HRM gericht op:
• kwaliteitsverbetering en strategische oriëntatie
• kostenreductie en efficiency
• klant- en servicegerichte verbeteringen en faciliteren van medewerkers 
Deze drie typen doelen vormen, naast de uitgangssituatie, een volgende 
‘bouwsteen’ van het onderzoeksmodel. 
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Typen e-HRM
E-HRM is niet een bepaalde fase in de ontwikkeling van HRM, maar een keu-
ze voor een specifieke benaderingswijze van HRM. Op basis van Lepak en 
Snell (998) en Wright en Dyer (2000) kunnen drie typen of deelgebieden 
van HRM worden onderscheiden waarbinnen organisaties een keuze kunnen 
maken tussen het face to face of het elektronisch aanbieden van het HRM-in-
strumentarium: 
• operationeel
• relationeel
• transformationeel 
Bij het eerste, operationele deelgebied gaat het vooral om activiteiten in de 
administratieve sfeer, zoals de loonadministratie en persoonsgegevenregi-
stratie. Het tweede deelgebied, relationeel, omvat meer geavanceerde HRM-
instrumenten. Het accent ligt niet meer op administratie, maar op de inzet 
van HRM-instrumenten ten behoeve van de operationele processen. Het 
betreft onder meer werving en selectie, training en opleiding, prestatiema-
nagement en beloning. Het derde deelgebied omvat HRM-vraagstukken met 
een strategisch karakter. Hierbij kan gedacht worden aan strategische her-
oriëntatie en vernieuwing, cultuurverandering, kennismanagement en ma-
nagement development. Uit de drie deelgebieden zijn drie typen e-HRM af 
te leiden en wel operationele, relationele en transformationele e-HRM. Deze 
drie typen nemen we weer op in ons model (figuur 5.).

E-HRM-outcomes
We gaan er ten slotte van uit dat HRM uiteindelijk in alle situaties gericht is 
op het bereiken van specifieke resultaten. Deze moeten niet verward wor-
den met de eerdergenoemde e-HRM-doelstellingen. Er is een duidelijk on-
derscheid. Zoals eerder uitgesproken is e-HRM een wijze van HRM, het is 
een manier van denken over en invulling geven aan HRM. Door specifiek de 
e-HRM-weg in te slaan verwacht een organisatie de doelen te bereiken zoals 
eerder besproken: een verbetering van de strategische oriëntatie van HRM, 
een verbetering van de klantgerichtheid, verlaging van de kosten en een ver-
betering van efficiency. Echter, naast deze e-HRM-doelen zijn er zogenaamde 
overall doelstellingen te onderscheiden, in feite beter te benoemen als doel-
stellingen met betrekking tot het ‘sociale kapitaal’. Alle HRM-activiteiten, en 
dus ook e-HRM-activiteiten zullen impliciet of expliciet gericht (moeten) zijn 
op deze doelen. 
 Beer et al. (984) onderkennen vier van deze doelen, die ze ‘HRM-outco-
mes’ noemen: high commitment, high competence, cost effectiveness en higher 
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congruence. Met high commitment wordt bedoeld dat medewerkers gemoti-
veerd en begripvol zijn en openstaan voor interactie met het management 
over veranderingen in de omgeving van de organisatie en de impact die dat 
kan hebben voor de interne organisatie. High commitment impliceert een 
hoog wederzijds vertrouwen tussen management en medewerkers. High 
competence duidt op de capaciteit van medewerkers om zich nieuwe taken en 
rollen eigen te maken als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Cost 
effectiveness verwijst naar een concurrend salaris- en verloopniveau en naar 
aanvaardbare kosten als gevolg van acties zoals stakingen. Higher congruence 
betekent dat de interne organisatie, de beloningssystemen en de in-, door- en 
uitstroom van personeel van een organisatie zodanig zijn vormgegeven dat 
de belangen van alle belanghebbenden (stakeholders) het best worden be-
hartigd. Afhankelijk van de wijze waarop individuen en partijen e-HRM ‘op-
pikken’ in lijn met gekozen doelen, zullen bepaalde outcomes meer of minder 
zichtbaar worden. Deze outcomes, op hun beurt, kunnen de eerder beschre-
ven HRM-uitgangssituatie in een organisatie weer veranderen en zo leiden 
tot een nieuwe HRM-uitgangssituatie. Met de toevoeging van HRM-outcomes 
zijn de ‘bouwstenen’ benoemd voor het verder empirisch te onderzoeken  
e-HRM-model (zie figuur 5.). 

5.3 Het empirisch onderzoek

Aan de hand van het ontwikkelde onderzoeksmodel is een empirisch ex-
ploratief onderzoek uitgevoerd naar e-HRM. Bewust is gekozen voor een ex-
ploratief onderzoek met een kwalitatieve insteek omdat, zoals in paragraaf 
5.2 is besproken, er nog weinig wetenschappelijk onderzoek verricht is naar 
e-HRM. Daardoor bestaat er nog weinig zicht op hoe e-HRM in de realiteit 
‘uitpakt’. Het uitgevoerde empirisch onderzoek had als leidende onderzoeks-
vraag: 

In welke mate verandert het management van arbeidsrelaties met de start 
van een bewuste invoering van webtools voor HRM-doeleinden en hoe vol-
trekt deze verandering zich?

Deze algemene vraag werd in drie deelvragen opgesplitst:
  Wat zijn de doelen die besluitvormers in organisaties nastreven met de 

invoering van webtools voor HRM-doeleinden?
2 Welke typen e-HRM kunnen worden onderscheiden in organisaties?
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3  Wat zijn de gevolgen, in termen van HRM-uitkomsten, van het gebruik van 
webtools voor HRM?

Uit deze deelvragen blijkt dat het onderzoek beperkt is tot de drie laatste 
stappen (2, 3 en 4) van het onderzoeksmodel. We hebben ons niet gericht op 
de uitgangssituatie betreffende welk HRM-beleidstype voorafgaand aan de 
start van e-HRM dominant was. Vijf grote organisaties met meer dan 0.000 
medewerkers zijn voor het onderzoek geselecteerd en wel Dow Chemicals, 
ABN AMRO, Ford Motor Company, IBM en Belgacom. Deze organisaties zijn 
geselecteerd omdat vooral dit type organisaties tot de ‘early adopters’ van 
nieuwe technologieën behoort. Verder was van belang dat de organisaties al 
een goede naam op het gebied van e-HRM moesten hebben. Deze selectie-
wijze is geschikt vanuit het doel om vooral meer inzicht in de diepte verkrij-
gen. Het was immers niet de bedoeling om met statistisch generaliseerbare 
resultaten te komen. 
 Binnen deze case-study-aanpak zijn de volgende onderzoekstechnieken 
gebruikt: interviews, documentanalyse en (selectief ) participerende obser-
vatie. Geïnterviewd zijn HRM-managers, HRM-medewerkers, e-HRM-pro-
jectteammedewerkers, medewerkers, ICT-projectmedewerkers en onderne-
mingsraden. 

E-HRM-doelen
De eerste onderzoeksvraag betrof de doelen van besluitvormers in organi-
saties rond de invoering van webtools voor HRM-doeleinden. Tabel 5.2 geeft 
een overzicht van de resultaten. Allereerst blijkt uit ons onderzoek dat de 
betrokken organisaties ambitieuze doelen hebben ten aanzien van HRM en 
het invoeren van e-HRM. De drie typen e-HRM-doelen die we hebben on-
derscheiden, te weten de verbetering van administratieve processen en effi-
ciency, de verbetering van de klantoriëntatie en service en de verbetering van 
HR’s strategische oriëntatie, werden alle drie aangetroffen. Er was echter geen 
rangschikking in prioriteit. Alle drie werden ze als even belangrijk gezien. 
Deze constatering is verrassend en eigenlijk vreemd, omdat het twijfelachtig 
is of het verbeteren van de HRM-service richting medewerkers (klanten) en 
lijnmanagement gelijk op kan gaan met het verbeteren van de efficiency en 
dan vooral het verlagen van de kosten.
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Tabel 5.2  De onderzochte bedrijven en de mate waarin e-HRM-doelen werden 
nagestreefd

Dow 

Chemicals

ABN AMRO IBM Ford Motor 

Company

Belgacom

Transformatie richting global 

company  (standaardiseren en 

harmoniseren van HR- beleid en 

processen)

*** *** ** *

Verbeteren van HR- strategische 

oriëntatie
** ** ** **

Verbeteren van interne klantoriënta-

tie en dienstverlening
** ** ** *** ***

Verbeteren van administratieve 

efficiency, kostenbesparing
** *** *** *** **

***  = sterk benadrukt

**   = matig benadrukt

*     = enigszins benadrukt

Bovendien hadden slechts twee van de vijf organisaties een helder geformu-
leerde HRM-strategie waarvanuit de e-HRM-tools waren geïmplementeerd. 
De andere drie hadden ideeën over waar zij naartoe wilden met e-HRM, 
maar de link tussen de e-HRM-inhoud en de overall strategie was maar be-
perkt helder. De return on investments van de e-HRM is behoorlijk lang. Het 
vraagt een behoorlijk aantal jaren voor investeringen weer terugverdiend 
zijn. In één organisatie werd dit openlijk erkend. Onze conclusie is dat de 
kostenreductiedoelstelling meer hoop is dan een op korte termijn te reali-
seren doelstelling. Waarschijnlijk is het vooral een manier om invoering van 
e-HRM te ‘verkopen’ aan het topmanagement. De complexe set van doelen die 
organisaties bij de start van e-HRM projecten formuleren, is ook opvallend 
omdat het indruist tegen het algemeen erkende principe dat het erg belang-
rijk is voor succesvol projectmanagement om heldere doelen te formuleren. 
In de organisaties die wij bestudeerden, worden doelen pragmatisch ingezet: 
als één van doelstellingen niet kan worden bereikt, dan waarschijnlijk wel 
een andere!
 Verder lijkt het starten met e-HRM te zijn verbonden met een proces van 
mondialisering binnen de organisaties. Vier van de organisaties opereerden 
internationaal en deze vier maakten een koppeling tussen hun e-HRM-plan-
nen en hun ambitie om een zogenaamde ‘global company’ te worden, in plaats 

6351_jaarboek_ict.indb   90 27-01-2005   15:16:39



 Innovatief human resource management door ICT 9

van een internationaal verspreide organisatie. De vier internationale bedrij-
ven kozen er voor het HR-beleid en de HR-praktijken te standaardiseren en 
te harmoniseren als een voorwaarde om een ‘global company’ te worden en 
ook om een gezonde basis voor e-HRM te creëren. Daarnaast zagen zij geen 
andere optie om een mondiaal gestandaardiseerd en geharmoniseerd HRM-
beleid te bereiken. Interessant is het voorts te constateren dat in alle vier in-
ternationale bedrijven de mondialisering van het HRM-beleid een tendens 
veroorzaakte naar centralisatie van HRM-beleidsverantwoordelijkheden in 
de richting van de hoofdkantoren, maar dat de verantwoordelijkheden voor 
de uitvoering in feite werden gedecentraliseerd en wel richting de lijnmana-
gers en medewerkers. Dit betekent dat, met de opkomst van e-HRM, de ver-
antwoordelijkheid voor het uitvoeren van HR-beleid een lijnverantwoorde-
lijkheid aan het worden is. Dit is overigens een ontwikkeling die vanuit de 
HRM-literatuur al sinds het midden van de jaren tachtig verkondigd wordt!

E-HRM-typen
De tweede onderzoeksvraag betrof de vraag welke typen e-HRM kunnen 
worden onderscheiden. Het blijkt dat alle organisaties voortdurend bezig 
waren met het verder ontwikkelen en verbeteren van hun e-HRM-aanpak. 
De e-HRM-stand-van-zaken is in deze zin tijdelijk. In tabel 5.3 is wel het type  
e-HRM binnen de organisaties geïndiceerd, maar vooral om een vergelijking 
te maken tussen de technische mogelijkheden en het daadwerkelijk gebruik. 
In ons onderzoeksmodel (figuur 5.) hebben we dit onderscheid niet zicht-
baar gemaakt, maar uit het onderzoek bleek dat het lastig is om een overall-
label te plakken op het e-HRM-type zonder een dergelijk onderscheid aan te 
brengen. 

Tabel 5.3   Vergelijking tussen e-HRM in technische zin (beschikbare functionali-
teiten) en e-HRM in praktijk

E-HRM: stand van de techniek E-HRM: adoptie in praktijk

Dow Chemicals (Benelux) Transformationeel Relationeel/Transformationeel

ABN AMRO (Luxembourg) Operationeel/Relationeel Operationeel

Ford Motor Company (Germany) Operationeel/Relationeel Operationeel

IBM (Netherlands) Transformationeel Relationeel

Belgacom (Belgium) Relationeel/

Transformationeel

Operationeel
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Tabel 5.3 maakt duidelijk dat er een ‘gat’ zit tussen e-HRM in technische zin 
en de uitwerking ervan, te weten het gebruik en adoptie door medewerkers 
en lijnmanagers. Het daadwerkelijke gebruik ligt achter op wat in technische 
zin mogelijk is. Een eerste reactie hierop kan zijn dat dit niet vreemd is om-
dat dit doorgaans het geval is. Wij zijn van mening dat dit ‘gat’ echter meer 
dan een normaal verschijnsel is. In een van de organisaties, Dow Chemicals, 
namen we waar dat het gebruik wel ongeveer drie jaar achter kan liggen op de 
introductie van een nieuwe set functionaliteiten. Onze verklaring hiervoor is 
dat het invoeren van e-HRM geen kwestie is van het aanleren van ‘trucs’ aan 
gebruikers, maar dat gebruikers voorbereid, in staat en bereid moeten zijn 
om verantwoordelijkheden op te pakken die in het verleden bij iemand an-
ders lagen. Het is dus meer een ‘change in mindset’ dan een ‘change in behavi-
our’.

Tabel 5.4  E-HRM-resultaten

Dow ABN AMRO Ford IBM Belgacom

Kostenbespa-

ring, groei van 

competenties van 

personeel, een 

meer open cultuur, 

en een trans-

parante interne 

arbeidsmarkt met 

meer mobiliteits-

mogelijkheden.

Nauwelijks meet-

bare resultaten 

op medewer-

kersniveau (te 

vroeg stadium van 

e-HRM). 

Lijnmanagers 

ervaren betere 

administratieve 

ondersteuning als 

een vermindering 

van de werklast.

HR-intranetsite 

(HR-online) werd 

intern de mondiale 

merknaam voor 

HR-diensten. 

Tachtig procent 

van de gebruikers 

ziet HR-online als 

een eerste bron 

voor HR-zaken. 

Hoge ‘klant’-te-

vredenheid met de 

online HR-services. 

HR-site is de meest 

bezochte interne 

site. Return on 

investments ligt op 

de lange termijn.

Kostenbesparing 

van meer dan 

vijftig procent, 

organisatiekli-

maatsverandering: 

meer flexibiliteit, 

betere work/life 

balance, com-

municatie is intern 

verbeterd. Het 

nemen van risico’s 

en innovativiteit 

zijn versterkt. 

Flexibiliteit wordt 

als belangrijker 

gezien dan bu-

reaucratie. Interne 

klanttevredenheid 

met HR-diensten is 

sterk verbeterd.

Tweederde van 

alle HR-gegevens-

invoer gaat nu 

via de employee 

self service. Een 

verbeterde klant-

tevredenheid met 

HR-diensten in één 

jaar tijd. Return 

on investments in 

2006.
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E-HRM-resultaten
De derde onderzoeksvraag had betrekking op de gevolgen, in termen van 
HRM-uitkomsten, van het gebruik van webtools voor HRM. In tabel 5.4 zijn 
enige resultaten samengevat. Het meest opvallende e-HRM-effect is de stra-
tegische integratie van HRM met de organisatiestrategie, -structuur en -cul-
tuur. In alle cases werd e-HRM gezien als een instrument dat onlosmakelijk 
verbonden is met het realiseren van die integratie door aan de ene kant cen-
tralisatie en standaardisatie van HRM-beleid en -praktijken, en aan de andere 
kant decentralisatie van de uitvoering. Voor medewerkers verandert e-HRM 
de manier waarop zij HRM in de organisatie ervaren en de HRM-instrumen-
ten die hen worden aangeboden . Ze krijgen de gelegenheid om goed geïn-
formeerd te worden over organisatorische zaken, kunnen deelnemen in 
online discussies en kunnen hun eigen carrièrepad kiezen. Echter, niet alle 
medewerkers zijn geneigd de verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke 
ontwikkeling met de beschikbare HRM-webtools op te pakken. Sommige 
medewerkers, vooral medewerkers die direct in de productieomgeving wer-
ken, blijven vinden dat leidinggevenden met initiatieven moeten komen. Zo 
was bij Dow Chemicals het uitgangspunt dat door de beschikbaarheid van 
online HR-tools de initiators van hun eigen loopbaanontwikkeling moesten 
worden. Echter, medewerkers in de productie hadden niet voldoende toe-
gang tot de online tools vanwege een gebrek aan pc’s op basis van kostenover-
wegingen. Wel was het doel om het aantal pc’s in de productieomgeving sterk 
te verhogen, maar dat was er nog onvoldoende van gekomen. Ook bij Ford 
Motor Company had het grootste deel van de medewerkers in de productie 
nog geen toegang tot de online HR-tools. Het zal duidelijk zijn dat voor het 
welslagen van e-HRM de beschikbaarheid van en de toegankelijkheid tot on-
line tools van doorslaggevend belang zijn.
 Voorts bleek dat de mate waarin management en medewerkers e-HRM ‘op-
pakken’, ook te maken heeft met de beschikbare tijd en bereidwilligheid om 
online te gaan voor HR-zaken, ook al creëert e-HRM nieuwe mogelijkheden. 
Voor HRM-medewerkers zelf geldt dit verrassend genoeg nog het meest. Om 
e-HRM in te voeren is dan ook vooral een verandering nodig in de hoofden 
van de HRM-staf zelf. Pas op de tweede plaats komt de ICT. In bedrijven was 
er echter sprake van een grote nadruk op de ICT. De selectie van het juiste 
softwarepakket en de implementatie daarvan hadden de meeste aandacht. 
Het blijkt moeilijk te zijn om de HRM-staf te overtuigen van een e-HRM-aan-
pak, terwijl dat juist cruciaal is. Een moeilijk te overtuigen HRM-staf is zeker 
lastig in internationale bedrijven, omdat implementatie van e-HRM op een 
mondiale schaal vaak in de beginfase op lokale schaal nog weinig voordelen 
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oplevert. Het leidt in eerste instantie vooral tot meer werk. 
 Kostenbesparing en een reductie van het administratieve werk zijn in de 
meeste cases ook effecten van e-HRM. Maar exacte cijfers over de omvang 
hiervan zijn echter gebrekkig. Het meest concreet is de reductie in de HRM-
staf. In alle vijf organisaties was het aantal mensen op HRM-afdelingen ver-
minderd als gevolg van de implementatie van e-HRM. Interessant is of er hier 
sprake is van een daadwerkelijke kostenbesparing. Medewerkers en lijnma-
nagers worden immers in veel gevallen geacht HRM-gerelateerde administra-
tieve werkzaamheden te verrichten. Voorbeelden hiervan zijn het bijhouden 
van eigen persoonlijke gegevens, werken met ontwikkelingstools, zoeken van 
antwoorden op HR-vragen op het HR-intranet etc. Dat alles kost echter wel 
tijd. 
 Een beeld dat eveneens uit het onderzoek naar voren komt, is dat mede-
werkers en lijnmanagers zich overvoerd voelen met informatie via de HRM-
site. Er is te veel informatie, waardoor men de weg kwijtraakt. Zonder een 
heldere en gemakkelijke structuur kunnen medewerkers en lijnmanagers 
bang zijn om tijd te spenderen aan het exploreren van web-based HRM-tools. 
Bijvoorbeeld, bij IBM vonden gebruikers dat de HRM-site te veel informatie 
bevatte, die ook nog eens onprettig over de site verspreid was. Dus belden ze 
het HR-call-center (‘Ask HR’) voor een antwoord op hun urgente HR-vragen 
in plaats van het zelf op te zoeken op de HR-site. Opvallenderwijs gebruikten 
de HR-call-centermedewerkers dezelfde site om de bellers van een antwoord 
te voorzien. Ofschoon IBM een overtuigende reductie van HRM-kosten liet 
zien, kunnen hier, naar aanleiding van het genoemde voorbeeld, vraagtekens 
bij worden geplaatst. 

5.4 De toekomst: over de grenzen van de organisatie

Is er, nadat e-HRM zich binnen de HRM-discipline heeft genesteld, in de na-
bije toekomst nog meer ‘nieuws onder de zon’ te verwachten? Eerder in dit 
hoofdstuk plaatsten we e-HRM in een breder kader waarbij een kennisinten-
sivering van de economie en de opkomst van de netwerkorganisatie verwacht 
werden. Dit roept de vraag op wat dat betekent voor HRM. E-HRM speelt 
zich nog steeds af binnen de grenzen van een organisatie. Dit kan een be-
perkende factor zijn voor organisaties in de kenniseconomie. HRM zal zich 
daarom ook buiten de grenzen van de organisatie moeten begeven. Netwer-
ken waarin organisaties en individuen samenwerken, worden het belangrijk-
ste kapitaal in de economie. Op grond hiervan bestaat de verwachting dat 
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de toekomst is aan het interorganisationeel human resource management: het 
menselijk kapitaal in netwerkvorm. Adam en Van den Berg (200) geven aan 
dat – als gevolg van de kennisintensivering – het management van arbeidsre-
laties te maken krijgt met hogere eisen die aan de informatie worden gesteld, 
en met veel en vaak complexere veranderingsprocessen die zich in ‘sneltrein-
vaart’ voltrekken. Ook het vertalen van de implicaties van de strategie van 
de organisatie in termen van inzetbaarheid wordt toenemend van belang. 
Voorts streeft een groeiend aantal medewerkers naar emplooibaarheid en uit 
hoofde daarvan naar een eigen verantwoordelijkheid voor de loopbaan, en 
wordt het van steeds groter belang om goede medewerkers aan de organi-
satie te binden. Dit geldt zeker voor een krappe arbeidsmarkt waar goede 
medewerkers schaars zijn. Om al deze verschijnselen het hoofd te bieden is 
HRM dat zich beperkt tot de grenzen van een organisatie, niet houdbaar, hoe 
strategisch ook van aard. HRM zal zich over grenzen van organisaties heen 
moeten bewegen. Hierbij is e-HRM steeds minder optioneel, maar steeds 
meer een voorwaarde.
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6 Kennisdeling in online groepen: 
 de sociale inbedding van online 
 interactie in offline relaties 

Uwe Matzat  

6. Kennisdeling als probleem 

Het delen van kennis via internet gebeurt op verschillende manieren in ver-
schillende sociale contexten. Een groot aantal medewerkers in bedrijven 
verwerkt informatie en is voor hun productiviteit vaak afhankelijk van het 
online uitwisselen van nieuwe informatie (Wenger en Snyder 2000). We-
tenschappers delen kennis in bijvoorbeeld e-maillijsten (Matzat 200). Do-
centen en studenten participeren in leergroepen op internet (Kreijns et al. 
2003), en mensen met psychische of medische problemen delen hun kennis 
en steunen elkaar in online groepen (Eysenbach et al. 2004). Deze vormen 
van internetgebruik brengen de twee centrale functies van het internet sa-
men, namelijk de verwerving van informatie en sociale interactie. Omdat so-
ciale interactie in groepen niet zelden ook ongewenste effecten heeft, is het 
nuttig stil te staan bij de vraag wat er mis kan gaan tijdens de interactie in 
online groepen, en hoe bereikt kan worden dat de online interactie soepel 
verloopt. 
 Dit hoofdstuk behandelt de mogelijkheden en beperkingen van kennis-
deling tussen medewerkers van bedrijven en tussen wetenschappers. Een 
online groep betreft een groep mensen waarvan ieder gebruikmaakt van 
één of meerdere computer mediated communication (CMC-)instrumenten om 
naar alle andere leden informatie te sturen of van andere leden informatie 
te ontvangen. Per definitie gaat het in een online groep dus om groepsdis-
cussie, maar natuurlijk is bilaterale communicatie tussen leden van de groep 
ook mogelijk. In paragraaf 6.2 wordt beschreven wat de vormen en mogelijke 
voordelen van het online delen van kennis zijn. Ook worden typische pro-
blemen gepresenteerd. Tevens wordt benadrukt dat de interactie in online 
groepen vaak gerelateerd is aan interactie buiten het internet, oftewel offline 
interactie. Dit is ‘de sociale inbedding van online interactie in offline relaties’.
 Kennis over de effecten van de sociale inbedding van online groepen 
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kan worden gebruikt om het delen van kennis soepeler te laten verlopen. 
Ook kan deze kennis worden gebruikt om de problemen van interactie in  
online groepen te verminderen. Daarvoor is dan wel kennis nodig over hoe 
de sociale inbedding de online interactie beïnvloedt. Daartoe worden hier 
drie complementaire theorieën geïntroduceerd over verschillende mechanis-
men van beïnvloeding. Op deze manier wordt duidelijk dat sociale inbed-
ding van online interactie belangrijk is voor de uitkomsten van de interactie 
in online groepen (DiMaggio et al. 200). Het gaat hier achtereenvolgens om 
het reputatiemodel, het normontwikkelingsmodel en het model van de ‘rela-
tionele signalen’. Het reputatiemodel benadrukt hoe sociale inbedding mo-
gelijkheden creëert om reputatie te verwerven door online kennis te delen. 
Het normontwikkelingsmodel betreft vooral de rol van het ontwikkelen van 
normen. Volgens de derde theorie van de relationele signalen houden men-
sen in online groepen in de gaten welke indruk hun gedrag maakt op andere 
leden. Deze drie theorieën worden achtereenvolgens in de paragrafen 6.3 tot 
en met 6.5 uitgewerkt. Daarbij komt ook steeds aan de orde welke instru-
menten ‘online kennismanagers’ kunnen gebruiken om het delen van kennis 
te stimuleren en onder welke voorwaarden. In paragraaf 6.6 ten slotte wor-
den de inzichten over het stimuleren van kennisdeling uit de verschillende 
theorieën samengevat. Hiermee wordt de discussie over de sociale gevolgen 
van het internet en hun sociale beïnvloedbaarheid verder gestructureerd. 

6.2 Voordelen en problemen van kennisdeling in online groepen

In veel bedrijven gebruiken medewerkers het internet en intranet om ken-
nis te verwerven en met elkaar te delen in de vorm van zogenoemde ‘online 
communities of practice’ (Wenger en Snyder 2000; Ardichvili et al. 2003). 
Dit zijn informele groepen van werknemers binnen één of meerdere instel-
lingen met een gemeenschappelijke interesse waarover zij met behulp van 
online instrumenten kennis uitwisselen. De grootte van zulke groepen kan 
variëren tussen enkele tientallen tot meer dan duizend leden (Andriessen 
et al. 2000; Ardichvili et al. 2003). Grotere bedrijven maken vaker gebruik 
van kennisdeling via intranet dan kleine bedrijven (Gareis et al. 200). In de 
kennismanagementliteratuur wordt als voordeel van online communities of 
practice genoemd dat medewerkers toegang kunnen krijgen tot de kennis van 
bekende en onbekende collega’s. Dit spaart tijd en verhoogt de productiviteit 
(Ardichvili et al. 2003). Ook ander onderzoek laat zien dat deze online groe-
pen de toegang tot nieuwe informatie kunnen vergemakkelijken (Constant 
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et al. 996). Tegelijkertijd wordt beweerd dat een groot aantal van deze com-
munities niet succesvol is en problemen heeft met de motivering van leden 
(Stoddart 200; Ardichvili et al. 2003; Gal 2004). 
 Een andere vorm van online kennisuitwisseling gebeurt in de academi-
sche wereld tussen wetenschappers. Hier wordt vooral van e-maillijsten en 
minder vaak van nieuwsgroepen gebruikgemaakt. In 999 gebruikte bijna  
25 procent van de universitaire onderzoekers in Nederland en Engeland 
deze twee vormen van online delen van kennis. Bij de sociale wetenschap-
pen en letteren maakten meer onderzoekers gebruik van e-maillijsten dan 
bij de natuurwetenschappen. Een belangrijk voordeel hiervan is dat gemak-
kelijk nieuwe contacten gelegd worden. Bovendien participeren niet alleen 
onderzoekers, maar ook managementconsultants, teamleiders van bedrij-
ven, projectmanagers, ingenieurs, IT-trainers etc. in deze wetenschappelijke  
e-maillijsten (Matzat 2004a). 
 Ook hier is de vraag of het delen van kennis in wetenschappelijke e-mail-
lijsten altijd even succesvol is. Dit verschilt erg tussen de verschillende groe-
pen. Uit onderzoek onder 4562 onderzoekers, verdeeld over 49 verschillende 
internationale e-maillijsten, bleek dat bij 36 (73,5%) van deze groepen het 
aantal verstuurde e-mails als ‘laag’ werd ingeschat (Matzat 200). Het aan-
tal professioneel relevante e-mails werd in 33 lijsten (67,3%) gemiddeld als 
‘laag’ ingeschat. Dit gold sterker voor kleine dan voor grote lijsten. Indien 
kennis gedeeld wordt, dan wordt de inhoudelijke kwaliteit van de verstuurde  
e-mails vaak wel positief beoordeeld.
 Het delen van kennis in online groepen lijkt dus soms, maar zeker niet 
altijd, tot opbrengsten voor de groepsleden te leiden. Om de mogelijkheden 
van online groepen beter te benutten is het nuttig te bekijken welke proble-
men online groepen regelmatig tegenkomen. Vaak worden twee problemen 
genoemd die de motivatie van leden remmen om actief hun kennis te delen. 
Dit zijn het free-riderprobleem en het vertrouwensprobleem (Kollock 999; 
McLure Wasko en Faraj 2000; Kreijns et al. 2003). In een online groep pro-
fiteert iedereen, dus ook passieve leden, van de informatie die naar de groep 
wordt gestuurd. Aangezien het versturen van informatie kosten met zich 
meebrengt (tijd en moeite), kunnen leden de neiging hebben om alleen van 
de inzet van de anderen te profiteren. Dit wordt free-riding genoemd. Indien 
te veel leden free-riden, functioneert de groep niet. Het vertrouwensprobleem 
heeft te maken met de mogelijke negatieve effecten voor degene die kennis 
verstrekt. Zulke effecten doen zich bijvoorbeeld voor als twee medewerkers 
binnen een virtueel team concurreren om promotie, maar tegelijkertijd van 
het delen van kennis zouden profiteren. Als de één informatie verstrekt aan 
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de ander, dan heeft hij de kans dat hij later ook informatie terugkrijgt. Dit 
zou voor beiden gunstig zijn. Maar het risico bestaat dat de ander de infor-
matie alleen gebruikt om zijn of haar eigen promotiekansen te vergroten en 
geen informatie teruggeeft. Als dit risico als te hoog wordt ingeschat, zal er 
geen informatie-uitwisseling plaatsvinden. Onderzoek laat zien dat er in veel 
online groepen weinig prikkels voor de leden zijn om actief kennis te delen 
(Cummings et al. 2002; Matzat 200). Bovendien berichten leden vaak van 
vertrouwensproblemen (Ardichvili et al. 2003). 
 Belangrijk is ons te realiseren dat zowel de succesvolle kennisdeling als de 
problemen van free-riding en vertrouwen veel met offline interactie te maken 
hebben: ‘net surfers don’t ride alone’ (Wellman en Gulia 998). Online interac-
tie is vaak gerelateerd aan (netwerken van) offline interactie. Dit verschijn-
sel wordt hier de ‘sociale inbedding van online interactie’ genoemd. Indien er 
een sociale inbedding van online interactie is, betekent dit bijvoorbeeld dat 
sommige leden van een online groep elkaar al offline kennen. Het kan ook 
betekenen dat de online interactie tot offline interactie leidt. Indien de online 
interactie sociaal ingebed is, hoeft dit niet te betekenen dat noodzakelijk alle 
leden elkaar offline kennen. Onderzoek maakt duidelijk dat online interac-
tie niet zelden behoorlijk sociaal is ingebed (Wellman en Haythornthwaite 
2002). Minder duidelijk is nog welke gevolgen de sociale inbedding voor de 
online interactie en speciaal voor het free-rider- en het vertrouwensprobleem 
heeft. In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de sociale inbed-
ding van online groepen.

6.3 Sociale inbedding en de verwerving van reputatie

Zoals aangegeven bestaan er verschillende theorieën over de sociale inbed-
ding van de online interactie, namelijk het reputatiemodel, het normontwik-
kelingsmodel en het model van de ‘relationele signalen’. In deze paragraaf 
wordt op het reputatiemodel ingegaan. Kollock (999) vraagt zich af hoe het 
kan dat samenwerking in online groepen zo vaak tot stand komt, aangezien 
mensen die elkaar online ontmoeten, elkaar vaak niet persoonlijk kennen. 
Hij geeft een inventarisatie van mogelijke motieven die groepsleden zouden 
kunnen hebben voor die samenwerking. Puur altruïstische motieven spelen 
volgens hem zelden een rol. Als een belangrijk motief noemt hij echter wel 
het streven naar reputatie. Leden van online groepen kunnen door actief te 
worden in groepsdiscussies hun prestaties en kennis etaleren en op deze ma-
nier status binnen de groep verwerven. Het reputatiemodel werkt dit idee uit 
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voor kennisuitwisseling in wetenschappelijke online groepen (Matzat 200). 
Wetenschappers kunnen in de online wereld alleen niet veel reputatie ver-
werven. Dit is echter wel het geval als het online delen van kennis plaatsvindt 
binnen een min of meer hechte wetenschappelijke gemeenschap. De belang-
rijkste leden van deze wetenschappelijke gemeenschap ontmoeten elkaar re-
gelmatig op congressen en werken met elkaar samen buiten de online groep. 
Van belang is wel de mate waarin de leden een geïntegreerde wetenschappe-
lijke gemeenschap vormen, want in een sterker geïntegreerde gemeenschap 
ontmoeten leden elkaar vaker offline. In dit geval is er dus sprake van meer 
sociale inbedding van de online groep. 
 Uit het reputatiemodel kan een aantal voorspellingen afgeleid worden 
over het delen van kennis. Eén voorspelling is dat meer sociale inbedding 
leidt tot meer kennisdeling, ook door leden die zelf (nog) onbekend zijn 
binnen de gemeenschap. Dit komt omdat er in groepen met meer sociale 
inbedding er meer reputatie kan worden verworven.  Als een onderzoeker 
in staat is vragen snel te beantwoorden, dan maakt hij duidelijk dat hij de 
competentie heeft om problemen binnen het onderzoeksveld ‘en passant’ op 
te lossen. Alle leden, ook de onbekende, kunnen op deze manier hun compe-
tentie laten zien. Hoe hoger de mate van sociale inbedding, des te meer deze 
competentie in de online wereld wordt vertaald naar reputatie in de offline 
wereld. Een tweede voorspelling is dat hoe meer groepsleden de onderzoe-
ker persoonlijk kent, des te meer hij bereid is om kennis met anderen te de-
len. De reputatietheorie maakt dus duidelijk dat een hoge mate van sociale 
inbedding en andere omstandigheden het lid een individuele prikkel, de sta-
tusverwerving, geven om in de online discussie actief te worden. Onder deze 
omstandigheden wordt de motivatie bevorderd om actief kennis te delen en 
zo het free-riderprobleem te verkleinen. 
 In het eerdergenoemde onderzoek naar 49 internationale e-maillijsten 
werd dit reputatiemodel getoetst door onder andere na te gaan in hoeverre 
vragen tijdens de online groepsdiscussies werden beantwoord. De resultaten 
laten zien dat leden van e-maillijsten met een hoge mate van inbedding en 
leden die meer groepsleden persoonlijk kennen, sterker gemotiveerd zijn om 
vragen van bekende én onbekende collega’s te beantwoorden (Matzat 200). 
 Zeker als meer empirisch onderzoek steun voor het reputatiemodel op-
levert, zal het model belangrijke implicaties voor het beheren van online 
groepen hebben. Het model impliceert dat een lijstmanager met twee soorten 
sociale netwerken rekening zou moeten houden om het delen van kennis te 
stimuleren. Ten eerste is het verstandig om bij de acquisitie van nieuwe leden 
niet zozeer afzonderlijke leden op te nemen, maar bij voorkeur al bestaande 
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kleine groepjes van onderzoekers. Het lidmaatschap van leden met een groot 
persoonlijk netwerk bevordert het online delen van kennis. Ten tweede is het 
verstandig om een online groep te laten aansluiten bij een al bestaande offline 
gemeenschap, en bij de oprichting van een online groep het discussieonder-
werp niet te breed te kiezen. Een nauwer gedefinieerd onderwerp, dat goed 
bij één gemeenschap met een hecht netwerk aansluit, is beter voor de stimula-
tie van het delen van kennis dan een heel breed gedefinieerd onderwerp. Dit 
laatste spreekt misschien meer mensen aan om passief lid te worden, maar 
dat gaat wel ten koste van de sociale inbedding. 

6.4 Sociale inbedding en het ontstaan van normen

Een tweede theorie die ingaat op de sociale inbedding van de online inter-
actie, is het normontwikkelingsmodel van Coleman, die de vorming van 
normen centraal stelt. In de literatuur wordt beweerd dat het succesvol de-
len van kennis wordt bevorderd door het bestaan van normen die het de-
len van kennis aanmoedigen (Ardichvili et al. 2003; McLure Wasko en Faraj 
2000; Constant et al. 994). Onduidelijk blijft meestal welke factoren nu het 
ontstaan van dit soort normen vergemakkelijken. Het Coleman-model over 
normontwikkeling geeft hier een antwoord op (Coleman 990). Volgens Co-
leman bestaat in een groep een norm als er consensus bestaat dat de groep, 
en niet een individueel lid, het recht heeft om een bepaalde individuele han-
deling te controleren. Een norm die het delen van kennis van leden bevor-
dert, bestaat dus als de leden accepteren dat de groep het recht heeft de be-
slissing van een lid om al dan niet kennis te delen, te controleren. 
 De verklaring van Coleman voor het ontstaan van een dergelijke norm be-
staat uit twee stappen. In een eerste stap verklaart hij hoe de behoefte aan 
een norm zich ontwikkelt. In een tweede stap verklaart hij onder welke om-
standigheden deze behoefte wordt gerealiseerd. Volgens Coleman ontstaat 
er een behoefte aan een norm onder twee condities. De eerste is dat het be-
treffende gedrag gewenste of ongewenste consequenties heeft voor de andere 
groepsleden. Een norm in een online groep kan zijn dat van competente le-
den verwacht wordt op vragen binnen een groepsdiscussie in te gaan. Het 
volgen van deze norm heeft dan positieve effecten voor de leden. De tweede 
conditie is dat er in een groep geen mogelijkheden zijn om ‘gedragsrechten’ 
individueel te ruilen. In een groep met maar drie of vier leden zou het bij-
voorbeeld mogelijk zijn dat paren van leden onderling afspraken maken om 
elkaar te helpen. In dit geval zou hulp geruild worden, zodat een groepsnorm 
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overbodig is. Dit soort afspraken is echter in grotere online groepen niet te 
verwachten, en daardoor zouden daar behoeftes aan normen kunnen ont-
staan. 
 In een tweede stap verklaart Coleman onder welke omstandigheden deze 
behoefte wordt gerealiseerd. Een probleem voor het handhaven van een 
norm is dat ook de groepsleden profiteren die deze norm niet volgen. Aan-
gezien normnaleving kosten met zich meebrengt, is er kans op free-riderge-
drag. Er zijn dus sancties nodig. Ook het uitoefenen van sancties gaat echter 
met kosten gepaard. Leden die geen sancties uitoefenen, kunnen echter wel 
profiteren van de sanctionering van de free-rider door anderen. Het free-rider-
probleem komt dus ook bij het uitoefenen van sancties naar voren. Coleman 
(990) noemt dit het ‘second-order free-rider problem’. Hij beweert dat omstan-
digheden die dit tweede free-riderprobleem oplossen, ook de realisatie van de 
norm bevorderen. Dit gebeurt als het netwerk van relaties tussen de groeps-
leden een grote dichtheid heeft. Hoe vaker de leden met elkaar contact heb-
ben, des te waarschijnlijker dat het probleem van het uitoefenen van sancties, 
en dus het probleem van het ontstaan van een norm, opgelost wordt. In een 
groep met een hecht netwerk is een gemeenschappelijke actie makkelijker te 
organiseren en zijn de leden eerder geneigd om de kosten op zich te nemen. 
 In een wetenschappelijke online groep met een hoge mate van sociale in-
bedding is in het algemeen het netwerk van relaties tussen de wetenschap-
pers hecht. Veel leden ontmoeten elkaar regelmatig buiten de groep op 
congressen en workshops of zij werken samen in gemeenschappelijke onder-
zoeksprojecten, zitten in dezelfde commissie of in dezelfde tijdschriftredac-
tie. Deze sociale inbedding maakt het ontstaan van een norm waarschijnlij-
ker. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan een klein groepje van onderzoekers 
die tijdens het bijpraten bij vergaderingen overeenkomen dat het gunstig 
zou zijn dat een collega die niet bij de vergaderingen aanwezig is, actiever 
wordt tijdens de online discussie. Een van de aanwezigen stemt toe deze col-
lega duidelijk te maken dat zijn discussiebijdragen op prijs gesteld worden. 
Hij belt bijvoorbeeld regelmatig met hem of haar, ook om andere redenen. 
Dit vergemakkelijkt het uitoefenen van een milde sanctie. Ook deze theorie 
maakt dus duidelijk dat sociale inbedding het free-riderprobleem vermindert 
doordat individuele prikkels (sancties) voor de actieve deelname aan discus-
sies gegeven worden. 
 Het eerder aangehaalde onderzoek naar de vergelijking van 49 interna-
tionale e-maillijsten laat inderdaad zien dat een hoge mate van sociale inbed-
ding het ontstaan van een norm vergemakkelijkt. Bovendien blijkt dat het 
bestaan van een dergelijke norm ook het delen van kennis bevordert (Mat-
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zat 2004b). Ook dit heeft weer belangrijke implicaties voor het kennisma-
nagement. De sociale inbedding heeft kennelijk niet alleen een direct effect, 
de bevordering van het delen van kennis, maar ook een indirect effect, en wel 
het ontstaan van een norm die het delen van kennis stimuleert. Een andere 
implicatie is dat een kennismanager er verstandig aan doet duidelijk te ma-
ken welke normen binnen de groep verwacht worden. Dit soort acties kan 
in principe de lijstmanager ondernemen, maar ook een in de groep bekende 
‘gewoon’ lid . De theorie maakt echter ook duidelijk dat normatieve oproe-
pen minder effect zullen hebben bij een lage mate van sociale inbedding. Dan 
maken normatieve oproepen weliswaar duidelijk dat er een behoefte aan een 
norm is, maar het realiseren van die behoefte is dan echter niet waarschijnlijk. 

6.5 Sociale inbedding en relationele signalen

De inzichten uit de beide voorgaande paragrafen 6.3 en 6.4 laten de vraag 
open wat een kennismanager nog voor andere instrumenten heeft om het 
delen van kennis te bevorderen dan een beroep te doen op normen nadat een 
online groep is opgezet. De derde theorie rond de sociale inbedding van on-
line groepen geeft hier wel een antwoord op. Het gaat dan om de zogenaam-
de theorie van relationele signalen (Matzat en De Vos 2000). Deze theorie 
wordt hier in vier stappen gepresenteerd. Eerst wordt ingegaan op de doelen 
die groepsleden met de interactie in een online groep willen bereiken. Daar-
na wordt duidelijk gemaakt dat de manier waarop leden zich in een online 
groep gedragen, informatie geeft over hoe zij tegen hun relatie met andere le-
den en de hele groep aankijken. In een derde stap worden drie verschillende 
instrumenten voor het beheren van online delen van kennis genoemd. De 
vierde stap laat ten slotte zien wanneer welk instrument geschikter is voor 
het bevorderen van delen van kennis. 

Stap  Verschillende interesses van leden 
Binnen een online groep hebben de leden enerzijds gemeenschappelijke 
interesses, bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie. Anderzijds hebben 
groepsleden ook hun individuele interesses. De verwezenlijking van indivi-
duele kan met die van de gemeenschappelijke interesses overeenkomen. Zo 
kan, bijvoorbeeld, een lid de individuele interesse hebben een hoge status 
binnen een bedrijf te verwerven. Een actieve deelname aan het online delen 
van kennis kan hiervoor instrumenteel zijn waardoor echter ook gemeen-
schappelijke belangen worden gediend. Het bereiken van beide doelen botst 
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dan niet met elkaar. Maar de individuele en de gemeenschappelijke interes-
ses kunnen ook conflicteren. Zo kan voor een lid de actieve participatie in 
online discussies tijd kosten die ten koste gaat van andere doelen. In dit soort 
gevallen is het de vraag welk doel voor het individu relevanter is. Het doel dat 
die beslissingssituatie domineert, wordt het frame van de situatie genoemd 
(Lindenberg 998). 
 Als er sprake is van gemeenschappelijke interesses binnen online groepen, 
dan kunnen die van materiële of relationele aard zijn. Bij materiële interesses 
kan sociale interactie wel nuttig zijn, maar niet noodzakelijk. Een voorbeeld 
hiervan is informatievergaring. Bij relationele interesses is sociale interactie 
echter wel noodzakelijk. Een voorbeeld is het maken van nieuwe contacten 
en het onderhouden van bestaande relaties. Vraag is welke omstandigheden 
deze juist voor de aard van de interactie belangrijke relationele interesses 
binnen een online groep (mede) bepalen. Belangrijk is de mate van sociale in-
bedding van de groep. In groepen met een hoge mate van inbedding bestaan 
er tussen vele leden ook buiten de groep relaties. Dit maakt de leden sterker 
van elkaar afhankelijk en verhoogt de kans dat leden interesse ontwikkelen 
in het onderhouden van een langdurige relatie. Hoe groter de sociale inbed-
ding, des te meer relationele interesses. Dit geldt overigens niet voor online 
groepen met een hoge mate van belangenconflicten, zoals in een groep met 
een sterke rivaliteit tussen de leden (Matzat en De Vos 2000).

Stap 2 Gedragssignalen 
Interactie in online groepen geeft signalen aan leden, en deze houden onder 
bepaalde voorwaarden rekening met deze relationele signalen. Er worden 
drie soorten van relationele signalen onderscheiden. Ten eerste geeft tijdens 
bilaterale online interactie het online gedrag van de éne actor signalen aan de 
andere. Hij of zij kan de relatie bijvoorbeeld alleen als instrumenteel voor de 
kortlopende verwezenlijking van zijn eigen doelen opvatten. Er kan echter 
ook belangstelling voor de relatie zelf uit blijken. In dat geval heeft men re-
lationele interesses. Ten tweede geeft de deelname aan groepsactiviteiten, of 
juist het gebrek daaraan, signalen aan de hele groep. Deze geven aan tot op 
welke hoogte het genoemde frame van het lid overeenkomt met de gemeen-
schappelijke groepsdoelen. Ten derde geeft het gedrag van de beheerder van 
de online groep aan de leden signalen over wat van hen verwacht wordt. Stel 
dat bijvoorbeeld een beheerder binnen een virtuele organisatie een geauto-
matiseerde log-file dataverzameling gebruikt om een rangorde van de actieve 
discussieparticipatie van de groepsleden weer te geven. Stel verder dat hij 
deze rangorde op intranet voor iedereen beschikbaar stelt en bovendien de 
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leden regelmatig op deze rangorde attent maakt. De beheerder geeft hiermee 
het signaal dat kennelijk externe directe controle van de leden nodig is. Het 
signaal is dat de leden vooral geïnteresseerd zijn in hun eigen doelen en geen 
rekening houden met de doelen van andere leden. Dit laatste is echter een 
voorwaarde voor relationele interesses. 

Stap 3 Drie instrumenten voor het beheren van de online interactie
De theorie onderscheidt drie soorten instrumenten voor beheerders van een 
online groep om het delen van kennis te stimuleren. Het gaat om instrumen-
ten voor:
• directe controle
• indirecte monitoring
• groepsstabilisering
Directe-controle-instrumenten zijn instrumenten die onmiddellijk de beslis-
singssituatie van het groepslid beïnvloeden doordat zij de opbrengsten die 
horen bij de verschillende beslissingsopties, veranderen. In het genoemde 
voorbeeld van directe controle door log-file data worden de opbrengsten 
voor de optie ‘actieve deelname aan delen van kennis’ onmiddellijk verhoogd 
omdat dit instrument direct de verwerving van status bevordert. De instru-
menten voor indirecte monitoring bieden de leden extra mogelijkheden om 
gedrag te tonen dat laat zien dat het lid het met de gemeenschappelijke doe-
len eens is. Het zijn ‘goedkope’ extra mogelijkheden om aan de groep de ge-
wenste signalen te geven. Leden worden gestimuleerd om egoïstische doelen 
te beperken en rekening te houden met de gemeenschappelijke doelen en de 
doelen van andere leden. Dit voorkomt informele sancties. 
 Een voorbeeld van een indirecte-monitoringinstrument werd gebruikt in 
de bekende online gemeenschap ‘The Well’ (Hafner 997). De beheerder ge-
bruikte een crisis binnen de gemeenschap strategisch om het opvolgen van 
gemeenschappelijke regels te bevorderen. Het gedrag van deviante leden 
werd als aanleiding gebruikt om een discussie over de gemeenschappelijke 
doelen en normen te beginnen. De beslissing was dat afwijkend gedrag niet 
direct hoeft te worden bestraft zolang het niet te ernstige gevolgen heeft. Te-
gelijkertijd maakte de beheerder duidelijk dat informele sancties door de le-
den wel gewenst waren. Dit gaf de leden mogelijkheden om hun instemming 
met de groepsregels en -doelen zonder veel moeite te laten zien. De derde 
soort instrumenten is gericht op groepsstabilisering. Zij werken door een ver-
hoging van de cognitieve relevantie van de gemeenschappelijke doelen. De 
gedachte is dat de individuele doelen, mogelijk conflicterend met de gemeen-
schappelijke doelen, door deze instrumenten meer op de achtergrond raken. 
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Voorbeelden zijn het gebruik van groepsspecifieke symbolen, de afbakening 
van de groep tot andere groepen en periodieke vergaderingen om de groeps-
doelen en -regels te benadrukken. 

Stap 4 Wanneer welk instrument?
De vraag is onder welke omstandigheden het gebruik van welk instrument 
aan te raden is. De drie soorten instrumenten vormen een hiërarchie die 
een toenemende mate van relationele interesses veronderstelt (Lindenberg 
998). Groepsdoelstabiliserende instrumenten bevorderen het delen van 
kennis dus sterker in online groepen met een hoge mate van relationele in-
teresses. In tegenstelling tot groepsdoelstabiliserende instrumenten hebben 
directe-controle-instrumenten niet het gewenste effect in online groepen 
met een hoge mate van relationele interesses. Directe controle geeft het ‘ver-
keerde’ signaal (zie stap 2) in een online groep met sterke relationele interes-
ses. Directe controle schept de verwachting dat de leden vooral hun eigen 
korte-termijninteresses willen verwezenlijken en nauwelijks belangstelling 
hebben voor langdurige relaties met anderen. Leden die wel oog hebben voor 
de hele groep, de interesses van andere leden en niet alleen voor hun eigen 
interesses, worden door directe controle gedemotiveerd. De voorspelling van 
de theorie van relationele signalen in online groepen is dat hoe hoger de mate 
van relationele interesses in de groep is, des te geschikter een instrument is 
dat meer relationele signalen veronderstelt, dat wil zeggen des te geschikter 
groepsdoelstabiliserende en indirecte-monitoringinstrumenten zijn. Gelet 
op het verband tussen de mate van relationele interesses en de sociale inbed-
ding volgt daaruit de veronderstelling dat bij een sterke sociale inbedding 
groepsdoelstabiliserende en indirecte-monitoringinstrumenten geschikter 
zijn voor het bevorderen van actieve kennisdeling dan bij een geringe soci-
ale inbedding. Bij een geringe sociale inbedding zijn directe-controle-instru-
menten geschikter dan bij een sterke sociale inbedding. 
 Alle drie de instrumenten verminderen het free-riderprobleem, indien zij 
onder de voor hen meest geschikte omstandigheden toegepast worden. Zij 
geven het lid individuele prikkels voor het delen van kennis. Vertrouwenspro-
blemen kunnen worden verminderd door face-to-facevergaderingen. Deze 
verhogen de sociale inbedding en de relationele interesses. Op deze manier 
wordt het waarschijnlijker dat mensen langdurig met elkaar omgaan en dat 
vertrouwensproblemen worden verminderd. De theorie is daarmee zeer re-
levant voor het beheer van kennisdeling. Duidelijke richtlijnen worden gege-
ven voor onder welke omstandigheden welk instrument voor het bevorderen 
van delen van kennis geschikter is. 
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Een uitgebreide empirische toetsing van de veronderstelling hoe de effecten 
van instrumenten van de sociale inbedding afhangen, is er echter nog niet. 
Wel zijn er casestudies van online gemeenschappen die deze voorspellingen 
ondersteunen. Suler (2000) beschrijft bijvoorbeeld de gevolgen van het ge-
bruik van een directe geautomatiseerde controle-instrument over de interac-
tie van leden van de online gemeenschap ‘The Palace’. Dit instrument leidde 
bij de meest enthousiaste leden tot grote onvrede en bij sommige tot het ver-
laten van de gemeenschap. De voorspellingen van de theorie sluiten ook aan 
bij de voorspellingen van andere theorieën over online kennismanagement. 
Verburg et al. (2003) beweren bijvoorbeeld dat in zogenaamde virtuele teams 
managementstrategieën die op zelfverplichting gebaseerd zijn, succesvoller 
zijn dan controlestrategieën. De theorie van relationele signalen nuanceert 
deze voorspellingen echter. In virtuele teams met een lage mate van relatio-
nele interesses zou directe controle geschikter zijn dan in virtuele teams met 
veel relationele interesses. Empirisch onderzoek is echter nodig om de voor-
spellingen te toetsen.

6.6 Samenvatting en implicaties

Het delen van kennis in online groepen is voor de leden vaak voordelig. Te-
gelijkertijd is duidelijk dat in een groot aantal groepen de actieve deelname 
van leden aan kennisdeling beperkt is. Twee problemen die het online delen 
van kennis remmen, zijn het vertrouwens- en het free-riderprobleem. Verder 
is duidelijk dat de interactie in online groepen vaak is ingebed in relaties die 
ook buiten de online wereld bestaan, de zogenoemde sociale inbedding van 
online interactie in offline relaties. Dit hoofdstuk bespreekt drie theorieën 
over verschillende mechanismen van beïnvloeding van de online interactie 
door sociale inbedding. Het reputatiemodel benadrukt dat de verwerving 
van reputatie door actieve deelname aan online groepsdiscussies belangrijk 
voor het delen van kennis kan zijn. Deze motivatie wordt in verband ge-
bracht met sociale inbedding. Sociale inbedding van online interactie heeft 
volgens het reputatiemodel voor alle leden, onafhankelijk of zij persoonlijk 
bekend zijn in de groep of niet, het gevolg dat meer reputatie kan worden 
verworven door het actief delen van kennis. Een hoge mate van sociale in-
bedding vermindert het free-riderprobleem en bevordert daardoor het delen 
van kennis. 
 Het normontwikkelingsmodel van Coleman kan worden gebruikt om een 
ander effect van een hoge mate van sociale inbedding te voorspellen. Volgens 
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dit model verhoogt een hecht netwerk van contacten tussen groepsleden de 
kans op een groepsnorm die voorschrijft dat competente leden verzoeken om 
informatie tijdens de groepsdiscussie beantwoorden. De sociale inbedding 
van online groepen in wetenschappelijke gemeenschappen heeft dus zowel 
een direct effect, de bevordering van het delen van kennis, als een indirect ef-
fect, de bevordering van het delen van kennis door normontwikkeling. 
 De theorie van de relationele signalen in online groepen beschrijft andere 
processen tijdens online interactie die door de sociale inbedding worden be-
invloed. Volgens deze theorie geeft de online interactie belangrijke signalen 
aan anderen over hoe een lid van een online groep zijn relatie tot de groep 
en tot andere leden opvat. De theorie maakt een verschil tussen drie soorten 
instrumenten voor het beheren van online delen van kennis. De mate van so-
ciale inbedding van de online interactie is een belangrijke conditie voor welk 
instrument het meest geschikt is voor het bevorderen van het delen van ken-
nis. Een sterke sociale inbedding vermindert free-rider- en vertrouwenspro-
blemen. 
 Deze drie theorieën geven aan hoe de sociale inbedding van online inter-
actie in offline relaties het delen van kennis op intra- en internet beïnvloedt. 
Aangezien de inbedding ook aangeeft met welke instrumenten het delen van 
kennis kan worden bevorderd, zijn de praktische implicaties groot. Er is ech-
ter meer empirisch onderzoek nodig voor de toetsing van de theorieën. Ook 
is meer theorieontwikkeling nodig die als grondslag voor dat empirisch on-
derzoek over de sociale gevolgen van het internet kan dienen. Vermoedelijk 
spelen, behalve de sociale inbedding, nog andere sociale condities een rol voor 
de uitkomsten van online interactie en dus de effecten van het internet. Te 
denken valt hier aan kenmerken van het sociale netwerk binnen of buiten de 
online groep, de multifunctionaliteit of belangenconflicten binnen de groep. 
 In ieder geval lijken de gevolgen van het internetgebruik niet gedetermi-
neerd, maar te beïnvloeden door een maatschappelijke discussie over wat wij 
met het internet willen bereiken, en hoe dit door sociale vorming van het inter-
net te bereiken is. Willen wij dat mensen actiever online kennis delen? Wil-
len wij dit ondersteunen met instrumenten voor het beïnvloeden van online 
interactie? Meer kennisdeling zal betekenen dat meer geld en inspanning 
gericht op de sociale vorming van het internet moet worden ingezet. Het 
antwoord op het ‘hoe’ kan door empirisch onderzoek naar de effecten van 
sociale condities op online interactie worden gegeven. Sociologische theorie-
ontwikkeling over online interactie levert hiermee een belangrijke bijdrage 
aan de discussie over de sociale gevolgen van het internet en hun sociale be-
invloedbaarheid. 
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Roland Bal en Antoinette de Bont

Net als in andere bedrijfstakken wordt ook in de zorg steeds meer gebruik-
gemaakt van ICT. Daardoor kan de zorg in aanleg doelmatiger werken. Be-
langrijk is echter dat de toepassing van ICT en het succes daarvan niet los 
staan van de ontwikkelingen die binnen netwerken van actoren en organi-
saties plaatsvinden. Daarbij gaat het, net als in vele andere sectoren, onder 
meer om zaken als een veranderende marktpositie en professionele status. 
Bovenal blijkt echter het onderlinge vertrouwen tussen de betrokkenen van 
groot belang te zijn voor een succesvolle toepassing van ICT. Het zijn deze 
aspecten die sterk de speelruimte en het succes van het gebruik van ICT bij 
de vernieuwing van de zorgsector bepalen. In dit hoofdstuk wordt deze ver-
nieuwing aan de hand van een model rond de standaardisering van zorgtra-
jecten en met behulp van enkele praktijkvoorbeelden beschreven.

7. ICT en de organisatie van telegeneeskunde

Hoewel de roep om de toepassing van ICT in de zorg al decennia oud is, 
zijn de tot nu toe bereikte resultaten soms gunstig, maar vaak ook teleur-
stellend. Terwijl de invoering van ICT in de zorg kan bijdragen aan een gro-
tere efficiëntie van de zorgverlening, een verhoging van de kwaliteit en het 
voorkomen van fouten, blijkt circa 75 procent van de projecten te stranden 
(Van Kammen 2002; Berg en Winthereik 2004). Een belangrijke reden 
voor dit gebrek aan succes is dat veel ICT-toepassingen worden ontwikkeld 
zonder een duidelijk beeld van de rol van verschillende professionals in de 
dagelijkse zorgpraktijk (Berg et al. 2003). De veelal op basis van ‘tekstboek 
geneeskunde’ ontwikkelde toepassingen vormen daarom vaker belem-
meringen dan dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een efficiënter of beter 
zorgproces. Niet alleen blijven de mogelijkheden die ICT biedt voor de ver-
betering van de zorgverlening, daardoor vaak onbenut, ook kunnen soms 

  3
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simpelweg gevaarlijke situaties ontstaan (IGZ 2004; Ash et al. 2004).
 Ondanks grote faalkansen worden er echter wel veel initiatieven ontplooid 
om ICT in de patiëntenzorg in te voeren. Zo zijn vrijwel alle ziekenhuizen in 
Nederland bezig met de ontwikkeling en verdere uitbouw van een elektro-
nisch patiëntendossier (EPD). Vaak gaat het nog om vrij eenvoudige toepas-
singen zoals de opslag en inzage van patiëntengegevens. Maar ook de intro-
ductie van bijvoorbeeld Physician Order Entry en beslissingsondersteunende 
technieken is steeds meer aan de orde. Het wordt daardoor steeds belangrij-
ker goed na te denken over de manieren waarop ICT het zorgproces zo goed 
mogelijk kan ondersteunen. Belangrijk hierbij is dat, hoewel het besef dat 
de toepassing van ICT ook organisatorische veranderingsprocessen met zich 
meebrengt intussen wijdverbreid is, dit besef nog te weinig expliciet wordt 
gebruikt. Deze bijdrage gaat daarop in door eerst een conceptueel kader te 
schetsen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de mogelijkheden die ICT 
biedt om tot het herschikken van taken in zorg te komen. De consequenties 
voor de planning van de zorg en de kwaliteitscontrole komen eveneens aan 
bod. Belangrijke vraag daarbij is of en hoe ICT kan bijdragen aan organisato-
rische veranderingsprocessen, en welke problemen dit in de praktijk met zich 
mee kan brengen. Daarvoor behandelen we twee voorbeelden van transmu-
rale samenwerking: een verzamelterm voor allerlei vormen van samenwer-
king tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorgvoorzieningen en instellingen. 
In dit geval gaat het specifiek over de samenwerking tussen ziekenhuizen en 
hulpverleners uit de eerste lijn. Het eerste voorbeeld is het project ZorgDo-
mein in de regio Zuidoost-Brabant. Hier wordt een verbetering van de com-
municatie tussen huisartsen en medische specialisten nagestreefd door de 
introductie van een op internettechnologie gebaseerde verwijsapplicatie. Het 
tweede voorbeeld is het Transmuraal Glaucoom Project in Rotterdam, waar 
door middel van het maken van digitale foto’s en het bijeenbrengen daarvan 
in een centrale database geprobeerd is optometristen te betrekken in de vroe-
ge opsporing van glaucoom. 
 De genoemde transmurale toepassingen van ICT kunnen worden opgevat 
als vormen van telegeneeskunde. De fysieke aanwezigheid van zowel patiënt 
als behandelaar – een centrale conventie in de gezondheidszorg – wordt 
door dergelijke technieken doorbroken (May et al. 200). De ontwikkeling 
van telegeneeskunde was tot nu toe voor een groot deel gericht op het op-
lossen van problemen die samenhangen met de geografische bereikbaarheid 
van de zorg, of met klimatologische of juridische problemen als verschillen in 
opleidingseisen voor professionals of grenzen tussen verzekeringssystemen. 
In Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, spelen deze pro-
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blemen echter niet, dan wel veel minder dan bijvoorbeeld in Zweden of de 
Verenigde Staten. May et al. (200) wijzen erop dat de interesse voor telege-
neeskunde in Groot-Brittannië juist voortkomt uit (a) de medische professie 
zelf, die telegeneeskunde toenemend ziet als een middel om de kwaliteit van 
de interactie tussen eerste- en tweedelijns zorg te verbeteren, en (b) de over-
heid, die telegeneeskunde ziet als een middel om structurele problemen in 
de gezondheidszorg, zoals het bestaan van wachtlijsten en groeiende capaci-
teitsproblemen, op te lossen. Voor Nederland gelden vergelijkbare overwe-
gingen. De genoemde twee projecten die hier worden besproken, zijn dan 
ook gestart om de efficiëntie van de transmurale samenwerking te verbeteren 
en de kwaliteit van de zorg te verhogen.
 In paragraaf 7.2 introduceren we eerst een theoretisch perspectief op ICT 
en organisatie in de zorgsector. Dit is gebaseerd op het concept van ‘Anders 
werken’ zoals ontwikkeld in het Erasmus MC te Rotterdam. In paragraaf 7.3 
en 7.4 beschrijven we met dit model de inzet van ICT bij ZorgDomein en het 
Glaucoomproject. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een concluderende 
paragraaf.

7.2 De standaardisering van zorgtrajecten

De onvoorspelbaarheid van individuele patiëntentrajecten is lang genoemd 
om de standaardisatie van zorg met gepast wantrouwen te bekijken. Strauss 
et al. (997) noemen maar liefst negen argumenten waarom individuele pa-
tiëntenzorg niet te standaardiseren is. Verstoringen van het patiëntentraject 
zouden veelvuldig voorkomen. Dit komt door bijvoorbeeld onverwachte 
bijwerkingen, haperende technologie of slechte coördinatie tussen verschil-
lende onderdelen van de organisatie. Naast deze verstoringen leidt ook het 
bestaan van vele trajecten naast elkaar tot een voortdurende aanpassing van 
de trajecten. Ook kan het ontbreken van eenduidigheid over succescriteria 
leiden tot onenigheid over volgende stappen in het traject, en zijn het veran-
derende gedrag en voorkeuren van de patiënt zelf niet in te plannen. Stan-
daardisering van zorg op het niveau van individuele trajecten stuit dan ook 
op allerlei praktijkproblemen (Gezondheidsraad 2000). Het ontbreken van 
gestandaardiseerde zorgprogramma’s creëert echter ook allerlei inefficiënties. 
Deze hangen vooral samen met de coördinatie die nodig is om patiënten van 
de ene naar de volgende stap te krijgen. Omdat elke behandelingsstap van 
een patiënt steeds opnieuw gepland moet worden, gaat bijvoorbeeld veel tijd 
verloren aan het maken van afspraken. Het gevolg is soms lange wachttijden, 
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zowel voor de toegang tot de eerstvolgende stap in de zorg als voor het traject 
nadat de patiënt gezien is.
 Een mogelijke uitweg uit dit probleem van enerzijds een langdurig sterk 
geïndividualiseerd traject en anderzijds de wens tot standaardisering is om 
standaardisering in te zetten op het niveau van geaggregeerde patiëntentra-
jecten. Hoewel elke patiënt uniek is en blijft, blijkt namelijk dat de zorg voor 
groepen van patiënten in hoge mate overeenkomt en daarmee ook planbaar 
is. Patiënten die in het ziekenhuis komen met de diagnose ‘knobbeltje in de 
borst’, doorlopen bijvoorbeeld vrijwel allemaal eenzelfde diagnostisch traject. 
Door een speciaal programma in te richten voor deze groep van patiënten 
kunnen allerlei inefficiënties in dat traject – zoals een eerste ‘handenschud-
consult’ – worden weggehaald. Op deze manier kunnen spectaculaire verbe-
teringen worden gerealiseerd. Met de eerste ‘mammapoli’s’ zijn bijvoorbeeld 
zeer aanzienlijke afnamen in de wachttijden gerealiseerd (De Graaf et al. 
2002).
 Het maken van deze gestandaardiseerde zorgtrajecten, ook wel zorgpa-
den genoemd, is sterk gegroeid. Dergelijke zorgpaden worden echter vaak 
op grote afstand van het daadwerkelijke zorgproces gemaakt en kenmerken 
zich mede daardoor door een groot verschil tussen de organisatie van de zorg 
in conceptuele zin en de concrete inhoud ervan. Een goede koppeling tussen 
de voorgestelde standaard en de dagelijkse praktijk komt vaak niet tot stand, 
omdat zorgprofessionals veelal een gerationaliseerde versie van de dagelijkse 
praktijk inbrengen (Vanhaecht en Sermeus 2002). Dit leidt tot standaarden 
die in medisch opzicht effectief zijn, maar in de praktijk niet kunnen worden 
gerealiseerd (Timmermans en Mauck 2004). Zorgpaden mogen dan ook 
geen doel op zichzelf zijn, maar moeten in dienst staan van het oplossen van 
specifieke problemen. Het doel is niet het nauwkeurig beschrijven van alle 
taken die in een zorgtraject gedaan moeten worden, zoals bij het maken van 
zorgpaden vaak gebeurt, maar het herinrichten van aspecten die problema-
tisch zijn. Een pragmatische insteek, die rekening houdt met de specifieke 
situatie waarin verschillende professionals en instellingen zich bevinden, en 
met de verschillende probleemdefinities die er in de praktijk van de zorg le-
ven, is dan ook een voorwaarde voor daadwerkelijke resultaten. Overigens 
is in dit licht standaardisering van taken in veel gevallen niet nodig, omdat 
bestaande werkroutines vaak al goed werken. 
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Figuur 7. Onderdelen van ‘Anders werken’

Met de benadering van ‘Anders werken’ wordt geprobeerd om de genoemde 
pragmatische insteek van de standaardisatie van zorg verder te ontwikkelen 
(Berg en Bergen 2004; Zuiderent et al. 2004). ‘Anders werken’ kenmerkt 
zich in de eerste plaats door een integrale benadering, waarbij zorgprogram-
ma’s de ingang vormen om zowel de inhoud als de organisatie van de zorg te 
herontwerpen. Naast zorgprogramma’s – de meest voorkomende stappen in 
het traject dat af wordt gelegd door een categorie patiënten – richt het zich 
op een geïntegreerde planning van zorgtrajecten, het ontwikkelen van kwali-
teitssystemen, het herschikken van taken, en het ontwikkelen van proceson-
dersteunende ICT (zie figuur 7.). 
 Hoewel zorgprogramma’s bij  ‘Anders werken’ centraal staan, betekent dit 
niet dat de andere genoemde onderdelen hieraan ondergeschikt zijn. Elk van 
de onderdelen kan als ingang worden gekozen. Van belang is echter dat alle 
onderdelen in samenhang worden bekeken. Daarmee kunnen ze elkaar we-
derzijds versterken. Door de meest voorkomende stappen in een zorgproces 
voor groepen patiënten te omschrijven ontstaat in de eerste plaats overzicht 
van de trajecten die patiënten afleggen. Dit overzicht bestaat voor individuele 
zorgverleners vaak niet. Bovendien wordt het hierdoor mogelijk delen van 
de zorg vooruit te plannen. Afspraken die op een bepaald moment gemaakt 
worden, zijn vaak afhankelijk van eerdere stappen en van de beschikbare 
capaciteit in andere organisatieonderdelen, bijvoorbeeld als voor een con-
sult eerst een CT-scan nodig is. Door de stappen in het proces bij de geïn-
tegreerde planning te beschrijven worden deze afhankelijkheden inzichte-
lijk. Daardoor kunnen ze beter ingepland worden. Bovendien kan voor elk 
zorgprogramma ook worden vastgelegd wat de kwaliteitscriteria zijn. Dit 
betreft bijvoorbeeld op welke termijn patiënten gezien moeten worden en 
wanneer en hoeveel herhaalconsulten nodig zijn. De kwaliteitscriteria kun-
nen dan ook gedefinieerd worden op het niveau van de daadwerkelijke zorg. 
Bovendien kan inzichtelijk worden gemaakt welke taken in het traject ver-
richt dienen te worden en door wie. Op deze manier kan taakherschikking di-
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rect worden ingepast. Door op deze manier de zorg her in te richten kan ten 
slotte het proces beter worden ondersteund door ICT. Uiteraard ligt de test 
van deze aanpak in de praktijk. Hieronder schetsen we daarom twee voor-
beelden waarin het bovenstaande is toegepast. Daaruit wordt duidelijk dat 
deze andere manier van werken inderdaad veel voordelen biedt, maar ook 
dat er nog tal van problemen zijn. Die zijn overigens niet zozeer van techni-
sche, maar vooral van economische, sociale en medische aard.

 
7.3 ZorgDomein: van gescheiden werelden naar samenwerking 

tussen huisarts en specialist?

De huidige samenwerkingsrelatie tussen huisartsen en specialisten kent tal 
van gebreken. Zo wordt onder meer een gebrekkige kwaliteit van verwijzin-
gen door huisartsen genoemd en een gebrek aan de tijdigheid en bruikbaar-
heid van retourberichten van medische specialisten (O’Donnell 2000; Van 
Walraven et al. 999). Informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt 
en de eventueel ingezette behandeling is slecht verspreid over de verschillen-
de plekken waar de patiënt onder behandeling is (Van der Kam et al. 200). 
Voor patiënten is het gebrek aan continuïteit tussen verschillende zorginstel-
lingen een van de grootste aandachtspunten. Patiënten voelen zich vaak aan 
hun lot overgelaten als ze van de ene naar de andere zorgprofessional worden 
verwezen (Preston et al. 999). Met het project ZorgDomein wordt gepro-
beerd om aan deze problemen tegemoet te komen. ZorgDomein is een door 
de Plexus Medical Group (PMG) ontwikkelde ICT-applicatie om de commu-
nicatie tussen huisartsen en specialisten te optimaliseren. Het doet dit door 
het zorgtraject niet te organiseren rond zorgverleners, maar rond patiënten-
groepen. 
 Per  juni 2004 is ZorgDomein in de regio Zuidoost-Brabant operatio-
neel. Circa honderd huisartsen kunnen verwijzen naar tien specialismen in 
de regionale ziekenhuizen. In ZorgDomein worden, waar mogelijk, zorg-
programma’s dan ook gecombineerd met consulten van specialisten en zie-
kenhuisdiagnostiek. Dat betekent dat logistieke processen in het ziekenhuis 
kunnen worden aangepast aan vooraf gedefinieerde patiëntenstromen. Ge-
integreerde planning wordt mogelijk. Met name voor combinatieafspraken 
zijn in de betrokken ziekenhuizen poliklinische zorgprogramma’s ontwik-
keld die het mogelijk maken dat patiënten bijvoorbeeld diagnostiek en con-
sult op hetzelfde dagdeel hebben. Dit kan een aanzienlijke vermindering van 
de wachttijden met zich meebrengen (Franken 2003; Meijerink 2003).
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 Voor alle verwijzingen worden protocollen ontwikkeld in werkgroepen 
van specialisten en huisartsen, waarin criteria worden vastgelegd voor de ver-
wijzing en voor de taakverdeling tussen huisarts en specialist. Die taakverde-
ling betreft dan bijvoorbeeld het verrichten van aanvullende diagnostiek in 
de eerste lijn of het daar verrichten van het vervolg van de behandeling. Daar-
naast kunnen afspraken tussen specialisten en huisartsen worden gemaakt 
over een betere informatievoorziening, bijvoorbeeld op welke momenten 
welke informatie wordt opgenomen in de retourbrieven. Gebruik wordt ge-
maakt van gestandaardiseerde verwijsbrieven die weer zijn gebaseerd op een 
nationaal vastgestelde richtlijn (NHG, COSIM, en CSIZ 2000). Deze worden 
echter aangepast aan lokale routines. ZorgDomein is gekoppeld aan Huis-
arts Informatie Systemen (HIS) en gebruikt daaruit informatie om brieven te 
genereren. Koppeling met de Ziekenhuis Informatie Systemen (ZIS) is nog 
niet gerealiseerd, maar met behulp van aanvullende software kunnen stan-
daard retourbrieven worden verstuurd van specialist naar huisarts.
 Een huisarts die een patiënt wil verwijzen, logt vanuit het HIS in op de 
centrale ZorgDomein server, kiest voor een specialisme en kan dan het 
zorgaanbod zien van alle aangesloten ziekenhuizen in de regio. Dit betreft 
alle mogelijke verwijzingen, de criteria waaraan de verwijzing dient te vol-
doen, en de huidige wachttijden voor de polikliniek. Vervolgens wordt een 
verwijzingsbrief gegenereerd. Een verwijzing geschiedt in twee stappen. In de 
eerste stap wordt een kort bericht aan het betreffende ziekenhuis verzonden 
waarin het soort verwijzing, de naam van de huisarts en een uniek patiënten-
nummer is opgenomen. Dit nummer wordt ook aan de patiënt gegeven, die 
naar het ziekenhuis kan bellen om een afspraak te maken. De patiënt krijgt 
ook direct patiënteninformatie mee, zowel medisch inhoudelijke informatie 
als informatie over het traject dat hem of haar in het ziekenhuis te wachten 
staat. In een tweede stap maakt de huisarts de eigenlijke verwijsbrief, waarin 
de medische informatie van de patiënt en de reden om te verwijzen wordt 
gespecificeerd. Informatie over zowel de patiënt als het soort verwijzing is 
hierdoor al vroeg bij het ziekenhuis bekend.
 De ervaringen met het werken van ZorgDomein zijn tot nu toe overwe-
gend positief (Bal en Mastboom 2004b). Huisartsen  doen (vrijwel) al hun 
verwijzingen door middel van het programma en ook medisch specialisten 
maken veel gebruik van de mogelijkheid om retourbrieven elektronisch te 
verzenden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat alles vlekkeloos verloopt. Pro-
blemen doen zich zeker nog voor. Aan een van deze problemen besteden we 
hier meer aandacht: de manier waarop binnen ZorgDomein met de ver-
wijzing wordt omgegaan en de rol van de eerstelijns diagnostiek hierbij. Op 
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deze wijze worden een aantal problemen in de samenwerking tussen huis-
artsen en specialisten toegelicht. Het gaat hier vooral om problemen rond de 
marktconcurrentie en professionele status en om medisch inhoudelijke pro-
blemen (Bal en Mastboom 2004a). Het gaat er niet om of deze problemen 
op objectieve argumenten berusten, maar om te laten zien dat de mede door 
de ICT veranderde positie van de eerstelijns diagnostiek in de taakverdeling 
tussen huisartsen en medisch specialisten niet vanzelfsprekend is.
 Huisartsen in Nederland hebben de afgelopen decennia veel geïnvesteerd 
in de ontwikkeling van diagnostische faciliteiten. Niet alleen zijn huisartsen-
praktijken steeds beter ingericht voor diagnostisch onderzoek, ook zijn er re-
gionale diagnostische centra opgericht, de huisartsenlabs. In de regio Zuid-
oost-Brabant maken veel huisartsen gebruik van het Diagnostisch Centrum 
Eindhoven (DCE), maar voor een aantal specifieke onderzoeken bieden zie-
kenhuizen ook diagnostische faciliteiten voor huisartsen. In dat geval vindt 
het onderzoek in het ziekenhuis plaats, maar wordt de patiënt verder be-
handeld door de huisarts. De diagnostiek is niet bedoeld als voorbereiding 
voor een verwijzing, maar juist om te kijken of de patiënt in de eerste lijn zelf 
behandeld kan worden. Als huisartsen, vanwege de aard van de klachten of 
het benodigde onderzoek, al weten dat ze moeten gaan verwijzen, verwijzen 
zij ook direct. De eerstelijns diagnostiek kan echter ook zaken aan het licht 
brengen die alsnog een verwijzing noodzakelijk maken.
 De eerstelijns diagnostiek, en vooral de verdere ontwikkeling ervan, is 
echter niet onomstreden. In de eerste plaats is de diagnostiek ook een eco-
nomische markt waarop huisartsen en ziekenhuizen concurreren. Vooral de 
kleinere ziekenhuizen zijn voor hun functioneren voor een deel mede afhan-
kelijk van het verkrijgen van een redelijk aandeel van deze markt. Ontwikke-
lingen die dreigen te gaan knabbelen aan dit aandeel, worden dan ook als een 
bedreiging gezien. Het gaat op die markt overigens niet alleen om economi-
sche middelen, maar ook om status. Wie de beschikking heeft over diagnos-
tiek, verhoogt zijn of haar positie in de ‘politieke’ strijd tussen de eerste en de 
tweede lijn. Ten slotte worden ook medische argumenten aangevoerd om de 
positie van de eerstelijns diagnostiek te kritiseren. Deze zou, volgens sommi-
ge specialisten, leiden tot overdiagnostiek. Er zou in de eerstelijns diagnos-
tiek allerlei onderzoek worden verricht waar huisartsen vervolgens niets mee 
kunnen. Dit omdat ze de resultaten niet voldoende kunnen interpreteren of 
omdat ze na de diagnostiek toch geen behandeltraject in kunnen zetten an-
ders dan door een verwijzing.
 Het voorbeeld van ZorgDomein laat zien dat door gestandaardiseerde 
verwijsprogramma’s en procesondersteunende ICT geïntegreerde planning 
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mogelijk is. Het voorbeeld laat echter ook zien dat bij de ontwikkeling van 
transmurale zorgprogramma’s niet alleen technische, maar ook economi-
sche, sociale en medisch inhoudelijke aspecten een rol spelen. Dergelijke 
aspecten bepalen mede de speelruimte waarin zorgvernieuwing gestalte kan 
krijgen, en zijn bovendien van invloed op de vorm van die zorgvernieuwing. 
Een tweede voorbeeld, aan de hand van het Transmuraal Glaucoom Project 
in Rotterdam, kan dit nog verder illustreren.

7.4 Het Transmuraal Glaucoom Project

De oogzorg in Nederland kenmerkt zich door zeer lange wachttijden voor 
specialistische hulp. Wachtlijsten van meer dan drie maanden zijn geen uit-
zondering. Daarmee is de oogzorg een van de specialismen met de langste 
wachttijden. Voor een deel is dit te wijten aan onvoldoende capaciteit. In ver-
gelijking tot onze buurlanden zijn er in Nederland relatief weinig oogartsen 
werkzaam. Terwijl in Duitsland en België één oogarts per 6.300 respectie-
velijk .900 inwoners werkzaam is, is deze verhouding in Nederland één op 
36.400. Daar komt bij dat huisartsen toenemend patiënten verwijzen naar 
de oogarts, omdat zij zelf de specialistische kennis missen om deze patiën-
ten te behandelen (Stevens et al. 2002). Bovendien is het in Nederland nog 
nauwelijks gelukt om professionals, zoals optometristen werkzaam in opti-
cienwinkels, te betrekken in de oogzorg. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, waar optometristen al veel langer 
een integraal onderdeel uitmaken van de oogzorg. 
 Ondanks dat de optometrist intussen is erkend als beroep in de gezond-
heidszorg, is zijn positie in de Nederlandse gezondheidszorg omstreden. 
Ook hierbij spelen zaken als status en marktpositie een rol. Zo merken Ste-
vens en anderen naar aanleiding van een studie naar verschillende professies 
in de oogzorg op: ‘There is a clear hierarchy of professional competence (..) 
[which] shows a gap between medical and non-medical professions’ (Stevens 
et al. 2000: 446). Vooral de commerciële activiteiten van optometristen spe-
len een rol in deze negatieve beoordeling. Daartegenover staat dat door de 
grote druk op de oogzorg het zonder de inzet van optometristen niet mo-
gelijk is om de gewenste kwaliteit van zorg te leveren. Met name de vroege 
opsporing van een aantal van de meest voorkomende oogziekten, zoals reti-
nopathie en glaucoom, komt in Nederland onvoldoende van de grond.
 In dit kader is in het Rotterdamse Oogziekenhuis het Transmuraal Glau-
coom Project (TGP) gestart, waarbij optometristen een belangrijke rol heb-
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ben in de opsporing van patiënten met een vroege fase van glaucoom (zie De 
Mul et al. 2004; De Bont et al. 2004). In het project werden taken gedele-
geerd van de oogarts naar de optometrist. Dit werd mede mogelijk gemaakt 
door apparatuur die op een gestandaardiseerde manier foto’s van ogen be-
oordeelt op glaucoom. De met deze zogeheten GDx gemaakte foto’s worden 
opgeslagen in een database waarin ook meta-informatie over de foto’s kan 
worden verwerkt, zoals de beoordeling door de technisch oogheelkundig as-
sistent of de oogarts. Hierdoor kan de database als een geïntegreerd kwali-
teitssysteem worden gebruikt. Aanvankelijk was het de bedoeling om opto-
metristen niet alleen foto’s te laten maken, maar ze ook te laten beoordelen of 
patiënten door de oogarts zouden moeten worden gezien. Voor de controle 
op de kwaliteit is echter een tussenstap geïntroduceerd waarbij eerst de tech-
nisch oogheelkundig assistent in het Oogziekenhuis de kwaliteit van de door 
de optometristen gemaakte foto’s beoordeelt en deze indeelt naar ‘pluis’ en 
‘niet pluis’. 
 Gedurende de loop van het project zijn de betrokken professionals – op-
tometristen, technisch oogheelkundigen en de oogarts – echter steeds min-
der tevreden geworden over de taakverdeling. Deze ontevredenheid groeide, 
terwijl tegelijkertijd bleek dat de kwaliteit van de geboden zorg juist toenam. 
Het project droeg ertoe bij dat oogartsen veel meer glaucoompatiënten za-
gen en vooral in een veel eerder stadium van progressie. Bovendien bleek dat 
de kwaliteit van de door optometristen gemaakte foto’s zodanig hoog was dat 
de overgrote meerderheid ervan (ruim 90%) kon worden gebruikt voor een 
bepaling van de progressie van glaucoom door de technisch oogheelkundig 
assistent en de oogarts (De Mul et al. 2004). Door de ontevredenheid van de 
betrokken professionals is een verdere taakherschikking, zoals het delegeren 
van de controle van stabiele patiënten naar en de beoordeling van de foto’s 
door de optometristen, echter niet meer gelukt. Bovendien is het gehele pro-
ject in de gevarenzone gekomen. Een aantal optometristen werkt niet meer 
mee en het blijkt lastig om nieuwe optometristen te werven. 
 Deze paradoxale situatie – betere zorg maar ontevredener professionals – 
is vooral te herleiden tot het gebrek aan vertrouwen dat er bestaat tussen de 
verschillende professies. Dit uit zich met name in kritiek op de kwaliteit van 
het werk dat wordt geleverd. Wat vooral opvalt, is dat gedurende het verloop 
van het project de invulling van ‘kwaliteit’ verandert. Aanvankelijk is kwali-
teit vooral verbonden met de foto’s. Die kwaliteit is voldoende als de foto’s 
bruikbaar zijn om glaucoom te diagnosticeren. Als blijkt dat dit in de over-
grote meerderheid van de foto’s het geval is, wordt de definitie van de kwali-
teit door de oogarts echter opgeschroefd tot ‘de best mogelijke’ foto. Dat wil 
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zeggen: kwaliteit wordt nu gedefinieerd als wat technisch mogelijk is. Slechts 
de helft van de foto’s blijkt dan aan dit kwaliteitscriterium te voldoen. Dit 
wordt door de oogarts als onvoldoende beschouwd. Daarnaast wordt een 
nieuw element toegevoegd aan de definitie van kwaliteit, namelijk de mate 
waarin optometristen gedurende het project betere foto’s gaan maken. Dit 
zou te langzaam gebeuren. Optometristen zouden onvoldoende kwaliteit 
leveren omdat ze niet bereid zijn om te leren, ofwel omdat men niet zelfre-
flexief is zoals het een ‘echte’ professional betaamt.
 Om goede foto’s te verkrijgen maakten de optometristen in Rotterdam 
aanvankelijk meer foto’s. Ook besteedden zij meer tijd aan het bewerken van 
de foto’s. Afgesproken was dat optometristen zes foto’s per oog zouden ma-
ken. Het bleek echter dat zij regelmatig meer foto’s maakten. Ze wilden de 
best mogelijke foto’s naar het Oogziekenhuis zenden en maakten daarom 
net zoveel foto’s tot ze tevreden waren. Dat kon omdat de foto’s digitaal wor-
den opgeslagen en voor het maken van extra foto’s geen extra materiaal no-
dig is, alleen extra tijd. In het begin van het project waren de optometristen 
nog wel bereid om extra tijd te investeren, maar gedurende het project zakte 
die bereidheid weg. De reden die ze hiervoor opgaven, is dat ze onvoldoende 
feedback kregen vanuit het Oogziekenhuis. Hoewel de optometristen bereid 
waren een zelfkritische houding aan te nemen, hadden ze daarvoor ook de 
kritiek van anderen – de technisch oogheelkundig assistent, de oogarts – no-
dig. Omdat ze die naar hun idee onvoldoende kregen, raakten ze in de loop 
van de tijd steeds minder geïnteresseerd in het volharden in de zelfkritische 
houding.
 Het voorbeeld van het TGP laat zien dat mogelijkheden voor taakher-
schikking sterk samenhangen met het vertrouwen in de kwaliteit van het 
geleverde werk en uiteindelijk met het onderlinge vertrouwen tussen pro-
fessionals. Hoewel ICT in aanleg taakherschikking mogelijk maakt, blijkt 
dit echter onvoldoende om vertrouwen te genereren. ICT speelt hierbij een 
tweeledige rol. Enerzijds wordt taakherschikking mogelijk omdat een deel 
van het werk wordt gedelegeerd. De GDx-fototechniek maakt het mogelijk 
op een gestandaardiseerde manier foto’s te maken en te beoordelen. Ander-
zijds blijkt het werken met de GDx-techniek echter nieuwe kwaliteitscrite-
ria te introduceren. Niet wat in de praktijk bruikbaar is, maar wat technisch 
mogelijk is, gaat als standaard fungeren. Bovendien blijkt het gebruik van de 
database met de opgeslagen foto’s en meta-informatie onvoldoende te wer-
ken om wederzijdse feedback mogelijk te maken. Mede hierdoor kunnen 
wederzijdse leerervaringen onvoldoende worden uitgebuit, waardoor onte-
vredenheid over elkaars functioneren ontstaat.
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7.5 Conclusie: ICT en taakherschikking als dynamisch proces

Door het inrichten van zorgprogramma’s worden taakherschikking en 
daadwerkelijke ondersteuning door ICT mogelijk gemaakt. In het geval van 
ZorgDomein gebeurt dit door transmurale zorgprogramma’s met gestan-
daardiseerde verwijsafspraken en een gestandaardiseerd zorgaanbod vanuit 
de betrokken ziekenhuizen te ontwikkelen. Dit is gekoppeld aan criteria 
waaraan de eerstelijns diagnostiek moet voldoen voordat een verwijzing kan 
worden gemaakt. Het op deze manier verhogen van de transparantie van het 
transmurale zorgproces maakt het voor alle betrokken actoren niet alleen 
inzichtelijk wat er in het zorgtraject van individuele patiënten gebeurt, het 
creëert tevens de mogelijkheid om onderdelen van taken te distribueren tus-
sen de zorgprofessionals en deze vooraf te plannen. Door gebruik te maken 
van ICT kan het coördinatiewerk tussen de verschillende stappen aanzien-
lijk worden verminderd. Ook in het Transmuraal Glaucoom Project maken 
ICT en het herschikken van taken in de richting van de optometristen, het in 
aanleg mogelijk om tot herinrichting van het zorgproces te komen. Tevens 
kunnen hieraan kwaliteitscriteria worden gekoppeld, zoals de hoeveelheid 
patiënten die wordt opgespoord, en de ziektefase waarin zij zich bevinden. 
 Het centraal stellen van zorgprogramma’s levert een belangrijke bijdrage 
aan een meer integrale benadering van problemen die spelen in de zorg. Al-
lerlei onderdelen die voorheen vaak gefragmenteerd werden georganiseerd, 
zoals de ICT-ondersteuning, het herschikken van taken en de kwaliteit van 
zorg, kunnen nu in samenhang worden bekeken. Zoals de twee voorbeelden 
laten zien, is dit echter geen gemakkelijke opgave. Zo spelen concurrentie 
en statusconflicten tussen de betrokkenen een rol (Buchanan 997). Ook de 
wijze waarop ICT aansluit bij de werkpraktijken van de verschillende profes-
sionals, is van belang. Bovendien is het vertrouwen in elkaars werk belang-
rijk. Het gaat bij dit alles zeker niet om een statisch gegeven. Zoals we heb-
ben gezien in het glaucoomproject, veranderen bijvoorbeeld de gehanteerde 
kwaliteitscriteria in de tijd. Taakherschikking is dus geen kant-en-klaar pro-
duct, maar een proces waarin zowel de taken als de onderlinge verhoudingen 
in de tijd verschuiven. Dit heeft belangrijke consequenties voor de opzet van 
zorgvernieuwingsprojecten. Het betekent vooral dat flexibiliteit in de zorg-
projecten nodig is, zodat veranderingen in het project kunnen worden gefa-
ciliteerd, nieuwe actoren een plek kunnen krijgen en veranderende verwach-
tingen kunnen worden meegenomen. 
 Een pragmatische insteek van zorgprogramma’s, waarbij slechts daar 
wordt gestandaardiseerd waar dit echt nodig is, kan deze flexibiliteit moge-
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lijk maken. Bovendien wijzen de bevindingen op het belang van evaluaties 
van dergelijke projecten die het mogelijk maken om gaandeweg het project 
veranderingen te signaleren. Dergelijke evaluaties dienen gebruik te maken 
van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hierdoor 
kan inzicht worden gekregen in tussentijdse effecten van de projecten en 
kunnen nieuw opkomende zaken worden opgespoord. Door een combina-
tie van een gestandaardiseerd zorgprogramma en procesondersteunende ICT 
wordt een gecontroleerde taakherschikking mogelijk. Maar bij dit alles spe-
len economische, sociale en medisch inhoudelijke aspecten een rol. Het zijn 
vooral deze aspecten die de speelruimte van de transmurale zorgvernieuwing 
en de rol van ICT daarin bepalen.
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8 Leren en ICT 

Hans van Gennip en Huub Braam

‘Nederland Kennisland!’ zo luidt de leuze van ambitieuze beleidsmakers. Veel 
kennis wordt van oudsher in het onderwijs overgedragen. Maar gaat het 
in het onderwijs niet steeds meer om het zelfstandig verwerven van kennis 
dan om kennisoverdracht? Sporen actuele ontwikkelingen in het onderwijs 
nog met de ambitie om van Nederland een kennisland te maken? Zoals in 
hoofdstuk  is aangegeven, wordt van werkenden in de kenniseconomie ver-
wacht dat zij doelmatig informatie kunnen ontsluiten en selecteren. Boven-
dien moeten ze een veelheid aan gegevens op een hoger niveau kunnen tillen 
zodat kennis te delen is met andere kenniswerkers. Zijn dit de competenties 
die daadwerkelijk in het onderwijs worden aangeleerd en via ICT worden ge-
faciliteerd? 

8. Onderwijs kennisland?

In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de ontwikkeling naar een kennismaat-
schappij gespiegeld en ondersteund wordt door ontwikkelingen in onder-
wijsland. In het onderwijs zijn inzichten aan het veranderen over hoe leer-
lingen het beste kunnen leren. Dit heeft geresulteerd in een nadruk op ‘actief 
leren’. Dit is te beschouwen als een andere manier om met ‘kennis’ om te 
gaan. Volgens deze benadering is het verwerven van kennis een actief pro-
ces waarbij de lerende zich al doende een steeds scherper beeld vormt van de 
werkelijkheid. Dit proces wint aan kracht wanneer de bij de leerlingen in op-
bouw zijnde cognitieve voorstellingen worden uitgewisseld en getoetst aan 
de denkbeelden van anderen. ‘Echte’ kennis reikt verder dan het van buiten 
leren van plaatsnamen en formules. Leerlingen moeten leren hoe met grote 
hoeveelheden informatie om te gaan en hoe deze tot kennis te smeden. 
 Aangewakkerd door zogenaamde sociaal-constructivistische inzichten is 
in het onderwijs een beweging op gang gekomen van kennisoverdracht naar 

  29
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het zelf eigen maken van kennis. Het doel is niet alleen dat leerlingen een 
solide kennisbasis verwerven, maar dat zij zich bovendien een scala aan ken-
niscompetenties eigen maken. De essentie van effectief en actief leren is door 
De Corte (996) samengevat. In dit hoofdstuk werken wij dit uit aan de hand 
van de volgende zeven onderwijskundige trends richting actief leren. Elke 
trend staat voor een na te streven situatie bij het inrichten van leerprocessen. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in onderwijskundige trends die be-
trekking hebben op het leerproces (de eerste vijf punten), en onderwijskun-
dige trends die betrekking hebben op het niveau van de schoolorganisatie (de 
punten 6 en 7).

 Van onderwijzen naar actief leren. 
2  Van individueel werken naar communicatie en samenwerking tussen leer-

lingen. 
3 Van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat. 
4 Van reproductievaardigheden naar (digitale) kenniscompetenties. 
5 Naar het monitoren van de voortgang van leerlingen in het leerproces.
6 Van individueel werken als leerkracht naar werken als team.
7  Naar reflexieve schoolontwikkelingsprocessen, gestuurd door een onder-

wijskundige visie en beleid. 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan het effectief en actief le-
ren krachtig ondersteunen. Met ICT is informatie wereldwijd te ontsluiten, 
kunnen communicatiestromen vlotter verlopen en is kennisdeling te bevor-
deren. ICT vervult zodoende een brugfunctie tussen ‘kennis’ en ‘de lerende 
organisatie’. Bij deze lerende organisatie gaat het zowel om de leerlingen en 
leraren als om de schoolorganisatie. Hierbij is een parallel te trekken met de 
in hoofdstuk  geschetste trits ‘ICT’ – ‘kennis’ – ‘organisatie’. Zie figuur 8..

Figuur 8. De drie-eenheid ICT, kennis en leren/schoolorganisatie
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Bij elk van de zeven punten van actief leren behoren specifieke ontwikke-
lingen in het ICT-gebruik. Deze ontwikkelingen zullen in dit hoofdstuk de 
revue passeren aan de hand van de uitkomsten van de ICT-onderwijsmoni-
tor. Dit is een graadmeter van de digitalisering van het onderwijs. Vanaf het 
schooljaar 997-998 is de monitor jaarlijks uitgevoerd in verschillende on-
derwijssectoren met als doel het gebruik van ICT in het onderwijs te volgen 
(Van Gennip et al. 2002; Van Kessel et al. 2004). De monitor geeft een actu-
eel en representatief overzicht van beschikbaarheid en gebruik van ICT in het 
onderwijs. Hij wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De hier gepresenteerde gegevens 
uit de ICT-onderwijsmonitor hebben steeds betrekking op het basisonder-
wijs, het voortgezet en het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De 
gegevens zijn gebaseerd op representatief survey-onderzoek, gehouden bij 
ICT-coördinatoren en leraren. ICT-coördinatoren spelen in onderwijsinstel-
lingen een sleutelrol bij het ontwikkelen en uitvoeren van ICT-beleid. Lera-
ren zijn gevraagd naar hun ICT-gebruik in het onderwijs. 

8.2  Voorwaarden: infrastructuur, stimulering en software 

Vóór de bespreking van de resultaten van de ICT-onderwijsmonitor met be-
trekking tot de zeven punten van actief leren gaan we hier eerst in op enige 
belangrijke voorwaarden. ICT kan de genoemde onderwijskundige en orga-
nisatorische ontwikkelingen pas effectief ondersteunen indien aan een aan-
tal technische en implementatievoorwaarden is voldaan. Allereerst moet de 
ICT-infrastructuur interne en externe informatie- en kennisstromen moge-
lijk maken. Verder moet de school de nodige stimuleringsmaatregelen treffen 
om ICT instellingsbreed ingevoerd te krijgen onder het onderwijsgevend per-
soneel. Voorts moet de software voor in de klas en voor de schoolorganisatie 
operationeel en functioneel zijn. Een extra stimulans hiervoor kan de externe 
ondersteuning via digitale platforms voor kennisontsluiting en kennisuitwis-
seling bieden. Hierbij valt te denken aan ‘Kennisnet’ of  ‘ICT op School’. 

ICT-infrastructuur
De afgelopen zeven jaar is de leerlingcomputerratio, het aantal leerlingen dat 
samen één computer deelt, in rap tempo gunstiger geworden (tabel 8.). In 
het schooljaar 2003-2004 was er in het basisonderwijs één computer per ze-
ven leerlingen en in het voortgezet onderwijs één per negen leerlingen. In het 
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (de BVE-sector) is de situatie 
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het gunstigst: per zes leerlingen is er één computer. Basisonderwijs en voort-
gezet onderwijs hebben sinds het einde van de jaren negentig hun achter-
stand op de BVE-sector ingelopen. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat 
in alle drie de onderwijssectoren een minderheid van de leraren het aantal 
computers op school als probleem ziet. 

Tabel 8.   Leerlingcomputerratio volgens de ICT-coördinatoren (gemiddelde per 
schooljaar)

schooljaar 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04

basisonderwijs 27 17 12 9 8 7 7

voortgezet onderwijs 20 18 13 12 10 9 9

beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie

- 7 7 9 7 7 6

Van de leraren op de basisschool en in de BVE-sector heeft tweederde een 
computer op de werkplek. In het voortgezet onderwijs geldt dat echter maar 
voor een kwart van de leraren. Andere cijfers, hier niet weergegeven, tonen 
dat de kwaliteit van de computers in de afgelopen jaren in alle drie de secto-
ren sterk is verbeterd. Er zijn dus méér en betere computers in school geko-
men (Van Gennip et al. 2002).
 Zijn met het groeiend aantal computers de mogelijkheden voor kennis-
ontsluiting via het internet echter ook toegenomen? Alle onderwijsinstellin-
gen blijken al enige jaren of langer met internet verbonden te zijn, veelal via 
de kabel of glasvezel en in mindere mate via ADSL of telefoon/ISDN. Voor 
een klein deel van de instellingen vormt de satelliet de verbindende schakel 
met het internet. In de afgelopen jaren is in het basis- en voortgezet onder-
wijs voor de leerlingen het aantal computers met een internetaansluiting 
flink gestegen. Figuur 8.2 laat zien dat de leerlinginternetratio sterk is verbe-
terd. Leerlingen hoeven een internetcomputer met minder anderen te delen. 
In 2003-2004 is in het basisonderwijs per twaalf leerlingen één internetver-
binding beschikbaar; in het voortgezet onderwijs ligt die verhouding nog 
iets gunstiger en wel één per tien leerlingen. In de BVE-sector is de leerlin-
ginternetratio al jaren gunstiger: op zes onderwijsdeelnemers is er één inter-
netaansluiting. Samengevat kan worden geconstateerd dat in het voortgezet 
onderwijs en de BVE-sector bijna alle computers voor leerlingen een internet-
aansluiting hebben. In het basisonderwijs is dat echter nog niet het geval. 
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Figuur 8.2 Leerlinginternetratio volgens ICT-coördinatoren (gemiddelden)

In de afgelopen jaren zijn vrijwel alle scholen bovendien over een intern net-
werk gaan beschikken. Vooral basisscholen hebben in korte tijd een inhaal-
slag verwezenlijkt. Daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voldaan om 
te komen tot kennisontsluiting en kennisuitwisseling. Er is echter nog wel 
een beperking te noemen. In het basis- en voortgezet onderwijs hebben op 
minder dan tien procent van de scholen de leraren van huis uit toegang tot 
het schoolnetwerk. Voor de BVE-sector ligt dit iets gunstiger. Hier kunnen 
op bijna een kwart van de instellingen leraren van huis uit contact leggen met 
het interne netwerk.
 Als de ontwikkelingen in de infrastructuur worden samengevat, kan wor-
den geconcludeerd dat het overgrote deel van zowel de leerlingen als de le-
raren online kan. Infrastructureel gezien staat de poort dan ook open voor 
kennisontsluiting en kennisuitwisseling via internet en het eigen, interne 
netwerk. 

Stimuleringsmaatregelen 
Van belang voor de ontwikkeling van het actief leren is op welke wijze scho-
len bevorderen dat leraren hun onderwijs mede inrichten met ICT. Een aan-
tal stimuleringsmaatregelen om de digitalisering van het onderwijs te be-
vorderen kan hier genoemd worden (tabel 8.2). Allereerst stimuleren veel 
scholen het verwerven van ICT-basisvaardigheden bij docenten. Op ongeveer 
een kwart van de onderwijsinstellingen bekwamen zij zich ook in didactische 
vaardigheden en ICT. Verder biedt circa de helft van de instellingen leraren 
ruimte om te experimenten met ICT en om dingen uit te proberen in de klas. 
Collegiale uitwisseling van ICT-ervaringen wordt eveneens bevorderd. Het 
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aantal basisscholen dat deze maatregelen neemt, is in korte tijd verdubbeld. 
Op circa een kwart van de onderwijsinstellingen vormt ICT een aandachts-
punt bij selectie van personeel en bij functioneringsgesprekken. Opvallend is 
de toename van stimuleringsmaatregelen in het basisonderwijs tussen 2002-
2003 en 2003-2004. In het voortgezet onderwijs is het stimuleringsbeleid in 
die periode niet toegenomen, maar daar lag het al op een relatief hoog ni-
veau. We kunnen concluderen dat scholen zeker niet stilzitten om het on-
derwijsgevend personeel ICT eigen te laten maken.

Tabel 8.3   Activiteiten om leraren te stimuleren ICT toe te passen volgens ICT-
coördinaten (%)

basis-

onderwijs

voortgezet 

onderwijs

beroepsonder-

wijs en volwas-

seneneducatie

schooljaar 02-03 03-04 02-03 03-04 03-04

scholing in ICT-basisvaardigheden 38 50 60 51 66

consequent uitdragen dat ICT waardevol is voor het 

onderwijs 32 72 67 69 72

inhoudelijke ondersteuning door ICT-coördinator 29 62 62 61 54

ruimte bieden voor experimenten/uitproberen 24 50 66 57 53

collegiale uitwisseling kennis/ervaring 21 52 50 54 49

scholing didactische ICT-vaardigheden 12 22 25 19 30

bij selectie personeel letten op ICT-competenties  9 16 27 28 26

ICT als vast onderwerp bij functioneringsgesprekken  7 24 29 26 19

Externe impulsen: softwareaanbod en digitale kennisplatforms
Een bottleneck bij de digitalisering van het onderwijs is de beschikbaarheid 
van educatieve software. Veel leraren – vooral in het voortgezet onderwijs 
– klagen over een gebrekkig aanbod. De vraag is of zij daarin helemaal gelijk 
hebben. Zo biedt de Programma-matrix (www.programmamatrix.nl) bij-
voorbeeld een keur aan programmabeschrijvingen die kunnen helpen bij de 
keuze van te gebruiken software. In 200 zag Kennisnet het licht. Dit stelt zich 
ten doel de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs maximaal te benutten. 
Het faciliteert en stimuleert online leren, structureert educatieve content en 
biedt diensten die ICT in het onderwijs eenvoudig toepasbaar maken. Via de 
communities kunnen docenten contact leggen met collega’s om ervaringen en 
lesmateriaal uit te wisselen. Per week zijn er 600.000 of meer bezoeken, aldus 
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een persbericht van Kennisnet. Kennisnet wordt door basisscholen en scho-
len voor voortgezet onderwijs vooral benut voor kennisuitwisseling en het 
ontsluiten van educatieve software. Eveneens in 200 is de Stichting ICT op 
School opgericht. Deze stichting zet zich in voor verbetering van ICT-produc-
ten en -diensten gericht op integratie van ICT in primair en voortgezet onder-
wijs. Tot de hoofdtaken behoren het ontsluiten van informatie en kennis over 
de producten en diensten op het gebied van ICT in het onderwijs en het con-
cretiseren en bundelen van de vraag naar deze producten en diensten. Verder 
is een taak het doen ontwikkelen van kennis over integratie van ICT in het on-
derwijs. Uit ICT in cijfers 2003-2004 (2004) blijkt dat scholen de Stichting ICT 
op School raadplegen voor het ontwikkelen van hun visie en het stimuleren 
van kennisuitwisseling. Meer basisscholen dan instellingen voor voortgezet 
onderwijs doen een beroep op ICT op School voor het ontsluiten van educa-
tieve software en het ondersteunen van het didactisch toepassen van ICT. 
 Veel leraren kennen deze en andere wegwijzers (zoals ‘Entree’ of het ‘Leer-
middelenplein’ van de SLO) echter niet. Deze hulpmiddelen worden, voor-
zover bekend bij betrokkenen, bovendien nog maar incidenteel gebruikt. De 
weinige gebruikers zijn wel redelijk tevreden (ICT in cijfers 2003-2004, 2004). 
In de drie onderwijssectoren weten de meeste ICT-coördinatoren echter zelf 
wel voldoende informatie te vinden over beschikbare educatieve software en 
– zij het wat minder – over de specifieke mogelijkheden daarvan. Zij weten 
de weg naar deze hulpmiddelen al wel te vinden. Er zijn volgens hen echter 
nog tal van knelpunten bij de educatieve software, zoals de kosten (licenties), 
de standaardisatie, de aansluiting bij het geboden onderwijs, de onderwijs-
kundige kwaliteit en de onmogelijkheid om de educatieve software op maat 
te maken. Om dergelijke problemen het hoofd te bieden, is een aantal digi-
tale platforms voor kennisontsluiting en kennisuitwisseling opgericht.

8.3 ICT en onderwijskundige trends in het leerproces

Met de meeste voorwaarden steeds beter op orde is het interessant om na te 
gaan in hoeverre de in paragraaf 8. genoemde zeven bouwstenen voor effec-
tief en actief leren nu daadwerkelijk opgeld doen en in hoeverre ICT hierbij 
ondersteunend werkt. 

Van onderwijzen naar actief leren
In onderwijsland wordt gepleit voor het anders inrichten van het onderwijs-
leerproces. Hierbij maakt onderwijzen plaats voor actief leren. Veel scholen 

6351_jaarboek_ict.indb   135 27-01-2005   15:16:50



36 Jaarboek ICT en samenleving 2005

doen hiermee inmiddels ervaringen op. De rol van de leerkracht verandert 
van kennisoverdrager naar begeleider van het leerproces, de rol van de le-
rende wordt actief. Kennisverwerving via kennisontsluiting, kennisuitwis-
seling en kennisconstructie worden in deze visie gestimuleerd. Wordt ICT 
aangegrepen om deze vormen van actief leren te bevorderen? Met andere 
woorden: in welke mate maken leraren en leerlingen gebruik van kennisacti-
verende ICT-mogelijkheden? Wordt ICT ingezet om kennis te ontsluiten, uit 
te wisselen en toe te passen?
 Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn we aangewezen op indi-
catoren uit de ICT-onderwijsmonitor die licht werpen op de mate waarin de 
lerende met ICT gestimuleerd wordt actief te leren. Het internetgebruik voor 
onderwijsdoeleinden door leerlingen is in de afgelopen zeven jaar spectacu-
lair gestegen. Driekwart en meer benut de mogelijkheden van internet. Dat 
geldt voor alle drie de onderwijssoorten (Zeven jaar onderwijs en ICT 2004). 
ICT in cijfers 2003-2004 toont aan dat ongeveer de helft van de basisschoolleer-
krachten hun leerlingen met een zekere regelmaat informatie laat opzoeken 
met internet/cd-rom. In het voortgezet onderwijs en de BVE-sector zet ruim 
zeventig procent van de leraren hun leerlingen aan tot deze vorm van ken-
nisontsluiting. Slechts een zeer klein deel van de leraren in alle sectoren laat 
hun leerlingen hun opdrachten presenteren via een zelfgemaakte website. In 
het voortgezet onderwijs en de BVE-sector maakt zo’n veertig procent van de 
docenten gebruik van presentatieprogramma’s. Het gebruik hiervan zegt als 
zodanig echter nog niet veel over de kwaliteit van de kennisoverdracht: een 
interactief groepsgesprek met ondersteuning van het schoolbord leidt wel-
licht tot levendiger kennisoverdracht en kennisuitwisseling. Het overgrote 
deel van de leerlingen maakt gebruik van tekstverwerkingsmogelijkheden 
voor hun schoolwerk. Opvallend is dat veel leraren hun leerlingen leerstof 
laten oefenen met educatieve software. Dit gebeurt het meest in het basison-
derwijs (‘drill and practice’).
 Aan deze summiere gegevens kunnen echter geen harde conclusies ver-
bonden worden. Onduidelijk blijft of de balans van kennisoverdracht met 
de komst van ICT nu daadwerkelijk verschoven is naar kennisontsluiting en 
actieve kennisverwerving door leerlingen. 

Van individueel werken naar communicatie en samenwerken tussen leer-
lingen
Een tweede aspect van actief leren betreft de gewenste verschuiving van in-
dividueel werken naar communicatie en samenwerken tussen leerlingen. De 
ICT-gerelateerde vraag daarbij is in welke mate het tweerichtingsverkeer tus-
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sen leerkracht en leerling(en) door ICT bevorderd wordt. Ontstaan er door 
ICT meer of betere informatie- en communicatiestromen tussen leerlingen 
onderling en tussen leerlingen en leraren? Het gaat hier dus om de ‘C’ van ICT.
 In 2003-2004 meent ruim zestig procent van de basisschoolleerkrachten 
dat ICT de samenwerking tussen leerlingen stimuleert. In het voortgezet 
onderwijs vindt ruim de helft dat. Dit is een flinke stijging in vergelijking 
met 997-998. Destijds lagen de respectievelijke percentages op 28 procent 
en 32 procent. Dat leerkrachten ICT inzetten bij de communicatie met en 
begeleiding van leerlingen, gebeurt echter nog maar incidenteel in het ba-
sisonderwijs (tabel 8.3). Dat zou kunnen samenhangen met de leeftijd van 
de leerlingen. Aannemelijker is echter dat het dagelijkse contact tussen de 
groepsleerkracht en zijn of haar leerlingen hiervoor voldoende is. In het 
voortgezet onderwijs benaderen heel wat meer leraren de leerlingen via mail 
of internet om ze te informeren, opdrachten te geven, vragen te beantwoor-
den en te reageren op werkstukken. Docenten in de BVE-sector doen dit in 
iets mindere mate.

Tabel 8.3   Gebruik van e-mail, internet en de elektronische leeromgeving in de 
communicatie met en begeleiding van leerlingen, volgens de leraren (%)

basis-

onderwijs

voortgezet 

onderwijs

beroepsonderwijs en

volwasseneneducatie

schooljaar 03-04 03-04 03-04

om informatie te geven aan leerlingen  - 37 29

om opdrachten te geven aan leerlingen  7 50 21

om te reageren op producten/werkstukken van 

leerlingen  3 38 33

om vragen te beantwoorden van leerlingen  4 35 34

om leerlingen te begeleiden tijdens de stage  -  8 25

om leerlingen met elkaar te laten samenwerken 12 40 20

om leerlingen elkaar feedback te laten geven  5 20 14

Volgens leraren biedt ICT dus kansen voor samenwerken tussen leerlingen. 
De communicatie tussen leerling en leraar via ICT-kanalen komt vooral tot 
stand in het voortgezet onderwijs. 

Van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat 
Effectief leren gaat uit van individuele verschillen tussen leerlingen. Daarbij 
past geen klassikaal onderwijs, maar onderwijs op maat. Elektronische leer-
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omgevingen en leren op afstand kunnen dit proces ondersteunen. De meeste 
leerkrachten in het basisonderwijs (82%) vinden dat met ICT beter kan wor-
den aangesloten bij het niveau en tempo van de leerlingen. In het voortge-
zet onderwijs delen minder vakgenoten deze opvatting (60%). Het aantal 
leraren dat deze overtuiging deelt, is in de laatste zeven jaar in geringe mate 
toegenomen. Opvattingen van leraren zijn medebepalend voor hun hande-
len, maar de vraag of het onderwijs door de inzet van ICT ook feitelijk meer 
maatwerk oplevert, is nog niet te beantwoorden.
 Een interessante ICT-toepassing waarmee onderwijs op maat kan worden 
aangeboden, is een elektronische leeromgeving (ELO). Daarmee kan onderwijs 
onafhankelijk van tijd en plaats worden genoten. Het Cinop omschrijft een 
ELO aldus: ‘… het is een hulpmiddel om de organisatie van het leren te onder-
steunen (registratie en voortgang van het leren), multimediale leermaterialen 
en toetsen aan te bieden en de communicatie en samenwerking tussen stu-
denten en docenten te reguleren. Een ELO vormt dus de verbinding tussen 
het proces van het leren, de communicatie die nodig is voor het leren, en de 
organisatie van het leren.’ (http://www.cinop.nl/onderwijs/folders/kl/kl_
003.htm). In 2003-2004 blijken er echter maar weinig leraren een elektro-
nische leeromgeving geregeld te gebruiken. In het voortgezet onderwijs gaat 
het om veertien procent van de leraren, in de BVE-sector om acht procent. In 
het basisonderwijs is dit maar vier procent van de leraren.

Tabel 8.4  Incidenteel of vaak gebruik van diverse functionaliteiten van de elek-
tronische leeromgeving volgens ELO-gebruikende leraren (%)

basis-

onderwijs

voortgezet 

onderwijs

beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie

schooljaar 03-04 03-04 03-04

aanbieden van lesstof 48 78 59

aanbieden van materialen/opdrachten voor 

zelfstudie 

55 78 74

aanbieden van toetsvragen/proeftentamens 24 51 47

leerlingen gezamenlijk opdrachten laten maken 23 76 55

communicatie met mijn leerlingen 18 35 53

volgen en begeleiden van het leerproces van 

leerlingen 

47 40 50

informatie geven over studievorderingen van 

leerlingen 

41 38 47

informatie geven over het onderwijsprogramma 37 36 46
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De beperkte groep gebruikers van een elektronische leeromgeving benut 
deze vooral voor het aanbieden van lesstof, materialen/opdrachten voor 
zelfstudie en het gezamenlijk laten maken van opdrachten (zie tabel 8.4). De 
kansen die een elektronische leeromgeving biedt voor flexibilisering van het 
onderwijs, worden maar slechts beperkt benut.
 Op termijn zou het leren op afstand, ook voor de deskundigheidsbevor-
dering van leraren, meer in zwang kunnen komen. Stijnen (2003) schetst de 
potentie van dergelijke systemen. Wat een evenwichtige combinatie van leren 
op afstand via internet en het leren op school is (‘blended learning’), zal ech-
ter nog in de praktijk moeten blijken. De behoefte van mensen aan directe, 
sociale contacten vormt daarbij een kritische factor. Er zijn aanwijzingen dat 
zonder directe persoonlijke contacten een digitale overleg- en werkomgeving 
niet lang blijft functioneren.

Van reproductievaardigheden naar (digitale) kenniscompetenties
Een vierde kenmerk van actief leren is erop gericht dat leerlingen niet alleen 
de vaardigheid moeten hebben om kennis te kunnen reproduceren, maar dat 
zij zelfstandig in staat moeten zijn om kennis te verwerven. Er zou sprake 
zijn van een overgang van reproductievaardigheden naar (digitale) kennis-
competenties. Digitale vaardigheden kunnen behulpzaam zijn bij het zoe-
ken naar verschillende soorten informatie. Hier staat de vraag naar de mate 
waarin leerlingen en leraren over ICT-competenties beschikken, centraal. We 
maken onderscheid in ICT-basisvaardigheden en internetvaardigheden zoals 
mailen en internet. 
 Als we eerst de aandacht richten op de competenties van leerlingen, kunnen 
we gebruikmaken van de gegevens over de computerkennis van leerlingen uit 
de ICT-onderwijsmonitor 2000-200. Het gaat om een zelfbeoordeling door 
leerlingen van groep zeven van de basisschool en van leerlingen uit het voort-
gezet onderwijs. Veel leerlingen voelen zich zelfverzekerd met de computer. 
In het basisonderwijs vindt bijna tweederde zich ‘best wel goed’, 24 procent 
zelfs ‘heel erg goed’. Het grootste deel van de leerlingen in basis- en voortge-
zet onderwijs zegt bedreven te zijn in internet-, e-mail en basisvaardigheden 
als tekstverwerken. Ook het versturen en ontvangen van e-mail heeft voor de 
meerderheid van de leerlingen geen geheimen meer. Het surfen op internet, 
het printen van webpagina’s, het gebruik van zoekmachines en het downloa-
den van bestanden worden eveneens door een ruime meerderheid beheerst. 
Opvallend is dat meer jongens dan meisjes zeggen bedreven te zijn op ICT-
gebied.
 Wat betreft de competenties van leraren acht ongeveer driekwart van de 
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leraren in de drie onderwijssectoren zichzelf ICT-basisvaardig, dat wil zeg-
gen dat ze de computer en de tekstverwerker kunnen bedienen. In schooljaar 
2003-2004 geeft eenzelfde groep leraren aan mail- en internetvaardigheden 
te beheersen. Zoals figuur 8.3 laat zien, is dit in vergelijking met 997-998 
verdriedubbeld. Er is dus sprake van een sterke toename van het vermogen 
van het onderwijsgevend personeel om via ICT contact te maken en kennis te 
ontsluiten.

Figuur 8.3 Vaardigheid van leraren met e-mail en internet (%)

Voor leraren zijn tevens didactische competenties voor de inzet van ICT in 
het onderwijsleerproces van groot belang. Deze competenties hebben te ma-
ken met het vormgeven van effectieve leerprocessen. Ook op het vlak van de 
didactische toepassing van ICT in het onderwijs is het aantal zich competent 
achtende leraren zeker toegenomen, maar dit blijft toch aanzienlijk achter bij 
de omvang van de groep die bedreven is in de basis- en internetvaardigheden. 
Figuur 8.4 laat zien dat in 997-998 zo’n vijftien procent van de leraren aan-
gaf ICT didactisch in te kunnen zetten. Zeven jaar later ligt het percentage 
leraren dat hiermee vertrouwd is, tussen 38 (basisonderwijs) en 5 procent 
(BVE-sector).
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We kunnen concluderen dat de meerderheid van de leraren met de computer 
kan omgaan en vertrouwd is met e-mailen en internetten. ICT-coördinatoren 
ervaren dit ook. Ze vinden (het ontbreken van) kennis en vaardigheden van 
hun collega’s minder een probleem dan zeven jaar terug. De meerderheid van 
de leraren is echter nog niet bekwaam om ICT didactisch in te zetten voor ef-
fectievere leerprocessen. Dit is in feite waar het om gaat bij ICT in het onder-
wijs. Op dit vlak is dan ook nog aanzienlijke winst te boeken. In het onder-
wijsveld vindt men echter dat het aan tijd schort om nascholing te volgen. 

Naar het monitoren van de voortgang van leerlingen in het leerproces
Het laatste kenmerk van actief leren, voorzover dit het leerproces betreft, 
heeft betrekking op het monitoren van de voortgang van leerlingen in het 
leerproces. ICT biedt hiertoe goede ondersteuningsmogelijkheden in de vorm 
van digitale leerlingvolgsystemen. Maar in hoeverre zijn deze daadwerkelijk 
in gebruik? Tabel 8.5 laat zien dat dertig procent van de basisscholen en scho-
len voor voortgezet onderwijs een volledig digitaal leerlingvolgsysteem heeft. 
In de BVE-sector ligt dit echter nog iets hoger. Als we de scholen daarbij tel-
len die de leerlingen gedeeltelijk op digitale wijze volgen, komen we op een 
ruime meerderheid die ICT benut om de voortgang te bewaken. 
 Toetsen (proefwerken) worden echter nog op een minderheid van de 
scholen digitaal afgenomen. In de BVE-sector gebeurt dit nog het meest. Cij-
ferregistratie in het basisonderwijs is veelal een papieren kwestie, dit in te-
genstelling tot het voortgezet onderwijs waar op dit punt de digitalisering 
sterk is gegroeid.

Figuur 8.4 Didactische ICT-vaardigheden van leraren (%)
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Tabel 8.5   Gebruik van ICT bij het volgen van de voortgang van leerlingen (%)

 

leerlingvolgsysteem cijferregistratie afnemen toetsen/

proefwerken

schooltype bao vo bve bao vo bve bao vo bve

niet digitaal 23 29 20 53 5 29 72 76 60

combinatie digitaal/papier 44 29 37 30 25 32 14 18 31

volledig digitaal 30 31 39  4 69 21  0  4  5

n.v.t.  3 10  5 13  1 19 14  1  4

8.4 ICT en trends in de schoolorganisatie

Traditioneel functioneerden leraren binnen scholen redelijk autonoom en 
stond de klassikale overdracht aan leerlingen van welomschreven kennisge-
bieden centraal. De schoolorganisatie was relatief kleinschalig, stabiel en in-
tern gericht en kende weinig interne afstemmingsniveaus. Dit statische beeld 
is de laatste decennia sterk veranderd door schaalvergroting, deregulering en 
intensivering van het werk. Het onderwijs ontwikkelt namelijk kenmerken 
van een kennis- en netwerkorganisatie. Hierbij zijn samenhang in denken 
en afstemming in de werkuitvoering noodzaak geworden. Werkrelaties en 
werkgerichte communicatie nemen toe, zowel in aantal als in kwaliteit. Twee 
ontwikkelingen hebben betrekking op actief leren tegen de achtergrond van 
de schoolorganisatie. Ook hier kan ICT een brugfunctie vervullen.

Van individueel werken als leerkracht naar werken als team
Samenwerking in teamverband kan ondersteund worden door ICT. Maar in 
welke mate ondersteunt ICT de informatie-uitwisseling en de communicatie 
tussen docenten? Worden mogelijkheden voor gezamenlijke digitale ken-
nisontwikkeling benut? Het zal niemand verbazen dat het mailverkeer voor 
onderwijs de laatste zeven jaar is toegenomen. In het schooljaar 2003-2004 
gebruikte ruim de helft van de leraren in het basisonderwijs bij de voorbe-
reiding van hun lessen e-mail. In het voortgezet onderwijs was dat tachtig 
procent en in de BVE-sector ruim zestig procent. Leerlingen mailen in min-
dere mate dan leraren als het om onderwijs gaat (Van Kessel et al. 2004). Uit 
themastudies in het kader van de ICT-onderwijsmonitor is verder bekend 
dat de schoolleiding het gebruik van e-mail in school stimuleert. Agenda’s 
voor vergaderingen en verslagen daarvan worden in toenemende mate per 
mail verspreid. 
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Er is software beschikbaar om als team gezamenlijk nieuwe kennis te ont-
wikkelen – bijvoorbeeld Knowledge Forum (http://www.knowledgeforum.
com). Deze software maakt het mogelijk dat participanten met elkaar ideeën 
genereren, becommentariëren en verder uitbouwen. Ieder kan zijn of haar bij-
drage leveren op de tijd en plaats die het hem of haar goeddunkt. Het werken 
met zo’n intern kennisforum (Computer-supported Collaborative Learning: 
CSCL) maakt het ontwikkelen van kennis mogelijk. De school als kennisin-
tensieve organisatie komt hiermee in beeld (Stijnen 2003). In de praktijk 
wordt deze software echter (nog) niet aangetroffen. Wel werken scholen on-
derling steeds meer samen voor de uitwisseling van ideeën, voor gezamenlijk 
systeem- en netwerkbeheer en deskundigheidsbevordering. In de BVE-sector 
wordt ook samengewerkt rond de ontwikkeling van programmatuur. We 
concluderen dat leraren in hun werk steeds nauwer op elkaar betrokken ra-
ken, maar dat ICT hierbij nog voornamelijk een informatieve functie heeft.

Naar reflexieve schoolontwikkelingsprocessen, gestuurd door onderwijs-
kundige visie en beleid
Het zevende en laatste kenmerk van actief leren heeft betrekking op het re-
flexieve karakter. Hiermee wordt bedoeld dat het ontwikkelingsproces van 
scholen in toenemende mate bewust gestuurd wordt door een onderwijs-
kundige visie en daarop afgestemde beleidsinspanningen. Enkele jaren gele-
den ging – mede op instigatie van de overheid – de aandacht vooral uit naar 
de toerusting van leraren. De beleidsmatige kant is echter al die tijd niet bui-
ten beeld geweest. De Stichting ICT op School (www.ictopschool.net) biedt 
bijvoorbeeld scholen instrumenten voor diagnose en reflectie op hun aanpak. 
Zo is er een web-based instrument voor de diagnose van de eigen opleidings- 
en leeromgeving ontwikkeld. Er worden daarbij drie ontwikkelingsroutes 
voor scholen onderscheiden. Deze routes gelden overigens niet alleen voor 
door ICT gefaciliteerde veranderingen.
•  De principiële route, waarbij ‘denken’ centraal staat, evenals het ontwik-

kelen van beleid. ICT-beleid wordt hierbij in verband gebracht met de 
onderwijskundige visie van de school. Met het tot reflectie uitnodigende 
webinstrument ‘ICT-Boom’ kan men de voorkeur voor ICT-gebruik in 
leersituaties bepalen.

•  De projectenroute. Door concreet met een ICT-activiteit aan de slag te 
gaan, worden ervaringen opgedaan die weer de basis kunnen vormen voor 
nieuwe activiteiten. Het  ‘doen’ staat hier centraal. 

•  De toerustende route, waar het ‘kunnen’ centraal staat. Eérst leren omgaan 
met ICT als basis voor een vruchtbaar vervolg.

6351_jaarboek_ict.indb   143 27-01-2005   15:16:53



44 Jaarboek ICT en samenleving 2005

Het is de bedoeling dat scholen alle routes doorlopen om bij de eindbestem-
ming aan te komen: ‘denken’, ‘doen’ en ‘kunnen’ horen bij elkaar. Het is niet 
precies bekend welke invoeringstrajecten scholen bewandelen (Mooij en 
Smeets 99). Een veel gehanteerde ‘invoeringsstrategie’ voor ICT in de school 
is meestal ‘leren door te doen’. Uit de ICT-onderwijsmonitor blijkt wel dat de 
meeste scholen in de drie besproken onderwijssectoren een beleidsvisie op 
ICT hebben. Deze is meestal afgeleid van hun onderwijskundige visie. Ook 
heeft een meerderheid een ICT-investeringsplan. In beleidsplannen staan 
vaak voornemens rond de gefaseerde aanschaf van apparatuur en software, 
scholing van leraren en de wijze van ondersteuning van het invoeringsproces. 
Niet bekend is hoe diepgaand deze beleidsplannen ingaan op de didactiek 
van ICT voor actief leren en of ze daarvoor handreikingen bieden.

8.5  Conclusie: naar actief leren op school

Vastgesteld kan worden dat aan een aantal primaire voorwaarden is voldaan. 
De ICT-infrastructuur is aanwezig en scholen nemen ICT serieus. Zowel le-
raren als leerlingen zijn bekwamer geworden in de omgang met de computer. 
De resultaten uit de ICT-onderwijsmonitor wijzen verder uit dat leraren ICT 
zowel inzetten voor kennisoverdracht als voor actieve kennisverwerving van 
leerlingen. Zeker wat betreft dit laatste lijkt er echter méér mogelijk dan nu 
in de praktijk zichtbaar is. Meer leraren zijn competent geworden wat betreft 
de didactische inzet van ICT, maar toch acht de meerderheid zich niet bedre-
ven ICT te integreren in het onderwijsleerproces (Simons 2002). Qua opvat-
ting zitten veel leraren wel op de hiervoor vereiste golflengte. Ze vinden het 
waardevol dat leerlingen bij het ‘maken van kennis’ met elkaar samenwerken 
en daarbij de communicatieve functies van ICT kunnen gebruiken. Ze onder-
kennen ook de meerwaarde van ICT voor onderwijs op maat. 
 We concluderen dat binnen scholen in toenemende mate informatieover-
dracht (via ICT) plaatsvindt, maar weinig of geen systematische en doordach-
te ICT-ondersteuning van kennisprocessen op ruime schaal. ICT-mogelijkhe-
den worden onderbenut bij de ontwikkeling van de school tot een effectieve 
leer- en kennisorganisatie. 
 Er is dus volop beweging, maar de kwaliteitsslag naar de ‘echte’ inpassing 
van ICT in het onderwijs en het delen en ontwikkelen van kennis in de school 
moet nog plaatshebben. Zo’n geïntegreerde aanpak veronderstelt dat school 
en leraren het onderwijs en de organisatie eromheen anders inrichten. De 
verantwoordelijkheid voor de integratie van ICT in het onderwijs wordt be-
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schouwd als een zaak van de instellingen. Scholen bepalen zelf hoe zij met 
ICT hun onderwijs verbeteren en vernieuwen. Het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen faciliteert de scholen. Daarmee kunnen ICT-
voorzieningen worden aangeschaft en ICT-projecten worden opgezet. De 
titels van de beleidsnota’s van dit ministerie markeren de opeenvolging van 
de inhoudelijke zwaartepunten in het landelijke invoeringsproces. Eerst was 
er het actieplan ‘Investeren in voorsprong’ (997), vervolgens ‘Onderwijs on 
line’ (999) en ‘Leren met ICT’ (2003) Het ideaal van ‘leren met ICT’ vraagt 
van de meeste scholen nog heel veel inspanningen en zal nog jaren op de 
veranderingsagenda prijken. De overheid kan – op afstand – hierbij helpen 
door kleinschalige stimuleringsprojecten als ‘Grassroots’ uit te zetten, good 
practices aan te reiken (zie ICT-schoolportretten van de onderwijsinspectie 
op www.owinsp.nl/themas/ICTbranche) en kennisdeling te bevorderen via 
bijvoorbeeld de ‘Kennisrotonde’ (www.ICTopschool.net). ICT biedt volop 
kansen om het ‘kennispotentieel’ van scholen uit te bouwen, mits deze moge-
lijkheden door de school vanuit een onderwijskundige visie en in samenhang 
worden aangegrepen. 

6351_jaarboek_ict.indb   145 27-01-2005   15:16:53



46 Jaarboek ICT en samenleving 2005

Literatuur

Braam, H. et al. (200). ICT in vogelvlucht. Stand van zaken 2000/200. Nijmegen/Til-
burg: ITS/IVA.

Corte, E. de (996). ‘Instructional psychology’. In: E. De Corte en F.E. Weinert (red.). 
International encyclopaedia of developmental and instructional psychology. Oxford: 
Pergamon.

Gennip, H. van, et al. ICT in cijfers. ICT-onderwijsmonitor schooljaar 200-2002. Nijme-
gen/Tilburg: ITS/IVA.

Investeren in voorsprong.(997) Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschappen. 

Kessel, N. van, et al. (2004). Zeven jaar onderwijs en ICT. ITS/IVA. Leren met ICT (2003) 
Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen .

Mooij, T. en E. Smeets (200). ‘Modelling and supporting ICT implementation in  
secondary schools’. In: Computer & Education (36), p. 265-28.

Neut, I. van der, et al. (2004). ICT in cijfers 2003-2004. Nijmegen/Tilburg: ITS/IVA.
Onderwijs on line (999) Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen .

Simons, R.J. (2002). Digitale didactiek: hoe (kunnen) academici leren ICT te gebruiken in 
hun onderwijs. Utrecht: UU.

Stijnen, P.J.J. (2003). Leraar worden: ‘under construction’? Over lerarentekorten en af-
standsonderwijs voor de opleiding tot leraar. Inaugurele rede Open Universiteit Ne-
derland.

6351_jaarboek_ict.indb   146 27-01-2005   15:16:53



9 ICT-competenties en computerangst van 
werknemers 

Bram Steijn en Kea Tijdens

Uit voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat, naast verschillende 
soorten kennisvaardigheden, ook competenties in het gebruik van informa-
tie- en communicatietechnologie (ICT) van belang zijn voor de positie van 
werkenden op de arbeidsmarkt. Belangrijke vraag hierbij is welke factoren 
bepalen of werknemers ICT-vaardigheden willen leren. Met andere woor-
den, het gaat om de bereidheid van werknemers om door scholing deze 
vaardigheden op te doen. Voor de beantwoording van deze vraag is het van 
belang na te gaan of deze scholingsbereidheid wordt bepaald door individu-
ele kenmerken als geslacht of leeftijd, of dat ook zaken als het type baan dat 
men heeft, of de kenmerken van de werkplek een rol spelen. In dit hoofdstuk 
worden deze vragen onder de loep genomen. Daarbij wordt ook ingegaan op 
een factor die tot nu toe minder belicht is, en wel de vrees die werknemers 
hebben voor de computer. Huiver voor het werken met ICT kan immers de 
scholingsbereidheid in negatieve zin beïnvloeden.

9. Veranderende opleidingseisen

Daar waar in het verleden de opkomst van de lopende band het werk van 
de traditionele vakman heeft veranderd, heeft bijna iedereen in zijn werk nu 
te maken met de bedreigingen en zegeningen die de ICT biedt. Niet alleen 
nieuwe technologie leidt overigens tot veranderingen. Zeker zo belangrijk is 
hoe nieuwe technologie wordt ingebed in de organisatie en hoe zij daadwer-
kelijk wordt gebruikt. Daarom wordt het zogenoemde technologisch deter-
minisme afgewezen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat bij een gegeven stand 
van de technologie slechts één organisatievorm de beste is. Beter is het uit te 
gaan van een wisselwerking tussen technologie en organisatie. Gegeven een 
bepaalde technologische ontwikkeling bestaan er meerdere mogelijkheden 
om de organisatie vorm te geven (Steijn 200; 2003). Dat neemt niet weg dat 

 47

6351_jaarboek_ict.indb   147 27-01-2005   15:16:53



48 Jaarboek ICT en samenleving 2005

ICT veel invloed heeft op het werk dat mensen doen. Mede door ICT neemt 
de snelheid van veranderingen toe. Dit betreft zowel de technologie als de 
inhoud van het werk (zie Ester et al. 2003). Dit vraagt van werknemers een 
groot aanpassingsvermogen. Zoals ook Gelderblom en De Koning in dit 
boek betogen, veroudert bestaande kennis in een steeds sneller tempo. Dit 
impliceert dat men regelmatig nieuwe vaardigheden zal moeten opdoen. 
 De Grip en Dijksman (2004) besteden in dit kader aandacht aan de ver-
schuivingen in het opleidingsniveau van werknemers in Nederland. Zonne-
klaar blijkt dat het opleidingsniveau van werknemers stijgt. Samenhangend 
met ontwikkelingen op technologisch en organisatorisch gebied worden 
steeds meer werknemers met een hogere opleiding ingezet. Deze ontwikke-
ling wordt op dit moment zelfs nog geremd door de economische conjunc-
tuur. Zij stellen daarom (2004: 80): ‘Als de conjunctuur weer aantrekt en de 
arbeidsuitstroom vanwege de vergrijzende beroepsbevolking toeneemt, zal 
er echter snel opnieuw een tekortschietend aanbod van hoger en middelbaar 
opgeleiden ontstaan.’ Deze ontwikkeling bedreigt volgens hen voor Neder-
land de (Europese) doelstelling om de Europese economie in 200 te laten 
behoren tot de meest concurrerende kenniseconomie van de wereld (zie Eu-
ropean Council 2000). Hieraan zien we dat de aandacht voor vraagstukken 
rondom ICT, arbeid en opleiding beslist niet alleen academisch van aard is, 
maar ook een grote praktische en beleidsrelevantie heeft. De noodzaak om 
het opleidingsniveau van werknemers in de Europese landen te verhogen 
vraagt dan ook inspanningen van overheden, maar uiteraard ook van werk-
gevers en werknemers.
 Het gaat echter niet alleen om het opleidingsniveau op zichzelf. Ook de 
aard van de opleiding is van belang. Den Boer en Hövels (2002) wijzen er 
onder meer op dat de technologische ontwikkeling samengaat met een taak-
verbreding van functies. Zoals ook in het inleidende hoofdstuk  van dit 
boek is beschreven, wordt taakverbreding gebaseerd op niet-vaktechnische 
competenties als communicatieve vaardigheden of het vermogen tot leren 
belangrijker. Borghans en Ter Weel (2002) komen tot een overeenkomstige 
conclusie. Door de opkomst van de computer lijken vaardigheden als alge-
mene kennis, plannen, coördineren en organiseren, economisch denken en 
mondelinge communicatievaardigheden belangrijker te worden. Interdis-
ciplinair denken, accuratesse en oog voor details boeten aan belang in. Dit 
soort bevindingen suggereert dat het type opleiding, bijvoorbeeld geschie-
denis of informatica, er maar beperkt toe doet: juist algemene vaardigheden 
lijken belangrijker te worden. Dit valt te verklaren omdat eenmaal opgedane 
vakspecifieke vaardigheden snel zullen verouderen. Algemenere competen-

6351_jaarboek_ict.indb   148 27-01-2005   15:16:54



 ICT-competenties en computerangst van werknemers 49

ties zoals flexibiliteit en de bereidheid tot leren worden belangrijker. Hoe 
staat het in dit verband eigenlijk met het belang van computervaardigheden? 
Neemt dat sterk in betekenis toe en zal het andere vaardigheden overvleuge-
len? Dit lijkt mee te vallen. Zo wijzen Borghans en Ter Weel (2002) erop dat 
computers werknemers vooral ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk-
zaamheden: ‘een groot deel van het proces (…) blijft echter arbeid die we zelf 
uitvoeren en waartoe de computer niet in staat is’ (p. 203). Computervaardig-
heden worden dus wel belangrijk, maar niet dominant. Ook hoofdstuk  van 
dit boek gaat hierop in.
 Dit hoofdstuk gaat binnen het grotere kader van het belang van de (ge-
wenste) opleiding in op de bereidheid van werknemers om ICT-competenties 
op te doen. Als van werknemers meer en andere vaardigheden worden ge-
vraagd, dan vraagt dit immers ook om een bereidheid van hun zijde om deze 
op te doen. In paragraaf 9.2 gaan we nader in op deze scholingsbereidheid en 
de oorzaken daarvan. Vervolgens zullen we specifiek aandacht besteden aan 
de invloed van computerangst op de bereidheid om ICT-vaardigheden – als 
één specifieke component van scholingsbereidheid – op te doen (paragraaf 
9.3). We eindigen dit hoofdstuk met een aantal conclusies.

9.2 Scholingsbereidheid van werknemers

Het idee dat werknemers moeten werken aan hun inzetbaarheid, juist omdat 
hun vaardigheden in relatief snel tempo zullen verouderen, is in de jaren ne-
gentig mede onder de aandacht gebracht door het concept van employability 
(Gaspersz 999). Volgens dit concept moeten werknemers continu aan hun 
inzetbaarheid werken, daarbij overigens gefaciliteerd door hun werkgever. 
Volgens Gaspersz en Ott (996) heeft employability drie aspecten: kunnen, 
willen en weten. Werknemers moeten over voldoende vaardigheden beschik-
ken (kunnen), ze moeten de bereidheid hebben om nieuwe vaardigheden op 
te doen (willen) en ze moeten inzicht hebben in wat zij met hun vaardighe-
den kunnen doen (weten). Hier zijn wij vooral geïnteresseerd in het willen-
aspect: welke factoren beïnvloeden de bereidheid om nieuwe, casu quo ande-
re vaardigheden op te doen? Er is verrassend weinig inzicht in de factoren die 
deze scholingsbereidheid van werknemers beïnvloeden. Wel blijkt uit empi-
risch onderzoek dat sommige individuele kenmerken deze bereidheid beïn-
vloeden. Zo blijkt dat vooral leeftijd – jongeren zijn meer scholingsbereid 
– en opleiding – hoger opgeleiden zijn meer scholingsbereid – hierop van 
invloed zijn, terwijl het geslacht relatief weinig invloed heeft (Gaspersz en 
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Ott 996; ROA 998). Tegelijkertijd zijn er indicaties dat ook organisatieken-
merken van invloed zijn op de bereidheid van werknemers om te leren (Eraut 
999). Onstenk (997) wijst er bijvoorbeeld op dat het werken in teams een 
positieve invloed op deze bereidheid heeft, omdat werknemers daardoor 
intensiever met elkaar samenwerken, meer informatie uitwisselen en meer 
discussiëren over hun bijdrage aan het eindproduct. Niettemin is onderzoek 
naar scholingsbereidheid relatief schaars. Dat geldt zeker waar het de be-
reidheid betreft vaardigheden op te doen die vooral in een kenniseconomie 
van belang zijn. En juist dit is van belang, omdat steeds meer werknemers in 
hun werk met computers of andere geautomatiseerde apparatuur van doen 
hebben. Dit laat echter onverlet dat de eerder geplaatste kanttekening onver-
minderd van kracht blijft dat óók, of misschien juist vooral, niet-computer-
gerelateerde vaardigheden in hedendaagse beroepen van belang zijn. 
 Wij hebben getracht in de genoemde kennislacune te voorzien door na te 
gaan welke factoren van invloed zijn op de bereidheid van werknemers om 
ICT-competenties op te doen (Tijdens en Steijn 2005). In deze analyse heb-
ben we het effect onderzocht van vier verschillende typen determinanten om 
de mate van scholingsbereidheid van werknemers te verklaren. Deze typen 
werden verder uitgesplitst in vijftien verschillende variabelen. Het ging om 
de volgende kenmerken: 
 individuele kenmerken als geslacht, leeftijd of opleiding;
2  baankarakteristieken als de hiërarchische positie, functieniveau, mate van 

werkdruk of het soort arbeidscontract; 
3  technologiegerelateerde variabelen als de intensiteit van het ICT-gebruik 

en het soort technologiegebruik; 
4  kenmerken van de werkplek, waaronder de aard van de ICT-strategie van 

de organisatie en de intensiteit van het personeelsbeleid. 
Gezamenlijk verklaren deze determinanten echter niet meer dan ruim vijf 
procent van de scholingsbereidheid. Ondanks een groot aantal mogelijk ver-
klarende variabelen is daarmee de mate van verklaring zeer klein. Het sterk-
ste effect op de bereidheid om ICT-competenties op te doen gaat uit van de 
intensiteit van het ICT-gebruik. Naarmate men meer met ICT werkt, is men 
meer tot scholing bereid. Daarnaast zijn er significante effecten van de ken-
merken geslacht, aard van de opleiding, de werkdruk, de aanwezigheid van 
een ‘informatiserende’ ICT-strategie en de intensiteit van het personeelsbe-
leid. Mannen, werknemers met een beroepsopleiding, werknemers met een 
hogere werkdruk en werknemers in bedrijven waarin het personeelsbeleid 
verder is ontwikkeld, vertonen een hogere scholingsbereidheid. Het effect 
van geslacht is overigens opmerkelijk, omdat een dergelijk effect in ander on-
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derzoek niet werd aangetroffen (ROA 998). Hoewel de analyse dus wel enig 
inzicht geeft in de factoren die van invloed zijn op de bereidheid van werkne-
mers om ICT-competenties op te doen (en welke niet!), roepen de over het 
algemeen zwakke effecten de vraag op welke variabelen dan wel een grote in-
vloed hebben op de scholingsbereidheid. In de volgende paragraaf bespreken 
we hiertoe een belangrijke kandidaat.

9.3 Computerangst
 
In de analyse van de bereidheid om ICT-competenties op te doen, hebben we 
tot nu toe vooral structurele variabelen gebruikt om mogelijke verschillen in 
de bereidheid hiertoe te verklaren. Gezien het geringe succes voor de verkla-
ring ligt het voor de hand te kijken of andere variabelen hiertoe beter in staat 
zijn. Een interessante kandidaat hiervoor is de mate waarin mensen last heb-
ben van computerangst, ofwel computer anxiety. Deze variabele wordt vooral 
veel in het sociaal-psychologisch onderzoek gebruikt. Computerangst wordt 
daarbij gedefinieerd als de angst of het ongemak van een individu wanneer 
hij/zij overweegt computerapparatuur te gebruiken of deze daadwerkelijk 
gebruikt (Beckers 2003). Voor de duidelijkheid, bij computerangst gaat het 
er niet om dat de personen in kwestie met angstzweet in hun handen ach-
ter de computer zitten of dat zij er ’s nachts van wakker liggen. Het gaat er 
meer om dat personen met computerangst een zekere desinteresse hebben 
in ICT of het min of meer vervelend vinden om hiermee te werken. Het blijkt 
dat sociaal-demografische kenmerken als geslacht en leeftijd met deze angst 
samenhangen. Daarnaast is er een relatie met bepaalde persoonlijkheidsken-
merken zoals de behoefte zaken te controleren en eerdere ervaringen met 
computers. Vooral het aspect van controle speelt een belangrijke rol. Voor 
dit hoofdstuk is vooral van belang dat computerangst op zijn beurt weer van 
invloed is op bijvoorbeeld de manier waarop mensen computertaken uitvoe-
ren.
 Is computerangst ook van invloed op de mate waarin men bereid is ICT-
vaardigheden op te doen? Een dergelijk verband ligt voor de hand. Mensen 
met angst voor computers zullen immers waarschijnlijk niet staan te trap-
pelen om meer vaardigheden op te doen. Indien een dergelijke samenhang 
inderdaad bestaat, hebben we direct een aanknopingspunt om de scholings-
bereidheid van werknemers positief te beïnvloeden: het overwinnen van 
hun angst. Wel moet bedacht worden dat er in werkelijkheid waarschijnlijk 
sprake is van meer complexe verbanden. Het is immers waarschijnlijk dat het 
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vaardigheidsniveau op zijn beurt weer van invloed is op de computerangst. 
Naarmate het vaardigheidsniveau stijgt, zal de angst afnemen. Deze ‘om-
gekeerde’ relatie zullen we in dit hoofdstuk echter niet onderzoeken. In dit 
hoofdstuk gaan we wel in op de volgende drie vragen:
 Hoe staat het met de computerangst onder Nederlandse werknemers?
2  Welke invloed heeft deze computerangst op de bereidheid van werkne-

mers om ICT-vaardigheden op te doen?
3  Welke mogelijkheden zijn er om de computerangst van werknemers te 

beïnvloeden?

Bij het beantwoorden van deze vragen maken we gebruik van een represen-
tatieve steekproef onder Nederlandse werknemers afgenomen met behulp 
van een computergestuurde vragenlijst via Telepanel van CentERdata Pa-
nel (Universiteit van Tilburg).1 Deze vragenlijst over ICT-competenties is 
afgenomen in januari 2002. Daarbij zijn aan 938 5-64-jarige personen (597 
mannen en 34 vrouwen) met betaald werk in loondienst vragen gesteld over 
hun ICT-gebruik en -competenties, hun functie, en het HRM-beleid en an-
dere kenmerken van de organisatie waarin ze werken. Een deel van de onder-
vraagden (04) werkt niet met enig computerapparaat. Aan hen zijn niet alle 
vragen over computerangst of bereidheid om ICT-vaardigheden op te doen 
gesteld. Daarom beperkt de analyse zich tot de antwoorden van 834 men-
sen. De uitspraken in het vervolg hebben dan ook uitsluitend betrekking op 
de populatie werknemers die wel met een computer werkt. Uiteraard is dat 
een beperking, omdat computerangst immers mede zou kunnen verklaren 
waarom werknemers niet met een computer werken.

Computerangst van werknemers
De eerste vraag betreft de mate waarin Nederlandse werknemers last heb-
ben van computerangst. Op basis van de bestaande literatuur (zie andermaal 
Beckers 2003) en de beperkingen bij de opstelling van de vragenlijst hebben 
we een aantal uitspraken geselecteerd en aan de respondenten voorgelegd. 
Tabel 9. geeft een overzicht van de meningen over het gebruik van compu-
ters. Zoals uit de opgenomen uitspraken blijkt, kan computerangst worden 
gezien als het pendant van computerinteresse. Uitspraken als ‘ik vind com-
puters fascinerend’ meten immers vooral interesse in computers. Wij gaan 
ervan uit dat respondenten die hierop negatief antwoorden, derhalve geken-
merkt worden door computerangst. 
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Tabel 9.   Meningen van werknemers over het gebruik van computers  
(in %; N=834)

Voorgelegde uitspraak Zeker wel Ja Neutraal Nee Zeker niet

Ik werk graag met de allernieuwste program-

matuur

11 33 41 14  2

Ik maak me zorgen over nieuwe ontwikkelingen 

op het gebied van de automatisering

 1  5 19 61 15

Ik vind computers fascinerend 11 35 34 18  3

Ik voel me ongemakkelijk als collega’s over 

computers gaan praten

 0  5 20 51 23

Ik wil (zou) op mijn werk graag met computers 

werken

31 46 18  5  1

Bron: Tijdens en Steijn (2002)

De antwoorden in tabel 9. geven aan dat de ondervraagden over het alge-
meen positief staan tegenover computers en dat – althans onder deze groep 
– maar beperkt sprake is van computerangst. Het meest negatief – of beter 
gezegd: het minst positief – reageren de ondervraagden op de uitspraak of 
men computers fascinerend vindt: 2 procent vindt dat (zeker) niet, terwijl 
34 procent een neutraal oordeel heeft. Aan de andere kant zegt slechts vijf 
procent dat zij zich ongemakkelijk voelen wanneer collega’s over computers 
gaan praten, en maakt slechts zes procent zich zorgen over de ontwikkelin-
gen op het gebied van automatisering. Bij deze resultaten moet nogmaals 
herhaald worden dat werknemers die niet met computers werken, niet aan 
dit deel van het onderzoek hebben deelgenomen.
 Werknemers variëren in meer of mindere mate in hun computerangst. 
Sommigen zullen steeds het meest positief scoren, anderen zullen dat min-
der doen. Dat betekent dat wij op basis van de vijf uitspraken in tabel 9. 
een meetschaal kunnen construeren die de mate van computerangst van 
werknemers aangeeft. Daartoe zijn de antwoorden van de respondenten 
op iedere uitspraak bij elkaar geteld, zodat een schaal ontstaat met scores 
tussen 5 (zeer weinig computerangst) en 25 (zeer grote computerangst). In 
het algemeen hebben de ondervraagde werknemers weinig computerangst. 
Slechts acht procent van hen scoort boven het theoretische midden van de 
schaal. Samenvattend is het antwoord op de eerste onderzoeksvraag dan ook 
dat computerangst onder Nederlandse werknemers niet wijdverbreid lijkt te 
zijn. Mogelijkerwijs spelen de beperkingen van het survey echter een belang-
rijke rol bij deze conclusie. Niet alleen geldt daarbij dat de uitspraken alleen 
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aan computergebruikers zijn voorgelegd, maar bovendien kan vertekening 
optreden doordat de leden van het Telepanel meer vertrouwd zijn met het 
werken met computers dan de ‘gemiddelde’ werknemer in Nederland. Het 
beantwoorden van de vragen van dit panel loopt immers in veel gevallen 
via een computer! Ter vergelijking: in een eerder onderzoek kwam Beckers 
(2003) namelijk tot de conclusie dat onder leden van het KPN-technologypa-
nel de computerangst wel relatief groot was.

Computerangst en bereidheid tot leren
De tweede onderzoeksvraag betreft de invloed van computerangst op de be-
reidheid van werknemers om ICT-vaardigheden te verwerven. Hoewel com-
puterangst onder werknemers niet erg groot is, neemt dit echter niet weg dat 
er toch een relatie kan bestaan tussen computerangst en de bereidheid van 
werknemers om computervaardigheden op te doen. Een dergelijk verband 
blijkt er inderdaad te zijn, en zelfs vrij sterk. De samenhang tussen compute-
rangst en de bereidheid om ICT-vaardigheden op te doen bedraagt niet min-
der dan -0,65 (r). Naarmate de computerangst groter is, zijn werknemers in 
mindere mate bereid om deze vaardigheden op te doen. Het relatieve belang 
van computerangst springt vooral in het oog indien we ons realiseren dat 
deze factor daarmee meer variantie in deze bereidheid verklaart dan alle vijf-
tien eerder in paragraaf 9.2 beschreven structurele variabelen bij elkaar. Na 
toevoeging van computerangst aan de eerdere analyse van de bereidheid om 
ICT-vaardigheden op te doen, stijgt de verklaarde variantie zelfs van ruim 5 
procent naar 46 procent (!). Huiver of gevoelens van ongemak ten opzichte 
van computers zijn belangrijk voor het verklaren van verschillen in de bereid-
heid van werknemers om zich computervaardigheden eigen te maken. 

Computerangst en mogelijkheden om werknemers te beïnvloeden
De derde onderzoeksvraag betreft de mogelijkheden om de computerangst 
van werknemers te beïnvloeden. Wil men deze bereidheid tot het leren van 
computervaardigheden laten stijgen, dan is het wegnemen van gevoelens van 
ongemak van belang. Om hier nader inzicht in te krijgen is het noodzakelijk 
om ons te verdiepen in de vraag welke factoren samenhangen met compu-
terangst. Een belangrijke vraag in het sociaal-psychologisch onderzoek naar 
computerangst is of deze angst een karaktertrek of een tijdelijke toestand is 
(Beckers 2003). In het eerste geval is deze angst blijvend en in alle situaties 
geldig, terwijl in het tweede geval computerangst mede afhankelijk is van de 
omgeving waarin men zich bevindt. Voor het beleid is het antwoord hierop 
van groot belang. Immers, indien deze angst vooral een karaktertrek is, dan 
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zijn mogelijkheden om deze angst te beïnvloeden per definitie beperkt. In-
dien echter deze angst juist wel afhankelijk is van de situatie, dan is het zaak 
de factoren die deze angst beïnvloeden, op het spoor te komen en in de ge-
wenste richting te zetten.
 Beckers (2003) komt tot de conclusie dat computerangst vooral een ka-
raktertrek is. Deze angst is niettemin verbonden met situaties waar ambiguï-
teit, sociale evaluatie en fysiek gevaar aanwezig zijn. Van enige situatiegebon-
denheid is dus wel degelijk sprake. Bovendien stelt Beckers, in navolging van 
anderen, dat computerangst ook verbonden is met angst voor moderne tech-
nologie als zodanig (Gaudron en Vignoli 2002; Wothington en Zhao 999). 
Computerangst lijkt daarmee dus diep te zitten. Beckers (2003) noemt twee 
wijzen om hiermee om te gaan. In de eerste plaats moet men computerge-
bruikers het gevoel geven dat men controle heeft over de computer. Zonder 
gevoelens van controle neemt computerangst zonder twijfel toe. Zo sugge-
reert Beckers dat het van belang is besturingsmethoden te kiezen die een be-
roep doen op de intuïtie van de gebruiker. Een tweede factor die mensen kan 
helpen bij het omgaan met computerangst, is dat feedback aan de gebruiker 
gestructureerd moet worden. Systematische informatie over wat er gebeurt, 
en wat het effect is van handelingen die de gebruiker verricht, bevordert het 
gevoel van controle. Onze vragenlijst biedt echter nauwelijks directe aangrij-
pingspunten om na te gaan of computerangst inderdaad al dan niet vooral 
een karaktertrek is. Wel kon nagegaan worden in hoeverre kenmerken van 
de arbeidssituatie een rol spelen bij computerangst. Daartoe is een regres-
sieanalyse uitgevoerd om computerangst te verklaren met behulp van diverse 
structurele variabelen. Dit zijn dezelfde vijf typen variabelen die eerder, in 
paragraaf 9.2, zijn genoemd om de bereidheid om ICT-competenties op te 
doen te verklaren. Tabel 9.2 geeft de resultaten van deze analyse weer. 
 Uit de tabel blijkt opnieuw dat structurele variabelen slechts beperkt (3%) 
in staat zijn verschillen in computerangst te verklaren. Dit lijkt de conclusie 
dat computerangst vooral een karaktertrek is, te ondersteunen. Immers, juist 
structurele variabelen definiëren verschillende situaties waarin mensen zich 
kunnen bevinden. Het feit dat de door ons onderscheiden situaties relatief 
zo weinig verschil uitmaken voor de mate van computerangst, voedt de ver-
onderstelling dat deze angst waarschijnlijk verbonden is met het karakter 
van een persoon. Van belang is echter dat sommige achtergrondkenmerken 
óók van invloed zijn op de computerangst. In de eerste plaats blijkt uit de 
negatieve bèta voor mannen dat mannelijke werknemers minder compute-
rangst hebben dan vrouwen. In de tweede plaats hebben vooral werknemers 
boven de vijftig jaar meer computerangst dan jongere werknemers. Dit blijkt 
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uit het feit dat de bèta’s van de drie jongere leeftijdscategorieën alle drie ne-
gatief zijn. De computerangst is lager dan bij de, niet direct in de analyse op-
genomen, categorie werknemers van vijftig tot vijfenzestig jaar. Geslacht en 
leeftijd zijn in het algemeen minder goed te beïnvloeden. Dat geldt niet voor 
enige andere significante verklarende factoren en wel de variabelen ‘intensi-
teit van het ICT-gebruik’, de ‘informatiseringstrategie’ en ‘intensiteit van het 
personeelsbeleid’. 
Dat een intensiever ICT-gebruik samenhangt met minder computerangst, 

Tabel 9.2   De verklaring van computerangst met behulp van individuele kenmer-
ken, baankenmerken, IT-kenmerken en kenmerken van de arbeids-
plaats 

bèta Sig.

(Constant) 17.12 **

Individuele kenmerken

Man -.15 **

Leeftijd tussen 20-29 -.06 -

Leeftijd tussen 30-39 -.13 **

Leeftijd tussen 40-49 -.09 *

Voltijdse beroepsopleiding -.03 -

Hoge opleiding  .09 -

Lage opleiding  .04 -

Baankenmerken

Leidinggevende positie -.03 -

Voldoende werkzekerheid -.02 -

Hoge werkdruk -.05 -

Arbeidscontract voor onbepaalde tijd -.01 -

Voltijdse aanstelling -.05 -

Beroepsniveau -.03 -

IT-kenmerken

Embedded technologie  .03 -

Intensiteit ICT-gebruik -.17 **

Kenmerken van de arbeidsplaats

Informatiseringstrategie -.17 **

Tayloristische arbeidsorganisatie  .02 -

Intensiteit van personeelsbeleid -.09 *

adjR2 0.13

N 659

Bron: Tijdens en Steijn (2002) ** p < 0.01 * p < 0.05, – = niet significant
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is niet verrassend. Al doende leert men de computerangst te overwinnen. 
Ook Beckers (2003) geeft aan dat een grotere ervaring met computers leidt 
tot minder computerangst. Opvallender zijn daarom de effecten van beide 
andere significante variabelen. Bij de informatiseringstrategie wordt de in-
voering van technologie verbonden aan een strategie waarbij de kwaliteit van 
de arbeid omhooggaat, en waarbij werknemers zoveel mogelijk de mogelijk-
heid wordt geboden om zelfstandig te werken met de mogelijkheden die de 
informatietechnologie biedt (Zuboff 988). Uit de analyse blijkt dat, als er in 
sterkere mate een informatiseringstrategie wordt gevoerd, de computerangst 
minder is. Van alle in tabel 9.2 opgenomen variabelen is dit effect – samen 
met dat van de gebruiksintensiteit – zelfs het sterkst. Ook dit is niet echt ver-
rassend, omdat het nauw aansluit bij de eerder aangehaalde bevinding van 
Beckers (2003) dat om computerangst te overwinnen, mensen meer controle 
over hun werk met computers zouden moeten hebben. Het verkrijgen van 
meer controle is nu precies wat er gebeurt indien werknemers zelfstandiger 
met computers kunnen werken.
 Interessant is voorts nog dat, hoewel het effect klein is, een intensiever 
personeelsbeleid eveneens samengaat met minder computerangst. Onder 
een intensiever personeelsbeleid verstaan we in dit verband een personeels-
beleid waarbij met werknemers frequenter en systematisch wordt gesproken 
over allerlei aspecten van hun functioneren. Een dergelijk beleid impliceert 
dat werknemers feedback krijgen op hun functioneren. Hoewel het effect 
van deze variabele op computerangst laag is, geeft dit niettemin aan dat er 
mogelijkheden zijn om door middel van personeelsbeleid werknemers te 
ondersteunen bij het overwinnen van hun computerangst. Het effect is niet 
groot, maar het is er wel!

9.4 Conclusie

Dit hoofdstuk begon met de constatering dat de opmars van ICT samengaat 
met veranderingen in het werk, en dat als gevolg daarvan de vaardigheden 
van werknemers verouderen. Om bij te blijven moeten werknemers investe-
ren in hun employability. Bereidheid tot verdere scholing is daarbij belang-
rijk. Op basis van eerder onderzoek is nagegaan welke factoren van belang 
zijn voor de bereidheid van werknemers om ICT-vaardigheden op te doen. 
De bevindingen bleken teleurstellend in de zin dat een groot aantal moge-
lijk verklarende variabelen de scholingsbereidheid maar zeer beperkt ver-
klaart. Het lijkt erop dat deze gebrekkige verklaringskracht te maken heeft 
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met het karakter van de in de analyse opgenomen kenmerken. Het ging im-
mers uitsluitend om structurele kenmerken van de werknemer of de positie 
waarin deze verkeert.. Daarom is hier ook naar het mogelijke effect van een 
sociaal-psychologische factor gekeken, namelijk computerangst. Compute-
rangst lijkt, op basis van dit onderzoek, in Nederland weinig voor te komen 
bij werknemers die met computers werken. Hij kan natuurlijk wel groot zijn 
onder degenen die niet met computers werken. Het verband tussen compu-
terangst en de bereidheid om ICT-vaardigheden op te doen, blijkt niettemin 
sterk: naarmate de angst groter is, is deze bereidheid geringer.
 Dit roept de vraag op hoe de computerangst van werknemers beïn-
vloed kan worden. Sociaal-psychologisch onderzoek suggereert dat dit niet 
eenvoudig zal zijn. Computerangst lijkt vooral een karaktertrek te zijn, en 
slechts beperkt situatiegebonden. Op een indirecte manier bevestigt de 
hier gepresenteerde analyse dit. Opnieuw is een grote verzameling factoren 
slechts beperkt in staat om verschillen in computerangst te verklaren. Dat 
de werksituatie, weerspiegeld in factoren als ICT-gebruiksintensiteit, infor-
matiseringsstrategie en personeelsbeleid, toch een rol speelt, betekent dat 
er desondanks aanknopingspunten zijn om deze angst te beïnvloeden. Niet 
alleen bevestigen onze bevindingen het feit dat meer computerervaring bij-
draagt aan minder computerangst, ook blijkt dat het geven van zelfstandig-
heid aan werknemers – en daarmee een gevoel van controle – een belangrijke 
voorwaarde is voor het overwinnen van computerangst. Of omgekeerd: het 
afhankelijk maken van werknemers van computerapparatuur en program-
ma’s zonder eigen controle op het gebruik zal deze angst bevorderen. Evenzo 
blijkt een meer uitgewerkt personeelsbeleid behulpzaam bij het overwinnen 
van computerangst. Investeren in personeelsbeleid loont indien men com-
puterangst onder werknemers wil terugdringen en daardoor hun vaardighe-
den wil laten toenemen. Gelet op de samenhang tussen computerangst en 
de bereidheid om ICT-competenties op te doen, zal het implementeren van 
beter personeelsbeleid en een informatiseringstrategie leiden tot een grotere 
bereidheid om ICT-competenties op te doen.
 Computerangst is dus een factor waarmee de overheid rekening moet 
houden indien zij de verspreiding van digitale vaardigheden wil bevorderen. 
Tegelijkertijd leren de bevindingen dat de bestrijding ervan vooral iets is dat 
op de werkvloer zal moeten gebeuren. Het is dus vooral een actiepunt voor 
werkgevers zelf, eventueel in samenwerking met vakbonden of de onderne-
mingsraad. De rol van het overheidsbeleid is hierbij hooguit bewustmakend 
en/of faciliterend.
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Noot

1 CentERdata beheert een bestand van ruim tweeduizend huishoudens die wekelijks 
met behulp van een computer worden bevraagd. Niet uit te sluiten is dat de compu-
tervaardigheid van de respondenten, juist omdat zij deel uitmaken van het compu-
terpanel, hoger is dan van de ‘gemiddelde’ werknemer. Dit pleit ervoor de vraagstel-
ling in een andere setting te herhalen. Hoewel CentERdata zelf het representatieve 
karakter van het panel benadrukt, lijkt het gemiddelde opleidings- en functieniveau 
van de deelnemende respondenten bovendien relatief hoog (vergelijk Tijdens en 
Steijn 2002). Dit heeft echter geen effect op de bepaling van de omvang van de ef-
fecten van de diverse onafhankelijke variabelen op het aanpassingsvermogen.
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0 Scholing van werkenden via ICT

Arie Gelderblom en Jaap de Koning

Door veranderingen in de economie en de arbeidsmarkt dienen de compe-
tenties van werknemers regelmatig aangepast te worden. Dit komt ook tot 
uitdrukking in de veelgebruikte term ‘levenslang leren’. Aanpassing van com-
petenties is niet alleen van belang voor organisaties, maar ook voor de wer-
kenden zelf. Voor het doorgaande leerproces zijn bedrijfsopleidingen steeds 
belangrijker geworden. Dit hoofdstuk gaat daarop in en richt zich op de 
vraag wat de effecten zijn van de toepassing van ICT bij bedrijfsopleidingen 
gericht op de scholing van werkenden. Nagegaan wordt of scholing via ICT 
efficiënter en/of effectiever is dan training op de traditionele manier. 

0. Omvang en voor- en nadelen van scholing via ICT

ICT speelt als scholingsmedium in toenemende mate een rol bij vrijwel alle 
cursussen. Waar precies ‘ICT als scholingsmedium’ begint, is echter moeilijk 
aan te geven. Een bruikbaar criterium kan zijn dat men gebruikmaakt van 
programmatuur of software die (mede) met het oog op onderwijsdoelein-
den is ontwikkeld. De leerstof van een cursus wordt bijvoorbeeld digitaal 
gepresenteerd met behulp van multimedia-applicaties. Of er is een gericht 
softwareprogramma dat allerlei elementen van het onderwijsproces onder-
steunt: inschrijving, communicatie met docent en medeleerlingen, toetsen, 
huishoudelijke mededelingen etc. In de praktijk bestaat er een grote variatie 
aan dergelijke ICT-tools (zie bijvoorbeeld Collis en Moonen 200). Dit komt 
alleen al tot uitdrukking in de grote variatie aan, vaak Engelstalige, termen: 
COO (computer ondersteund onderwijs), CBT (computer based training/tea-
ching), e-learning, WBT (web-based training), virtual class/university/cam-
pus, digitale/elektronische leeromgeving, learning-managementsystemen, 
learning portals. Overigens is er steeds meer sprake van blended learning. 
Hierbij is ICT slechts een onderdeel van een meeromvattend geheel van on-

  6
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derwijsvormen. Elektronische leeromgevingen worden dan bijvoorbeeld ge-
combineerd met een aantal face-to-facebijeenkomsten. Dit vergemakkelijkt 
niet alleen de communicatie, maar stimuleert ook de motivatie (Timmis en 
Cook 2002). Duidelijk is in ieder geval dat er grote variatie is in de toepassing 
van ICT als scholingsmiddel en dat dit terrein nog sterk in beweging is. 
 Over de deelname aan scholing via ICT is echter weinig bekend. Er is wel 
onderzoek verricht naar het aandeel dat scholing van ICT uitmaakt binnen de 
totale deelname aan scholing van werkenden. Een overzicht hiervan wordt 
gegeven in Gelderblom en De Koning (2003). Verschillen in de gehanteerde 
definities en populaties blijken het trekken van eenduidige conclusies te be-
moeilijken. Gelderblom et al. (2000) schatten de scholing via ICT in 999 op 
iets meer dan tien procent van de deelnemers in Nederland . Destijds werd 
verwacht dat dit aandeel snel zou stijgen. Hoe sterk deze groei daadwerke-
lijk is geweest, is nog de vraag. De financiële positie van veel bedrijven is de 
laatste jaren minder gunstig geweest. Wanneer bedrijven krapper komen te 
zitten, is scholing vaak één van de eerste posten om op te bezuinigen. Expe-
rimenten met scholing via ICT zijn dan binnen opleidingen weer een voor 
de hand liggende bezuinigingspost. De conjuncturele situatie werkt ook 
door naar sommige aanbieders van bedrijfsopleidingen die, geconfronteerd 
met een verminderde vraag, in saneringsprocessen terechtkomen die weinig 
ruimte bieden voor verdere experimenten met ICT.

Voordelen
Wat voor mogelijke voordelen heeft de toepassing van ICT bij scholing? Dit 
kan allereerst leiden tot efficiencyverhoging. Met behulp van ICT kan bespaard 
worden op het klassikaal lesgeven en daarmee op de inzet van docenten. 
ICT zorgt dan voor een vergelijkbaar proces als in onder meer de bankwe-
reld. Daar zijn immers verregaande besparingen op arbeid gerealiseerd door 
automatisering in de vorm van geldautomaten en telebankieren. Via de toe-
passing van ICT in het onderwijs wordt in deze gedachtegang de leerling veel 
meer een ‘doe-het-zelver’. Verder maakt ICT het mogelijk praktijksituaties te 
simuleren, zonder dat hiervoor de bestaande productie-installaties hoeven 
te worden gebruikt. Tevens kan toepassing van ICT binnen scholing de flexi-
biliteit van het scholingsproces verhogen. Als cursussen langs elektronische 
weg aangeboden worden, hebben de cursisten veel meer vrijheid om zelf te 
bepalen waar en wanneer men de cursus wil volgen. 
 Vooral met de komst van internet zijn de mogelijkheden voor scholing 
via ICT sterk verruimd. Ten eerste sluit internet beter aan bij meer actieve 
leerprocessen. Een cruciaal element van internet is immers communicatie. 
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Hierdoor zijn er in potentie veel meer mogelijkheden voor een actieve inter-
actie met medestudenten en docenten. Ten tweede biedt internet mogelijk-
heden om ook andere facetten van het scholingsproces te ondersteunen. Dit 
betreft vooral managementaspecten als de digitale registratie van de cursus, 
huishoudelijke mededelingen, monitoring van de voortgang van leerlingen of 
het afnemen van toetsen. Ten derde heeft internet logistieke voordelen. Bij 
scholing via internet hoeft veel minder fysiek materiaal beschikbaar te zijn 
en verspreid te worden. Dit voordeel werkt nog zwaarder als een cursus snel 
aangepast moet worden aan nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld van een 
cd-rom zou dan steeds weer een nieuwe fysieke versie gedistribueerd moeten 
worden. Bovendien biedt internet een grote flexibiliteit in tijd en plaats van 
cursusdeelname. Inloggen is immers op vele plaatsen en tijden mogelijk. Dit 
betekent dat leren op afstand gemakkelijker wordt. Aanbieders van afstand-
onderwijs hebben dan ook gretig de mogelijkheden van internet benut om 
de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 
 Overeenkomstig de verwachtingen over ‘de nieuwe economie’ zou de in-
troductie van internet volgens sommigen zelfs een revolutie in het onderwijs 
teweegbrengen. In de praktijk valt dat echter tegen. Weliswaar zijn bijvoor-
beeld elektronische leeromgevingen via internet zeker in opkomst, maar vaak 
gaat het nog om kleine stapjes in datgene wat men ondersteunt of daadwer-
kelijk benut. De techniek is het stadium van kinderziektes zeker niet altijd 
gepasseerd. Vooralsnog is de capaciteit van de verbindingen (bandbreedte) 
bijvoorbeeld nog een probleem bij sterk multimediale toepassingen. Ook 
moeten zowel cursisten als docenten vaak nog wennen aan een nieuw me-
dium en aan de verandering in rollen die dit met zich meebrengt. De docent 
wordt bijvoorbeeld veel meer een ‘coach’. 

Nadelen
Toepassing van ICT binnen scholing biedt dus nieuwe mogelijkheden. Maar 
er zitten ook haken en ogen aan. Zo veronderstelt het bij gebruikers een be-
paalde affiniteit met de nieuwe technologie. Maar is die wel aanwezig? In 
hoeverre zijn bijvoorbeeld oudere werknemers die een bedrijfsopleiding wil-
len volgen, vertrouwd met het gebruik van pc’s, het internet en e-mail? Ook 
voor andere groepen als lager opgeleiden is het de vraag of toepassing van de 
nieuwe technologie niet juist nadelig is voor hun toegang tot scholing. In het 
vorige hoofdstuk behandelden Steijn en Tijdens al enige van deze mogelijke 
problemen rond de affiniteit met ICT. Een andere vraag is of het daadwerke-
lijk mogelijk is om de docent te vervangen door ICT, zonder dat dit ten koste 
gaat van de kwaliteit van het leerproces. Is niet juist het persoonlijke face-
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to-facecontact met docent en medeleerlingen van groot belang voor bijvoor-
beeld de motivatie?

0.2  Het onderzoek 

In het kader van de mogelijke voor- en nadelen van scholing via ICT gaan we 
in het vervolg van dit hoofdstuk in op de volgende drie vragen:
  Wijken de deelnemers aan scholing via ICT af van de deelnemers aan meer 

traditionele vormen van scholing? Zijn bijvoorbeeld ouderen en lager op-
geleiden ondervertegenwoordigd?

2 Leidt scholing via ICT tot betere leerresultaten en een beter functioneren?
3  Welke kosten en baten zijn verbonden aan scholing via ICT en op welke 

actoren hebben deze kosten en baten betrekking? Leidt scholing via ICT 
tot een beter rendement (kosten-batenverhouding) in vergelijking met 
traditionele scholing?

Voor de beantwoording van deze vragen is gebruikgemaakt van een recent 
onderzoek verricht voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid (Gelderblom en De Koning 2004). In dit onderzoek zijn zowel cur-
sisten geënquêteerd die een cursus hebben gevolgd waarbij scholing (deels) 
via ICT heeft plaatsgevonden, als cursisten die eenzelfde soort cursus op een 
meer traditionele manier hebben gevolgd. Voor het presenteren van de uit-
komsten van het onderzoek is het van belang om kort stil te staan bij de bij 
genoemde enquête betrokken cursussen, de respons en de representativiteit. 
 In het onderzoek is een aantal opleidingen geselecteerd die zowel op tra-
ditionele wijze als via ICT worden aangeboden. Bij deze laatste worden cur-
sussen gevolgd door het gebruik van een cd-rom, interactief via het internet, 
of via computersimulaties. Tabel 0. geeft een korte beschrijving van de 
ICT-varianten van de betrokken cursussen. Bij cursisten van beide groepen 
is schriftelijk een vragenlijst afgenomen. In totaal zijn ruim 4000 enquêtes 
uitgezet, waarvan er in totaal zo’n 200 zijn teruggestuurd. De respons lag 
daarmee op ongeveer dertig procent. 
 Hoe representatief is daarmee de enquête? Deze vraag heeft twee aspec-
ten. Het eerste is de vraag naar de selectiviteit van de respons. Bij enkele op-
leidingen konden we dit controleren, omdat we ook gegevens hadden over 
de samenstelling van de benaderde populatie. Hieruit bleek dat de respons 
niet sterk selectief was. Het tweede aspect betreft de vraag in hoeverre de op-
leidingen in ons onderzoek representatief zijn voor alle scholing die via ICT 
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plaatsvindt. Hierover zijn moeilijker harde uitspraken te doen. Wel heeft de 
betrokkenheid van diverse cursussen bij het onderzoek als voordeel dat daar-
mee ook een grote variatie in ICT-toepassingen wordt gereflecteerd (zie tabel 
0.). 

Tabel 0. Korte beschrijving van de cursussen betrokken bij het onderzoek
 
Cursusinstel-

ling

Inhoud van de

cursus(sen) 

Duur van de

cursus(sen)

Gebruik van ICT

Deeltijd-HEAO-

opleiding bij 

HBO’s via Econo-

mie Compact

Deeltijd-HEAO-opleiding Drie jaar Via de elektronische leeromgeving 

worden leerstof en informatie 

opgehaald, opdrachten ingeleverd, 

projecten uitgevoerd, contacten on-

derhouden en ervaringen uitgewis-

seld. Voorts worden enkele cd-roms 

met leerstof van bepaalde vakken 

ingezet. Colleges worden zo compact 

mogelijk gemaakt (minder contacttijd 

dan in de reguliere variant). 

Postgrade Cursussen voor artsen, 

apothekers en medisch 

specialisten, waarmee zij 

accreditatiepunten halen 

voor hun bijscholingsver-

plichting

Per cursus 

enkele uren 

Volledig online via internet (leerstof 

online aangeboden, maar ook 

faciliteiten voor contact met docent, 

discussie etc.).

Dirksen Cursussen op terrein ICT 

en elektriciteitsleer

Vele maanden Volledig afstandonderwijs (voorheen 

aangeduid als schriftelijk onderwijs), 

waarbij huiswerktoetsen en commu-

nicatie via internet (‘Dirksen Plaza’) 

plaatsvinden.

GOC (opleidings-

centrum voor 

de grafimedia-

branche)

Diverse cursussen, varië-

rend van korte bijscho-

ling tot kwalificerende 

cursussen

Variërend van 

een aantal da-

gen tot langdu-

rende trajecten 

van bijvoorbeeld 

een jaar

GOC heeft een eigen elektronische 

leeromgeving laten ontwikkelen, 

met mogelijkheden voor vragen, op-

drachten, (zelf) toetsen, multimedia-

fragmenten, animaties, informatieve 

bestanden en animaties. Sommige 

cursussen zijn gecombineerd met 

bijeenkomsten (blended learning).
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Cursusinstel-

ling

Inhoud van de

cursus(sen) 

Duur van de

cursus(sen)

Gebruik van ICT

Corus (groot 

bedrijf in 

basismetaal 

met eigen oplei-

dingsinstituut)

Cursussen op twee terrei-

nen: ICT (vooral Windows 

applicaties) en veiligheid 

(VCA)

Korte cursus-

sen van enkele 

dagen

Ook bij ICT-variant keuzes in aanbie-

dingswijzen: via cd-rom, e-learning 

en met of zonder begeleiding.

Dukers en 

Baelemans

Bijscholing voor hypo-

theekadviseurs waarvoor 

men punten krijgt die 

meetellen voor verplichte 

bijscholing van erkende 

adviseurs

Twee dagdelen 

contactonder-

wijs en zes uur 

e-learning 

Leerstof online via internet, gevolgd 

door een bijeenkomst.

De mate waarin digitale content wordt aangeboden, verschilt bijvoorbeeld 
tussen de opleidingen. Bij sommige ligt hier sterk het accent op, terwijl bij 
andere de ICT-toepassingen meer op de communicatie betrekking hebben. 
Ook het belang van de ICT-toepassingen verschilt. Soms is sprake van een 
combinatie met traditionele klassikale leervormen, terwijl dit bij andere niet 
het geval is. Ook de aard van de technologie is verschillend. Soms gebruiken 
de cursisten vooral een cd-rom, soms vooral het internet. De opleidingen 
verschillen ook in andere aspecten zoals bijvoorbeeld de richting, duur en de 
veronderstelde vooropleiding van de cursisten.

0.3 Deelnemers en keuzes

De eerste onderzoeksvraag had betrekking op de vraag of deelnemers aan 
scholing via ICT afwijken van deelnemers aan meer traditionele vormen van 
scholing. Welke werknemers maken van de ICT-toepassingen gebruik? In het 
algemeen verschilt namelijk het ICT-gebruik tussen groepen. Uit gegevens 
van het SCP (2002) blijkt bijvoorbeeld dat het pc-gebruik sterk varieert naar 
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Mannen, jongeren en hoger opgeleiden 
gebruiken veel vaker een pc. Hetzelfde patroon zien we terug bij de digitale 
vaardigheden. Dit soort verschillen zou ook bij de deelnemers aan de hier 
onderzochte cursussen naar voren kunnen komen. Beleidsmatig zijn ver-
schillen tussen groepen in deelname aan ICT-cursussen van belang. Mocht 
blijken dat deze cursusvorm een hoger rendement geeft dan de traditionele 
cursusvorm, dan is het immers ongewenst dat bepaalde groepen werknemers 
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deze cursusvorm minder vaak kiezen door een gebrek aan ICT-vaardigheden 
en/of een gebrek aan affiniteit met ICT. Dit zou dan aanleiding kunnen zijn 
om ICT-gebruik onder die groepen te stimuleren. Dergelijke verschillen zijn 
echter ook van belang voor de analyse van de leerresultaten en effecten van 
de opleiding. Als degenen die een cursus volgen via ICT, andere kenmerken 
hebben dan degenen die de cursus op een traditionele manier volgen, dan 
kunnen de resultaten van beide cursusvormen niet zonder meer met elkaar 
vergeleken worden. 

Deelnemers
In tabel 0.2 is de verdeling van de cursisten van beide varianten voor een 
aantal kenmerken weergegeven. Hieruit komen echter weinig systematische 
verschillen in de samenstelling naar voren. 

Tabel 0.2  Aandelen van specifieke groepen bij cursisten van de ICT- of traditio-
nele variant 

ICT-varianten

(n=597)

traditionele varianten

(n=607)

Aandeel mannen 72% 73%

Gemiddelde leeftijd 39,7 39,5

Aandeel lager opgeleiden* 16% 23%

*  cursussen: Corus Veiligheid, Dukers en Baelemans, Dirksen, GOC; hierdoor is n=352 bij de ICT-vari-

anten en n=336 bij de traditionele varianten 

Bron: Gelderblom en De Koning (2004)

Bij sommige opleidingen zijn er wel verschillen in samenstelling, maar dit is 
weer niet terug te vinden bij andere opleidingen. Alleen bij de vooropleiding 
is er een verschil dat vaker terugkomt. Lager opgeleiden zijn iets minder ver-
tegenwoordigd in de ICT-variant. Dit is dus de enige groep waarvoor (enige) 
ondervertegenwoordiging waarneembaar is. In een multivariate analyse, 
waarbij gelijktijdig naar de effecten van verschillende factoren is gekeken, 
blijkt dit effect overigens slechts bij één opleiding significant te zijn. Ook naar 
opleidingsniveau geldt dus dat de verschillen niet heel groot zijn. 

Keuze
Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze voor een bepaalde variant? 
Bij de ICT-variant speelt de flexibiliteit in tijd en plaats een grote rol om hier-
voor te kiezen. Bij degenen die de traditionele variant hebben gekozen, speelt 
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de computer als drempel slechts een beperkte rol. Een veel belangrijker reden 
voor deze keuze is dat men hecht aan de persoonlijke uitleg van een docent 
en aan het contact met groepsgenoten. Verder blijkt dat, met de kennis die 
men nu heeft, het merendeel van de cursisten wederom dezelfde variant zou 
hebben gekozen. Dit geeft aan dat men de keuze bewust heeft gemaakt. Te-
vens blijkt hieruit dat bij degenen die voor de ICT-variant hebben gekozen, 
geen grote behoefte bestaat aan meer traditionele elementen als meer contact 
met een docent of medecursisten. 

0.4 Effecten van de ICT-scholing

Welke effecten heeft de cursusvariant voor de leerresultaten en het functio-
neren van werknemers? Een goed leerresultaat met een positieve invloed op 
het functioneren komt het bedrijf ten goede. Ook de cursist kan in de baten 
delen, bijvoorbeeld door een vertaling in een hoger inkomen. Voor de evalu-
atie van effecten van scholing wordt door onderwijskundigen vaak het reeds 
eind jaren vijftig ontwikkelde model van Kirkpatrick (996) gebruikt. Hij 
onderscheidde vier typen opleidingseffecten. Deze worden ook wel aange-
duid als niveaus, omdat deze als het ware stapsgewijs zijn opgebouwd van de 
reactie van de cursist tot het effect voor het hoogste niveau van de organisatie 
als geheel. Hoewel het in feite ging om een uitwerking van het vierde niveau, 
werd door Philips (996) hier nog een vijfde niveau aan toegevoegd. Het gaat 
dan om het financiële rendement. Overigens mag verwacht worden dat er 
een samenhang is in de effecten van de verschillende niveaus. Een effect op 
een bepaald niveau kan echter niet automatisch doorvertaald worden naar 
een hoger niveau (Alliger en Janak 989). In totaal gaat het om de volgende 
vijf typen effecten of niveaus:

  Kwaliteit. De kwaliteitsbeoordeling betreft de mening van de cursist over 
de opleiding.

2  Leerresultaten. Vaak gaat het dan om een score op een eindtest of de ver-
andering in de score op een voortest en een eindtest.

3  Functioneren. Hier gaat het om de verandering in werkgedrag van de 
deelnemer door de opleiding.

4  Resultaten voor de organisatie. Het gaat hierbij om de effecten voor de 
organisatie als geheel. Komt het effect van scholing terug in bedrijfspres-
taties?

5  Financiële rendementen. In feite is dit een verbijzondering van niveau 4. 

6351_jaarboek_ict.indb   168 27-01-2005   15:16:58



 Scholing van werkenden via ICT 69

Bij scholing hebben, naast de betrokken organisaties, echter ook de an-
dere actoren, zoals de cursist en de opleidingsinstelling, ieder een eigen 
kosten-batenafweging. 

Uit een literatuuroverzicht van de effecten van ICT als leermiddel in bedrijfs-
opleidingen blijkt dat veruit de meeste studies zich richten op de eerste twee 
niveaus (Strother 2002). Op deze niveaus blijken uitkomsten voor een ICT-
variant voor de kwaliteit en leerresultaten veelal niet significant af te wijken 
van een vergelijkbare meer traditioneel vormgegeven cursus. Strother con-
stateert wel dat, voorzover er wel significant verschillen worden aangetrof-
fen, er – zeker recentelijk – eerder sprake is van een positieve balans voor 
de ICT-variant. Ook Russell (200) vindt op basis van maar liefst 355 studies 
geen significante verschillen in leerresultaten tussen opleidingen via ICT en 
meer traditionele varianten. 
 Onderwijskundigen benadrukken overigens sterk dat men in dergelijke 
evaluaties van opleidingen voorzichtig moet zijn om eventuele verschillen 
in uitkomsten (volledig) aan ICT toe te schrijven. Het probleem is namelijk 
dat met het gebruik van ICT ook allerlei andere zaken in de opleiding anders 
kunnen worden, zoals de rol en opstelling van de docent, de cultuur en sfeer 
en de gehanteerde pedagogische opzet. Ook deze veranderingen dragen aan 
het eindresultaat bij. Voorts is er grote variatie in de wijze waarop ICT wordt 
ingezet, bijvoorbeeld de wijze waarop interactie tussen leerlingen en met de 
docent plaatsvindt. Als de uitkomsten dus sterk van de specifieke context 
afhangen, is het moeilijk de resultaten van een individuele studie te genera-
liseren. Door de resultaten van een groot aantal studies – en daarmee wis-
selende contexten – op een rijtje te zetten, zoals Strother en Russell doen, is 
uiteraard wel een meer algemeen beeld te schetsen. 
 In het vervolg van deze paragraaf beschrijven we onze eigen analyses on-
der cursisten van de twee varianten van opleidingen. Het gaat hier om alle 
niveaus van effecten zoals op de vorige pagina is uiteengezet, namelijk de ef-
fecten voor de kwaliteit, de leerresultaten, het functioneren en het financiële 
rendement.

Kwaliteit
Uitgaande van het laagste niveau in de indeling van Kirkpatrick-Philips star-
ten we met het oordeel van de cursisten over de kwaliteit van de cursus. Uit 
tabel 0.3 blijkt dat ook in ons onderzoek de verschillen tussen de ICT- en de 
traditionele variant van de opleidingen in het algemeen beperkt zijn. 
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Tabel 0.3  Verschillen tussen cursisten van ICT- en niet-ICT varianten in het oor-
deel over diverse aspecten van de opleidingen

Aspect Score ICT-varianten t.o.v. niet-ICT-varianten

Organisatie van de opleiding -

Begeleiding en feedback van docenten 0/-

Opleidingsmateriaal 0/-

Oefenmogelijkheden 0

Afwisseling tussen theorie, voorbeelden en oefeningen 0

Flexibiliteit in tijd en plaats +

+: ICT-variant scoort bij diverse opleidingen beter; 0: weinig verschillen; -: ICT-variant slechter

Wel zijn meer specifieke verschillen aanwezig. Dit geldt zeker voor de orga-
nisatie van de opleiding, maar ook, zij het minder sterk, de begeleiding door 
docenten en het opleidingsmateriaal worden bij de traditionele variant van 
een aantal opleidingen beter gewaardeerd. Dit geldt echter zeker niet voor 
alle opleidingen. De flexibiliteit naar tijd en plaats wordt bij de ICT-vari-
ant weer hoger gewaardeerd. Voor de andere aspecten zijn geen verschillen 
waargenomen. Het beeld is zeker niet eenduidig voor alle punten en voor 
alle opleidingen. Zo brengt bijvoorbeeld de ICT-variant van de deeltijd-HEAO 
het er vaak beter af dan de traditionele variant, terwijl dit bij Postgrade juist 
andersom is. 

Leerresultaten
Een tweede niveau in het model van Kirkpatrick en Philips zijn de leerresul-
taten. Omdat in een aantal gevallen deelname ook automatisch succesvolle 
afronding betekende, valt niet bij alle opleidingen hierover iets te zeggen. 
Wel geldt in een dergelijke situatie dat de kans dat men in het geheel niet 
aan de opleiding begint, groter is bij de ICT-variant. Het is blijkbaar mak-
kelijker om niet aan een opleiding via de computer te beginnen dan om bij 
een bijeenkomst weg te blijven. Bij enkele opleidingen weten we ook iets over 
het slagingspercentage en tussentijdse uitval. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
de deeltijd-HEAO-opleiding. Hier is de uitval bij de ICT-variant lager en blijft 
men qua studietijd aanzienlijk beter op schema. Ook bij de Corus Veiligheid 
geldt dat men vaker in de ICT-variant bij het eerste examen het certificaat be-
haalt. Daarbij moet wel gezegd worden dat de examinering voor ICT-cursis-
ten bij deze cursus anders is opgezet en volgens betrokkenen herkenbaarder 
is voor de cursisten dan bij de traditionele variant. Het is in de ICT-variant 
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dus moeilijker om daadwerkelijk aan de opleiding te beginnen, maar een-
maal begonnen hoeven de resultaten zeker niet minder te zijn. 

Functioneren
Het volgende, derde niveau van effecten is het functioneren op het werk. 
Hiervoor zijn in de enquête diverse indicatoren opgenomen, zoals de per-
ceptie die men zelf heeft op de verandering in het functioneren, de uitkomst 
van de beoordeling door de chef en de verandering hierin ten opzichte van de 
vorige keer. Daarnaast is ook direct gevraagd naar het effect van de opleiding 
op het functioneren in het werk. Van de laatstgenoemde indicator is in tabel 
0.4 een overzicht van scores opgenomen. Uit deze tabel blijkt dat de ICT-
variant duidelijk grotere effecten op het werk heeft bij de deeltijd-HEAO. Bij 
Postgrade en Corus Veiligheid scoort de traditionele variant echter beter. Bij 
de andere opleidingen zijn de verschillen beperkt. Hoewel dit per opleiding 
verschilt, blijkt in het algemeen dat ook ten aanzien van het functioneren op 
het werk de ICT-variant niet systematisch slechtere of betere resultaten geeft. 

Tabel 0.4 Effect op het werk dankzij de opleiding

Opleiding Gemiddelde score*

ICT-variant Traditionele variant Voordeel

ICT-variant

Dukers en Baelemans 0,31 (244) 0,34 (216) -  0,03

Huidige cursisten deeltijd-HEAO 0,58 (113) 0,48 (95) + 0,10

Ex-cursisten deeltijd-HEAO 0,69 (58) 0,53 (59) + 0,13

Postgrade 0,24 (38) 0,37 (93) -  0,13

Dirksen 0,39 (24) 0,34 (19) + 0,05

GOC 0,59 (20) 0,56 (21) + 0,05

Corus Veiligheid 0,23 (50) 0,34 (76) - 0,11

* 1 = aanzienlijk; 0,4 = klein positief effect; 0 = weinig; tussen haakjes: aantal respondenten

Nu zijn er, behalve het gebruik van ICT, ook allerlei andere factoren die een 
rol kunnen spelen bij de verklaring van het functioneren op het werk. Het 
gaat dan om zaken als individuele kenmerken en de bedrijfcontext, zoals de 
rol van de chef of het opleidingsbeleid. Ook andere kenmerken van de op-
leiding naast het gebruik van ICT kunnen een rol spelen, zoals het gebruik 
van bijeenkomsten, oefeningen, contact met medecursisten etc. Als deze on-
gelijk zijn verdeeld over de twee varianten, kan de vergelijking van de twee 
varianten worden vertroebeld. Daarom zijn ook multivariate analyses uitge-
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voerd waarbij voor de invloed van de genoemde doorkruisende factoren is 
gecontroleerd. Dan blijkt dat nog minder vaak significante verschillen tussen 
de leervormen zijn te ontdekken. Bovendien geldt dat, voorzover er sprake is 
van significante verschillen, bij de ene opleiding de ICT-variant beter is en bij 
een andere juist de traditionele. De conclusie is dus dat er geen structureel 
beeld is dat de ICT-variant beter of slechter presteert op het functioneren op 
het werk. Wel blijkt de bedrijfscontext van belang. Een goed doordacht oplei-
dingsbeleid en gemotiveerde cursisten blijken belangrijker dan de precieze 
vorm (ICT of niet-ICT) van de cursus. Voorts is opvallend dat hoe lager de 
vooropleiding hoe groter het effect van de cursus is. Dit effect speelt zeker 
ook bij de ICT-varianten, wat aangeeft dat dit medium geschikt kan zijn voor 
deze doelgroep. 
 
Het financiële rendement
De resultaten voor de organisatie (niveau 4) zijn in het onderzoek uitge-
werkt via een kosten-batenanalyse, waarmee we direct overgaan op niveau 
5 uit het model van Kirkpatrick en Philips, het financiële rendement. Het 
gaat hier om de derde onderzoeksvraag die in deze bijdrage centraal staat: 
de kosten en baten van scholing via ICT en op welke actoren deze betrekking 
hebben. Bij de afweging tussen kosten en baten gaat het niet alleen om de 
direct betrokkenen als het bedrijf en de cursist. Er kunnen meer actoren bij 
de scholing een rol spelen. Het bedrijf kan de opleiding bijvoorbeeld ook in-
kopen bij een scholingsaanbieder. Deze kan op zijn beurt (een deel van) de 
cursus weer laten ontwikkelen door een gespecialiseerde ontwikkelaar of bij-
voorbeeld een bestaande elektronische leeromgeving aanschaffen. Er is dan 
sprake van een productiekolom met diverse actoren als de ontwikkelaar, de 
scholingsaanbieder, het bedrijf en de cursist. 
 Dat extra baten van ICT-scholing de extra kosten overtreffen, is een cru-
ciale voorwaarde voor de toepassing van deze vorm van scholing. Het is ech-
ter ook van belang dat voor alle betrokken actoren de voordelen de nadelen 
overtreffen. Tabel 0.5 geeft een samenvattend overzicht van de kosten-ba-
tenafweging voor de opleidingsinstellingen, het bedrijf en de cursist. Uit de 
tabel blijkt dat, terwijl het beeld wisselend is voor de opleidingsinstellingen, 
de ICT-variant vaak positief uitpakt voor het bedrijf en de cursist. Het niet 
altijd positieve beeld voor de opleidingsinstellingen wordt vooral veroor-
zaakt door hoge ontwikkelingskosten. Het wordt zelfs negatief als het pro-
duct (te) goedkoop wordt aangeboden. Het voordeel voor het bedrijf en de 
cursist wordt vaak behaald door een lagere cursusprijs en tijdwinst. Dit voor-
deel verklaart wellicht ook de groei van de opleidingen via ICT. Financiële 
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overwegingen bij ontwikkelaars en opleidingsinstellingen kunnen er echter 
toe leiden dat op den duur de cursusprijs omhoog zal gaan en daardoor ook 
de voordelen voor cursisten en bedrijven kleiner worden. Belangrijk zal zijn 
in hoeverre de hoge ontwikkelingskosten – die ook weer terugkomen voor 
regelmatige updates – zouden kunnen dalen doordat technieken verbeteren 
en makkelijker uitwisselbaar worden. 

0.5 Toekomstperspectieven en de rol van de overheid 

Uit de vergelijking van diverse opleidingen die zowel via een ICT-variant als 
via een niet-ICT-variant worden gegeven, komt geen beeld naar voren dat de 
ICT-variant systematisch beter of slechter scoort dan de niet-ICT-variant wat 
betreft het oordeel van cursisten of het effect op het functioneren. Bij som-
mige opleidingen scoort de ICT-variant beter, en bij andere juist de niet-ICT-
variant, of er zijn weinig verschillen. Wel geldt dat de benodigde tijd in de 
ICT-varianten vaak korter is, waardoor (bij gelijke baten) per saldo voor be-
drijven en cursisten deze variant voordelen biedt. Voor opleidingsinstellin-
gen is het beeld minder eenduidig. De kosten voor ontwikkeling en updates 
zijn vaak hoog in de ICT-variant, maar worden soms weer gecompenseerd 
door besparingen op loonkosten en huisvestingkosten. De toekomstper-
spectieven zullen dus zeker afhangen van de vraag of deze ontwikkelingskos-
ten lager kunnen worden doordat elektronische leeromgevingen en content 
goedkoper worden Subsidies zouden deze ontwikkelingen kunnen stimule-
ren. Hiermee komen we op de rol van de overheid. 

Tabel 0.5 Saldo van kosten en baten van inzet ICT per betrokkene

Actor Saldo kosten

en baten ICT

Toelichting

Opleidingsinstelling Wisselend per opleiding Tegenover hogere ontwikkelingskosten staan in 

diverse gevallen besparingen op loonkosten en 

huisvesting. Het saldo is negatief voor opleidingsin-

stanties die ervoor gekozen hebben om de ICT-variant 

goedkoop aan te bieden (GOC en Postgrade)

Bedrijf Bij veel

opleidingen positief

Vooral door minder gederfde arbeidstijd en/of lagere 

cursusprijs

Cursist Bij veel

opleidingen positief 

Vooral door tijdwinst in eigen tijd en/of een lagere 

cursusprijs
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De rol van de overheid
Heeft de overheid nog een rol te spelen ten aanzien van scholing en ICT? Een 
actieve rol van de overheid is bij scholing soms geboden omdat er vaak een 
neiging tot onderinvestering bestaat. Oorzaken van die onderinvestering zijn 
imperfecties van de scholingsmarkt, die onder andere te maken hebben met 
de beperkte transparantie van de scholingsmarkt en met de onzekerheid over 
de baten van scholing. In de meeste landen, ook in Nederland, stimuleert de 
overheid daarom scholing van werkenden door middel van regelgeving en 
subsidies. Dit gaat ook op voor scholing via ICT. Maar is er voor de overheid 
ook aanleiding om specifiek ten aanzien van scholing via ICT aanvullend be-
leid te voeren? Wij denken van wel. Traditioneel zijn lager opgeleiden onder-
vertegenwoordigd bij scholing. Uitgaande van het huidige deelnamepatroon 
aan scholing via ICT zal de opkomst hiervan deze ondervertegenwoordiging 
vooralsnog niet doorbreken. Uit onze analyse van het functioneren blijkt 
echter dat, voorzover zij wel gebruikmaken van ICT als scholingsmedium, la-
ger opgeleiden daar dan verder prima mee uit de voeten kunnen. Juist hoe la-
ger de vooropleiding, hoe groter het effect voor het functioneren. Een moge-
lijke verklaring is dat het gebruik van multimedia in plaats van ‘teksten’ juist 
voor deze groep zeer aantrekkelijk is. De overheid zou dus projecten kunnen 
stimuleren waarbij juist deze doelgroep meer wordt bereikt. 
 Verder is één van de voordelen van cursussen via ICT dat men (onderde-
len van) de cursus flexibel naar plaats en tijd, bijvoorbeeld in de ‘vrije tijd’ 
thuis, kan volgen. Maar dan moet men thuis wel over een computer met vol-
doende mogelijkheden beschikken. Fiscale maatregelen om de aanschaf van 
computers door werknemers te stimuleren zijn daarom zinvol, ondanks het 
feit dat sommigen ook een computer aanschaffen zonder deze subsidies: de 
deadweight. Het afschaffen van de pc-privé-regeling voor iedereen lijkt in dit 
verband geen verstandige maatregel. Om de deadweight te verminderen had 
men de aftrekmogelijkheid voor beter betaalde werknemers kunnen beper-
ken.
 Een actieve rol van de overheid kan voorts nodig zijn bij het reeds genoem-
de punt van de ontwikkelingskosten. Deze zijn vaak hoog. Dit geldt zeker als 
een aantrekkelijke, ‘rijke’ leeromgeving wordt gemaakt met bijvoorbeeld veel 
multimediatoepassingen en mogelijkheden voor interactie. Hoewel grote 
bedrijven en brancheorganisaties zeker een bijdrage aan de verdere ontwik-
keling van scholing via ICT kunnen leveren, lijkt het verstandig dat ook de 
overheid haar steentje bijdraagt. Voor bedrijven blijft onzekerheid over de 
mate waarin en de termijn waarop belangrijke vooruitgang kan worden ge-
boekt, een belangrijk knelpunt. Wel ligt het voor de hand dat overheidssteun 
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tijdelijk is. De subsidies dienen er immers aan bij te dragen dat de ontwik-
kelingskosten structureel lager komen te liggen, waarna een ondersteunende 
rol niet langer nodig is. Als een dergelijke vooruitgang niet wordt geboekt, 
ligt blijvende steun evenmin voor de hand, omdat scholing via ICT op grote 
schaal dan minder levensvatbaar zal blijven. 
 Wat betreft scholing van werklozen via ICT is de overheid als partij nog 
directer in beeld. De overheid financiert immers grotendeels de scholing van 
werklozen. Zij kan dus in haar aanbestedingsbeleid scholingsinstellingen op 
directe wijze stimuleren tot het toepassen van scholing via ICT. Momenteel 
gebeurt dit nog slechts mondjesmaat. Voorzover bekend wordt er weinig 
gedaan aan e-learning voor werklozen. De scholingsinstellingen die in het 
verleden specifiek voor werklozen cursussen ontwikkelden en werklozen 
daadwerkelijk schoolden (de Centra Vakopleiding en de Vrouwenvakscho-
len), zijn enkele jaren geleden door de overheid opgeheven. Wel is recentelijk 
een experiment uitgevoerd voor scholing van werkzoekenden via ICT waar-
uit bleek dat ook voor deze doelgroep het gebruik van multimedia goed kan 
werken om leerstof over te brengen (Gelderblom 2003). Ook op dit terrein 
zou de overheid dus verdere ontwikkelingen kunnen stimuleren.
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English Summaries

  ICT in the Knowledge and Network Economy

Lambert van der Laan and Jos de Haan
This introductory chapter focuses on general changes in the economy and 
labour market and the role of ICT in it. This provides the framework for the 
following chapters in which the role of ICT on the competences of organi-
sations and workers are elaborated upon. First, industrial and occupational 
changes and the changing content and role of knowledge capital are dis-
cussed. Increasingly the role of information and implicit knowledge come to 
the fore. Critical remarks are made in relation to policies that only stress the 
importance of high-tech and high levels of education for economic progress. 
Secondly, the chapter discusses some changes in organisations. By the chang-
ing content of knowledge and the facilitating role of ICT, relationships within 
and between organisations grow in importance. This leads to the network 
economy. It also becomes clear that the role of ICT in organisations has to be 
viewed from the perspective of three central aspects: ICT, organisation and 
knowledge. Thirdly, the chapter focuses on the changing position of (future) 
workers. Some specific characteristics of knowledge workers are reviewed. In 
this, the participation in knowledge processes, the changing role of work and 
financial rewards are crucial. Attention is paid, also, to the skill bias of tech-
nological and organisational changes in which an upgrading generally leads 
to an accumulation of advantages to the already favoured.

2  ICT and Innovative Capacity: International Trends

Kees Breed, Peer Ederer and Ron Meyer
Innovation is a primary condition for the competitive strength of companies 
and national economies. ICT is a key driver and facilitator for innovation. 
Therefore, the Dutch Ministry of Economic Affairs has commissioned a re-
search with the aim of generating a strategic overview of the performance of 

  77
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the Dutch innovation system, in particular in the field of ICT. The study was 
based on country research and company branch research. Based on inter-
views with 4 international ceos, three major structural developments have 
been identified: decreasing threat of hypercompetition, increasing maturity 
of the ICT sector and advancing globalisation. In response to these trends, 
companies broadened their portfolio of approaches to innovation. The atti-
tude ‘high speed, high output, high risk’ that prevailed in the 990s has been 
adapted. Essentially, innovation is decreasingly organised as a separate ac-
tivity, with only a limited number of people involved. Rather, it has become 
an activity involving various departments, units and company locations and 
also an activity crossing company borders. Thus, innovation has become less 
concentrated and more distributed. At the national level, there is a growing 
recognition that traditional (linear) approaches, which focus on stimulat-
ing the development of new knowledge, are too limited. More emphasis has 
been put on promoting networks and interaction, based on the notion that 
innovation only rarely happens in isolation. Equally, it has been more gener-
ally accepted that national ICT innovation systems are becoming increasingly 
embedded in the international ICT innovation system, especially at the re-
gional level, placing the Netherlands more firmly within the European inno-
vation system. Innovation requires an integral approach within companies, a 
network approach at the meso-level and a global perspective for all the par-
ticipants of any innovation system.

3  ICT Start-Ups and Their Social Networks

Wim Hulsink, Tom Elfring and Dick Manuel
The value of networks is widely acknowledged as an integral part of the ex-
planation of entrepreneurial success, also in the thriving ICT industry. It is 
unclear, however, in what way specific kinds of networks influence the suc-
cess of start-up companies. The question in this chapter is: In what way does 
the entrepreneur’s network contribute to the success of his new venture? The 
focus is on improving our understanding of the causal mechanisms between 
the strong versus weak tie effect on three core entrepreneurial processes af-
fecting performance, i.e. the ability of the entrepreneur to discover oppor-
tunities, to get resources, and to gain legitimacy. The network benefits are 
not uniform and change over time. Therefore, we explore two contingencies, 
i.e. the degree of innovation and the initial conditions of new firms in the 
dynamic ICT industry. The networks of 30 ICT start-ups in the Netherlands 
were reconstructed on the basis of desk research and in-depth interviews 

6351_jaarboek_ict.indb   178 27-01-2005   15:17:00



 English Summaries 79

with the founders. We draw conclusions about the benefits of a particular 
mix of strong and weak ties to the ability of the start-up to survive and grow.

4  Social cohesion and ICT-use in organisations

Marianne Simons and Jan de Ridder
In 2004 a research project was finished on the eventual effects of computer-
mediated communication, and the use of information and communication 
technology in general, on the social cohesion in organisations. The results, 
partly presented in this chapter, show that the use of communication tech-
nology affects social relations in groups within organisations. Using ICT, the 
organisational world seems to become smaller. With email every member 
in every far-off corner of the organisation can be reached within a second. 
However, this width is at the expense of depth. The formerly ‘detached’ re-
lations within large groups became more ‘friendly’ and the ‘warm’ relations 
within small groups became more ‘cold’. This interesting difference in effect 
between small and large groups is a central topic in the research presented. 
Organisations should be aware of these effects of ICT-use.

5  Innovation in Human Resource Management through ICT

Huub Ruël, Tanya Bondarouk and Jan Kees Looise
E-HRM implements HR strategies, policies, and practices in organisations 
with full use of web-technology. To what extent does the management of 
employee relationships in companies change with the use of web-tools for 
HRM purposes and how does this change occur? Based on these questions 
we built a research model that includes four steps: () the state of HRM in an 
organisation, (2) e-HRM goals, (3) types of e-HRM and (4) HRM outcomes. 
The latter three steps were analysed in five large companies: Dow Chemicals, 
ABN AMRO, Ford Motor Company, IBM, and Belgacom. First, all of the three 
types of goals identified were observed: efficiency/cost reduction, improving 
client service and improving HR’s strategic orientation. A new finding is that 
a main goal for introducing e-HRM is the standardisation and harmonisa-
tion of HR policies across all parts of the company. This was felt to be neces-
sary for the strengthening of the company’s image as a global entity. Second, 
there is a ‘gap’ between e-HRM technical possibilities and the real use made of 
web-based HRM tools. Third, the overall realised outcomes of e-HRM were 
primarily in a reduction of costs. Changes in the competences and commit-
ment of the workforce were very limited. E-HRM is often accompanied by a 
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decentralization of HR tasks and by a standardization of HR processes. For 
the HR department, e-HRM is a ‘push- factor’ for changing HRM within an 
organisation: from a bureaucratic towards a market/clan approach. Not all 
employees are willing, or able, to accept the possibilities of e-HRM and be-
ing responsible for their personal career. On-line availability is crucial. As, in 
contrast to blue-collar workers, office-employees do have access, there is a cy-
ber-division at the organisational level. When implementing e-HRM globally 
it can be difficult to get the support of the relatively small components of 
the company. Moreover, employees and line managers need to change their 
mindset in order to accept the usefulness of web-based HR tools. 

6  Knowledge Sharing in Online Groups: The Social Embedded-
ness of Online Interaction in Offline Networks

Uwe Matzat
Empirical research on knowledge-sharing groups on the internet shows that 
quite a few of them experience the problem of motivating their members 
to share their knowledge actively. This problem, that limits the usefulness 
of online groups, is related to two common problems of group interaction, 
namely the problem of trust between members and the free-rider problem. 
Additionally, online interaction is often combined with offline interaction 
between members. This is called the social embeddedness of online inter-
action in offline social networks. However, it is unclear how this social em-
beddedness influences online interaction and the emergence of free-rider 
problems and problems of trust. The paper gives an overview of different 
theories that explain how offline interaction affects the online interaction 
and the outcomes of knowledge-sharing activities. Special attention is paid 
to the question of how it helps to stimulate the active sharing of knowledge.
Moreover, empirical evidence for the theories, when it exists, is briefly pre-
sented. The practical implications for the management of knowledge sharing 
in online groups are made clear. 

7  ICT and Reorganisation in Health Care

Roland Bal and Antoinette de Bont
While much is expected from information technologies in health care, many 
projects fail. One of the main reasons for failure is the neglect of social ar-
rangements, including inter-professional and inter-organisational relations. 
In this chapter, we present a theoretical framework to analyse the possible 
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roles of information technologies, with a sensitivity to organisational ques-
tions and centred on the notion of care programming. Furthermore, we 
discuss two examples in which information technologies have been used in 
order to structure inter-professional relations. These examples suggest that 
regarding the role of IT in healthcare much is to be gained from shifting the 
focus to the socio-technical arrangements supported by it, while also ac-
knowledging that many problems still need to be addressed.

8  Learning with ICT 

Hans van Gennip and Huub Braam
This chapter discusses to what extent schools and teachers use the benefits 
of ICT, for themselves and their pupils, to facilitate the learning process and 
the sharing of knowledge. This is analysed by inspecting the results of the 
Dutch ICT Education Monitor (www.ICT-onderwijsmonitor.nl). The re-
sults pertain to mainstream primary education, secondary education and the 
adult/vocational education. In the school year 2003–2004, the seventh edi-
tion of the ICT Education Monitor was carried out. It is shown that the ICT 
infrastructure is well established in schools and that ICT is on the agenda of 
most schools. Teacher and pupil competence in ICT basics has grown. ICT is 
used far more often for the transfer of knowledge and far less often for the 
acquisition of knowledge by pupils. The majority of teachers is not compe-
tent, yet, in the didactic use of ICT in their classroom. Although the teach-
er’s ICT attitude is positive, ICT is not integrated into their daily practice. So, 
the possibilities of ICT are not fully utilised by schools to create an effective 
learning and knowledge community. The government can help schools by fa-
cilitating small change projects, showing good practices and stimulating the 
exchange of knowledge by teacher communities on the internet. On the part 
of the schools a clear vision on their educational goals is desired and a coher-
ent implementation of ICT change.

9  Fear of Computers and the Development of Computer Skills

Bram Steijn and Kea Tijdens
This chapter explores employee’s computer anxiety in the workplace. Using a 
representative sample of 834 employees in the Netherlands, regression analy-
ses are performed to investigate the effects of individual, job, ICT and work-
place characteristics. Although on average computer anxiety in the Nether-
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lands seems rather low, women and older people do show more anxiety. Job 
characteristics do not affect anxiety, but ICT use and workplace characteris-
tics do. Computer anxiety appears primarily to be reduced by a) the intensity 
of ICT use, b) the implementation of a computerised ICT strategy within the 
workplace, and c) HRM-policies. Yet, the explanatory power of the model is 
not high and can probably be increased by the inclusion of socio-psychologi-
cal factors. Nevertheless, our analysis does suggest several possibilities to re-
duce the computer anxiety of workers.

0  Schooling of Workers through ICT

Arie Gelderblom and Jaap de Koning
Life-long learning is of crucial importance in a continuously changing social 
economic environment. Skills and competences have to be updated regularly. 
To what extent could ICT facilitate this process, by serving as a training tool? 
We try to answer this question by comparing various training courses, which 
are offered in a traditional version as well as in an ICT-based version. A first 
conclusion from our analysis is that ICT-based training will not be a bot-
tleneck for the groups that are traditionally underrepresented in company 
training. Older workers and women are not systematically underrepresented 
in ICT-based training. In a few cases the lower educated are somewhat un-
derrepresented in ICT-based training, but the analysis shows that if they do 
participate, ICT turns out to be an effective medium for them. Another con-
clusion is that the effects of ICT-based training do not differ strongly from 
conventional training. So the advantages of using ICT should come from 
costs savings. Our analysis shows that ICT can shorten training time which is 
an important cost saving for companies and trainees. However, for the train-
ing institute, development costs for ICT-based training are higher and are not 
always compensated for by other cost savings. 
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Roland Bal leidt de onderzoeksgroep Reseach on information technologies in 
healthcare practice and management (Rithm), onderdeel van het instituut Be-
leid en Management Gezondheidszorg van het Erasmus Universitair Medisch 
Centrum. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de rol van informatietech-
nologie in de zorg en op de daarmee gepaard gaande organisatorische verande-
ringsprocessen. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar de relatie 
tussen wetenschap, technologie en beleid. Hij is te bereiken op r.bal@bmg.eur.
nl. Meer informatie over Rithm is te vinden op http://www.bmg.eur.nl/smw/
rithm. 

Tanya Bondarouk is universitair docent Human Resource Management aan 
de Universiteit Twente (faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie). Haar on-
derzoek richt zich op de rol van groepsprocessen bij de implementatie van in-
formatietechnologie, op methodologie van onderzoek (discourse analysis) en op 
human resource management en ICT.

Antoinette de Bont is universitair docent bij de sectie sociaal medische we-
tenschappen van het instituut Beleid en Management in Rotterdam, waar zij 
onderdeel uitmaakt van de onderzoeksgroep Research on information techno-
logies in health care practice and management (Rithm). Ze schreef haar proef-
schrift over de rol van databases in de interactie tussen wetenschap en beleid in 
het werk van de World Health Organization. Ook in haar huidige onderzoek 
richt ze zich op de rol van databases and monitoring in gezondheidszorgbeleid. 
Onlangs heeft ze een studie afgerond naar ICT in de oogzorg, gericht op de vraag 
hoe ICT-toepassingen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de 
kwaliteit van de zorg.

Huub Braam is sinds 2000 werkzaam als onderzoeker bij het ITS te Nijmegen, 
waar hij beleidsonderzoek doet, onder meer op het gebied van ICT en onderwijs 
(http://www.ICT-onderwijsmonitor.nl), studielast in het voortgezet onderwijs 
en de onderwijsarbeidsmarkt. Hij heeft ruime ervaring in het maken van we-

  83

6351_jaarboek_ict.indb   183 27-01-2005   15:17:01



84 Jaarboek ICT en samenleving 2005

benquêtes en het terugkoppelen van gegevens naar scholen (benchmarking).
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ting Services. Hij houdt zich vooral bezig met strategische vraagstukken en 
heeft opdrachten uitgevoerd voor een groot aantal ministeries. Recent heeft hij 
een internationaal vergelijkend onderzoek geleid naar innovatiestrategieën in de 
internationale ICT-branche en naar het overheidsbeleid in verschillende landen. 
In 2000 publiceerde hij, samen met Bob de Wit en Ron Meyer, het boek Strate-
gisch management van publieke organisaties – de overheid in paradoxen. Momen-
teel werkt hij aan een dissertatie over dit onderwerp. Van 989 tot 997 werkte 
hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij medeverantwoordelijk 
was voor het rijksbrede organisatie- en informatiebeleid. Ook was hij twee jaar 
verbonden aan de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Euro-
pese Unie. Hij is te bereiken via kees.breed@capgemini.nl. 

Peer Ederer staat aan het hoofd van het ‘Innovation & Growth Project’ van de 
Zeppelin Universiteit in Duitsland en hij is associate professor bij de Strategy 
Academy en associate faculty member van de Rotterdam School of Manage-
ment. Hij heeft Business Administration gestudeerd aan de Sophia Universiteit 
in Tokio en de Harvard Business School in Boston. Tevens heeft hij een PhD. in 
de economie van de Universiteit van Witten Herdecke in Duitsland. Hij heeft 
als financial trader gewerkt voor de Deutsche Bank en als managementconsul-
tant bij McKinsey&Co. Hiernaast houdt hij zich als ondernemer bezig binnen 
zijn eigen technologiebedrijf. Ederer is medeauteur van twee succesboeken in 
Duitsland: Das Erbe der Egoisten, een sociaal-economische vergelijking tussen 
Japan, de VS en Duitsland, en Geschäftsbericht Deutschland AG, een management-
accountingrapport over de Duitse regering. Ook was hij medeonderzoeker van 
een baanbrekend onderzoek met betrekking tot human capital en heeft hij vele 
boekbijdragen en artikelen over dit onderwerp geschreven. 

Tom Elfring is hoogleraar strategisch management aan de Faculteit der Soci-
ale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft in de Ver-
enigde Staten en Italië gestudeerd en is eerder werkzaam geweest aan de Eras-
mus Universiteit en als bijzonder hoogleraar innovatief ondernemerschap aan 
Wageningen Universiteit. Hij is auteur van zeven boeken, en zijn onderzoeks-
resultaten zijn gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. 
Thema’s van zijn onderzoek zijn: strategie en innovatie in dienstverlenende or-
ganisaties en de bijdrage van netwerkstrategieën van hightech ondernemers aan 
de groei en het succes van hun bedrijven. Als spreker op congressen, docent bij 
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baarheid van de resultaten van zijn onderzoek.
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Hans van Gennip, senioronderzoeker ITS Nijmegen, is projectleider ICT-on-
derwijsmonitor primair onderwijs, waar via kwantitatieve en kwalitatieve me-
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en het speciaal basisonderwijs. Zijn interessegebieden zijn vooral de implemen-
tatieprocessen in scholen en de professionalisering van leraren.

Jos de Haan is sinds 994 verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP), waar hij eerst als onderzoeker en later als projectleider onderzoek deed 
naar cultuurparticipatie in Nederland. Sinds 998 houdt hij zich voornamelijk 
bezig met onderzoek naar de verspreiding en de gevolgen van de informatie- en 
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vaardigheden en het verkennen van de e-cultuur. Verder is hij redacteur van het 
Jaarboek ICT en samenleving. Zijn e-mailadres is: j.de.haan@scp.nl. Meer infor-
matie over zijn onderzoek en publicaties is te vinden op: http://www.scp.nl/.

Wim Hulsink is verbonden aan de Rotterdam School of Management van 
de Erasmus Universiteit als hoofddocent/onderzoeker en directeur van eShip, 
Centrum voor Ondernemerschap. Tevens is hij bijzonder hoogleraar Innovatief 
Ondernemerschap aan de Wageningen Universiteit. Zijn interesse gaat uit naar 
innovatief ondernemerschap op ondernemers-/bedrijfsniveau en op netwerk-
/clusterniveau. Op deze terreinen publiceerde hij onder meer: Ondernemen in 
netwerken (met Dick Manuel en Erik Stam) (Van Gorcum, 2004), Regional 
clusters in ICT (Boom, 2002) en Silicon Valley in de Polder (Lemma, 2000). Ver-
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gereguleerde bedrijfstakken. In dit verband publiceerde hij onder meer: Privati-
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sation and Liberalisation in European Telecommunications (Routledge, 999) en 
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Elgar, 2003).
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Over de betrokken partijen

Het Jaarboek ICT en samenleving 2005 is een gezamenlijke productie van het 
stimuleringsprogramma ‘Maatschappij en de Elektronische Snelweg’ van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MES), 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Kenniscentrum Grote Ste-
den (waar SQM is ondergebracht). Deze organisaties produceerden eerder:

Jaarboek ICT en samenleving 2003: de sociale dimensie van technologie. J. de 
Haan en J. Steyaert (red.). Amsterdam: Boom.
Jaarboek ICT en samenleving 2004: beleid in praktijk. J. de Haan en O. Klumper 
(red.). Amsterdam: Boom.

Maatschappij en de Elektronische Snelweg

NWO-MES is een stimuleringsprogramma voor kennisontwikkeling over de 
samenhang tussen ICT en de samenleving en wordt uitgevoerd in de periode 
2000-2006. Het programma is geëntameerd door het Nationaal Actiepro-
gramma Programma Elektronische Snelweg (NAP). Nadere informatie over 
het programma en tussentijdse resultaten zijn te vinden op: www.nwo.nl/
mes. Naast subsidiëring van onderzoek ondersteunt NWO-MES de uitgave 
van het jaarboek. Zij organiseerde voor dit doel in september 2004 een mi-
niconferentie waar de auteurs van dit jaarboek de gelegenheid werd geboden 
hun onderzoek te presenteren en er onderling en met andere genodigden 
over te discussiëren.

Recente door NWO-MES ondersteunde publicaties (selectie):

Competenties van Werknemers in de Informatiemaatschappij; een survey over 
ICT-gebruik (2002). K. Tijdens en B. Steijn. AIAS Research Report 02/. 
Amsterdam: Amsterdam Instituut voor Arbeidsstudies (http://www.
uva-aias.net/files/aias/RR%20.pdf ).
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Arbeid en ICT in onderzoek (2002). R. Batenburg et al. (red.). Utrecht: Lemma.
Knowledge Sharing under Distributed Circumstances (2003). R.M. Verburg en 

J.A. de Ridder. Collection of papers Workshop International Conference 
‘Communities and Technology 2003’. Amsterdam: 9-2 september 2003. 
Zie: www.nwo.nl/mes (boeken).

Politieke partijen on line: de betekenis van internet voor partijorganisaties en verkie-
zingscampagnes (2004). M.J.G.J.A. Boogers en G. Voerman. Zie: www.nwo.
nl/mes (resultaten).

E-HRM: Innovation of Irritation? An Exploration of Web-Based Human Resource 
Management in Large Companies (2004). H.J.M. Ruël, T. Bondarouk en J.C. 
Looise. Utrecht: Lemma. 

Scenario-evaluaties van gemeentelijke websites (2004). M.D.T. de Jong, P.J. Schel-
lens en L.R. Lentz. Zie: www.nwo.nl/mes (resultaten).

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is ingesteld bij Koninklijk Besluit 
van 30 maart 973 en heeft tot taak:
•  wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een 

samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel wel-
zijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;

•  bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het 
aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doelein-
den te bereiken;

•  informaties te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepar-
tementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de 
evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.

Recente publicaties op het terrein van ICT en samenleving van het SCP zijn:

Van huis uit digitaal, verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en 
school (2002). J. de Haan en F. Huysmans, m.m.v. J. Steyaert. Den Haag: SCP.

E-cultuur, een empirische verkenning (2002). J. de Haan en F. Huysmans, 
m.m.v. J. Becker et al. Den Haag: SCP.

Cultuur op het web (2002). J. Broekhuizen en F. Huysmans. Den Haag: SCP.
Achter de schermen; 25 jaar lezen, luisteren, kijken en internetten (2004). F. Huys-

mans, J. de Haan en A. van den Broek. Den Haag: SCP.
Surfende senioren; kansen en bedreigingen van ICT voor ouderen (2004). J. de 

Haan, O. Klumper en J. Steyaert (red.). Den Haag: Academic Service.
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Kenniscentrum Grote Steden 

Het Kenniscentrum Grote Steden stimuleert de uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen de dertig grote steden in Nederland. Van oktober 2002 tot 
januari 2005 verzamelde, verbond en verspreidde het Kenniscentrum actief 
kennis rondom ICT en de thema’s: buurten & wijken, burgerparticipatie, vei-
ligheid, zorg en integratie. Het deed dit in het kader van het kennisprogram-
ma Social Quality Matters (SQM). 

Recente publicaties op het terrein van ICT en samenleving van het Ken-
niscentrum zijn:

Toekomst van de Trapvelden (2003). J. van den Steenhoven, M. de Lange en S. 
Lenos. Den Haag: Kenniscentrum Grote Steden.

De Digitale Kloof wordt dieper (2003). J. van Dijk. Den Haag: Kenniscentrum 
Grote Steden.

Hoe kan ICT de sociale kwaliteit in uw stad verbeteren? (2003). Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Den Haag: Kenniscentrum 
Grote Steden.

ICT voor de zappende vrijwilliger (2003). Jan Steyaert en Lilian Linders. Te 
raadplegen via www.sqm.nl.

E-participatie lijkt vaak a-politiek (2003) Jan Steyaert en Lilian Linders. Te 
raadplegen via www.sqm.nl.

.nl; tien jaar ICT en samenleving (2004). J. van den Steenhoven 
(red.). Amsterdam: Nederland Kennisland. 

ICT en maatschappelijke ondersteuning: wat werkt, en hoe? (2004). Kennisnet-
werk SQM. Den Haag: Kenniscentrum Grote Steden.

ICT en veiligheid: wat werkt, en hoe? (2004). Kennisnetwerk SQM. Den 
Haag: Kenniscentrum Grote Steden.

ICT en burgerparticipatie: wat werkt, en hoe? (2004). Kennisnetwerk SQM. 
Den Haag: Kenniscentrum Grote Steden.

ICT en cohesie in buurten en wijken: wat werkt, en hoe? (2004). Kennisnetwerk 
SQM. Den Haag: Kenniscentrum Grote Steden.
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Inhoudsopgave Jaarboek ICT en samenleving 2003
De sociale dimensie van technologie

 ICT en samenleving: Jos de Haan en Jan Steyaert
2 Sociale ongelijkheid en ICT: Jos de Haan
3 Je chat met de hele wereld, maar kent je buurman niet meer: Jan Steyaert
4 Burgerengagement in de digitale wereld: Valerie Frissen
5 ICT in de multiculturele samenleving: Leen D’Haenens
6 Betrouwbaarheid van internetinformatie: Anton Vedder
7 E-commerce: Vincent Fructuoso van der Veen en Jos de Haan
8 ICT en de organisatie van arbeid: Bram Steijn 
9  Digitale communicatie door culturele instellingen; een inhoudsanalyse 

van websites van theaters en musea: Andries van den Broek, Jolijn Broek-
huizen en Frank Huysmans

Inhoudsopgave Jaarboek ICT en samenleving 2004
Beleid in praktijk

  Beleid in praktijk: Oene Klumper en Jos de Haan
 2 Door internet verbonden: de beleving van sociale contacten: Jos de Haan
 3  De wijk op het web: ontwikkeling van wijkwebsites in Nederlandse ste-

den: Marcel Boogers en Miriam Lips
 4  Effecten van ICT op sociale cohesie in Cyburg, Amsterdam: Dennis 

Beckers
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