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Voorwoord 

Een groot deel van de ICT-toepassingen wordt ontwikkeld met een winstoog-
merk. Dat levert veel nuttige, prettige en handige diensten op. De gebruikers
hoeven daar dikwijls weinig voor te betalen. De verkoop van advertenties en
gebruikersgegevens aan derden zorgt ervoor dat ontwikkelaars hun investe-
ringen snel terugverdienen. De makers van deze producten die ons leven ‘gra-
tis’ veraangenamen, richten zich op een zo groot mogelijke markt omdat zij
dan meer geld kunnen vragen voor advertenties en de verkregen gebruikers-
gegevens. Aan landelijke webtoepassingen is dan ook geen gebrek. Hoe
anders is het daarentegen met kleinere webtoepassingen die specifiek gericht
zijn op de wijk of de buurt. Zij zijn voor de commerciële ontwikkelaars niet
aantrekkelijk.

Toch verdient de wereld van deze ‘kleine ICT-toepassingen’ meer aandacht.
Immers veel van deze toepassingen maken het leven op lokaal niveau een
stuk gemakkelijker. Denk aan de ICT-initiatieven die bijdragen aan de veilig-
heid in de wijk, websites die buurtbewoners samenbrengen of toepassingen
die mensen meer betrekken bij buurtaangelegenheden. Er is een waaier aan
goede initiatieven en op de website www.sqm.nl staat een groot aantal daar-
van beschreven. Bijna altijd initiatieven van de mensen zelf, de vrijwilligers.

Om de ontwikkeling van deze belangrijke lokale ICT-initiatieven te onder-
steunen heeft de overheid de afgelopen jaren geld uit stimuleringsregelingen
beschikbaar gesteld. Wat daarmee is gerealiseerd én nog meer kan, is een
interessant gegeven voor het tweede Jaarboek  en samenleving. De auteurs in
dit boek zijn voor een bijdrage benaderd, omdat zij onderzoek naar deze
kleinschalige initiatieven hebben gedaan en ons meer kunnen leren over de
invloed van ICT op de sociale kwaliteit van het dagelijkse leven.

Het Jaarboek  is het resultaat van samenwerking tussen het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) en het Kenniscentrum Grote Steden, dat zich in
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het kader van het kennisprogramma Social Quality Matters (SQM) richt op
de vraag hoe ICT succesvol kan worden ingezet ter bevordering van sociale
kwaliteit. De samenwerking is ontstaan uit de gemeenschappelijke behoefte
wetenschappers en praktijkmensen een platform te bieden waar zij hun ken-
nis over de invloed van technologie op de samenleving kunnen delen. Wij
hopen dat u hun ervaringen met plezier zult lezen.

Tot slot willen we graag een woord van dank richten aan het stimulerings-
programma ‘Maatschappij en de Elektronische Snelweg’ (MES) van de Neder-
landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor hun
financiële bijdrage. Ook is dank verschuldigd aan Mart Grisel (Kenniscen-
trum Grote Steden), Frank Huysmans (SCP), Nelly Oudshoorn (NWO-MES),
Jan Steyaert (Fontys Hogescholen) en Thijs Torreman (X-S). Als begelei-
dingscommissie hebben zij de redactie met goede adviezen bijgestaan.

dr. Gerard Schouw prof. dr. Paul Schnabel
directeur Kenniscentrum directeur Sociaal en Cultureel 
Grote Steden Planbureau
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 Beleid in praktijk 

Oene Klumper en Jos de Haan

. De rijksoverheid als aanjager van ICT-experimenten

De afgelopen jaren heeft de overheid veel geïnvesteerd in informatie- en
communicatietechnologieën (ICT) die de kwaliteit van het alledaagse leven
van de burger moeten bevorderen. Een hele reeks initiatieven, experimenten
en toepassingen zag in dit kader het licht, zoals experimenten met elektroni-
sche overheidsdiensten en ICT-projecten met de intentie de sociale cohesie in
buurten en wijken te verbeteren. Het overkoepelende doel van al deze pro-
jecten valt samen te vatten in verbetering van de sociale kwaliteit. Als indica-
toren voor sociale kwaliteit moet men denken aan economische zelfstandig-
heid, solidariteit, sociale redzaamheid, sociale cohesie en actieve deelname
aan maatschappelijke processen (VWS : -). Sociale kwaliteit wordt ech-
ter ook wel eens in engere zin gebruikt als ‘de door mensen ervaren kwaliteit
van onderling contact’ (De Hart : ).

Bij de visievorming van de overheid om met ICT te gaan experimenteren
zijn twee rapporten met name van belang geweest: Ver weg én dichtbij van de
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO ) en ICT en de Stad:
Burgers verbonden van de Tijdelijke adviescommissie ICT en de Stad (),
beter bekend als de commissie-Cerfontaine. Deze twee rapporten adviseer-
den het kabinet te investeren in de mogelijkheden van ICT voor de samenle-
ving. De RMO constateerde dat ICT een belangrijk instrument zou kunnen
zijn voor de realisering van maatschappelijke doelstellingen, waaronder ver-
betering van de sociale cohesie: ‘De samenhang in de maatschappij kan ver-
beteren omdat mensen [door ICT, red.] heel gemakkelijk de sociale verban-
den kunnen opzoeken of maken die ze zelf prettig en functioneel vinden.
Nieuwe sociale netwerken en andere vormen van sociale cohesie ontstaan op
basis van gemeenschappelijke interesses en belangen’ (RMO : ).

Het andere rapport, dat van de commissie Cerfontaine, moedigde het
kabinet aan om maatregelen te nemen die experimenten met ICT zouden sti-
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muleren. De commissie zag in ICT vooral een instrument om het probleem-
oplossend vermogen van steden te vergroten: ‘De burger wil een leefbare, sti-
mulerende woonomgeving. ICT kan bijdragen aan een integrale aanpak van
onder meer sociale cohesie, zorg, welzijn, scholing, veiligheid en wonen. Een
virtuele marktplaats in de wijk (een wijkwebsite) kan hierbij centraal staan.
Als ontmoetingsplek, leeromgeving en plek voor uitwisseling van informatie,
diensten en producten’ (Tijdelijke adviescommissie ICT en de Stad : ).

Geïnspireerd door deze adviezen lanceerde het tweede paarse kabinet in
oktober  het actieprogramma Sociale kwaliteit en ICT. Dit was grotendeels
gebaseerd op de handvatten die Cerfontaine het kabinet had meegegeven om
ICT-beleid in het grotestedenbeleid te verankeren. Voor de jaren  tot en
met  werd er een bedrag van , miljoen euro vrijgemaakt om vast te
stellen waar ICT in de samenleving een toegevoegde waarde kan hebben (TK

/).

Het actieprogramma was een initiatief van de ministeries van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
bestond uit vier onderdelen.

In de eerste plaats gingen in Amsterdam, Den Haag, Deventer en Eind-
hoven ‘digitale broedplaatsen’ van start. Deze broedplaatsen moeten de ont-
wikkeling stimuleren van sociale ICT-toepassingen voor de stad, die niet snel
door de markt en met private middelen worden opgepakt (Tijdelijke advies-
commissie ICT en de Stad ). De productiviteit van deze broedplaatsen is
aanzienlijk te noemen. In juli  hadden al een kleine honderd ICT-projec-
ten het licht gezien met gelden van de broedplaatsen (Serail en Kools ).

Ten tweede werd een tijdelijke investeringsimpuls gegeven om ICT-toepas-
singen voor één loketontwikkeling te stroomlijnen om zo de toegang van
burgers tot de lokale zorg en welzijnsdiensten te vergemakkelijken. Met deze
zogenaamde VraagWijzer-aanpak is het de bedoeling om zorgvragen van
burgers beter en efficiënter te beantwoorden, daarmee nadrukkelijk rekening
houdend met het perspectief en de logica van de burger.

Als derde actiepunt werden door het ministerie van BZK de mogelijkheden
nagegaan om het zelforganiserend vermogen van burgers te stimuleren zodat
zij hun behoefte aan breedband beter zouden kunnen organiseren.

In de vierde plaats werd het kennisnetwerk ‘Sociale kwaliteit en ICT’ in het
leven geroepen. Dit kennisnetwerk kreeg de opdracht mee om zo veel moge-
lijk kennis over sociale kwaliteit bevorderende ict-toepassingen te verzame-
len, te verbinden en te verspreiden, en wel op een zodanige manier dat pro-
jectontwikkelaars van verschillende initiatieven inzicht krijgen in de leer-
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ervaringen van andere initiatiefnemers. Dit kennisnetwerk gaat door het
leven als Social Quality Matters (SQM).3

SQM kon al direct bij zijn oprichting constateren dat het actieprogramma
slechts een van de vele stimuleringsprogramma’s was die de overheid de afge-
lopen jaren heeft gelanceerd om ict in te zetten voor een verbetering van de
sociale kwaliteit. Er werd bijvoorbeeld ook geïnvesteerd in initiatieven die tot
doel hadden de ‘digitale kloof ’ te dichten. Zo werd in april  het start-
schot gegeven voor de Digitale Trapveldjes. In de achterstandswijken van de
grote steden werden meer dan vierhonderd club- en buurthuizen, bibliothe-
ken en scholen uitgerust met computers en internet. Bij deze Trapveldjes
kunnen buurtbewoners terecht voor computercursussen en begeleiding.
Hierdoor werd niet alleen de internetdrempel voor achterstandsgroepen
verlaagd, maar zagen ook de buurthuizen hun bezoek toenemen (Van den
Steenhoven et al. ; Scheltens et al. ). In het kader van het dichten
van de digitale kloof konden ook ouderen in woonzorgcentra onder begelei-
ding van ouderenorganisatie SeniorWeb internetcursussen volgen in specia-
le inpandige internetcafés (Klumper ).

Naast de broedplaatsen en de trapveldjes hebben ook andere initiatiefne-
mers projecten opgezet om uit te zoeken hoe ICT een bijdrage kan leveren
aan de samenleving. De projecten vormen een bont palet. ID-wijk bijvoor-
beeld, een programma van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
(SEV), ondersteunde in opdracht van het ministerie van VROM wijken, buur-
ten en dorpen waar door lokale partijen innovatieve diensten werden
bedacht en uitgevoerd. Deze diensten varieerden van intelligent wonen tot
e-zorg, van telewerken tot openbare dienstverlening, van sociale cohesie tot
elektronisch winkelen.

Bij Kenniswijk, een programma van het ministerie van Economische
Zaken, gaat het om één experimenteeromgeving in de regio Eindhoven waar
consumenten via breedbandinternet toegang hebben tot innovatieve pro-
ducten en diensten. De bedoeling hiervan is de ontwikkelingen binnen het
Kenniswijk-gebied gemiddeld twee jaar voor te laten lopen op de rest van
Nederland, zodat er in  een ‘consumentenmarkt van de toekomst’ is ont-
staan (TK /).

Met het programma Technologie & Samenleving van Senter bood het
ministerie van Economische Zaken tevens de publieke en private sector de
mogelijkheid om technologie intensiever te benutten bij het oplossen van
maatschappelijke problemen. De subsidies van Senter richtten zich vooral
op onderwerpen als zorg, arbeid, veiligheid en criminaliteit.
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Van recenter datum is de stimuleringsregeling van de Digitale Pioniers van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit programma
ondersteunt internetinitiatieven van kleinschalige maatschappelijke organi-
saties die zich richten op een speciaal thema of interessegebied en/of een
bepaalde doelgroep. Bekende voorbeelden zijn websites als Maroc.nl en Buur-
tenonline.nl

Geconcludeerd mag worden dat de overheid de afgelopen jaren op het
gebied van ICT en sociale kwaliteit behoorlijk heeft geïnvesteerd. Op dit
moment zijn de meeste projecten en stimuleringsregelingen afgelopen of in
de eindfase. Een goed moment om stil te staan bij het gevoerde beleid van de
afgelopen jaren. Wat hebben dit soort zaken nu eigenlijk allemaal opgele-
verd? Wat hebben deze beleidsinterventies nu eigenlijk teweeggebracht? Is
de burger, voor wie deze overheidsstimuleringen uiteindelijk zijn bedoeld, er
beter van geworden? Op zulke vragen wordt in dit jaarboek aan de hand van
casestudies een antwoord gegeven.

. Debat en premissen 

Tijdens het afsluitende debat op de grote landelijke manifestatie ‘In de buurt
van ICT’ in juni  constateerden diverse wethouders, wetenschappers en
ervaringsdeskundigen dat de tijd van onbevangen experimenteren met ICT

voorbij is. Een duizendtal geïnteresseerde opbouwwerkers, projectuitvoer-
ders, beleidsmakers, politici en wetenschappers kwam bijeen om van elkaar
te leren over de sociale mogelijkheden van ICT. Tijdens het debat werd duide-
lijk dat de uitvoerders van maatschappelijke ICT-projecten zich zorgen maak-
ten over de continuïteit van hun project. Niet alleen liepen de meeste stimu-
leringsregelingen van de rijksoverheid af, ook hingen toen al de historische
bezuinigingen van het kabinet Balkenende-II in de lucht (Meerman ).

Deelnemers aan het debat waren het echter met elkaar eens dat ICT niet
meer gezien hoeft te worden als iets waar apart budget voor moet worden
vrijgemaakt. Nu de rijksoverheid zich terugtrok als initiator van ICT-experi-
menten werd ervoor gepleit de ICT-projecten financieel onder te brengen
binnen het reguliere beleid van de gemeenten. ICT-initiatieven moesten voor-
taan worden beschouwd als slimme oplossingen binnen een beleidsveld zelf.
ICT is immers een middel, zo werd geredeneerd, geen doel op zichzelf.

Het nut van ICT voor de sociale kwaliteit in de steden stond die dag eigen-
lijk niet ter discussie. Toch waren er vragen. Men constateerde dat er nog
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weinig bekend was over de effecten van de hierboven besproken stimule-
ringsregelingen. Meestal wordt door de initiatiefnemer een project opgezet
met de bedoeling een bijdrage te leveren aan ‘de sociale cohesie’ of aan ‘de vei-
ligheid’, al dan niet gerelateerd aan een bepaalde buurt. Er is bij deze projec-
ten echter weinig aan effectmeting gedaan.

Omdat er nog maar weinig bekend is over de effecten van ICT-projecten,
heerst er onzekerheid over de houdbaarheid van enkele premissen die wer-
den geëtaleerd in de rapporten van de RMO en de commissie Cerfontaine.
Hierin werd verondersteld dat ICT de sociale cohesie bevordert en de partici-
patie van burgers doet toenemen. Nu de rijksoverheid zich terugtrekt en de
gemeenten min of meer geacht worden de financiering van bepaalde projec-
ten over te nemen, is dit het uitgelezen moment om deze premissen eens
tegen het licht te houden. Draagt de wijkwebsite daadwerkelijk bij aan een
leefbare, stimulerende woonomgeving? Vergroot de mogelijkheid tot debat
op de gemeentewebsite de politieke participatie?

. E-topisten, dystopisten en ‘de derde weg’

Dat men in Nederland op vrij uitgebreide schaal experimenteert met ICT om
de sociale kwaliteit te bevorderen, is deels te begrijpen als een uitvloeisel van
het debat dat de sociale wetenschap al ruim een decennium bezighoudt.
Draagt nieuwe technologie nu bij aan het bevorderen van sociale cohesie of
is het juist een bedreiging ervan? Hampton en Wellman () onderschei-
den in dit debat drie visies over de invloed van internet op de samenleving.

 Het internet verandert de oorspronkelijke vorm van gemeenschappen in
‘virtuele gemeenschappen’. Er ontstaat een compleet nieuwe vorm van
gemeenschapsvorming die mensen in staat stelt om samen te komen bui-
ten geografische belemmeringen om.

 Het internet ondergraaft de gemeenschap omdat mensen steeds meer tijd
besteden aan online activiteiten en dat gaat ten koste van de tijd die men-
sen besteden aan de echte wereld.

 Het internet moet gezien worden als een aanvulling op de reeds bestaan-
de communicatiemiddelen (telefoon, auto etc.) om in contact te blijven
met bestaande relaties in een gemeenschap.

De eerste groep focust zich op de positieve aspecten van de nieuwe technolo-
gie. Volgens deze utopisten, ook wel e-topisten genoemd, zouden mensen hun
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contacten juist kunnen uitbreiden. Er kunnen zelfs nieuwe vormen van
gemeenschap ontstaan, vrij van geografische beperkingen en zonder dat er
sprake is van onderscheid naar sekse, etnische achtergrond, handicaps of
sociaal-economische achtergrond (Gold ; Wellman ). Oudere, meer
plaatsgebonden netwerken kalven weliswaar af, maar tegelijkertijd ontstaat
een nieuwe netwerksamenleving die meer loopt langs meritocratische lijnen
van talent en ambitie dan dat deze gebonden is aan plaats, buurt of wijk. De
e-topisten zijn zich dus bewust van het verlies van de oude gemeenschap, maar
zij zien grotere voordelen in de bevrijdende werking die daarvan uitgaat. De
snelle technologische ontwikkelingen hebben wat hen betreft een nieuwe,
positieve dimensie aan individualisering gegeven; met internet kunnen men-
sen op ieder uur van de dag, ongeacht plaats en onder vele omstandigheden
naar eigen keuze met elkaar in verbinding staan. Katz en Aspden () zijn
van mening dat internet een samenleving creëert waarin meer plaats is voor
vriendschappen en sociale contacten. Rheingold () ziet grote voordelen
in online gemeenschappen die – veel meer dan in de oude situatie mogelijk
was – zijn gebaseerd op gedeelde waarden en interesses.

Een tweede groep ziet in de opkomst van ICT voornamelijk een bedreiging
voor de sociale samenhang van de samenleving. Verschillende auteurs wijzen
op de versterking van de individualisering en fragmentatie door het gebruik
van internet. Zij maken zich ongerust over de online interactie die wordt
mogelijk gemaakt door de pc’s in de thuissituatie. Hierdoor zouden mensen
zich steeds meer isoleren van anderen en zich terugtrekken uit openbare
plekken waar het gemeenschapsleven juist ontstaat: de kroeg, de pleintjes en
het park (Oldenburg ). Als het gaat om de trend van individualisering
en een vermindering van het gemeenschapsgevoel, dan zien de zogenoemde
dystopisten voor het internet eenzelfde destructieve rol weggelegd als voor de
suburbanisatie, de auto, de televisie en de telefoon (zie: Fischer ; Putnam
; Robinson ). Met internet kunnen mensen gemakkelijker, zonder
hun huis te verlaten, activiteiten ondernemen waarvoor men ‘vroeger’ bijna
altijd het openbare leven moest betreden, zoals werk, winkelen, sociaal con-
tact en ontspanningsactiviteiten.

Een ander punt dat de dystopisten somber stemt is dat het internet de
mogelijkheid biedt om selectief om te gaan met informatie en communica-
tie. Zo kunnen contacten met ongewenste meningen of groeperingen online
makkelijker uit de weg worden gegaan dan offline. Bestaande sociale structu-
ren zouden zo door ICT aangetast worden en er zouden vooral vrijblijvende
en inhoudsloze ‘virtuele’ contacten voor in de plaats komen. Sociologen als
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Putnam (; ) en Oldenburg () zien in het internet een poten-
tiële bedreiging voor de samenhang binnen de samenleving. Contact via het
internet kan volgens sommigen ook nooit de volledige betekenis hebben van
het elkaar in levenden lijve ontmoeten. Slouka () gaat zelfs zover dat hij
ervoor waarschuwt dat cyberspace ons van onze eigenlijke, menselijke natuur
afschermt. Volgens hem kan de mens ‘een nieuw soort banneling worden, een
elektronische zwerver die via het net verbonden is aan de wereld, maar afge-
sloten is van veel wat ertoe doet in het menselijk bestaan’ (Slouka : ).

Wat de e-topisten en de dystopisten bindt, is hun zienswijze dat het internet als
een opzichzelfstaand sociaal systeem is dat losstaat van de andere manieren
waarop mensen met elkaar communiceren. Recentelijk is een andere ziens-
wijze ontstaan. Deze derde manier van kijken ziet geen uitgesproken trans-
formerende werking van internet op de gemeenschap. Meer dan een futu-
ristische kijk op het mogelijke bieden zij een actuele blik op het bestaande.
Dit nuchtere perspectief op de mogelijkheden en effecten van internet is ook
meer op onderzoek gebaseerd dan de visies van de toekomstprofeten (Stey-
aert en De Haan ). Volgens Hampton en Wellman () moet het
internet gezien worden als een belangrijk communicatiemiddel en zal het de
gemeenschap noch uithollen, noch onherkenbaar van aard veranderen. Eer-
der kan internet bestaande banden aanvullen en verstevigen. Deze derde
stroming wijst erop dat de meeste online contacten in belangrijke mate
bestaan uit dezelfde vrienden, familie en bekenden die men toch al kende uit
het ‘echte’ leven (Haythornthwaite en Wellman ; De Haan en Huys-
mans ; Quan Haase en Wellman ).

Het gevoerde ICT-beleid van de afgelopen jaren heeft de meeste aanknopings-
punten met de denkbeelden van de e-topisten en de aanhangers van de ‘derde
weg’. Wat deze drie groepen echter bindt is de centrale positie van de begrip-
pen sociale cohesie en sociaal kapitaal in de discussie over de sociale gevolgen
van ICT. De termen lijken op elkaar en worden soms ook door elkaar gebruikt
(ook in dit jaarboek). Een kleine bespreking van beide begrippen en hun rela-
tie met de term ‘sociale kwaliteit’ kan verhelderend werken.

Het begrip sociale cohesie gaat over de deelname van burgers aan maat-
schappelijke instituties, de sociale contacten die mensen onderling onder-
houden, maar tegelijkertijd ook over hun oriëntatie op collectieve normen en
waarden. Sociale cohesie kan omschreven worden als betrokkenheid van
mensen onderling, bij maatschappelijke organisaties en andere sociale ver-
banden en bij de samenleving als geheel. Sociale cohesie bestaat dus op een
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macro-, meso- en microniveau. Gebrek aan sociale cohesie wordt vaak als
een verzamelterm gebruikt voor een verscheidenheid aan sociale verschijnse-
len die duiden op een gebrek aan sociale kwaliteit en sociale participatie
(Schuyt ; Roes ).

Het grondidee van sociaal kapitaal is dat sociale netwerken een waarde ver-
tegenwoordigen. Net zoals een schroevendraaier (een kapitaalgoed) en een
goede opleiding (menselijk kapitaal) de productiviteit kunnen verhogen
(zowel individueel als collectief ) kan sociaal kapitaal ook van invloed zijn op
de productiviteit van individuen en groepen. Als sociaal kapitaal in verband
wordt gebracht met de opkomst en invloed van ICT, dan maakt men meestal
gebruik van de invulling die Robert Putnam aan deze term geeft (zie bijvoor-
beeld Hampton ; Haythornthwaite en Wellman ; Steyaert ).
Voor Putnam bestaat sociaal kapitaal uit sociale netwerken en de reciprociteit
van contacten tussen mensen (vrienden, buren, maar ook vreemden) en het
wederkerige vertrouwen in anderen dat daaruit voortvloeit (Putnam ;
).

Putnam () onderscheidt daarbij ‘bindend’ en ‘overbruggend’ sociaal
kapitaal. Hij noemt relaties tussen mensen binnen de eigen groep, zoals fami-
lie en vrienden, ‘bindend’ sociaal kapitaal. Het gaat hier dan vooral om onder-
linge solidariteit. Wanneer er bruggen worden geslagen tussen verschillende
groepen, dan noemt hij dat ‘overbruggend’ sociaal kapitaal. Het is met name
deze laatste vorm van kapitaal die ervoor zorgt dat mensen meer bij de samen-
leving betrokken raken en er meer onderling vertrouwen ontstaat in het alge-
meen. Overbruggend sociaal kapitaal noemt Putnam (: ) dan ook de
smeerolie die een samenleving soepeler laat draaien. Het kan overigens ook
de andere kant op gaan. Hoe minder overbruggende verbanden, hoe minder
groot het sociaal kapitaal van een samenleving is en hoe slechter een samenle-
ving in staat is collectieve problemen op te lossen (Putnam ).

Sociale cohesie en sociaal kapitaal ontlopen elkaar dus niet veel (zie ook
Roes ; Dekker ). Maar wat is nu de relatie van deze beide begrip-
pen met de term ‘sociale kwaliteit’? Sociale kwaliteit kan het best omschreven
worden als de sociale infrastructuur van een gemeenschap. Deze sociale
infrastructuur bestaat uit het geheel van (vrijwillige) organisaties, diensten
en voorzieningen dat tot doel heeft de samenhang tussen de mensen te ver-
sterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie van burgers te bevor-
deren (NIZW ). De sociale kwaliteit van de samenleving is dus een voor-
waarde voor participatie van individuen. Door deze participatie kan vervol-
gens sociaal kapitaal worden opgebouwd.

 Jaarboek  en samenleving 

6122 Boom Jaarboek ICT   27-01-2004  09:24  Pagina 18



Met haar investeringen in de experimenten met ICT heeft de overheid een
stap willen zetten in de richting van het vergroten van de participatie van
burgers, een betere sociale cohesie en meer overbruggend kapitaal. De vraag
in dit jaarboek is welke rol ICT bij dit streven kan spelen. Want hoewel Put-
nam de katalyserende werking van het internet op de reeds langer bestaande
processen als individualisering en de onttakeling van de participatie vreest,
vraagt hij zich toch nadrukkelijk af hoe we die snelle en goedkope communi-
catie kunnen gebruiken om het rafelen van het weefsel van de samenleving
tegen te gaan (Putnam : ).

. Over het Jaarboek : aanleiding en opzet

Het doel van dit jaarboek is om vooral bestuurders, beleidsmakers en wel-
zijnsprofessionals te informeren en na te laten denken over hoe ICT wel en
niet ingezet kan worden ter bevordering van de sociale kwaliteit. Mede daar-
om heeft dit jaarboek een hoger ‘praktijkgehalte’ dan vorig jaar en bestaat het
voornamelijk uit praktijkgericht en beleidsevaluerend onderzoek. Er is naar
gestreefd om veel casestudies op te nemen die een goed beeld geven van loka-
le situaties. Daarbij ging de voorkeur uit naar de meervoudige casebenade-
ring, zodat meerdere gelijksoortige cases met elkaar kunnen worden vergele-
ken. Op deze manier probeert het jaarboek een inzicht te geven in wat goed
en minder goed werkt in bepaalde contexten. De auteurs is gevraagd om naar
aanleiding van hun onderzoek een aantal praktische beleids- en uitvoerings-
adviezen te formuleren.

Een ander streven was een goede mix van onderzoek naar de objectieve
gevolgen van ICT en de meer subjectieve gevolgen. De vraag welk effect iets
heeft, kan men immers op twee manieren benaderen. Bij de eerste benade-
ring vraagt men zich af wat het effect op het gedrag van mensen is geweest.
Zijn zij zich door introductie van een nieuwe technologie of door een over-
heidsinterventie anders gaan gedragen? De subjectieve benadering gaat in op
de ervaring van mensen. De invloed van technologie en het succes van
(beleids)interventies worden dan voornamelijk vastgesteld via de beleving
van de mensen zelf. Veranderingen die objectief gezien het leven kunnen
veraangenamen, hoeven immers niet altijd als zodanig te worden beleefd
(Schalock ). In dit jaarboek is ernaar gestreefd om onderzoek vanuit
zowel objectieve als subjectieve benadering te presenteren.

Het Jaarboek ICT en samenleving is een resultaat van samenwerking tussen het
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Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het kennisnetwerk Social Quality
Matters (SQM), dat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Grote Steden, en
het stimuleringsprogramma ‘Maatschappij en de Elektronische Snelweg’
(MES) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO). De eerste editie van het Jaarboek ICT en samenleving kwam tot stand op
initiatief van het SCP (De Haan en Steyaert ). Tijdens de aanloop naar
deze eerste editie werd duidelijk dat SQM vergelijkbare plannen had om een
jaarboek over de sociale gevolgen van ICT te starten. SQM wilde zich daarbij
richten op de vraag hoe ICT wel en niet succesvol kan worden ingezet ter
bevordering van sociale kwaliteit. Na onderling overleg besloten beide partij-
en de plannen op elkaar af te stemmen en met een gezamenlijke reeks te
komen. Daarbij is afgesproken dat het SCP het ene jaar het voortouw zal
nemen en SQM het andere jaar. Voor dit tweede jaarboek heeft SQM het initia-
tief genomen.

NWO-MES is een stimuleringsprogramma voor kennisontwikkeling over de
samenhang tussen ICT en de samenleving dat wordt uitgevoerd in de periode
-. Het programma is geëntameerd door het Nationaal Actiepro-
gramma Elektronische Snelwegen (NAP). Naast subsidiëring van onder-
zoek ondersteunt NWO-MES de uitgave van het jaarboek en organiseerde in
september  een miniconferentie waar de auteurs van dit jaarboek de
gelegenheid werd geboden hun onderzoek te presenteren en er met een
select gezelschap van genodigden over te discussiëren. Bij het samenstellen
van het jaarboek is uitgegaan van de thema’s die SQM hanteert om het begrip
sociale kwaliteit af te bakenen. Dat zijn er vier: buurt en wijk, veiligheid,
integratie en burgerparticipatie. Deze thema’s zijn richtinggevend geweest
bij de indeling van dit jaarboek, dat over ieder thema ten minste één hoofd-
stuk bevat.

Voor het thema buurt en wijk is gezocht naar artikelen die iets kunnen
zeggen over de relatie tussen ICT en de sociale interactie tussen bewoners van
een buurt. Welke rol speelt ICT bij het versterken van het buurt- en wijkge-
voel? Welke toepassingen zijn geschikt?

Onderzoek naar veiligheid en ICT richt zich op de technologische moge-
lijkheden tot verbetering van de subjectieve en of objectieve veiligheid in
buurt en wijk.

Het thema integratie wordt ruimer opgevat dan integratie van etnische
minderheden alleen. Integratie richt zich op het betrekken van kwetsbare
groepen, zoals ouderen, gehandicapten en langdurig werklozen, bij de
samenleving. Het gaat daarbij ook om de samenhang tussen bepaalde bevol-
kingsgroepen.
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Het thema burgerparticipatie gaat voornamelijk over de rol die ICT kan spe-
len bij het actief deelnemen aan de maatschappij en ‘goed burgerschap’. Er is
niet alleen op zoek gegaan naar artikelen die iets kunnen zeggen over de rol
van ICT voor burgers bij beïnvloeding van lokale besluitvormingsprocessen
van overheid of andere publieke organisaties; de artikelen zouden ook iets
kunnen zeggen over de rol van ICT bij de communicatie tussen de burgers en
de lokale overheid of maatschappelijke instellingen, of over de rol van ICT ten
aanzien van het zelforganiserend vermogen van burgers en of (wijk)organi-
saties. Ook artikelen die betrekking hebben op ICT en vrijwilligerswerk, val-
len onder dit thema.

Hoofdstuk  moet gezien worden als een prelude op deze thema-indeling.
Hier wordt ingegaan op de relatie tussen sociale contacten en internetge-
bruik in het algemeen. Aan het eind van de afgelopen eeuw is er immers veel
onderzoek gedaan naar de relatie tussen sociale contacten en internetge-
bruik. Er mag worden vastgesteld dat dit onderzoek vaak weinig theorievor-
mend is en wordt uitgevoerd met een grote diversiteit aan indicatoren en
methoden. Dit komt de onderlinge vergelijkbaarheid van deze onderzoeken
niet ten goede. Jos de Haan maakt echter gebruik van tijdsbestedingsonder-
zoek. Een type onderzoek dat zich betrekkelijk goed voor (internationaal)
vergelijkend onderzoek leent. Via deze methode onderzoekt De Haan in
hoofdstuk  de tijdsbesteding van mensen die wel en mensen die niet op het
internet te vinden zijn. Tevens onderzoekt hij of er ook verschillen zijn in de
beleving van sociale contacten tussen deze twee groepen. En hoe zit het met
de verschillen in gevoelens van uitsluiting? Met behulp van een aantal lande-
lijk representatieve datasets geeft De Haan antwoord op deze vragen.

Buurt en wijk
In de afgelopen jaren zijn er in diverse landen verschillende beleidsstukken
verschenen die een rol weggelegd zien voor ICT als het gaat om de verbetering
van de sociale cohesie in stadswijken. De hoofdstukken  en  gaan, ieder
met een eigen invalshoek, nader in op de rol van ICT in de buurt. In hoofd-
stuk  nemen Marcel Boogers en Miriam Lips de buurtwebsite, in dit ver-
band een veelgenoemd instrument, onder de loep. Voor de tweede maal
deden zij onderzoek naar de karakteristieken van buurtwebsites in de grote
steden van Nederland. De vragen die zij zichzelf daarbij stelden, waren in
hoeverre en in welke vorm de websites mogelijkheden voor lokale gemeen-
schapsvorming bieden en hoe die websites vervolgens te karakteriseren zijn.

Waar Boogers en Lips meer keken naar de mogelijkheden van ICT om
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sociale cohesie te ‘faciliteren’, vraagt Dennis Beckers zich in hoofdstuk  af of
ICT daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan de sociale cohesie in de wijk.
Zijn onderzoeksterrein was het stadsdeel Zeeburg in Amsterdam. In de wij-
ken van dit stadsdeel is volop met ICT geëxperimenteerd door het projectbu-
reau Cyburg, dat onder andere de gelden van de digitale broedplaats te beste-
den had. Op basis van de uitkomsten van een online en een telefonische
enquête doet Beckers uitspraken over de bijdrage van ICT aan de sociale
cohesie in deze heterogene, multiculturele gemeenschap.

Veiligheid
In verschillende Nederlandse steden zijn onderzoeken gedaan naar de effec-
ten van cameratoezicht in de openbare ruimte. De uitkomsten van deze
onderzoeken lopen sterk uiteen. Sommige laten een vermindering van crimi-
neel gedrag en overtredingen zien, andere onderzoeken tonen een afname
van de onveiligheidsgevoelens aan. Een derde categorie onderzoeken laat
beide effecten zien en bij weer andere onderzoeken is er überhaupt weinig
effect gemeten. In Amsterdam was de gemeenteraad nog niet overtuigd van
nut en noodzaak van cameratoezicht. De vraag blijft immers of de camera’s
wel echt leiden tot minder criminaliteit en overlast. En voelen bewoners zich
veiliger door de camera’s? Daarnaast is het natuurlijk de vraag of camera’s
niet simpelweg leiden tot een verplaatsing van het probleem. Sander Flight
doet in hoofdstuk  verslag van een grootschalige evaluatie om antwoord te
krijgen op deze vragen. Hij onderzoekt zowel objectieve als subjectieve
gevolgen van cameratoezicht. Er werden twee enquêterondes gehouden
onder bewoners, ondernemers en passanten. Er vonden interviews plaats
met allerlei betrokkenen zoals de politie en justitie. Als laatste werden de
politiecijfers geanalyseerd.

Integratie
Als men het heeft over integratie van allochtonen en ICT, dan gaat het vaak
over de digitale kloof: de verschillen tussen de diverse sociale groepen in ICT-
vaardigheden en toegang tot de elektronische snelweg. Integratie gaat echter
ook om maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid tussen
verschillende sociale groepen in de samenleving. In de afgelopen jaren genie-
ten websites speciaal bedoeld voor bepaalde etnische groepen een behoor-
lijke populariteit. Websites zoals Maroc.nl en Yasmina.nl worden druk
bezocht door met name Marokkaanse jongeren. Men kan zich afvragen of
dit nu goed of slecht is voor de integratie. In hoofdstuk  verkennen Lilian
Linders en Nicole Goossens de relatie tussen internetgebruik en de integra-
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tie van Nederlandse allochtonen. Hun verkennende onderzoek leunt op
Putnams theorie van bindend en overbruggend sociaal kapitaal. Met behulp
van een enquête onder voornamelijk Nederlandse en Marokkaanse internet-
gebruikers wordt onderzocht wat de rol is van dit soort sites ten aanzien van
de band binnen een etnische groep, en of dit soort sites ook een bijdrage
levert aan het slaan van bruggen tussen verschillende etnische groepen.

Burgerparticipatie
De verspreiding van ICT is niet eenduidig te beschrijven. Aan de ene kant is er
een afname in verschillen tussen de diverse bevolkingsgroepen wat betreft
ICT-bezit en internetaansluitingen. Aan de andere kant bestaan er nog
belangrijke verschillen in opleiding, inkomen, leeftijd en sekse als het gaat
om het gebruik van computers en internet. Deze verschillen in toegang wor-
den vaak verklaard met de trickle-down-theorie, waarbij men ervan uitgaat dat
verschillen in technologiebezit uiteindelijk verdwijnen door marktwerking.
Maar is het marktmechanisme de enige factor als het gaat om sekseverschil-
len? In hoofdstuk  gaat Nelly Oudshoorn aan de hand van een selectie van
casestudies, afkomstig uit een grootschalig kwalitatief Europees onderzoek,
op zoek naar initiatieven die bij de verspreiding van ICT onder vrouwen een
belangrijke rol kunnen spelen. Aan welke voorwaarden moeten die initiatie-
ven voldoen om succesvol te zijn?

In het stadsdeel Slotervaart in Amsterdam bevindt zich het Computer
Clubhuis. Hoewel anders van opzet dan de digitale trapveldjes wordt dit
clubhuis gefinancierd uit dezelfde gelden als de trapveldjes. Het clubhuis
maakt tevens deel uit van een wereldwijd Computer Clubhouse Network dat
jongeren uit achterstandswijken toegang wil verlenen tot ICT om op die
manier hun positie in de samenleving te verbeteren. Antropologe Lenie
Brouwer heeft in het Amsterdamse clubhuis een halfjaar lang via participe-
rende observatie onderzoek gedaan en in hoofdstuk  beschrijft zij haar
bevindingen. Ze geeft antwoord op de vraag op welke wijze jongeren in het
Computer Clubhuis digitale vaardigheden verwerven en welke betekenis het
clubhuis voor hen heeft. Hoe kijken mentoren en stafleden tegen hun erva-
ringen in het clubhuis aan? Via de methode van informeel leren is het de
bedoeling dat jongeren zelf bepalen welke vaardigheden zij zich op de com-
puter eigen maken. De doelstellingen en ambities van het Computer Club-
huis zijn duidelijk. Maar worden die ook gehaald?

De gemeente Hoogeveen pioniert binnen Nederland al enkele jaren op
het gebied van de interactieve burgerparticipatie. Op de website van de
gemeente worden de burger verschillende mogelijkheden geboden om te
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communiceren met lokale politici en bestuurders, waar men in toenemende
mate ook gebruik van maakt. In hoofdstuk  presenteren Renée van Os en
Nicholas Jankowski een casestudie naar het digitale debat op de gemeente-
lijke website www.hoogeveen.nl.Via observaties, analyses van de online gevoer-
de discussies en gesprekken met verschillende actoren wordt een beeld
geschetst van de plaats die deze digitale debatten innemen in het lokale poli-
tieke proces.

Het jaarboek sluit af met een hoofdstuk waarin de lessen uit de praktijk nog
eens de revue passeren.

Noten

 De term sociale kwaliteit is in zwang gekomen toen het ministerie van VWS de wel-

zijnsnota voor - Werken aan sociale kwaliteit geheel in het teken stelde van

deze term.
 De burger maakt geen onderscheid tussen de verschillende (semi-)overheids-

diensten en de gezondheidszorg als hij of zij een hulpvraag heeft. De burger ziet het

gehele spectrum van hulpverlening als afkomstig van één instantie.
 Meer over de doelstellingen van SQM: www.sqm.nl
 Voor een verslag van de gehele manifestatie zie:

www.sqm.nl/kcgs/show/id=41513/contentid=2182
 Zie de website van SQM voor een uitgebreid overzicht van actuele projectbeschrijvin-

gen.
 Serail en Kools () constateren bijvoorbeeld dat bij het toekennen van de pro-

jectgelden van de broedplaatsen er weinig aandacht is besteed aan het formuleren

van doelstellingen in SMART-termen (SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Rea-

listisch, Tijdgebonden).
 Met de beantwoording van dit soort vragen komt het Jaarboek  tevens tege-

moet aan de voornaamste kritiek op het vorige jaarboek (zie bijvoorbeeld Cadat

).
 Hampton en Wellman () richten zich in hun artikel vooral op ‘de gemeen-

schap’. De gemeenschap zien zij als een vrij uitgebreid, los geweven, sociaal netwerk

waarbinnen uitgestrekte familierelaties, de werkplek, vriendschap, belangengroepen

en buurtbanden zorgen voor sociaal contact, onderlinge hulp, ondersteuning en

sociale controle.
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 Lidmaatschap van vrijwillige organisaties en vrijwilligerswerk stimuleren het ont-

staan van zowel netwerken als vertrouwen in netwerken, maar kunnen omgekeerd

ook worden gezien als zaken die voortkomen uit netwerken en worden gestimuleerd

door normen en vertrouwen (Putnam ).
 Nadere informatie over het programma en tussentijdse resultaten zijn te vinden op

http://infomes.magw.nl
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 Door internet verbonden: de beleving van
sociale contacten

Jos de Haan

. Tijdsbesteding, contactfrequentie en emoties

Nieuwe technologie wordt door sommigen gezien als bedreiging van sociale
contacten, terwijl anderen hiervan juist een versterking van de saamhorig-
heid verwachten. De groeiende hoeveelheid onderzoeken geeft meestal noch
de pessimisten noch de optimisten gelijk. Vooralsnog zien vooral de sceptici
die verwachten dat ICT ingezet wordt voor het onderhouden van bestaande
sociale contacten en daarmee het bestendigen van sociale netwerken, het
gelijk aan hun zijde (Robinson en Nie ; Robinson ; Shklovski et
al. ). Sociaal contact wordt daarbij meestal afgemeten aan de contactfre-
quentie of aan de tijdsbesteding. Maar er is meer dan deze objectieve indica-
toren van sociaal leven. Nieuwe technologie zou mensen dichter bij elkaar
kunnen brengen en onderling begrip en vertrouwen kunnen stimuleren. Aan
de andere kant kan ze ook tot gevoelens van sociale uitsluiting leiden bij
degenen die (nog) niet online zijn. De samenhang tussen digitaal gemedieer-
de sociale contacten en gevoelens van verbondenheid is dus niet onmiddel-
lijk evident. In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke relaties er bestaan tussen
het beschikken over communicatietechnologie, het aangaan en onderhou-
den van sociale contacten en gevoelens van verbondenheid.

De controverse over de impact van nieuwe technologie op de sociale contac-
ten heeft deels te maken met het ontbreken van een theoretisch kader in veel
onderzoek, het gebruik van een grote verscheidenheid aan indicatoren en
met verschillen in methodologie. Hierop wordt eerst ingegaan om vervol-
gens aan de hand van kwantitatieve gegevens een beeld te geven van de relatie
tussen ICT en sociale contacten. De landelijk representatieve gegevens die
hiervoor gebruikt worden zijn het Tijdsbestedingsonderzoek uit 
(TBO), het pilot-onderzoek Gebruik van ICT-hulpmiddelen uit november 
en de SCP Leefsituatie Index (SLI)-module uit het Periodiek onderzoek leefsi-
tuatie (POLS) uit . Het betreft onderzoek onder  (TBO), respectieve-



6122 Boom Jaarboek ICT   27-01-2004  09:24  Pagina 29



 Jaarboek  en samenleving 

lijk  (ICT-pilot) en  (POLS-SLI) Nederlanders. Eerst wordt onder-
zocht of personen die internet gebruiken, meer of minder tijd aan sociale
contacten besteden. Vervolgens wordt nagegaan of het aantal vrienden en de
contactfrequentie met vrienden verschilt tussen personen die wel en perso-
nen die geen e-mail gebruiken. Ten slotte wordt de samenhang van e-mailge-
bruik met enkele indicatoren van kwaliteit van sociaal leven onderzocht.

. Het debat over ict en het sociale leven: van fictie naar feiten

Met de komst van digitale technologie herleefde een oud debat. Verontruste
zielen zagen een bedreiging van de saamhorigheid, terwijl techno-opti-
misten juist een ‘e-topia’ voorspelden waarin menselijke verbondenheid nau-
welijks nog beperkingen zou kennen. Veel van die verwachtingen waren niet
meer dan extrapolaties van actuele angsten, verlangens of idealen. Met de
hooggestemde verwachtingen is het inmiddels gegaan zoals dat voorheen bij
andere technologie ook het geval was; na euforie en vrees kwam ontnuchte-
ring (zie De Wilde ). Ook voorheen bleken vermeende sleuteltechnolo-
gieën er niet in te slagen de voorziene impact op het sociale leven tot stand te
brengen.

Na de zieners kwamen de chroniqueurs van het digitale leven, waarvan
Rheingold () met zijn bijna lyrische beschrijvingen van virtuele gemeen-
schappen tot de bekendste gerekend mag worden. Zulke beschrijvingen
geven wel een empirisch onderbouwd beeld van het virtuele leven van
bepaalde groepen, maar bieden nauwelijks inzicht in de manier waarop
nieuwe technologie het leven van het merendeel van de bevolking beïnvloedt.

Het wetenschappelijke onderzoek naar deze veranderingen liet vrij lang
op zich wachten. In  kon nog geconstateerd worden dat in discussies
over technologie en sociale cohesie de argumenten nauwelijks empirisch
onderbouwd werden (Steyaert en De Haan ). Op vele plaatsen, maar
vooral in de Verenigde Staten, werd echter al onderzoek gedaan en in de eer-
ste jaren van het nieuwe millennium verschenen vele publicaties. Twee stu-
dies in het bijzonder hebben een belangrijke rol gespeeld bij de kick-off van
het onderzoek naar ICT en sociale contacten, namelijk die van Kraut et al.
() en van Nie en Erbring (). Kraut et al. onderzochten in  huis-
houdens de eerste jaren van het internetgebruik en stelden vast dat de com-
municatie tussen gezinsleden afnam, de sociale netwerken verkleinden en
gevoelens van depressie en eenzaamheid toenamen. Ook Nie en Erbring
kwamen tot de conclusie dat internetgebruik leidde tot een afname van soci-
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aal contact. Het gebruik van internet zou ons zelfs tot web-nerds maken.
Door deze negatieve conclusies werd de wetenschappelijke discussie aanvan-
kelijk gekleurd door bezorgdheid. Het onderzoek toonde immers aan dat
internet weer een technologisch instrument was dat tot individualistische acti-
viteit aanzette en dat frequentie en intensiteit van sociale relaties aantastte.

Deze twee publicaties werden gevolgd door vele andere en zelfs enkele
overzichtsstudies (DiMaggio et al. ; Robinson en Nie ; Robinson
; Shklovski et al. ). De meeste onderzoeken konden de negatieve
conclusies van Kraut et al. () en Nie en Erbring () niet bevestigen.
Veelal kon evenmin een positieve invloed vastgesteld worden. Hoewel inter-
net over het algemeen dus geen invloed heeft op de sociale contacten, nega-
tief noch positief, wordt het trekken van deze conclusie door een aantal
zaken bemoeilijkt. In de eerste plaats worden zeer uiteenlopende indicatoren
gebruikt, die een vergelijking van de resultaten bemoeilijken. In de tweede
plaats ontbreekt een theoretisch kader om tegenstrijdige uitkomsten, die er
zeker zijn, te interpreteren. In de derde plaats zijn er grote verschillen in
onderzoeksmethodologie. De combinatie van geringe theorievorming en
diversiteit aan indicatoren en methoden zorgt voor een onoverzichtelijk
onderzoekslandschap. Reden om hier eerst even bij stil te staan.

Indicatoren
Onderzoek naar de invloed van ICT op de sociale contacten wordt vaak uitge-
voerd onder een grotere paraplu van onderzoek naar sociaal kapitaal, dat in
belangrijke mate geïnspireerd is door het werk van Putnam (; ). Er
wordt gesproken over ‘kapitaal’ omdat sociale relaties toegang kunnen ver-
schaffen tot schaarse goederen. Mensen ‘kopen’ als het ware aandacht, affectie
en aanzien. Wie over meer sociale contacten beschikt, heeft over het alge-
meen meer ‘koopkracht’. Volgens Flap () is sociaal kapitaal de resultante
van het aantal mensen dat bereid is steun te verlenen, de hulpbronnen die op
deze wijze gemobiliseerd kunnen worden en de mate waarin deze personen
tot steun bereid of verplicht zijn. Deze sociale netwerken leiden in meer of
mindere mate tot normen van reciprociteit en tot vertrouwen tussen mensen.

Het sociaal kapitaal kan nader onderverdeeld worden in netwerkkapitaal,
participatiekapitaal en community commitment (Wellman et al. ). Net-
werkkapitaal heeft betrekking op relaties met vrienden, familie, buren en
collega’s die kunnen voorzien in gezelschap, emotionele hulp, goederen en
diensten, informatie en een gevoel van geborgenheid (vgl. Wellman en Frank
). Participatiekapitaal betreft de deelname aan politieke organisaties en
vrijwilligerswerk, die gelegenheid verschaft om sociale relaties aan te gaan,
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samen dingen tot stand te brengen en belangen van een groep te behartigen.
In dit hoofdstuk is de aandacht geconcentreerd op de netwerkcontacten van
individuen en de rol die ICT hierbij speelt. Het gaat daarbij om meer dan het
aantal sociale contacten op zich en de tijd die eraan besteed wordt. Naast
deze meer objectieve indicatoren is namelijk ook een aantal subjectieve indi-
catoren in de analyses betrokken. Het gaat daarbij om gevoelens van verbon-
denheid, vertrouwen in de medemens en zich niet uitgesloten voelen van het
leven in een informatiesamenleving. Zulke kwalitatieve factoren dragen bij
aan de instandhouding van sociaal kapitaal. Mensen die sterker op hun soci-
ale omgeving gericht zijn, slagen er beter in om hun sociale kapitaal op effec-
tieve wijze te mobiliseren. Wellman et al. () spreken over ‘community
commitment’.

Theorie
Meer tijd besteden aan een bepaalde activiteit gaat per definitie ten koste van
een andere activiteit. Of het totale effect van internet op sociaal kapitaal
positief of negatief uitvalt, hangt dan ook in belangrijke mate samen met
wijzigende patronen van tijdsbesteding (time displacement): gaat het gebruik
van nieuwe media ten koste van de tijd voor sociale contacten (Steyaert
)? Maar ook andere media, vooral de televisie, of andere vrijetijdsacti-
viteiten kunnen te lijden hebben onder het toenemend gebruik van internet.
Een uitgewerkte theorie die kan verklaren waarom de opkomst van internet
vooral ten koste gaat van sommige activiteiten en niet van andere, ontbreekt
vooralsnog. Een aanzet tot een verklaring kan gevonden worden in het con-
cept functionele equivalentie (zie Gershuny ; Kestnbaum et al. ).
Volgens dit idee, dat ook toegepast is om de effecten van de diffusie van eer-
dere communicatietechnologie te onderzoeken, zou vooral een afname ver-
wacht mogen worden van de dagelijkse activiteiten die een functie vervullen
waar het internet ook, maar beter, in kan voorzien. De ontwikkeling van
deze hypothese vraagt in de eerste plaats om een specificatie van functies.

In de communicatiewetenschap is al een gangbaar onderscheid tussen
vier functies in gebruik, namelijk dat tussen informatie verschaffen, sociale
contacten onderhouden, culturele integratie en vermaak (zie o.a. McQuail
: ). Daarbij is het soms verwarrend van wie of voor wie deze functies
zijn. Functies dienen hier niet gezien te worden als eigenschappen van
media, maar als eerder als menselijke behoeften. Gershuny (: ) stelt
het als volgt: ‘The functions are “wants” for particular consumption experien-
ces.’ In principe kunnen de vier onderscheiden behoeften door internet ver-
vuld worden, maar natuurlijk ook door andere media of andere activiteit.
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Verschillende alternatieven om in een bepaalde behoefte te voorzien worden
in de neofunctionalistische analyse van Gershuny ‘chains of provision’
genoemd. En internet is daarbij een innovatie in deze toevoerketting.

Gezien de prille stand van het onderzoek naar de sociale gevolgen van ICT

moet iedere aanzet tot theorievorming aangemoedigd worden. Toch dient
ook gezegd te worden dat een neofunctionalistische benadering een aantal
beperkingen kent. Het concept functie is meerduidig en daardoor onduide-
lijk. In de literatuur worden functies van massacommunicatie voor de
samenleving op vier niveaus onderscheiden, namelijk voor de samenleving
als geheel, voor subsystemen, groepen of instituties, voor individuen en voor
de cultuur (Wright ). De gelijkschakeling met een psychologisch con-
cept als behoeften suggereert dat behoeftebevrediging een doel op zich kan
zijn. Maar het concept sociaal kapitaal maakt juist zo mooi duidelijk dat het
uiteindelijk niet gaat om het onderhouden van sociale contacten op zich (als
functie of behoefte), maar om de opbrengsten van die contacten (geborgen-
heid, steun, respect etc.). Daarom is het theoretisch aantrekkelijker om de
vier onderscheiden functies op te vatten als instrumentele doelen die men-
sen nastreven om hoger gelegen doelen te bereiken. Een chain of provision is
dan een set van gedragsalternatieven waarmee mensen die instrumentele
doelen kunnen bereiken. De relatieve aantrekkelijkheid of het ‘relatief voor-
deel’ (Rogers ) van die alternatieven beïnvloedt de keuzes van mensen.
Het doel van de theorievorming is juist deze specificatie van de aantrekke-
lijkheid van internet ten opzichte van andere activiteiten. Maar er is meer.
De aantrekkelijkheid (in eerste instantie natuurlijk de aanwezigheid) van
alternatieven wordt eveneens bepaald door de hulpbronnen waarover men-
sen kunnen beschikken. Deze hulpbronnen kunnen onderscheiden worden
in materiële hulpbronnen (bijvoorbeeld inkomen om een computer te
kopen), cognitieve hulpbronnen of human capital (waaronder informatie-
vaardigheden [Steyaert ]) en sociale hulpbronnen (de aanwezigheid
van een sociaal netwerk). De mate waarin iemand over deze hulpbronnen
beschikt, beïnvloedt tevens in hoeverre internet een aantrekkelijk alternatief
is om uiteenlopende doelen te bereiken.

De aantrekkelijkheid van internet voor communicatiedoeleinden is
bovendien nog eens afhankelijk van de fase in het diffusieproces van de tech-
nologie. Volgens het principe ‘it takes two to tango’ is het duidelijk dat er als
internet een ruime verspreiding heeft gekregen, meer potentiële danspart-
ners zijn dan in de beginfase. Voor een deel verklaart dit ook de omslag in de
conclusies van Kraut et al. (; ). Aanvankelijk concludeerden zij dat
het effect van internet op sociale betrokkenheid negatief zou zijn, vier jaar
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later kwamen zij tot de tegenovergestelde conclusie. De verklaring hiervoor
zoekt Kraut in de grotere vertrouwdheid van gebruikers met internet, de ver-
anderingen in internet en de vaststelling dat nu meer leden van het oor-
spronkelijke sociale netwerk ook online zijn. Verklaringen voor de invloed
van internet op de beleving van sociale contacten zijn in de literatuur nog
niet aan te treffen.

Methodologie
Aanvankelijk bestond het onderzoek naar internet en sociale contacten uit
impressies en anekdotes, vervolgens werd kleinschalig cross-sectioneel
onderzoek uitgevoerd en aan het einde van de jaren negentig kwamen de eer-
ste landelijk representatieve gegevens beschikbaar. Met deze cross-sectionele
gegevens kunnen internetgebruikers en niet-gebruikers op een moment met
elkaar vergeleken worden. Deze methode is echter niet toereikend om veran-
deringsprocessen te bestuderen. Gevonden verschillen kunnen immers ofwel
aan het web worden toegeschreven of aan reeds bestaande verschillen tussen
de groepen voordat zij internet gingen gebruiken (Gershuny ). Het is
mogelijk om zulke doorkruisende invloeden constant te houden door sta-
tistische controle, maar het blijft dan altijd mogelijk dat niet alle doorkrui-
sende invloeden op die manier uitgeschakeld zijn. Verder kan uit de correla-
tie van internetgebruik en frequent sociaal contact geen causaliteit afgeleid
worden. Mensen die veel sociaal contact via internet hebben, kunnen dit ook
doen omdat een omvangrijke sociale kring reeds bestond en dit een extra
reden was om internet te nemen. Met cross-sectionele gegevens is dus geen
onderscheid te maken tussen reeds bestaande verschillen tussen mensen en
de gevolgen van internetgebruik.

Het is beter om gegevens van dezelfde personen op minstens twee ver-
schillende tijdstippen te gebruiken, de zogenoemde paneldata. Daarbij zou
één meetmoment vóór de internetadoptie moeten liggen en ten minste één
meetmoment erna. Nadeel van panels is dat deze dataverzameling tijdro-
vend en duur is. Bovendien kunnen significante relaties in paneldata even-
min automatisch als causale verbanden worden geïnterpreteerd. Ook hier
kunnen ongemeten factoren verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van
zowel sociale contacten als internetgebruik. Met een goede controlegroep is
het mogelijk om voor de invloed van simultane processen te controleren.

Surveys die voor cross-sectioneel onderzoek gebruikt worden, bevatten vaak
vragen naar het gedrag van respondenten. Als het gaat om de tijdsbesteding,
zijn mensen vaak slecht in staat om hiervan schattingen te maken. Mensen
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overschatten vaak hun werktijd en onderschatten bijvoorbeeld de tijd dat ze
naar de televisie kijken (Robinson en Godbey ). Beter is het hier om
gebruik te maken van tijdsbestedinggegevens. In dit type onderzoek houden
respondenten gedurende enkele dagen of een week een dagboekje bij waarin
ze steeds voor redelijk kleine tijdseenheden, bijvoorbeeld tien minuten of
een kwartier, bijhouden wat ze gedaan hebben. Dit levert betrouwbaardere
schattingen van de tijdsbesteding op.

Voor het vaststellen van verschillen in tijd besteed aan sociale contacten
tussen internetgebruikers en niet-gebruikers wordt hier gebruikgemaakt van
gegevens uit het SCP-Tijdsbestedingsonderzoek (TBO).3 Het TBO is geen
panel, maar herhaald cross-sectieonderzoek waarbij steeds een nieuwe steek-
proef wordt getrokken. Landelijk representatieve paneldata die de gevolgen
van ICT in kaart kunnen brengen, ontbreken in Nederland nog. Om dit
gebrek enigszins te compenseren wordt hier de invloed door kruisende fac-
toren zo veel mogelijk uitgeschakeld door statistisch te controleren voor
achtergrondkenmerken die het bezit van een computer en internetaanslui-
ting beïnvloeden. Om de beleving van sociale contacten via internet in kaart
te brengen wordt op basis van andere gegevens (POLS-SLI en ICT-pilot) dezelf-
de strategie toegepast.

. Tijd voor sociale contacten

Niet iedereen kan van een computer met internetaansluiting gebruikmaken
om met anderen te communiceren. Het pc-bezit onder Nederlanders van
achttien jaar en ouder steeg van  procent in  via  procent in  naar
 procent in . Niet alle pc’s in huishoudens zijn aangesloten op inter-
net. Het percentage Nederlanders dat thuis toegang heeft tot internet, nam
tussen  en  toe van  procent naar  procent. Dit betekent dat
ongeveer een kwart van de bevolking geen pc heeft en daarbovenop nog eens
 procent geen internetaansluiting. In  stonden bijna vier op de tien
Nederlanders nog aan de kant van de dansvloer toen de digitale tango vanuit
huis werd ingezet. Een deel van de scholieren, studenten en werkenden kiest
er mogelijk bewust voor om thuis geen internet te hebben omdat zij op
school of op het werk toegang tot digitale communicatiemogelijkheden heb-
ben. Maar over het algemeen geldt dat wie op school of op het werk internet
gebruikt, dat thuis ook doet.

E-mail geldt naast het surfen of het gericht naar informatie zoeken als de
meest populaire internettoepassing. Toch blijkt dat niet iedereen die thuis
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internet kan gebruiken, ook daadwerkelijk gebruikmaakt van deze toepas-
singen. Van de personen met een internetaansluiting gebruikte in  
procent deze voor e-mail en  procent voor surfen of het gericht zoeken van
informatie. Daarmee zijn deze applicaties populairder dan het downloaden
van bestanden (% doet dit) en e-winkelen (%).

De argumentatie dat internet een negatief effect heeft op de sociale contac-
ten, gaat in belangrijke mate uit van het idee dat de tijd die op internet door-
gebracht wordt, niet aan sociale contacten besteed kan worden (de ‘time dis-
placement’-hypothese [Kestnbaum et al. ], ook wel de ‘“hydraulic” crow-
ding out’-hypothese genoemd [Shklovski et al. ]). De populariteit van
e-mail en chatten ondergraaft deze argumentatie. Internet wordt zelfs het
meest gebruikt voor sociale doeleinden. Door internettoepassingen als
e-mail, chat, verzendlijsten en instant messaging kan men meer sociale contac-
ten onderhouden en met minder moeite de interactie met hen coördineren
dan ‘in real life’. Maar personen die e-mailen, zijn vaak ook op andere wijze
actief in cyberspace, vooral door te surfen op het world wide web. Hiermee is
eveneens tijd gemoeid en tijd kan maar één keer gebruikt worden. Net als
televisie kan internet leiden tot een privatisering van het vermaak (Robinson
en Godbey ). Volgens de logica van communicerende vaten betekent
meer tijd voor internet dan minder tijd voor andere activiteiten, waaronder
face-to-facecontact.

Door digitale communicatie zouden ook verschuivingen kunnen optre-
den in de soorten sociale contacten. Over het algemeen is communicatie via
internet een aanvulling op bestaande sociale contacten, maar cyberspace fun-
geert tevens als ontmoetingsplaats en brengt vooral mensen bij elkaar die
bepaalde interesses gemeen hebben (De Haan en Huysmans a; De
Haan ). Internet verlaagt vooral de kosten van communicatie met per-
sonen die ver weg wonen, en met vreemden. Door een toename van contac-
ten met verre vrienden en nieuwe kennissen zou een kleiner gedeelte van de
sociale contacten aan familie en goede vrienden besteed kunnen worden.
Zo’n verschuiving van sterke naar zwakke sociale bindingen kan betekenen
dat mensen beter in staat zijn om functionele informatie te vergaren over bij-
voorbeeld arbeidsmarktmogelijkheden (Granovetter ), maar minder
goed in staat zijn de dagelijkse stress te hanteren en psychisch welzijn te rea-
liseren (Kraut et al. ).

Met behulp van gegevens over tijdsbesteding (TBO) kan nagegaan worden of
meer tijd online samengaat met minder face-to-facecontact. Om het inter-
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netgebruik apart in kaart te kunnen brengen is in het TBO  onderscheid
gemaakt tussen het gebruik van internet en het overige pc-gebruik. Het
gemiddeld aantal uren dat de gehele bevolking wekelijks in de vrije tijd ach-
ter de pc doorbrengt, steeg van , uur in  naar , uur in . Van de
bijna twee uur in  werd een half uur aan internet besteed (Huysmans
en De Haan ).

Tabel . toont aan dat er nauwelijks onderscheid in tijdsbesteding is tus-
sen internetgebruikers en niet-gebruikers bij verschillende vormen van socia-
le activiteit.6 De totale tijd die niet-gebruikers in een week hieraan besteden,
ligt weliswaar een half uur hoger dan onder de internetgebruikers, maar dit
verschil is niet significant. Dat er op geaggregeerd niveau geen significant
verband valt waar te nemen, betekent overigens nog niet dat dat bij specifieke
activiteiten ook niet het geval is. Statistisch significante verschillen (p<.05)
zijn er wel bij het aantal uren dat pratend met andere leden van het huishou-
den wordt doorgebracht, en de algemene categorie contacten met anderen
buiten het huishouden. Internetters lijken wat meer met huisgenoten te pra-
ten en wat minder contact te hebben met kennissen, vrienden en andere
familie. Deze verschillen kunnen echter moeilijk aan internet toegeschreven
worden, aangezien de verbanden al niet meer significant zijn na controle
voor achtergrondkenmerken. Voorzover er dus verschillen zijn, komt dat
door de verschillende samenstelling van de twee groepen. Er is echter een
uitzondering: na MCA-controle blijkt dat internetgebruikers minder aandacht
voor kinderen hebben (o.a. voorlezen, spelletjes en wandelingen) dan niet-
gebruikers. Over het algemeen is er echter geen verschil tussen internet-
gebruikers en niet-gebruikers in de tijd in de primaire leefsfeer. Het is dan
ook moeilijk om dit ene significante verschil te interpreteren als een ver-
schuiving in de richting van zwakkere sociale bindingen.

Dat hier op één uitzondering na geen verschillen in tijdsbesteding gevonden
worden, kan ook liggen aan de fase in het verspreidingsproces. Internet was
zeker in  nog maar net begonnen aan de opmars om een plaats te ver-
werven in het dagelijks leven van mensen. Gemiddeld een half uur internet-
ten in de vrije tijd: vergelijk dat eens met gemiddeld ruim twaalf uur televisie
in de week. Televisie gaat substantieel ten koste van andere activiteiten. Vrij-
wel iedereen kijkt ten minste een kwartier televisie per week. Maar slechts 
procent van de bevolking had in de onderzoeksweek ten minste een kwartier
op het web gesurft. De internetgebruikers zijn gemiddeld ruim een uur in de
week online, nog geen tien minuten per dag. Daarvan kan moeilijk een sub-
stantiële impact op de tijdsbesteding uitgaan. Mocht het internetgebruik
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blijven toenemen, en niets wijst op het tegendeel, dan kan ook de invloed ervan
steviger zijn. Om dit aan de weet te komen, zullen we echter geduld moeten
hebben tot TBO  beschikbaar is. Bovendien wil een gelijke hoeveelheid tijd
nog niet zeggen dat de kwaliteit van relaties ook constant is. In de volgende
paragraaf wordt nader op de kwaliteit van sociaal contact ingegaan.

. Sociale netwerken, begrip en vertrouwen

Hoewel er vooralsnog geen verschillen in tijdsbesteding vallen waar te
nemen, wil dit uiteraard nog niet zeggen dat digitale communicatie het soci-
ale leven op geen enkele manier beïnvloedt. Tot nu toe is bij die digitale com-
municatie ten onrechte slechts e-mail genoemd. Vooral onder jongeren is het
chatten enorm in opmars en ook het mobiel bellen is geheel buiten beschou-
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Internet
gebruikers

N
iet-

gebruikers

Verschil

beta R
2

Tabel 2.1 Verschillen in tijd besteed aan sociale contacten, bevolking van 12 jaar en
ouder, 2000 (in uren per week)

Vóór MCA-controle Na MCA-controle1

Totale tijd besteed aan 10.5 11.0 -0.5 .03 10.8 10.9 -0.1 .01 .07

sociale contacten 

Met leden huishouden 2.5 2.3 0.2 .03 2.3 2.4 -0.1 .01 .16

Praten 1.5 1.3 0.2* .06 1.4 1.3 0.1 .03 .05

Aandacht voor kinderen 0.8 0.8 0.0 .00 0.7 0.9 -0.2* .05 .19

Spelletjes spelen 0.2 0.2 0.0 .03 0.2 0.2 0.0 .01 .01

Met anderen 8.0 8.7 -0.7* .05 8.5 8.6 -0.1 .00 .05

Bezoek ontvangen 1.9 2.1 -0.2 .03 2.3 2.0 0.3 .04 .06

Anderen bezoeken 4.0 4.5 -0.5 .05 4.2 4.4 -0.2 .02 .03

Feest, diner, receptie 1.3 1.4 -0.1 .02 1.2 1.4 -0.2 .04 .01

telefoon 0.8 0.7 0.1 .03 0.8 0.7 0.1 .05 .09
1 Multiple Classification Analysis. Controle voor sekse, leeftijd, opleidingsniveau, huishoudensitua-

tie en arbeidsmarktpositie

* Verschil significant op p<.05 niveau

N=1813

Bron: SCP (TBO 2000)
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Door internet verbonden: de beleving van sociale contacten

wing gebleven. Verder zijn er natuurlijk discussiegroepen, nieuwsgroepen en
virtual communities. Om iets te kunnen zeggen over de invloed van computer-
gemedieerde communicatie zijn we echter aangewezen op beschikbare gege-
vens. In toekomstig onderzoek zal meer in detail gekeken moeten worden
naar aantallen digitale contacten, contactfrequentie en soorten communica-
tie om een helder beeld te kunnen krijgen voor welk soort activiteiten het
een substituut zou kunnen zijn. Vooralsnog is het behelpen met gegevens
over e-mailgebruik. Door de methodologische beperking van cross-sectio-
neel onderzoek is het onderzoeken van causale verbanden niet mogelijk,
maar wel kan worden nagegaan in hoeverre het sociale leven van personen
die wel en niet e-mailen, van elkaar verschilt.

Tot het relatieve voordeel van e-mail ten opzichte van de telefoon behoort
dat je berichten kunt versturen zonder het gevoel te hebben dat je inbreuk
doet op het (privé-)leven van de ander. De ontvanger kan immers op een
moment van eigen goeddunken het bericht lezen en beantwoorden. Het is
ook goedkoper, maar mist wel de charme van het stemgeluid. Als voordeel
ten opzichte van handgeschreven post is er natuurlijk wel de snelheid van
communicatie en de hogere tolerantie ten opzichte van slecht en foutief taal-
gebruik. Zonder de pretentie het relatieve voordeel van e-mail volledig in
kaart gebracht te hebben, kan gesteld worden dat e-mail laagdrempelig, snel
en goedkoop is. Mogelijk gaat gebruik van deze technologie hierdoor samen
met verschillen in de grootte van het persoonlijke netwerk of in de contact-
frequentie. Gevraagd naar het aantal goede vrienden dat iemand heeft, blij-
ken er echter geen verschillen te bestaan tussen personen die e-mailen, en zij
die dit niet doen. Gemiddeld geven personen die e-mailen, aan dat zij ,
goede vrienden hebben, terwijl niet-e-mailers , personen als zodanig
beschouwen (POLS-SLI). Dit verschil is echter niet statistisch significant. Per-
sonen die e-mailen, rapporteren een iets lagere contactfrequentie met vrien-
den dan zij die dit niet doen. Dit verschil is statistisch wel significant.

Onderzoek toont doorgaans aan dat digitale communicatie, en dan vooral e-
mail, minder belangrijk is voor het creëren en onderhouden van hechte soci-
ale relaties dan alternatieven zoals face-to-facecontact of telefoongesprekken
(Cummings et al. ). Vraag is dan of digitale communicatie aan reeds
bestaande wordt toegevoegd of dat er substitutie optreedt. Kraut et al.
() toonden aan dat personen die toch al over relatief veel sociale hulp-
bronnen beschikken, meer voordeel van hun digitale contacten hebben, het
zogenoemde ‘rich get richer’-model. De sociale impact van internet is dus
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mede afhankelijk van de kwaliteit van bestaande sociale relaties. Tabel .
toont aan dat personen die e-mailen, hoger opgeven over de kwaliteit van
hun sociale relaties. De e-mailers geven desgevraagd vaker dan niet-mailers
aan dat er mensen zijn bij wie ze terechtkunnen, met wie ze goed kunnen
praten, en die hen echt begrijpen. De verschillen zijn niet groot, mede omdat
er sowieso weinig mensen zijn die hier negatief antwoorden. De antwoorden
hangen onderling wel sterk samen, met andere woorden: onder Nederlan-
ders heeft ongeveer één op de tien een pover sociaal leven waarin hij of zij
nauwelijks emotionele steun en begrip van vrienden ondervindt. Onder de
mensen die niet e-mailen, treffen we deze personen vaker aan dan onder de
mensen die wel e-mailen. Op basis van de beschikbare gegevens kan niet
geconcludeerd worden of dit komt doordat e-mailers al vaker goede sociale
contacten hadden voordat zij via cyberspace contacten legden, of doordat zij
van e-mail gebruikgemaakt hebben. De verschillen hangen steeds voor onge-
veer de helft samen met achtergrondkenmerken. Er blijven na controle echter
kleine, maar significante verbanden bestaan. Consistent met deze antwoor-
den geven de niet-e-mailers aan zich vaker geïsoleerd te voelen en rapporteren
zij vaker dat hun sociale contacten oppervlakkig zijn. Dit laatste verband is
zelfs vrij sterk, ook na controle. Ten slotte geven personen die e-mailen vaker
aan dat zij deel uitmaken van een vriendenkring en zeggen zij ook vaker dat
mensen in het algemeen te vertrouwen zijn. Geconcludeerd kan worden dat
personen die e-mail gebruiken, vinden dat de kwaliteit van hun sociale leven
er wat beter voorstaat dan mensen die niet e-mailen.

Uit de gegevens in tabel . blijkt nog weinig over de rol die nieuwe tech-
nologie speelt in de sociale contacten zelf. Gaat niet-gebruik van digitale
technologie en het daarmee gepaard gaande gemis aan digitale vaardigheden
samen met gevoelens van sociale uitsluiting? Om hier enig zicht op te krijgen
is gebruikgemaakt van gegevens uit de ICT-pilot van eind . Op dat
moment antwoordde veertig procent van de Nederlandse bevolking in de
maand voorafgaande aan het interview gemaild te hebben. Een vergelijking
van de e-mailers met de niet-e-mailers laat zien dat gevoelens van uitsluiting
inderdaad vaker voorkomen onder de niet-e-mailers als in gesprekken com-
puters ter sprake komen (tabel .). Ze kunnen zich dan minder in het
gesprek mengen en voelen zich vaker een buitenstaander. Verder bestaat er
onder deze groep ook wat meer angst om in de toekomst niet mee te kunnen
komen door de ontwikkelingen op computergebied. Uit eerdere analyses van
deze gegevens bleek dat personen die al langer vertrouwd zijn met compu-
ters, zich minder buitenspel voelen staan in gesprekken over nieuwe techno-
logie en minder angst voor de toekomst kennen (De Haan ).
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Tabel . Opvattingen over sociale contacten, naar e-mailgebruik, personen van  jaar
en ouder, 

Geen e-mail   Wel e-mail Vóór MCA- Na MCA-

gebruiker gebruiker controle controle1

% ja % ja eta verschil beta verschil

Er zijn mensen bij wie ik terecht kan 91 96 .10 sign.\** .04 sign.\*

Er zijn mensen met wie ik goed kan praten 88 95 .12 sign.\** .07 sign.\**

Er zijn mensen die me echt begrijpen 84 89 .10 sign.\** .06 sign.\**

Ik maak deel uit van een vriendengroep 63 78 .18 sign.\** .07 sign.\**

Zijn mensen in het algemeen te vertrouwen? 46 64 .18 sign.\** .08 sign.\**

Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig 27 9 .25 sign.\** .15 sign.\**

Ik voel me van andere mensen geïsoleerd 5 2 .13 sign.\** .06 sign.\**
1 Controle voor sekse, leeftijd, opleidingsniveau, huishoudensituatie en arbeidsmarktpositie

* verschil significant op p < .05 niveau  ** verschil significant op p < .01 nivea

N=3594

Bron: CBS (POLS-SLI) 

Tabel . Opvattingen over nieuwe technologie, personen van  jaar en ouder,  (in
procenten)

Geen e-mail   Wel e-mail Vóór MCA- Na MCA-

gebruiker gebruiker controle controle1

% eens % eens eta verschil beta verschil

Je telt tegenwoordig alleen mee als 

je over computers kunt meepraten 34 17 .18 sign.\** .04 n.s. 

Ik voel me een buitenstaander als ik 

betrokken raak in een gesprek over 

computers 38 9 .33 sign.\** .23 sign.\**

Ik kan me altijd goed mengen in een 

gesprek over computers 24 58 .42 sign.\** .32 sign.\**

Ik ben bang dat ik in de toekomst niet 

mee kan komen door al die ontwikkelingen 

op het gebied van computers 29 10 .26 sign.\** .13 sign.\**
1 Controle voor sekse, leeftijd, opleidingsniveau, huishoudensituatie en arbeidsmarktpositie

n.s.=niet significant, * verschil significant op p < .05 niveau  ** verschil significant op p < .01 nivea

N=3132

Bron: CBS/SCP (ICT-pilot) 
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. Samenvatting en conclusie

Sinds het einde van de twintigste eeuw is veel onderzoek gedaan naar sociale
contacten en internetgebruik. Dit onderzoek wordt vooralsnog gekenmerkt
door geringe theorievorming en een diversiteit aan indicatoren en methoden.
Dit bemoeilijkt de vergelijking van onderzoeksuitkomsten binnen en tussen
landen. Op één terrein valt die vergelijking redelijk goed te maken, namelijk
bij het tijdsbestedingsonderzoek. In Nederland verschillen personen die
internet gebruiken, in hun tijdsbesteding aan sociale contacten niet van niet-
gebruikers. Deze uitkomst komt overeen met die in veel internationaal,
vooral Amerikaans, onderzoek (Robinson ).

Het hier gepresenteerde onderzoek toont aan dat er wel verschillen zijn in
de beleving van sociale contacten tussen personen die wel en personen die
niet e-mailen. De e-mailers zeggen dat er meer mensen zijn bij wie ze
terechtkunnen, met wie ze goed kunnen praten, en die hen echt begrijpen.
Niet-e-mailers voelen zich vaker geïsoleerd en rapporteren vaker dat hun
sociale contacten oppervlakkig zijn. Personen die e-mailen, geven bovendien
vaker aan deel uit te maken van een vriendenkring. Ook geven zij vaker aan
dat mensen in het algemeen te vertrouwen zijn. Samengevat kan gesteld
worden dat personen die e-mail gebruiken, de kwaliteit van hun sociale leven
hoger inschatten dan personen die dat niet doen.

Een vergelijking van de e-mailers met de niet-e-mailers leert verder dat de
laatste groep zich minder in gesprekken over computers mengt en zich hier-
bij meer een buitenstaander voelt. Deze gevoelens van uitsluiting gaan
gepaard met een grotere angst dat men in de toekomst niet mee zal kunnen
komen door de ontwikkelingen op computergebied.

Wil het overheidsbeleid rekening houden met de invloed van internet op de
sociale contacten, dan zal er inzicht moeten zijn in de mechanismen die ver-
antwoordelijk zijn voor veranderingen in het sociale leven. Uit dit en ander
onderzoek komt time displacement niet als een dominant mechanisme naar
voren. Digitale communicatie hangt meer samen met kwalitatieve indicato-
ren, maar bij gebrek aan een theoretisch kader om deze uitkomsten te inter-
preteren vallen moeilijk richtingen voor beleid af te leiden. Een positieve
relatie is natuurlijk wel het begin van een legitimering van integratie van
internetgebruik in het sociaal beleid. Veel beleid is gericht op internet als
informatiebron of als economisch distributie- en verkoopkanaal. Naast het
toegankelijk maken van internet als informatiecentrum en marktplaats kan
de overheid ook meer investeren in internet als ontmoetingscentrum.

 Jaarboek  en samenleving 

6122 Boom Jaarboek ICT   27-01-2004  09:24  Pagina 42



Bestaande maatregelen als de ‘digitale broedplaatsen’ gaan ook uit van het
idee van verbeteren van de sociale kwaliteit door de oprichting van onder
meer buurtwebsites. Scholen, bibliotheken en buurtcentra moeten beslissen
of ze naast informatiediensten ook e-mail- en chatmogelijkheden gaan aan-
bieden.

De hier gepresenteerde gegevens suggereren dat digitale communicatie de
kwaliteit van sterke sociale bindingen kan bevorderen. Toch ligt het niet voor
de hand dat de overheid zich hierop zal richten. Het privé-domein onttrekt
zich alleen al om privacyredenen aan veel overheidsbeleid. Het ligt meer
voor de hand dat de overheid zich zal richten op het organiseren van zwakke
sociale bindingen. Door de daling van de coördinatiekosten kan steun aan
georganiseerde netwerken veel effectiever zijn. Nederland loopt voorop in de
verschuiving van ‘face-to-face’-organisaties met veel verenigingsleven naar
‘mailing-list’-organisaties waar de leden elkaar niet meer kennen (Dekker
). Het organiseren van digitale communicatie kan hier een deel van de
leegte vullen. Mogelijk geldt dat ook voor bijvoorbeeld de organisatie van
vrijwilligerswerk of het ondersteunen van zorgnetwerken. Dat zijn mogelijk-
heden om middels nieuwe technologie de sociale kwaliteit te ondersteunen.

Noten

 Een uitgewerktere versie van deze theorie is te vinden in Van Dijk et al. ().
 In het onderzoek van Gershuny () komen de uitkomsten van panelonderzoek

naar sociale contacten en internetgebruik vrijwel overeen met die van cross-sectio-

neel onderzoek waarin voor relevante factoren is gecontroleerd. In hoeverre dit op

toeval berust kan echter niet nagegaan worden.
 Het TBO wordt sinds  om de vijf jaar gehouden onder een steekproef van onge-

veer  personen van  jaar en ouder (ongeveer  in het jaar ). Naast

het dagboek waarin respondenten gedurende een week per kwartier hun tijdsbe-

steding noteren is een traditioneel survey afgenomen met vragen over kenmerken

van de respondenten en bijvoorbeeld de aanwezigheid van elektronische apparatuur

in huishoudens.
 Gegevens over  (TBO),  (GNC) en  (CBS-POLS-basismodule). Met dank

aan Miriam van Baal (CBS) voor het checken van de uitkomsten op de complete

POLS-basismodule.
 Voor personen met een breedbandaansluiting die always online zijn, is dit onder-

scheid al moeilijk te maken, omdat zij regelmatig online- en offlineactiviteit kunnen

afwisselen.
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 Over verschillen in tijdsbesteding tusen internetgebruikers en niet-gebruikers is uit-

gebreider gerapporteerd in De Haan en Huysmans (b).
 Deze bevindingen lijken veel op die in de Verenigde Staten, al vonden Kestnbaum et

al. () dat IT-gebruikers meer tijd spenderen aan conversatie thuis dan niet-

gebruikers.
 Een replicatie van het onderzoek onder jongeren (- jaar) vanuit het idee dat

meer jongeren langer internet gebruiken (% was in de onderzoeksweek online met

een gemiddelde tijdsbesteding van twee uur) leidde tot overeenkomstige uitkomsten

(De Haan en Huysmans ).
 Dit verschil wordt niet veroorzaakt doordat niet-mailers minder mensen kennen en

daardoor meer tijd hebben om die kleinere groep vaker te zien dan de mailers. Na

controle voor het aantal goede vrienden blijft het verschil significant. Ook na contro-

le voor achtergrondkenmerken (vgl. tabel .) is dat het geval.
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 De wijk op het web: ontwikkeling van
wijkwebsites in Nederlandse steden

Marcel Boogers en Miriam Lips

. Web, wijk en gemeenschapsculturen

De afgelopen jaren hebben in verschillende landen bestuurders, beleidsma-
kers en andere voor de beleidsagenda bepalende organisaties betoogd dat de
sociale cohesie in buurten en wijken van steden met behulp van de inzet van
informatie- en communicatietechnologie (ICT) zou kunnen worden ver-
sterkt. Er zijn dan ook inmiddels diverse beleidsnota’s en onderzoeksrappor-
ten verschenen waarin de inzet van ICT en dan met name het internet in ste-
delijke gebieden is bepleit (Tijdelijke adviescommissie ICT en de Stad ;
RMO ). Vooral ook voor aandachtswijken van grote steden zou ICT een
adequaat middel zijn om de betrokkenheid van bewoners bij de wijk en ten
opzichte van elkaar te kunnen vergroten (Shearman ). De trend in
Nederlandse steden om wijkgericht te werken bij stedelijke dienstverlening
en beleidsontwikkeling en daarmee zich in sterkere mate dan voorheen te
richten op de vragen, behoeften en verbanden die zich op wijk- en buurtni-
veau in de stad voordoen, sluit eveneens nauw aan bij de sociale gevolgen die
van ICT worden verwacht. Vanuit het perspectief van de bevordering van
wijkgericht werken kan ICT immers allerlei nieuwe mogelijkheden bieden om
burgers meer te betrekken bij lokaal bestuur en lokale beleidsontwikkeling
(zie bijvoorbeeld Van de Donk ). Over de mate waarin ICT zoals wijk-
websites hieraan ook feitelijk een bijdrage levert, is nog maar weinig bekend.
Of wijkwebsites een bijdrage leveren aan de betrokkenheid van bewoners bij
hun wijk, is eveneens onbekend. Tot nu toe is er nauwelijks empirisch onder-
zoek verricht naar het gebruik van ICT door wijk- en buurtbewoners van ste-
den en de sociale gevolgen daarvan. De aandacht gaat vooralsnog vooral uit
naar opzet, beheer en organisatie van wijkwebsites (Alkemade et al. ).

In deze bijdrage wordt derhalve wat uitgebreider stilgestaan bij het gebruik
van wijkwebsites door wijk- en buurtbewoners van Nederlandse steden en
de sociale gevolgen daarvan. Van maart tot en met juni  is voor de twee-
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de maal een verkennend onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van web-
sites van wijken van gemeenten in Nederland met meer dan honderddui-
zend inwoners. Van dit onderzoek wordt in deze bijdrage verslag gedaan. Er
is met name onderzocht in hoeverre – en zo ja in welke vorm(en) – wijkweb-
sites bijdragen aan het ontstaan en instandhouden van duurzame sociale
verbindingen tussen bewoners, organisaties en instellingen in Nederlandse
stadswijken. Voor het verkennen van mogelijke vormen waarin wijkwebsites
zich manifesteren, wordt onder meer gebruikgemaakt van de typologie van
gemeenschapsculturen die door Van den Boomen () is opgesteld.
Naast het verkrijgen van empirisch inzicht in vorm, inhoud en karakter van
wijkwebsites in Nederlandse steden heeft het onderzoek tot doel gehad te
komen tot een classificatieschema van wijkwebsites. De vraagstelling van het
onderzoek luidde als volgt:

In hoeverre en in welke vorm(en) bieden websites wijken in Nederlandse steden
mogelijkheden voor ‘lokale’ gemeenschapsvorming en op welke wijze zijn de
aangetroffen mogelijkheden van gemeenschapsvorming cultureel te typeren?

. Opvattingen over de bijdrage van het internet aan lokale gemeen-
schapsvorming

In de wetenschappelijke literatuur komt men vooralsnog tegenstrijdige
hypothesen tegen over de aard en wijze van verbinding tussen de zich ont-
wikkelende virtuele ruimte van het internet en lokale fysieke gebieden, zoals
buurten en wijken van steden. Zo wijzen verschillende auteurs op de verster-
king van individualisering en fragmentatie van sociale interacties als gevolg
van het gebruik van ICT-toepassingen zoals het internet (zie bijvoorbeeld
Putnam ). ICT vergemakkelijkt immers de mogelijkheid om selectief
om te gaan met communicatie en daarmee om contacten met ongewenste
groeperingen of meningen uit de weg te gaan of zelfs uit te sluiten. Volgens
sommigen zouden mensen door toedoen van allerlei online activiteiten
steeds meer georiënteerd zijn op hun woonlocatie en daarmee steeds minder
verbonden zijn met hun sociale leven in de fysieke wereld (zie bijvoorbeeld
Graham en Marvin ). Virilio () deed zelfs de voorspelling dat men-
sen genoeg zouden hebben aan de online contacten die ze vanuit hun huis-
kamer konden onderhouden. Hij voorzag dan ook het verval van stedelijke
publieke ruimten in de fysieke wereld.
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Daarentegen benadrukt een groot aantal wetenschappers dat ICT juist de
mogelijkheid biedt om gemeenschapsontwikkeling te bevorderen of zelfs
nieuwe gemeenschappen te vormen. Wat de mogelijkheden voor gemeen-
schapsvorming betreft, ging men halverwege de jaren negentig, in de begin-
dagen van het publieke internet, met name ervan uit dat het internet nieuwe,
virtuele gemeenschappen mogelijk zou maken. Daarmee zou het internet
gemeenschapsvorming nieuw leven in kunnen blazen door ontmoetings-
plaatsen te bieden voor mensen met een gezamenlijke interesse, waarbij
beperkingen van tijd of plaats geen rol zouden hoeven te spelen (Baym ).
Echter, naarmate er meer empirisch feitenmateriaal voorhanden komt, lijken
deze eerste opvattingen over de bijdrage die het internet aan gemeenschaps-
vorming kan leveren, toch wat genuanceerd te moeten worden. Voor het ont-
staan van virtuele gemeenschappen lijkt de aanwezigheid van het internet of
ICT in het algemeen niet voldoende te zijn. In de meeste gevallen blijken vir-
tuele gemeenschappen voort te komen uit, of door te lopen in bestaande
fysieke sociale relaties en/of contexten. Deze situatie leidt tot nieuwe, geïn-
tensiveerde vormen van gemeenschapsontwikkeling die gekenmerkt worden
door een vermenging van offline en online sociale interacties (zie bijvoor-
beeld Horrigan et al. ). Zo kwamen bijvoorbeeld Wellman et al. op
basis van een enquête onder meer dan . bezoekers van de ‘National
Geographic Society’-website tot de conclusie dat de sociale interacties die
mensen online hebben, aanvullend zijn op de communicatie die zij hebben
via de telefoon of fysiek. De online communicatie gaat dus niet ten koste van
andere vormen van communicatie (Wellman et al. ).

Ook al is het via het internet mogelijk geworden om zonder enige beper-
king van tijd of plaats met anderen te communiceren, toch wil dat niet zeg-
gen dat de rol van de lokale omgeving van mensen minder belangrijk wordt.
Integendeel, verschillende wetenschappers duiden op de ontwikkeling dat
veel activiteiten die op het internet plaatsvinden, direct verband houden met
de lokale omgeving (zie bijvoorbeeld Frieden ). Op basis van een enquê-
te onder Amerikanen omtrent hun gebruik van het internet komen Horri-
gan et al. () tot de conclusie dat  procent van de Amerikaanse inter-
netgebruikers het internet vooral gebruikt om relaties met de lokale gemeen-
schap verder te intensiveren. Dit doen zij bijvoorbeeld door met behulp van
het internet kerkvergaderingen, wijkbijeenkomsten, lokale sportactiviteiten
en vrijwilligerswerk te organiseren, maar ook verzoeken in te dienen bij loka-
le politici. Hampton () komt tot een vergelijkbare conclusie in zijn dis-
sertatie over de sociale gevolgen van de aanwezigheid van kwalitatief hoog-
waardige internetvoorzieningen in een nieuwbouwwijk in een voorstad van
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Toronto, waarbij hij onder meer empirisch onderzoek deed via enquêtes en
participatieve observatie. Ook hij stelt vast dat mensen het internet benutten
om hun sociale contacten in en met de lokale gemeenschap te intensiveren.
In vergelijking met de wijkbewoners die geen aansluiting hadden op het
internet, constateerde Hampton (: -) voor de bewoners die wel
aangesloten waren, dat ze drie keer zoveel medebuurtbewoners kenden en
daarmee twee keer zoveel sociale contacten hadden, vijftig procent meer
bezoeken in de wijk aflegden, vier keer meer gebruik maakten van lokale
telefoongesprekken en hun communicatie met medebuurtbewoners verder
intensiveerden met behulp van e-mail. Deze buurtbewoners benutten hun
wijknetwerk voorts om lokale bijeenkomsten te organiseren (bijvoorbeeld
feesten, barbecues) en om vraagstukken waar verschillende wijkbewoners
mee geconfronteerd worden, gezamenlijk aan te pakken.

Het begrip ‘gemeenschap’ en virtuele gemeenschapsvorming
Samenvattend kan men vaststellen dat de wetenschappelijke aandacht ten
aanzien van de ontwikkeling van virtuele gemeenschappen zich van lieverlee
heeft verplaatst van een exclusieve focus op de virtuele gemeenschap naar
een perspectief waarin de integratie van online en offline activiteiten wordt
erkend. In deze bijdrage wordt dit laatstgenoemde perspectief gehanteerd
om de ontwikkeling van virtuele gemeenschappen in relatie tot specifieke
lokale fysieke gebieden verder te verkennen. Daarbij wordt vooral ook beke-
ken welke actoren er op welke wijze betrokken zijn bij deze virtuele gemeen-
schappen. Is er als gevolg van de trend van wijkgericht werken bijvoorbeeld
een zekere betrokkenheid van de lokale overheid bij de ontwikkeling van
wijkwebsites en zo ja, op welke wijze is die betrokkenheid dan georgani-
seerd?

Om iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van virtuele gemeen-
schappen op wijk- en buurtniveau van Nederlandse steden is het noodzake-
lijk vast te stellen wat er onder het begrip ‘virtuele gemeenschap’ of meer alge-
meen ‘gemeenschap’ kan worden verstaan. Onderzoek laat echter zien dat de
betekenis van dit begrip heel lastig te vatten is. Ook in de literatuur over vir-
tuele gemeenschappen komt men verschillende definities ten aanzien van
het begrip ‘gemeenschap’ tegen. Dyson (: ) bijvoorbeeld hanteert een
brede definitie van het concept, te weten ‘... de eenheid waarin mensen leven,
werken en spelen’. In haar optiek kan het internet een krachtige, faciliterende
technologie zijn voor gemeenschapsvorming. Dit heeft volgens haar te
maken met het feit dat het internet het wezenskenmerk van een gemeen-
schap, namelijk menselijke interactie, ondersteunt. Vanuit dit perspectief
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observeert Dyson dat er een groot aantal virtuele gemeenschappen op het
internet te vinden is, waarbij de meeste mensen tegelijkertijd in verschillende
gemeenschappen ‘leven’ – net als in de fysieke wereld. Echter, een belangrijke
vraag volgens Dyson ten aanzien van deze nieuwe gemeenschappen is
waardoor ze bij elkaar worden gehouden. Voor de ontwikkeling van duurza-
me virtuele gemeenschappen acht Dyson met name de volgende principes
van groot belang: het hebben van een bepaalde identiteit, het hanteren van
duidelijke regels binnen de gemeenschap en adequaat toezicht op de nale-
ving van die regels, een minimale investering van leden in hun gemeenschap
en vooral ook de aanwezigheid van vertrouwen tussen de leden van de
gemeenschap (Dyson : -, ).

Volgens Van den Boomen (: ) bestaat een gemeenschap, zowel in
het virtuele als in het fysieke geval, uit ten minste twee elementen: een groep
mensen die publiekelijk iets met elkaar delen, en de normen en regels die zij
daaraan verbinden. Daarbij gaat Van den Boomen ervan uit dat leden van
een gemeenschap nog veel meer met elkaar delen: naast normen en regels
delen zij bijvoorbeeld ook een bepaalde geschiedenis, rituelen en waarden.
Het delen van informatie kan wat Van den Boomen betreft, aan het begin
staan van een meer structureel patroon van ontmoetingen van mensen en
daarmee van de ontwikkeling van een bepaalde gemeenschapscultuur. Met
betrekking tot gemeenschapsvorming op het internet onderscheidt Van den
Boomen (: -) vijf organisatiepatronen van verbanden waarin meer
gedeeld wordt dan alleen informatie:
– steun- en zelfhulpculturen: verbindingen met lotgenoten op uiteenlopende

terreinen, te herkennen aan contacten tussen lotgenoten;
– werk- en kennisculturen: verbindingen die gericht zijn op werk, werken en

leren, en ondersteuning bij werk, werken en/of leerprocessen, te herken-
nen aan informatievoorziening en communicatie over onderwijs en werk;

– politieke culturen: verbindingen die door overheidsorganisaties, officiële
instituties maar vooral ook door alternatieve vormen van politieke organi-
saties (‘basisbewegingen’) tot stand zijn gekomen, te herkennen aan de
aanwezigheid van politieke debatten en processen van besluitvorming;

– identiteitsculturen: het articuleren en/of versterken van een gedeelde iden-
titeit in sociale interacties, te herkennen aan verbeelding en/of verwoording
van uitingen van een gedeelde identiteit;

– passieculturen: verbindingen die gericht zijn op gedeelde hobby’s, liefhebbe-
rijen, obsessies, spel, plezier en passie, te herkennen aan informatie-
uitwisseling over hobby’s en passies tussen gelijkgestemde geïnteresseer-
den.
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Van den Boomen laat met haar categorisering zien dat de aard van gemeen-
schapsvorming heel verschillend kan zijn. Ook toont dit onderscheid aan dat
de bij een website betrokken actoren mogelijkerwijs kunnen variëren, bij-
voorbeeld wat betreft hun organisatie, rol of positie. Om het karakter van
gemeenschapsvorming op wijkwebsites te kunnen duiden wordt in het hier-
onder weergegeven onderzoek onder meer gebruikgemaakt van deze catego-
risering van Van den Boomen.

. Onderzoek naar wijk- en buurtwebsites

Onderzoek in 2003
Het hieronder gepresenteerde onderzoek richt zich op wijkwebsites van de
 Nederlandse steden met honderdduizend inwoners of meer. Met behulp
van zoekmachines, portalsites (o.a. bewoners.pagina.nl en wijkinfo.nl) en
gemeentelijke websites konden wij  wijkwebsites achterhalen. Sommige
van deze websites richten zich op wijken, andere beperken zich tot buurten
daarbinnen. Afgaande op de buurt- en wijkindeling van de onderzochte ste-
den blijkt ongeveer vijftien procent van de buurten en wijken in die steden
een eigen website te hebben. Sommige buurten en wijken hebben zelfs
meerdere websites, zoals het Rotterdamse Hoogvliet, het Amsterdamse
Zeeburg en de Eindhovense wijk het Witte Dorp. Tussen de verschillende
steden zijn grote verschillen in de mate waarin wijken online zijn. Haarlem
spant hier de kroon: in deze stad heeft maar liefst  procent van de buurten
een eigen website. Het project ‘Webwiel Wijken Haarlem’, waarmee de
gemeente alle wijkraden heeft ondersteund bij het opzetten van websites,
heeft zijn doel klaarblijkelijk niet gemist. Andere steden met relatief veel
wijkwebsites zijn Groningen, Enschede, Den Haag en Zoetermeer. Hier-
tegenover staan steden met betrekkelijk weinig wijkwebsites: in Amersfoort,
Maastricht en Zwolle zijn websites van buurten en wijken nog een zeld-
zaamheid.

Onderzoeksmethode en operationalisering
Om een kwalitatieve inhoudsanalyse mogelijk te maken is ervoor gekozen
om het aantal te onderzoeken wijkwebsites beperkt te houden. Uit de 
geïnventariseerde wijkwebsites is daarom een steekproef van vijftig websites
getrokken, twee uit iedere stad. De steekproef is geanalyseerd aan de hand
van een van tevoren ontworpen checklist. Deze checklist is samengesteld op
basis van enerzijds de resultaten van eerder verricht onderzoek op dit terrein
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(Lips et al. ; zie ook hieronder) en anderzijds de hierboven besproken
wetenschappelijke literatuur.

Grofweg kunnen de vragen van de checklist als volgt worden ingedeeld:
a. Van wie is de wijkwebsite? Bij de analyse van de wijk- en buurtwebsites is

allereerst gelet op de actoren die betrokken zijn bij onderhoud en beheer
van de site. Wie heeft de site opgericht en wie is momenteel betrokken bij
het beheer van de site? Is dat de gemeentelijke overheid, een bewonersor-
ganisatie, andere instelling of organisatie, een private partij? Welke over-
heden, instellingen, bedrijven of organisaties zijn met logo’s of banners
zichtbaar op de site aanwezig? 

b. Wat biedt de wijkwebsite? Het tweede aandachtspunt is de inhoud van de
website. Op welke beleidsterreinen heeft die betrekking (veiligheid,
mobiliteit, scholing, zorg, welzijn, economie, huisvesting, ruimtelijke
ordening)? Wat is de doelgroep van de site? Is dat de hele wijk of wordt er
een aantal doelgroepen onderscheiden? Met andere woorden: wordt er
aparte informatie geboden voor specifieke maatschappelijke groepen
(jongeren, allochtonen, bejaarden, mannen, vrouwen etc.) of bepaalde
onderdelen van de wijk (buurten, straten)?

c. Hoe functioneert de site? Een ander aspect dat is onderzocht, is de wijze
waarop de wijkwebsite functioneert. Meer specifiek ging het hier om de
vraag hoe gebruiksvriendelijk de site is. Is de informatie op de site actueel:
wanneer is de info op de site voor het laatst ververst? Hoe is de kwaliteit
van de navigatie: is er een sitemap, een mogelijkheid tot terugkeren naar
de homepage? Hoe interactief is de site: welke mogelijkheden voor inter-
actie (forum, chat, e-mail, invullen van formulieren etc.) worden op de site
aangeboden?

d. Wie, wat en hoe verbindt de wijkwebsite? Het laatste aspect heeft betrekking
op de mate waarin en de wijze waarop de wijkwebsite personen, organisa-
ties en instellingen met elkaar weet te verbinden. Het gaat hier om de
patronen van gemeenschapsvorming die met behulp van de wijkwebsite
worden gefaciliteerd. Met wie is via de website rechtstreeks contact moge-
lijk, en op welke manier (hyperlink naar website, e-mail, telefoonnum-
mers)? Hoe kunnen de organisatieverbanden die via de website ontstaan,
worden geduid: als steun- en zelfhulpculturen, werk- en kennisculturen,
politieke culturen, identiteitsculturen of passieculturen? Met andere
woorden: hoe zijn de informatie- en contactmogelijkheden inhoudelijk te
duiden? Ligt het accent op het contact met lotgenoten (steun- en zelf-
hulpculturen); op informatie over onderwijs en werk (werk- en kenniscul-
turen); op besluitvorming ten aanzien van wijkontwikkelingen (politieke
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culturen); op de identiteit en historie van de wijk (identiteitsculturen) of
op gedeelde hobby’s (passieculturen)? Tot slot: hoeveel bezoekers trekt de
site?

De vijftig wijkwebsites zijn van maart  tot en met juni  bezocht en
geanalyseerd met behulp van de bovengenoemde checklist. Hierbij is zo veel
mogelijk afgegaan op de informatie van de website. Waar die informatie niet
voldoende was, is e-mailcorrespondentie gevoerd met de beheerder van de
betreffende websites.

Resultaten van eerder verkennend onderzoek in 
Al een keer eerder is empirisch onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling
van wijkwebsites van Nederlandse grote steden (Lips et al. ). In  is
uit een inventarisatie van  websites in negentien Nederlandse steden met
meer dan honderdduizend inwoners een gestratificeerde aselecte steekproef
van vijftig websites genomen, waarvan uiteindelijk  websites in het onder-
zoek konden worden opgenomen. Deze websites blijken in het tweede ver-
kennende onderzoek slechts in een enkel geval in de getrokken steekproef
voor te komen. De resultaten van beide onderzoeken zijn daardoor niet
systematisch te vergelijken. Toch kunnen er wel wat algemene trends gesig-
naleerd worden wanneer de resultaten van beide onderzoeken naast elkaar
gelegd worden. Is er bijvoorbeeld sprake van een ontwikkeling naar professi-
onalisering in het ontwerp van wijkwebsites sinds ; bieden wijkwebsites
meer interactieve mogelijkheden; zijn er momenteel andere organisaties bij
wijkwebsites betrokken; of is er wellicht sprake van een andere dominante
organisatiecultuur? Op dergelijke mogelijke ontwikkelingen wordt verderop
in de analyse ingegaan.

Uit het eerste onderzoek in  bleek dat de onderzochte  websites
enorm uiteenliepen wat betreft inhoud, vorm en professionaliteit van het
ontwerp. De inhoudelijke thema’s die op de websites aan de orde werden
gesteld, vertoonden een grote variatie, zoals bijvoorbeeld huisvesting, ver-
keer, ruimtelijke ordening, onderwijs en veiligheid. Daarbij bleek de kwa-
liteit van de inhoud niet samen te hangen met de kwaliteit van het ontwerp
van de websites. De meeste websites bleken maar in beperkte mate interac-
tief te zijn. Zo waren discussiemogelijkheden slechts op dertien van de 
websites aanwezig. In meer dan de helft van de gevallen ( websites) was de
mate van interactiviteit beperkt tot de mogelijkheid om met behulp van e-mail
op de inhoud van de site te reageren en/of contact op te nemen met perso-
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nen en organisaties. De meestvoorkomende organisatievorm van de onder-
zochte websites was die van een coördinatiecentrum waar diverse wijkorga-
nisaties gezamenlijk op vertegenwoordigd waren door middel van informa-
tie en mogelijkheden om contact op te nemen ( websites). In de meeste
van deze gevallen werd daarbij de mogelijkheid geboden om online te discus-
siëren.

Het merendeel van de websites () bleek het initiatief te zijn van een of
meer wijkorganisaties, zoals een wijkraad of een bewonersvereniging. In acht
gevallen was de lokale overheid de initiatiefnemer. Wat betreft de betrokken-
heid in het algemeen van de lokale overheid bij de onderzochte wijkwebsites
viel op dat in tweederde van de gevallen de lokale overheid geheel niet of
slechts passief (door middel van links naar en informatie over de lokale over-
heid) betrokken was. In negen gevallen was er sprake van een exclusieve
betrokkenheid van de lokale overheid bij de betreffende wijkwebsite. Wat
ten slotte sterk opviel, was dat verreweg de meeste onderzochte websites als
politieke cultuur te typeren zijn ( websites). Deze websites werden vooral
gebruikt voor politieke discussies over ontwikkelingen in de wijk.

. Wijkwebsites bekeken in 

Ontwikkeling en beheer 
Wijkwebsites vinden meestal hun wortels in een initiatief van een wijkraad,
bewonersvereniging of andere bewonersorganisatie. Ook ongeorganiseerde
bewoners staan nogal eens aan de wieg van een wijkwebsite.3 Wat minder
websites zijn direct geïnitieerd door de gemeente (tabel .). De verantwoor-
delijkheid voor het beheer en onderhoud is in de meeste gevallen in handen
van georganiseerde of ongeorganiseerde bewoners. Soms zijn er ook virtuele
organisaties voor het technisch beheer verantwoordelijk, zoals buurtonline.nl
(tabel .). De gemeente is meestal op geen enkele wijze betrokken bij de
ontwikkeling en het beheer van wijkwebsites. In maar één op de vijf gevallen
vervult de gemeente hierbij een faciliterende rol (tabel .).
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Tabel . Kenmerken van  wijkwebsites
Oprichting Verantwoordelijkheid 

wijkwebsite door beheer website

Wijkorganisatie (bewonersvereniging, wijkraad) 26 23

Ongeorganiseerde bewoners 9 16

Virtuele organisatie 1 5

Gemeente 8 2

Private partij 0 2

Onbekend 6 2

Totaal N=50 N=50

Bron: databestand UvT

Tabel . Betrokkenheid van de gemeente bij de wijkwebsite
Beheer of faciliterende rol 11

Geen betrokkenheid 35

Onbekend 4

Totaal N=50

Bron: databestand UvT

Informatie
De meeste wijkwebsites richten zich op de gehele wijk. In enkele gevallen bie-
den wijkwebsites ook specifieke informatie voor de bewoners van buurten en
of straten. In twee gevallen biedt de wijkwebsite een aparte pagina voor jonge-
ren. De informatie die geboden wordt, is over het algemeen vrij divers, van
gegevens over het club- en buurthuiswerk tot informatie over wegwerkzaam-
heden of huizenprijzen. Daarnaast zijn er enkele wijkwebsites die hun aan-
dacht focussen op fysieke (bouwen en wonen), sociale (welzijn, veiligheid,
onderwijs) of economische onderwerpen (werk en inkomen) (tabel .).

Tabel . Beleidsterrein van de website
Fysiek (bouwen en wonen, infrastructuur en ruimtelijke ordening) 7

Sociaal (onderwijs, cultuur, welzijn) 7

Economisch (bedrijvigheid, werk en inkomen) 1

Combinaties 34

Onbekend 1

Totaal N=50

Bron: databestand UvT
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Vormgeving
Wat betreft de vormgeving, zijn er grote verschillen waar te nemen tussen de
sites. Daarbij blijkt geen duidelijk verband te bestaan tussen de kwaliteit van
de vormgeving en de kwaliteit van de inhoud. Sommige sites zijn erg profes-
sioneel vormgegeven, maar geven slechts summiere informatie die niet altijd
up-to-date is. Daarnaast zijn er ook wat rommelig ogende sites die juist veel
relevante informatie geven over ontwikkelingen in de wijk. Over het geheel
genomen zijn wijkwebsites vrij gebruiksvriendelijk opgezet, met goede navi-
gatiemogelijkheden die alle onderdelen van de website gemakkelijk bereik-
baar maken. Ook de interactiviteit van de sites is redelijk goed ontwikkeld
(tabel .). Een kleine meerderheid van de wijkwebsites biedt – meestal
beperkte – debatmogelijkheden via prikborden en discussieforums. In vier
van de tien gevallen is er geen mogelijkheid tot interactie of blijft die beperkt
tot het zenden van een e-mail naar de webmaster.

Tabel . Mate van interactiviteit van wijkwebsites
Geen contactmogelijkheden 3

Alleen e-mail 18

Discussieforums 29

Totaal N=50

Bron: databestand UvT

Verbindingen
De maatschappelijke betekenis van wijkwebsites uit zich onder meer in de
wijze waarop ze personen, organisaties en instellingen die in de wijk actief
zijn, met elkaar weten te verbinden. Deze verbindingen blijken allereerst uit
het aantal partijen waarmee via de site contact mogelijk is. De meeste wijk-
websites blijken toegang te bieden tot een breed scala aan bewonersvereni-
gingen, wijkraden, maatschappelijke instellingen en gemeentelijke organisa-
ties (tabel .). Slechts in een beperkt aantal gevallen is er geen enkel contact
mogelijk of blijft dit beperkt tot slechts één bewonersvereniging of wijkraad.

Behalve via contactmogelijkheden brengen wijkwebsites ook verbindingen
tot stand door het delen van informatie. Met behulp van de typologie van
Van den Boomen zijn deze verbindingen inhoudelijk geduid als steun- en
zelfhulpculturen, werk- en kennisculturen, politieke culturen, identiteitscul-
turen of passieculturen. Zoals tabel . laat zien, ligt bij de meeste sites de
nadruk op politieke culturen. Discussies en informatie over het beleid in de
wijk hebben hier de overhand. Verder kunnen de relatiepatronen rond een
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wijkwebsite betrekkelijk vaak worden getypeerd als identiteitscultuur, waar-
bij het accent ligt op de cultuur en historie van de wijk. Werk- en kenniscul-
turen komen minder vaak voor; steun- en zelfhulpculturen en passiecultu-
ren zijn nauwelijks vertegenwoordigd.

Tabel . Cultuur van de website
Politieke cultuur 16

Identiteitscultuur 14

Werk- en kenniscultuur 12

Steun- en zelfhulpcultuur 4

Passiecultuur 4

Totaal N=50

Bron: databestand UvT

Om een indruk te krijgen van de maatschappelijke betekenis van wijkweb-
sites is het tot slot van belang te weten hoeveel mensen de wijkwebsite be-
zoeken. Blijft het gebruik van de site beperkt tot een kleine groep buurtbewo-
ners, of voorziet de wijkwebsite in een behoefte onder veel buurtbewoners?
Van de meeste websites konden objectieve Nedstat-gegevens achterhaald
worden; bij enkele sites is navraag gedaan bij de webmaster. Uit deze inven-
tarisatie blijkt dat de gemiddelde wijkwebsite in een grote stad ongeveer
twaalfhonderd keer per maand wordt bezocht. Tussen de verschillende wijk-
websites bestaan grote verschillen (zie ook tabel .). Terwijl de Bredase wijk
Haagse Beemden gemiddeld  bezoeken per maand trekt, wordt de site
van buurtvereniging het Oude Buurtje in Haarlemmermeer maar vijftien
keer per maand bezocht.
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Tabel . Contactmogelijkheden via wijkwebsite
Geen contactmogelijkheden 3

Eén wijkorganisatie (bewonersvereniging, wijkraad e.d.) 4

Meerdere wijkorganisaties 14

Wijkorganisaties en wijkinstellingen 8

Wijkorganisaties, wijkinstellingen en gemeentebestuur 20

Onbekend 1

Totaal N=50

Bron: databestand UvT
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Tabel . Gemiddeld aantal bezoeken per maand
0-500 16

500-1000 2

>1000 13

Onbekend 19

Totaal N=50

Bron: databestand UvT

. Analyse en conclusies

Het valt op dat wijkwebsites anno  vooral bottom-up-initiatieven zijn,
dat wil zeggen door en voor wijkbewoners. Dat de gemeente deze initiatie-
ven in veel gevallen financieel ondersteunt, doet daar niets aan af. De regie
met betrekking tot de ontwikkeling van de wijkwebsites is voornamelijk in
handen van wijkbewoners en dus niet van gemeentelijke organisaties, zoals
dat vanuit het oogpunt van stimulering door de overheid van wijkgericht
werken wellicht te verwachten was geweest. Daarbij richt het merendeel van
de onderzochte websites zich op de gehele wijk en bestrijken zij zowel fysie-
ke, sociale als economische inhoudelijke thema’s. Daarmee zou kunnen wor-
den vastgesteld dat het beleid van wijkgericht werken zoals dat aanvankelijk
bedoeld is, online daadwerkelijk is terug te vinden.

Aan de hand van het aantal verschillende partijen en instanties waarmee
anno  contact mogelijk blijkt te zijn, en de geconstateerde mate van
interactiviteit van een wijkwebsite is het volgende classificatieschema voor
wijkwebsites momenteel te onderscheiden.

a. Virtuele wijkkrant: Het eerste type wijkwebsite beperkt zich voornamelijk
tot het aanbieden van informatie. Mogelijkheden tot online discussie zijn
afwezig; e-mailcontact is alleen mogelijk met de webmaster van de wijkor-
ganisatie die de site beheert. In de meeste gevallen gaat het om wijkweb-
sites waar bewonersorganisaties, wijkraden en organisaties als opbouw-
werk en politie de bewoners informeren over hun activiteiten.

b. Virtuele wegwijzer: Dit type wijkwebsite geeft informatie over en biedt toe-
gang tot verschillende organisaties en instellingen in de wijk. De wijkweb-
site fungeert hier als een wegwijzer naar verschillende organisaties en
instanties die in de wijk actief zijn. Deze virtuele wegwijzers komen
betrekkelijk vaak voor. De mate van interactiviteit is gering; alleen e-mail-
contact is mogelijk.
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c. Virtueel buurtcafé: Dit is een zeldzaam soort wijkwebsite waarbij contact
mogelijk is met maar één (bewoners)organisatie en waarop mogelijkhe-
den voor online discussie aanwezig zijn.

d. Virtueel wijkcentrum: Doordat informatie van en contactmogelijkheden
met verschillende wijkorganisaties bijeengebracht zijn, fungeert dit type
website als een virtueel wijkcentrum voor bewoners, professionals en vrij-
willigers van de bij de website betrokken organisaties. Die functie wordt
vaak nog versterkt door de aanwezigheid van online discussieforums. Dit
type website komt betrekkelijk vaak voor. Hierin weerspiegelt zich de
praktijk van wijkgericht werken waarin bewonersorganisaties, welzijns-
werk, woningbouwcorporaties, eventuele gemeentelijke instellingen en
andere organisaties samenwerken in verschillende beleidsnetwerken.

Tabel . Type wijkwebsite
Wijkkrant 7

Wegwijzer 14

Buurtcafé 2

Wijkcentrum 26

Onbekend 1

Totaal N=50

Bron: databestand UvT

Wanneer daarnaast de empirische bevindingen van het huidige onderzoek
met die van het onderzoek uit  vergeleken worden, valt een aantal alge-
mene ontwikkelingen op. Nog steeds bestaat er een grote variëteit aan web-
sites, zowel wat betreft inhoud als in vormgeving, waarbij de kwaliteit van de
inhoud niet blijkt samen te hangen met de kwaliteit van het ontwerp. Een
ontwikkeling van professionalisering in het ontwerp van wijkwebsites lijkt
derhalve niet of in ieder geval niet duidelijk te hebben plaatsgevonden. Ech-
ter, de mate van interactiviteit is sinds  duidelijk toegenomen: terwijl in
 minder dan eenderde van de wijkwebsites over discussiemogelijkheden
beschikte, kan geconstateerd worden dat in  ruim de helft van het aantal
onderzochte sites deze mogelijkheden biedt. Nog meer dan in  blijkt de
wijkwebsite het initiatief van wijkorganisaties te zijn en is de lokale overheid
niet of nauwelijks betrokken bij de oprichting en het beheer van de website.
Daarnaast is het opvallend dat het merendeel van de websites in  welis-
waar nog steeds een dominante politieke cultuur kent, maar dat deze cultuur
terrein verliest ten opzichte van wijkwebsites met een identiteitscultuur dan
wel een werk- en kenniscultuur. Met name deze laatste ontwikkeling is
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opmerkelijk in het licht van de bevindingen van , aangezien deze cul-
tuur destijds in de steekproef in het geheel niet is aangetroffen.

Al met al kan in  geconcludeerd worden dat er in toenemende mate
mogelijkheden voorhanden zijn voor online interactie over specifieke thema’s
en vraagstukken die in de wijk leven. Daarbij zou voorzichtig kunnen wor-
den vastgesteld dat wijkwebsites een heel andere dimensie toevoegen aan
beleidspraktijken rond wijkgericht werken. Wijkwebsites lijken zich te heb-
ben ontwikkeld tot virtuele ruimten waar wijkbewoners, organisaties en
instellingen zonder tussenkomst van de gemeente informatie uitwisselen of
discussiëren over de identiteit van de wijk, de problemen die er spelen, en de
wenselijkheid van bepaalde beleidsontwikkelingen. De relatief beperkte rol
van de lokale overheid bij wijkwebsites, de dominantie van politieke en iden-
titeitsculturen en het grote aantal virtuele wijkcentra onder wijkwebsites wij-
zen in ieder geval wel in die richting. De betekenis van wijkwebsites lijkt zo
bezien niet zozeer te liggen in de vorming van wijkgemeenschappen als wel
in de emancipatie ervan.

Noten

 Het eerste verkennende onderzoek naar websites in Nederlandse steden (met meer

dan honderdduizend inwoners) is in  uitgevoerd.
 Wetenschappelijk onderzoek in  naar de mogelijke betekenis van het begrip

‘gemeenschap’ resulteerde in  verschillende definities die aan het begrip konden

worden toegekend. Vergelijkbaar onderzoek in  leidde zelfs tot de vondst van

 verschillende definities (Van den Boomen : ).
 In hoeverre de gemeentelijke overheid via subsidiebeleid of anderszins hieraan heeft

bijgedragen, hebben we niet kunnen nagaan.
 Er bestaat in de praktijk altijd veel onduidelijkheid over het aantal bezoekers dat een

website trekt. Veel hangt af van de wijze waarop bezoekersgegevens op de statistics-

server van een websitebeheerder worden opgeslagen, en de gekozen definitie van een

bezoek. Soms wordt het aantal bezochte pagina’s geteld, soms het aantal user-sessions
(bezoeken), soms het aantal unique visitors (afzonderlijke bezoekers per dag). Voor

dit onderzoek hebben we gevraagd naar het aantal user-sessions, omdat de meeste

webmasters deze gegevens relatief eenvoudig kunnen leveren.
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 Effecten van  op sociale cohesie in 
Cyburg, Amsterdam

Dennis Beckers

. Sociale cohesie onder druk

De samenhang van onze maatschappij is de laatste decennia veranderd. Tra-
ditionele sociale verbanden hebben plaatsgemaakt voor nieuwe; de rol van
bestaande instituties zoals gezin, school, bedrijfs- en beroepsorganisaties,
kerk en verenigingen is sterk veranderd. We zijn anders gaan denken over
normen, waarden, religie en politiek. Het traditionele gezin is niet meer de
standaard en andere culturen hebben zich verweven met de Nederlandse. Er
is consensus dat deze veranderingen in de stedelijk-industriële samenleving
consequenties hebben voor de sociale samenhang van onze samenleving
(Ferlander en Timms ), maar de meningen verschillen of deze nu verbe-
tert of verslechtert.

Tijdens de troonrede van  werd grote bezorgdheid uitgesproken over
de cohesie in de Nederlandse samenleving. ‘De waarden van verschillende
bevolkingsgroepen blijken soms ver uit elkaar te liggen en de integratie ver-
loopt niet voorspoedig [...]. Grote steden zien zich geplaatst voor een opeen-
hoping van problemen’, aldus de koningin. Lokale overheden en welzijnsor-
ganisaties zien al geruime tijd dat de sociale cohesie in stadswijken onder
druk staat en dat dit onder andere zou kunnen leiden tot isolatie van bewo-
ners, gevoelens van onveiligheid en een tragere integratie van vreemdelingen.
Om de negatieve effecten van de veranderingen in de samenleving op sociale
cohesie tegen te gaan wordt op verschillende plaatsen geëxperimenteerd met
ICT-toepassingen op lokaal niveau om zo bij te dragen aan het verhogen van
de sociale cohesie tussen de bewoners van stadswijken.

Dit hoofdstuk draagt op basis van empirische data bij aan de discussie over
het effect van ICT op de sociale cohesie in stadswijken en daarmee aan de toe-
komstige ontwikkeling van dergelijke projecten in Nederland. De hoofd-
vraag in dit hoofdstuk is of Cyburg heeft bijgedragen aan de sociale cohesie
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in het heterogene, multiculturele stadsdeel Zeeburg in Amsterdam.
Paragraaf . geeft een beknopt literatuuroverzicht van de begrippen

sociale cohesie en sociaal kapitaal. Daarna worden de belangrijkste bevindin-
gen van eerdere onderzoeken naar de effecten van ICT op sociale cohesie
gepresenteerd in paragraaf .. Paragraaf . beschrijft het stadsdeel Zee-
burg in Amsterdam en het project Cyburg waar het onderzoek heeft plaats-
gevonden. De onderzoeksmethodologie en de verzamelde data worden in
paragraaf . beschreven. Vervolgens worden in paragraaf . de onder-
zoeksresultaten gepresenteerd van Cyburg als mogelijke katalysator voor
sociale cohesie in Zeeburg. Paragraaf . besluit het hoofdstuk met een con-
clusie en beleidsaanbevelingen voor overheden en organisaties voor het
opzetten van websites ter verbetering van sociale cohesie in stadswijken.

. Sociale cohesie, sociaal kapitaal en ict: een literatuuroverzicht

Sociale cohesie en sociaal kapitaal
Sociale cohesie is een diffuus begrip waarvoor vele verschillende definities
bestaan. Bij al deze verschillende definities komt een aantal elementen steeds
terug. Het begrip wijst telkens op de coherentie van een sociaal of politiek
systeem, de bindingen die mensen hebben, en hun onderlinge betrokkenheid
en solidariteit.

De operationalisatie van sociale cohesie in dit hoofdstuk is voornamelijk
gebaseerd op het werk van Putnam (). In zijn boek Bowling alone pre-
senteert hij een indrukwekkende hoeveelheid gegevens waarmee hij laat zien
hoe in de laatste decennia de sociale structuur van de Verenigde Staten
steeds sneller uiteenvalt. Putnam gebruikt het begrip ‘sociaal kapitaal’ voor
zijn analyse, een begrip dat met name door publicaties van Pierre Bourdieu,
James Coleman en Putnam populair is geworden (De Hart ). Putnam
definieert sociaal kapitaal als ‘de sociale netwerken en de normen van weder-
kerigheid en vertrouwen die daaruit voortkomen’ (Putnam ). Hij ziet
sociaal kapitaal dus als de verwachting van een individu dat andere burgers
normen van wederkerigheid en vertrouwen zullen volgen. In dit hoofdstuk
zal het begrip sociaal kapitaal als equivalent gebruikt worden voor sociale
cohesie.

Sociaal kapitaal, of het ontbreken daarvan, beïnvloedt volgens Putnam
het welzijn van individuen in vrijwel elk aspect van hun leven. Een hoog soci-
aal kapitaal zou individuen productiever en minder gevoelig voor depressies
maken en zowel hun mentale als fysieke welzijn verbeteren. Ook voor
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gemeenschappen als geheel is sociaal kapitaal belangrijk; onderzoek sugge-
reert dat het criminaliteit, tienerzwangerschappen, kindermisbruik, afhan-
kelijkheid van sociale bijstand en drugsmisbruik verlaagt (Putnam ).

Uit de literatuur blijkt dat de mate van sociale cohesie die een individu
ervaart, afhangt van zowel individuele kenmerken als kenmerken op hogere
niveaus zoals groepen, wijken en steden. Kenmerken die op individueel
niveau positief zijn voor de mate van sociale cohesie, zijn inkomen, opleiding
en het hebben van een werkkring of kinderen. Op wijkniveau blijkt dat wan-
neer er grote sociaal-demografische ongelijkheid bestaat tussen groepen
bewoners, wantrouwen kan ontstaan en individuen minder snel geneigd zou-
den zijn zich voor elkaar in te zetten. Hierbij speelt de etnische samenstelling
van de wijk een rol, maar ook een hoge mobiliteit zou niet bevorderlijk zijn
voor de sociale cohesie in een wijk; immers, wie toch snel weer verhuist, zal
niet veel tijd investeren in het aangaan van sociale relaties in de buurt.

Verval van sociale cohesie
Het idee dat de sociale banden tussen mensen verslappen, werd al ruim hon-
derd jaar geleden verwoord door auteurs als De Tocqueville, Tönnies, Sim-
mel en Durkheim (De Hart ). Zij stelden dat de overgang naar de
moderne industriële samenleving gepaard zou gaan met het ‘ontwortelen’ van
mensen uit hun sociale omgeving, onder andere door het verhuizen van
arbeiders van het platteland naar grote steden.

Met de overgang naar de informatiesamenleving is de discussie over het
afbrokkelen van sociale cohesie weer actueel geworden. De belangrijkste oor-
zaak voor het afnemen van sociale cohesie is volgens Putnam een demografi-
sche verschuiving. De plek van oudere generaties is overgenomen door jonge-
re generaties die veel minder gericht zijn op sociale contacten in de buurt dan
hun voorgangers. Andere sociale veranderingen hebben deze trend versterkt.
Televisie is voor velen de belangrijkste bron van vermaak geworden, waardoor
meer sociale vrijetijdsbestedingen verminderen. Vrouwen hebben een vast
aandeel gekregen in de arbeidsmarkt, waarmee ze hun eigen mogelijkheden
hebben vergroot, maar waardoor de buurt en vrijwilligersorganisaties minder
onbetaalde arbeidskrachten tot hun beschikking hebben. Werkenden zien
zich in toenemende mate gedwongen om lange uren te maken op het werk en
forenzen zijn veel tijd kwijt met reizen, waardoor weinig tijd overblijft voor
het bijwonen van bijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten binnen het
gezin, zoals het avondeten. Als laatste heeft de proliferatie van suburbs, met
hun auto-gerichte cultuur en de afwezigheid van gemeenschapsruimten,
buurtgenoten verder van elkaar gedistantieerd (Putnam ).
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. Effecten van  op sociale cohesie

De laatste jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest naar de effecten
van ICT op sociale cohesie, maar de uitkomsten van deze onderzoeken ver-
schillen onderling. In het debat over de effecten van ICT op sociale cohesie
kunnen drie kampen worden onderscheiden.

Het internet verbetert sociale cohesie
Onderzoeken in deze categorie zijn positief over de effecten van het internet,
met name over de mogelijkheid om sociale relaties aan te kunnen gaan zon-
der onderscheid naar leeftijd, ras, religie of geslacht en locatie (Beamish ;
Rheingold ). Zij vinden empirisch bewijs dat het internet bijdraagt aan
participatie in gemeenschappen en goed is voor het aangaan van nieuwe en
onderhouden van bestaande sociale relaties (Kazmer en Haythornthwaite
; LaRose et al. ).

Het internet verslechtert sociale cohesie
Tegenover de vorige groep staan diegenen die op de verlokkingen van online
informatie en vermaak wijzen, waardoor gebruikers minder tijd zouden
doorbrengen met hun familie en vrienden. Daarnaast zouden nieuwe moge-
lijkheden voor globale communicatie gebruikers vervreemden van hun lokale
gemeenschap en hun interesse in lokale politiek verminderen. Dit alles zou
leiden tot isolatie en atomisering van internetgebruikers (Stoll ) en daar-
mee bijdragen aan het verder uiteenvallen van gemeenschappen, het verlies
van sociale contacten en een vermindering van welzijn (Kraut et al. ; Nie
en Erbring ).

Het internet verandert sociale cohesie
De derde benadering gaat ervan uit dat de effecten van het gebruik van het
internet ingebed zijn in de sociale complexiteit van het dagelijks leven. Het
internet is een onderdeel geworden van het dagelijks leven en is een nieuwe
manier van communicatie naast de bestaande media. Het internet wordt
voornamelijk gebruikt om al bestaande sociale relaties te onderhouden en
voor hobby’s en politieke interesses. Dit suggereert dat het internet helpt om
bestaande patronen van sociale contacten en burgerlijke participatie te ver-
sterken (Wellman et al. ).

Wellman claimt dat hedendaagse gemeenschappen steeds vaker bestaan
uit netwerken. Deze netwerken kunnen lokaal zijn, maar ook gebaseerd zijn
op communicatie via de telefoon of het internet. Deze ‘gemedieerde’ gemeen-
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schappen kunnen een fysieke gemeenschap overlappen of verbonden zijn
met andere virtuele netwerken. Hedendaagse persoonlijke sociale netwerken
kunnen dus bestaan uit verschillende soorten gemeenschappen, zoals fami-
lieleden, collega’s, interessegroepen en buurtgenoten. Op basis van onder-
zoek dat van deze benadering uitgaat, concludeert Wellman dat sociale
cohesie niet minder wordt, maar in plaats daarvan de samenstelling van per-
soonlijke netwerken verandert. Het internet stimuleert betrokkenheid, maar
stelt tegelijkertijd mensen ook bloot aan meer contacten en meer informatie,
wat hun gevoel van verbondenheid met de lokale gemeenschap kan vermin-
deren (Wellman et al. ).

Hoe kunnen de verschillen in de gevonden resultaten worden verklaard? Ten
eerste zijn er tussen de onderzoeken grote verschillen in definitie en operati-
onalisatie van gebruikte termen. Deze verschillen in gebruikte begrippen en
operationalisatie maken dat de resultaten van onderzoeken moeilijk zijn te
vergelijken (zie ook hoofdstuk ). Een tweede mogelijke oorzaak is dat som-
mige studies alleen onderscheid maken tussen internet- en niet-internetge-
bruikers en daarbij niet corrigeren voor demografische factoren zoals onder-
wijs, leeftijd, werk en aantal leden in het huishouden. Zo een simpele twee-
deling geeft geen inzicht in de vraag of internetgebruikers meer sociale con-
tacten hebben door het internet, of omdat ze over het algemeen hoger opge-
leid zijn en zij vaker internetgebruikers zijn dan lager opgeleiden (Nie en
Hillygus ). Onderzoek laat zien dat ook de locatie waar internet wordt
gebruikt (thuis of op het werk), het tijdstip en het doel van belang zijn voor
de sociale effecten van internetgebruik (Nie ).

Een laatste mogelijke oorzaak is het verschil tussen de locaties waar de
onderzoeken zijn uitgevoerd. Veel van de resultaten komen uit de Verenigde
Staten, waar omstandigheden zoals andere toegangstechnieken en kosten,
de culturele betekenissen van termen als ‘individualisme’ en ‘gemeenschap’ en
geografische afstanden anders zijn dan bijvoorbeeld in Europese landen.
Hierdoor kunnen resultaten van effecten die gevonden worden in een land,
niet zonder meer toegepast worden op andere landen (Van Zoonen et al.
; vgl. De Haan en Huysmans ).

.  als buurtplatform

Het idee om ICT te gebruiken om bewoners van wijken nader tot elkaar te
brengen kan teruggevoerd worden tot het begin van het tijdperk van de per-
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sonal computer. Nadat Arpanet had gezorgd voor een groter bewustzijn van
de mogelijkheden van de computer als communicatiemedium, werd al snel
het potentieel voor het ondersteunen van lokale gemeenschappen onder-
kend. Toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw personal computers en
modems beschikbaar kwamen voor een groter publiek, werden bulletinboards
opgericht en ontstonden de eerste online gemeenschapsnetwerken. De jaren
tachtig van de vorige eeuw waren een pionierstijd, omdat de benodigde tech-
nologie nog te gecompliceerd en te duur was voor grootschalige toepassing.
De eerste generatie gemeenschapsnetwerken was vooral het resultaat van het
verlangen om de mogelijkheden van online communicatie toegankelijk te
maken voor een breder publiek.

Naarmate meer gemeenschappen en steden innovatieve projecten start-
ten, verbreedde de term gemeenschapsnetwerken totdat deze vele soorten
toepassingen omvatte. Terwijl computer en modems steeds goedkoper wer-
den en software gemakkelijker te bedienen, kwamen overal ter wereld
gemeenschappen online. In de literatuur kunnen vele succesvolle voorbeel-
den gevonden worden, zoals ‘The Well’ en ‘Seattle Community Network’ in
de Verenigde Staten, maar ook in Nederland zijn er succesvolle initiatieven,
zoals de ‘Digitale Stad van Amsterdam’.

In Europa werd het opzetten van gemeenschapsnetwerken gestimuleerd
toen in  het Bangemann-rapport werd gepresenteerd. Dit rapport sti-
muleerde het debat over de effecten van nieuwe ICT op de economie en de
samenleving als geheel. De belangrijkste boodschap was dat de informatiesa-
menleving het potentieel heeft om de kwaliteit van leven van Europese bur-
gers te verhogen, de efficiëntie van sociale en economische organisaties te
verbeteren en cohesie te versterken (Bangemann ). Een van de aanbeve-
lingen van dit rapport was om lokale initiatieven te stimuleren, omdat anders
commerciële mogelijkheden en banen verloren zouden gaan.

Vandaag de dag is bijna elke Europese gemeente online. De redenen voor
het bouwen van een website zijn divers, zoals het informeren van burgers,
het aanbieden van een ‘portal’ voor de stad of het bieden van een platform
voor discussie tussen burgers en politiek. Er wordt in verschillende steden
geëxperimenteerd met de toepassing van ICT voor het verhogen van sociale
cohesie tussen burgers. Cyburg is een voorbeeld van zo’n project dat bewo-
ners van een stadsdeel kan helpen om zich te organiseren en sociale banden
aan te gaan.
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Cyburg
In  ontstond bij Stichting Nederland Kennisland het idee om een grote
groep huishoudens te laten experimenteren met nieuwe ICT-applicaties.
Staatssecretaris Verstand schreef een wedstrijd uit voor steden die de ‘Ken-
niswijk’ van Nederland wilden worden. Ze stelde ruim honderd miljoen gul-
den beschikbaar voor het project, met als voorwaarde dat het bedrijfsleven
een even groot bedrag zou investeren. Vijftien steden deden mee aan de wed-
strijd. De regio Eindhoven/Helmond veroverde uiteindelijk de titel Kennis-
wijk en de subsidie.

Op  juni  besloten Amsterdam en de andere steden de plannen voor
hun eigen kenniswijk toch door te zetten. In Amsterdam heet de kenniswijk
Cyburg. Cyburg wordt voor een deel gefinancierd met Europees geld. Met
medewerking van de Europese Unie hebben de provincie Noord-Holland en
de gemeente Amsterdam het programma De transparante regio opgezet. Dit
programma wordt voor de helft gefinancierd door het Europees Fonds voor
de Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor het onderdeel Innovatieve Acties, en
voor de andere helft door de provincie Noord-Holland en de gemeente
Amsterdam. Daarnaast heeft Amsterdam, net als Den Haag, Deventer en
Eindhoven, de status van ‘digitale broedplaats’ gekregen, waardoor ook het
ministerie van Grotesteden- en Integratiebeleid bijdraagt (zie hoofdstuk ).

Cyburg is een experiment dat moet dienen als proeftuin voor onderzoek
naar de ontwikkeling en toepassing van ICT voor individuen, bedrijven en
overheden in stadsdelen. Op termijn moeten applicaties en concepten die
hun waarde bewezen hebben, ter beschikking komen van andere stadsdelen
en steden. Binnen het Cyburg-project is een aantal aandachtsgebieden gefor-
muleerd, waaronder de sociale leefomgeving van de burger. Hierbij staat de
term sociale cohesie centraal. De mobiliteit in Amsterdam is hoog:
gemiddeld verhuizen Amsterdammers iedere twee à drie jaar. Er is dus wei-
nig tijd om sociale contacten in de buurt aan te gaan. ICT zou kunnen helpen
om burgers (en groepen burgers) elkaar te laten vinden via het internet. Het
doel is de leefkwaliteit te verbeteren door sociale contacten tussen burgers
met behulp van ICT te stimuleren. Andere aandachtsgebieden van Cyburg
zijn het dichter bij de burger brengen van de politiek, het stimuleren van
bedrijvigheid en het verbeteren van overheidsdiensten.

Cyburg wordt beheerd door de Stichting Amsterdam Kennisstad
Cyburg. Deze stichting bestaat uit een stichtingsbestuur en een projectbu-
reau. Het bestuur is het controleapparaat en het projectbureau is verant-
woordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van de projecten binnen
Cyburg.
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De locatie van het Cyburg-project is het stadsdeel Zeeburg in het oosten van
Amsterdam. Het stadsdeel bestaat uit drie wijken. De eerste, het Oostelijk
Havengebied met . inwoners, is een buurt met voornamelijk nieuwe en
duurdere woningen en een over het algemeen hoogopgeleide autochtone
bevolking. De tweede wijk, de Indische buurt met . inwoners, wordt
juist gekenmerkt door het laagste gemiddelde inkomen in Amsterdam en
een bevolking die voor de meerderheid van allochtone afkomst is (Van der
Zee en Hylkema ). De derde en laatste wijk is IJburg, maar omdat deze
nog in opbouw is en er tijdens dit onderzoek nog nauwelijks bewoners
waren, is deze wijk voor dit onderzoek uitgesloten.

Het meest zichtbare gedeelte van Cyburg is de website www.cyburg.nl. Deze
website bestaat onder andere uit een portal voor de buurt, waar redacteuren
van Cyburg nieuwsberichten plaatsen over gebeurtenissen in Zeeburg. Deze
redacteuren zijn journalisten in dienst van Cyburg. Maar ook bewoners
kunnen berichten plaatsen, hun commentaar toevoegen aan al geplaatste
items en op elkaars commentaar reageren.

Een ander belangrijk onderdeel van Cyburg.nl is het e-mailboek. Dit is de
plek waar gebruikers van Cyburg contact met buurtgenoten kunnen maken,
interactieve groepen vormen en advertenties plaatsen. Gebruikmaken van
het e-mailboek kan anoniem. Gebruikers krijgen een Cyburg-mailadres
zodat het eigen e-mailadres niet zichtbaar is, maar ze kunnen ook hun per-
soonlijke gegevens online zetten, zoals hun e-mailadres, naam en adres,
beroep en hobby. Daarnaast biedt Cyburg groepen een mailinglist, de moge-
lijkheid om documenten delen en foto’s te tonen, het aanpassen van het
uiterlijk van de online omgeving, het onderhouden van een ledenlijst en een
forum voor groepsdiscussie. Als laatste zijn er de ‘zoekertjes’, kleine adver-
tenties van particulieren.

Naast het e-mailboek en de portal biedt Cyburg ook ondersteuning aan
tientallen projecten van groepen burgers en bedrijven. De focus ligt op de
sociale leefomgeving, het stimuleren van economische bedrijvigheid en proe-
ven rondom de verbetering van overheids- en non-profitdiensten voor bur-
gers. Ook probeert Cyburg zich actief te manifesteren in de discussie over
barrières die grootschalig gebruik van internetapplicaties en technologische
mogelijkheden in de weg staan. Het Cyburg-project loopt tot het einde van
, maar sommige deelprojecten lopen langer door.
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Figuur 4.1 Screenprint van de Cyburg homepage

. Onderzoek in de buurt

Methoden van onderzoek
Om het effect van ICT op sociale cohesie in Zeeburg te meten is gebruikge-
maakt van een telefonische en een online enquête, zijn de logfiles van
Cyburg.nl geanalyseerd en zijn interviews gehouden met bewoners die
betrokken zijn bij andere websites in Zeeburg.

De telefonische enquête is uitgevoerd onder de bewoners van Zeeburg.
Deze enquête is gebaseerd op de Social Capital Community Benchmark
Survey, ontwikkeld aan de universiteit van Harvard (The Saguaro Seminar,
). De vragenlijst is vertaald en aangepast aan de Amsterdamse situatie
en er werden enkele vragen aan toegevoegd. De enquête bevatte vragen over
sociale cohesie, het gebruik van ICT en sociaal-demografische gegevens van de
respondent. De enquête is in april  afgenomen onder  respondenten,
waarvan de helft in de Indische buurt woonde en de andere helft in het
Oostelijk Havengebied. De selectie van respondenten was gebaseerd op een
random steekproef van telefoonnummers. Ondanks de random selectie
moet met een vertekening van de resultaten rekening worden gehouden.
Vergeleken met de bevolkingsstatistieken zijn buitenlanders ondervertegen-
woordigd, door taalproblemen en een lager percentage mensen met een tele-
foonaansluiting. Ook lager opgeleiden zijn ondervertegenwoordigd, omdat
deze groep een minder positieve houding heeft ten opzichte van telefonische
enquêtes dan hoger opgeleide bewoners.

Om inzicht te krijgen in gebruik en gebruikers van Cyburg.nl is een online
vragenlijst uitgezet. De resultaten hiervan verschaffen inzicht in de sociaal-
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demografische kenmerken van de gebruikers, sociale cohesie en het gebruik
van Cyburg.nl en het internet in het algemeen. Er is voor een online enquête
gekozen omdat de doelgroep (gebruikers van Cyburg en met name het e-mail-
boek) een groep is waarvan verwacht mag worden dat die goed te bereiken is
via het medium en dat er voldoende kennis en mogelijkheden bij de doel-
groep aanwezig zijn om de enquête in te vullen. Daarnaast speelt mee dat
internet een effectieve en goedkope manier is om een vragenlijst te verspreiden.

De online vragenlijst kon een maand lang worden ingevuld en was bereik-
baar via een ‘banner’ op de voorpagina van de portal en een artikel op de
Cyburg-portalsite. De vragenlijst is eveneens via mailings onder de aandacht
gebracht van de e-mailboekgebruikers. De online enquête werd door  res-
pondenten beantwoord, ongeveer een negende deel van het aantal mensen
dat zich op dat moment had ingeschreven voor het e-mailboek. De respon-
denten zijn niet representatief voor alle gebruikers van Cyburg.nl, maar wor-
den gezien als de groep meest betrokken en ervaren gebruikers.

Al voordat Cyburg.nl online kwam, bestonden in Zeeburg andere websites
gericht op de buurt. Om van de ervaringen van deze websites te leren zijn
interviews gehouden met betrokkenen.

Onderzoeksresultaten
Tabel . laat een aantal demografische statistieken zien over de populatie
van het Oostelijk Havengebied (OH) en de Indische buurt (IB). Deze gege-
vens zijn van belang omdat volgens de literatuur de sociale cohesie in een
wijk voor een groot deel beïnvloed wordt door sociaal-demografische ken-
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Tabel . Demografische gegevens over de respondenten in de Indische buurt (IB) en
het Oostelijk Havengebied (OH)

Telefonische enquête Bevolkingsregister

IB OH IB OH

Gemiddelde leeftijd in jaren 43 42 33

Man 42% 46% 52%

Alleenstaanden 52% 25% 44% 46%

Huishoudens met kinderen 36% 57%

Gemiddeld aantal kinderen per huishouden 1.6 1.6

Percentage huishoudens met inkomen 

> 3.200 euro 8% 42%

‘Hoger opgeleid’ 50% 75%

Allochtoon1 24% 15% 69% 36%

Bron: telefonische enquête 2003
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merken van de populatie. Bij het meten van de effecten van ICT op sociale
cohesie zullen deze gegevens dus ook meegenomen moeten worden.

De gevonden gegevens karakteriseren het Oostelijk Havengebied als een
wijk met relatief veel hoogopgeleiden, vaak families met twee inkomens en
met kinderen. Het gemiddelde opleidingsniveau en inkomen in de Indische
buurt liggen veel lager en het aantal allochtonen is hoger. Het grote inko-
mensverschil tussen de gemiddelde inkomens in de twee wijken is opvallend.
Zoals tabel . laat zien, is de categorie allochtonen ondervertegenwoordigd
in de steekproef.

Gebruik van internet
Uit de telefonische enquête blijkt dat er verschillen in frequentie van inter-
netgebruik zijn tussen het Oostelijk Havengebied en de Indische buurt. In
de laatstgenoemde buurt ligt het percentage internetverbindingen in huis-
houdens en het dagelijks internetgebruik iets lager dan in de eerste (tabel
.). In  had in Nederland  procent van de huishoudens een internet-
verbinding thuis (zie hoofdstuk ). Zoals elders in Nederland hangt het
internetgebruik in Cyburg samen met sociaal-demografische kenmerken.
Ook in deze Amsterdamse wijk maken hoger opgeleiden, personen met een
hoger inkomen en jongeren er vaker gebruik van.

In Cyburg blijken communicatie en het opzoeken van informatie de
populairste online activiteiten; virtuele vrijetijdsbesteding en online winke-
len zijn veel minder populair.  procent van de respondenten zegt wel eens
online overheidsdiensten te gebruiken. Ongeveer de helft van de responden-
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Tabel . Het gebruik van het internet en van de Cyburg-website in Cyburg
IB OH

Gebruikt internet dagelijks 57% 66%

Heeft thuis een internetverbinding 79% 94%

Gebruikt het internet ten minste eenmaal per week voor:

communicatie 58% 80%

opzoeken van informatie 50% 61%

aanbieden van informatie 7% 10%

vermaak 15% 6%

online winkelen 0% 1%

online overheidszaken afhandelen 4% 2%

Kent Cyburg.nl 38% 70%

Gebruikt Cyburg.nl 3% 4%

Bron: telefonische enquête 2003
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ten kent Cyburg, maar er is een groot verschil tussen bewoners in het Ooste-
lijk Havengebied (waar  procent Cyburg.nl kent) en in de Indische buurt
( procent). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het hogere aantal niet-
Nederlandssprekenden in deze laatste buurt. Verder blijkt dat nog maar wei-
nig respondenten Cyburg.nl gebruiken. Van diegenen die Cyburg kennen,
gebruikt vier procent de nieuwsportal, drie procent het e-mailboek en vier
procent andere diensten. Blijkbaar heeft de website Cyburg.nl zich gedurende
het laatste jaar niet kunnen profileren als dé website van de buurt.

Uit de logfiles blijkt dat de Cyburg-portal in juni  door ongeveer zes-
duizend unieke bezoekers per maand werd bezocht. Dit aantal is hoger dan
op grond van de uitkomsten van de telefonische enquête verwacht kon wor-
den. Veel bezoek op de website komt van buiten Zeeburg. Dat is ook wel
aannemelijk, omdat op Cyburg behalve over de buurt ook veel algemene
informatie staat over bijvoorbeeld ICT, open source3 en politiek.

De respondenten van de online vragenlijst representeren de meest
enthousiaste en frequente gebruikers van Cyburg.nl. Van hen woont  pro-
cent in het Oostelijk Havengebied,  procent in de Indische buurt,  pro-
cent in IJburg en  procent elders. De resultaten van de online vragenlijst
laten zien dat deze groep vrij homogeen is en voornamelijk bestaat uit man-
nen (%) tussen de  en  jaar (%) van Nederlandse afkomst (%)
met werk (%). De oververtegenwoordiging van de groep  tot  jaar in
Cyburg.nl betekent dat jongeren relatief weinig tot de bezoekers behoren.
Opvallend is verder de hoge gemiddelde opleiding van de respondenten:
maar liefst  procent heeft vwo, hbo of een universitaire studie afgerond.
Deze populatie wijkt weinig af van wat werd gevonden bij het onderzoek van
een vergelijkbare website ‘De Digitale Stad van Amsterdam’ (DDS) dat in
,  en  is uitgevoerd (Schalken en Flint ; Beckers en Van den
Besselaar ). Een verschil tussen de bezoekers van de twee websites is
dat in Cyburg.nl de jongeren tot twintig jaar volledig ontbreken, terwijl dit in
DDS juist een grote groep was. De respondenten zijn voornamelijk ervaren en
intensieve internetgebruikers;  procent geeft aan dagelijks internet te
gebruiken en de meesten hebben dan ook een snelle verbinding.

Van de respondenten op de online enquête heeft  procent een login-
naam voor het e-mailboek, maar slechts  procent is lid van een e-mail-
groep. Deze lage deelname onder frequente bezoekers sluit aan bij gegevens
uit de logfiles van het systeem. Daaruit blijkt dat  procent van de bezoe-
kers alleen de hoofdpagina van de portal bekijkt en niet verder ‘doorklikt’.
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Figuur . De leeftijdsverdeling van de respondenten en die van de bewoners van 
Zeeburg 

Wanneer men kijkt naar zowel de portal als het e-mailboek, dan blijkt dat
ICT, internet en Cyburg, wonen, cultuur en (gemeente)politiek de onderwer-
pen zijn die de gebruikers het meest interesseren. Onderwerpen die de
gebruikers in de context van Cyburg het minst interesseren, zijn gezondheid
en zorg, onderwijs, kinderen en geloof.

Cyburg als faciliterende organisatie
Naast het aanbieden van de website had Cyburg ook als doel het faciliteren
van initiatieven uit de buurt. Hoewel er bij de start van Cyburg wel contac-
ten zijn geweest met deze lokale initiatieven, heeft de organisatie uiteindelijk
weinig hiermee samengewerkt. Uit de interviews blijkt dat de betrokkenen
het gevoel hadden te maken te hebben met een ‘logge’ organisatie, omdat het
vaak lang duurde voordat een beslissing werd genomen. Het was voor de res-
pondenten soms onduidelijk welke persoon bij Cyburg moest worden aan-
gesproken, of ze hadden het gevoel van het kastje naar de muur te worden
gestuurd. Ook verbaasden sommige respondenten zich over het dubbele
werk dat Cyburg verrichtte: er waren bijvoorbeeld al verschillende websites
die nieuws uit de buurt aanboden voordat Cyburg daar ook mee begon. Ten
slotte werd Cyburg als iets ‘van boven’ ervaren, en niet als iets dat voortkwam
uit de behoefte van de wijk. Na verloop van tijd heeft Cyburg dit zich ook
gerealiseerd en werd de slagzin high interaction, low tech in het leven geroepen
om aan te geven dat het vanaf dat moment meer ging om interactie dan om
technologie.

Effecten van ICT op sociale cohesie in Cyburg, Amsterdam
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. Sociale cohesie nader onderzocht

In deze paragraaf wordt teruggekomen op de hoofdvraag: wat is de invloed
van het gebruik van internet op de sociale cohesie in Zeeburg? Om de uit-
komsten van de telefonische enquête beter te kunnen interpreteren zijn de
antwoorden op de vragen die op sociale cohesie betrekking hebben,
geclusterd door middel van factoranalyse. Tabel . geeft een overzicht van
de gevonden factoren en met welke variabelen deze zijn gemeten. Hieruit
blijkt dat er binnen de drie aspecten van sociale cohesie die Putnam ()
onderscheidt, namelijk vertrouwen, sociale contacten en participatie, zeven
factoren geïdentificeerd kunnen worden. Op basis van de factoranalyse blijkt
vertrouwen nader te kunnen worden onderverdeeld in ‘vertrouwen in buurt-
genoten’ en ‘vertrouwen in politiek’. Het aspect ‘sociale contacten’ is niet ver-
der onderverdeeld. Participatie blijkt nader uitgesplitst te kunnen worden in
participatie in nationale politiek, participatie in lokale politiek, lokale
betrokkenheid zoals het doen van vrijwilligerswerk of het actief zijn in loka-
le verenigingen, en religieuze participatie.

Hoe hangt het internetgebruik nu samen met de zeven factoren van soci-
ale cohesie? Het blijkt dat de frequentie van sociale contacten in de buurt
vermindert als het internetgebruik hoger is. Ook participatie in de buurt en
het bijwonen van religieuze diensten worden negatief beïnvloed door inter-
netgebruik. Daarentegen zijn er zwakke positieve verbanden tussen het ver-
trouwen in buurtgenoten en lokale politiek en participatie in nationale en
lokale politiek enerzijds en de frequentie van het gebruik van internet ander-
zijds. Er is geen effect gevonden voor participatie in lokale politiek en parti-
cipatie in de buurt.

Het is de vraag of internetgebruik ook de oorzaak van deze verschillen in
cohesie is, of dat andere (doorkruisende) factoren hiervoor verantwoordelijk
zijn. Mogelijk is de samenhang het resultaat van sociaal-demografische ken-
merken die zowel cohesie als internetgebruik beïnvloeden. Om te controle-
ren voor de invloed van doorkruisende factoren is een regressieanalyse uitge-
voerd (zie tabel .).
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Effecten van ICT op sociale cohesie in Cyburg, Amsterdam

Tabel 4.3 Factoranalyse van sociale-cohesie-indicatoren (in factorladingen)

Vertrouwen autochtonen 0.849

Vertrouwen allochtonen 0.871

Vertrouwen mensen in 

de buurt 0.784

Vertrouwen winkeliers

in de buurt 0.695

Vertrouwen in politie in 

de buurt 0.533

Vertrouwen in mensen in 

het algemeen -0.510

Frequentie bezoek 

vrienden buiten de buurt -0.673

Frequentie bezoek 

vrienden uit de buurt -0.648

Frequentie bezoek vrienden

met andere culturele achtergrond 0.669

Bijwonen bijeenkomsten 

clubs/organisaties 0.748

Frequentie vrijwilligerswerk 0.718

Lidmaatschap organisaties 0.690

Interesse nationale politiek 0.830

Gestemd bij laatste

nationale verkiezingen 0.790

Samenwerken om wijk te 

verbeteren 0.733

Bijwonen politieke bijeenkomsten 0.639

Bijwonen bijeenkomsten over buurtzaken 0.536

Vertrouwen lokale politiek 0.765

Vertrouwen nationale politiek 0.819

Bijwonen religieuze diensten 0.865

Extractie methode: hoofdcomponenten analyse. 

Rotatie methode: varimax met Kaiser-normalisatie.

Rotatie geconvergeerd in 7 iteraties. 

Bron: telefonische enquête 2003
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Tabel . Regressieanalyse van drie aspecten van sociale cohesie, Cyburg Amsterdam,
 (in gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, alleen significante verbanden (p<.)

Vertrouwen Sociale Participatie

contacten

Geslacht (man) 0.164

Etniciteit (allochtoon) -0.161 -0.108 0.139

Opleidingsniveau 0.357 0.138 -0.148

Leeftijd 0.169

Inkomen

Werkkring -0.103

Grootte huishouden 0.145 0.110

Gebied

Frequentie gebruik internet

Attitude t.o.v. ICT

Internet thuis

Frequentie internetgebruik voor:

communicatie 0.143

opzoeken informatie 

aanbieden van informatie 

vermaak -0.131 -0.145

online winkelen -0.166

Online overheidsdiensten 

Verklaarde variantie (Adj. R2) 0.057 0.040 – 0.180 0.039 0.025 0.042

Bron: telefonische enquête 2003

Over het algemeen kan gesteld worden dat de combinatie van sociaal-demo-
grafische kenmerken en gegevens over internetbezit en -gebruik een slechte
verklaring vormt voor de onderscheiden aspecten van sociale cohesie. Dit
blijkt uit de lage verklaarde variantie. Alleen de factor participatie in nationa-
le politiek blijkt redelijk verklaard te kunnen worden. Toch blijkt internet-
gebruik, ook na statistische controle, nog steeds significant samen te hangen
met drie van de aspecten van sociale cohesie, te weten vertrouwen in buurt-
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genoten, vertrouwen in politiek en participatie in nationale politiek. Per
cohesieaspect zijn dit echter verschillende gebruikskenmerken. Omdat ook
steeds andere achtergrondkenmerken significant zijn, worden de onder-
scheiden aspecten hier verder afzonderlijk besproken.

Vertrouwen
Het vertrouwen in buurtgenoten is afhankelijk van etnische achtergrond.
Allochtonen blijken wat minder vertrouwen in buurtgenoten te hebben dan
autochtonen. Frequentie van internetgebruik is voor dit vertrouwen niet van
belang, wel het doel waarvoor internet wordt gebruikt. Er is een positieve
relatie met internetgebruik voor communicatieve doeleinden, terwijl gebruik
voor vermaak een negatieve relatie heeft met vertrouwen in buurtgenoten.
Meer vertier op het net gaat dus samen met een lager vertrouwen in buurtge-
noten. Het vertrouwen in politiek blijkt negatief samen te hangen met on-
line winkelen. Naarmate mensen meer digitaal consumeren, hebben zij min-
der vertrouwen in politici.

Sociale contacten
Of mensen meer of minder actief zijn in het onderhouden van sociale con-
tacten, blijkt noch met achtergrondkenmerken, noch met internetgebruik
samen te hangen.

Participatie
Geen van de participatiekenmerken blijkt nog met internetgebruik samen te
hangen nadat er gecontroleerd is voor achtergrondkenmerken. Op de onder-
scheiden participatiefactoren zijn steeds verschillende sociaal-demografische
factoren van invloed. Hoger opgeleiden en autochtonen participeren meer in
de nationale politiek dan lager opgeleiden en allochtonen. Bij de religieuze
participatie is dit omgekeerd. Hier zijn de lager opgeleiden en de allochto-
nen actiever. Personen uit grote huishoudens zijn wat meer betrokken bij de
buurt en bij de lokale politiek dan personen uit kleine huishoudens. Moge-
lijk is het vooral de aanwezigheid van kinderen die binding met de directe
omgeving versterkt. Werkenden ten slotte participeren wat minder in de
lokale politiek dan niet-werkenden.

Samenvattend kan uit de bovenstaande cijfers geconcludeerd worden dat de
frequentie van internetten de onderscheiden aspecten van sociale cohesie
niet beïnvloedt en dat specifieke doelen van internetgebruik soms wel en
soms juist niet met deze aspecten van sociale cohesie samenhangen. Min-

Burgerengagement in de digitale wereld
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stens zo belangrijk als het internetgebruik zijn sociaal-demografische ken-
merken van respondenten.

Doorstroming
Een vaak gehoorde hypothese is dat bij een hoge doorstroming de sociale
cohesie in een wijk lager zou zijn. Om deze hypothese te toetsen is de relatie
tussen de factoren van sociale cohesie en woonduur berekend. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen de twee buurten, omdat veel huizen in het
Oostelijk Havengebied pas vrij recentelijk zijn gebouwd. Uit tabel 4.5 blijkt
echter dat in de Indische buurt zwakke maar significante (p<.05) negatieve
verbanden bestaan tussen hoe lang iemand in de wijk woont, en participatie
in de buurt, politieke participatie en vertrouwen in de politiek. In het Ooste-
lijk Havengebied is er alleen een zwak negatief verband met vertrouwen in
de politiek.7 Deze negatieve verbanden zijn opvallend, omdat deze tegenge-
steld zijn aan de verwachtingen in de literatuur.

Tabel . Samenhang woonduur en verschillende aspecten van sociale cohesie, 
gecontroleerd voor leeftijd

Indische buurt partiële correlatie -0.06 -0.20 -0.03 -0.23 -0.04 -0.17 -0.09

p 0.37 0.00 0.69 0.00 0.54 0.01 0.15

Oostelijk partiële correlatie -0.028 -0.14 -0.07 -0.08 0.10 0.01 -0.034

Havengebied p 0.66 0.03 0.27 0.20 0.13 0.89 0.59

Bron: telefonische enquête 2003

. Samenvatting en aanbevelingen

Sociale cohesie is een onderwerp dat de laatste jaren sterk in de aandacht is
komen te staan. Binnen de Europese Unie en door landelijke en lokale over-
heden wordt gezocht naar manieren om de negatieve gevolgen van toene-
mende individualisering voor de sociale cohesie tegen te gaan.

Technologie kan sociale trends niet veranderen, maar kan overheden wel
helpen ermee om te gaan. Een mogelijkheid tot het versterken van sociale
banden binnen lokale gemeenschappen is de toepassing van het internet.

De resultaten van het gepresenteerde onderzoek ondersteunen noch het
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pessimistische beeld over afbrokkelende sociale cohesie, noch utopische
visies over de mogelijkheden van ICT als middel om sociale cohesie te verho-
gen. Op basis van de gevonden resultaten is de vraag of het gebruik van inter-
net nu leidt tot een stijging dan wel daling van de sociale cohesie van de
bewoners, niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. Frequentie van het
gebruik van internet blijkt niet van invloed te zijn, het doel waarvoor internet
wordt gebruikt, soms wel. Echter, de invloed van sociaal-demografische ken-
merken is minstens zo groot. Het blijkt dat de bevindingen afhankelijk zijn
van contextuele factoren zoals (etnische) achtergrond van bewoners, oplei-
dingsniveau en de grootte van het huishouden.

Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om buurtbewoners actief te betrekken
bij een website gericht op hun buurt. In Zeeburg gebruikt maar een klein
deel van de bewoners de website Cyburg.nl. Redenen voor dit lage gebruik zijn
de voor de bewoners onduidelijke doelstelling van de website, de gecompli-
ceerde structuur en technische problemen. Het gebruikersonderzoek laat
zien dat diegenen die Cyburg.nl gebruiken, voornamelijk hoogopgeleide
autochtone mannen zijn met veel ICT-ervaring. Andere groepen, die juist
meer van de site zouden kunnen profiteren dan de groep die door zijn achter-
grond toch al een voorsprong heeft, maken er niet of nauwelijks gebruik van.
De samenwerking van Cyburg met initiatieven uit de buurt verliep niet altijd
even gemakkelijk. Cyburg werd gezien als een ‘logge’ organisatie en bewoners
probeerden op andere manieren hun doel te bereiken. Op basis van de resul-
taten kan een aantal aanbevelingen worden geformuleerd voor het opzetten
van websites gericht op het verbeteren van sociale cohesie in wijken.

– Men moet realistisch blijven over de verwachtingen van de effecten van
ICT op sociale cohesie. ICT is maar een van de middelen om sociale cohesie
te stimuleren, naast andere initiatieven van organisaties zoals het wel-
zijnswerk, vrijetijdsverenigingen en kerken.

– Toegang tot het internet blijkt steeds minder een issue te zijn, maar vaardig-
heden om het net op een nuttige manier te gebruiken zijn dat wel. Juist voor
kwetsbare groepen in de samenleving is het aanbieden van extra ondersteu-
ning door middel van cursussen of zelfhulpgroepen erg belangrijk.

– Communicatie is voor sociale cohesie een eerste behoefte. Ondersteun
verschillende soorten online communicatie, zowel asynchroon (e-mail,
mailinglijsten, fora) als synchroon (chat).

– Laat de site het ‘geheugen’ van de buurt zijn door verstuurde berichten op
te slaan en toegankelijk te houden, bijvoorbeeld in forums. Zorg vooraf
voor duidelijke regels voor het modereren van berichten.
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– Geef gebruikers de mogelijkheid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor
het bouwen en beheren van een gedeelte van de website. Op die manier
kan functionaliteit door de gebruikers zelf worden toegevoegd en worden
de inzet en de band met de website groter. Een bottom-up-benadering
werkt beter dan een top-down-benadering.

– Als een organisatie het doel heeft om initiatieven uit de buurt te facilite-
ren, dan moet alert gereageerd worden op voorstellen. Als een bewoner
een idee heeft maar een maand moet wachten, is het momentum alweer
verdwenen. Zorg voor een vast aanspreekpunt in de organisatie om te
voorkomen dat bewoners het gevoel hebben van het kastje naar de muur
gestuurd te worden.

– Wil een website een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de sociale
cohesie in een wijk, dan zal die moeten aansluiten bij al bestaande initia-
tieven in de wijk. Door samen te werken in plaats van te concurreren kan
een synergie op gang gebracht worden met organisaties met dezelfde
belangen.

– Identificeer sleutelfiguren in de wijk en probeer hen te winnen voor het
initiatief.

– Kies bewust het niveau van de gemeenschap waarop de website zich richt.
Wanneer dit niveau te hoog wordt, zoals een stadsdeel, de hele stad of de
provincie, ervaren de gebruikers het al snel als een ver-van-mijn-bedsitua-
tie. Door een website te richten op de bewoners van een straat of buurt
zullen zij zich meer betrokken voelen en meer participeren.

– Technische onvolkomenheden leiden tot irritatie en het afhaken van
gebruikers. Houd de techniek simpel: beter een simpele site die goed
werkt, dan een ingewikkelde waar problemen mee zijn.

– Veel bezoekers van Cyburg.nl namen niet de moeite op nieuwsberichten te
reageren omdat ze zichzelf daarvoor eerst moesten aanmelden, wat als
omslachtig werd ervaren. Maak voor de website een onderscheid tussen
faciliteiten waarvoor gebruikers zich wel of niet hoeven aan te melden.

– Maak de doelstelling van de website zo duidelijk mogelijk. Een website
kan, zeker bij de start, niet tegelijk een portal voor de buurt, het visite-
kaartje van het project, een communicatieplatform voor bewoners, een
uithangbord voor de plaatselijke middenstand, een vacaturebank en
advertentiekrant en het verzamelpunt van allerlei buurtprojecten te zijn.
Het is bijna onmogelijk al deze functies gelijktijdig goed te vervullen en
voor de bewoners zal de doelstelling van de site onduidelijk zijn. Begin
simpel, later kan altijd nog functionaliteit worden toegevoegd.
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Noten

 Gedefinieerd als mensen waarvan ten minste één ouder niet in Nederland is geboren.
 De frequentie van internetgebruik hangt positief samen met inkomen

(gamma=., p=.), met opleidingsniveau (gamma=., p=.) en nega-

tief met leeftijd (gamma=-., p=.).
 Er is sprake van open source software wanneer de software gratis beschikbaar en ver-

spreidbaar is, en de programmacode (de ‘source code’) door iedereen aangepast en uit-

gebreid kan worden.
 De Digitale Stad van Amsterdam (http://www.dds.nl) was een website waar gebrui-

kers gratis e-mail en een homepage konden krijgen. Het was een van de eerste online

gemeenschappen in Nederland. In  werd de digitale stad gesloten.
 Vertrouwen in buurtgenoten: r = . (p = .)

Vertrouwen in lokale politiek: r = . (p = .)

Sociale contacten: r = -. (p = .)

Participatie nationale politiek: r = . (p = .)

Participatie lokale politiek: r = . (p = .)

Participatie in de buurt: r = -. (p = .)

Participatie religie: r = -. (p = .)
 Om het probleem van de ontbrekende waarden zo veel mogelijk te reduceren zijn ‘zui-

nige’ modellen geschat waarin alleen variabelen zijn opgenomen die in eerdere, uitge-

breidere analyses significant met de betreffende factor van sociale cohesie samen-

hingen. Uit deze regressieanalyse kwamen geen significante variabelen voor de factor

sociale contacten naar voren en deze factor is vervolgens niet nader onderzocht.
 In tabel . is voor leeftijd gecorrigeerd, omdat het aannemelijk is dat ouderen al

langer in een wijk wonen dan jongeren. Om de woonduur te vergelijken moet dus

gecorrigeerd worden voor leeftijd. Dit geldt eigenlijk alleen voor de Indische buurt,

omdat de meeste woningen in het Oostelijk Havengebied pas recent zijn gebouwd

en leeftijd daar dus minder van belang is. Mede daarom zijn de twee wijken ook

apart gehouden.
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 Cameratoezicht en verplaatsing van 
criminaliteit en overlast

Sander Flight

. Cameratoezicht op elke straathoek

Camera’s zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het openbare leven. In
dit hoofdstuk gaat het vooral om camera’s die de openbare weg in de gaten
houden, maar natuurlijk hangen er ook heel veel elektronische ogen in win-
kels, op bedrijventerreinen, op parkeerplaatsen en in stations. Al deze came-
ra’s worden opgehangen om onveiligheid te verminderen, zowel in objectieve
zin (het aantal delicten) als in subjectieve zin (het gevoel van onveiligheid).
In Londen zijn camera’s zo talrijk dat er op elke veertien inwoners één toe-
zichtcamera is, zo blijkt uit Brits onderzoek (Norris en Armstrong ). In
totaal zijn er in het Verenigd Koninkrijk naar schatting anderhalf miljoen
camera’s. Een andere Britse onderzoeker verwacht dat cameratoezicht de
zogenaamde fifth utility zal worden na elektriciteit, water, gas en telefoon
(Graham en Marvin ).

In Nederland loopt het zo’n vaart nog niet, maar ook hier neemt het aan-
tal toezichtcamera’s in de openbare ruimte gestaag toe. Geen enkele instantie
houdt exact bij hoeveel gemeenten deze vorm van cameratoezicht inzetten,
maar een recent landelijk onderzoek (College bescherming persoonsgege-
vens ) kwam uit op bijna honderd gemeenten. Van de in totaal 
Nederlandse gemeenten heeft dus ongeveer twintig procent cameratoezicht
in de openbare ruimte.

Meestal kiest men voor cameratoezicht in het centrum van de gemeente,
waar de overlast van uitgaanspubliek het grootst is. Maar ook in woonwijken
wordt cameratoezicht steeds vaker ingezet. Bekende voorbeelden hiervan
zijn Amsterdam en Rotterdam. Meestal is het de gemeente die het voortouw
neemt bij de projecten met cameratoezicht en de uiteindelijke verantwoor-
delijkheid draagt. De politie wordt meestal de operationele regie toever-
trouwd. Deze taakverdeling wordt zeer binnenkort ook middels een wijzi-
ging in de Gemeentewet landelijk als regel vastgesteld.
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Enkele jaren geleden barstte regelmatig de discussie los over privacybescher-
ming versus cameratoezicht, maar die discussie is nu bijna verstomd. Privacy
lijkt de afgelopen jaren een non-issue. Waar burgers en groeperingen hun
stem enkele jaren geleden nog wel eens wilden verheffen uit angst voor Big
Brother-toestanden, is een vaak gehoorde reactie nu positief: ‘Ik heb niks te
verbergen, dus hang maar op die camera.’ Cameratoezicht is in. En het einde
is nog niet in zicht.

In dit hoofdstuk worden allereerst enkele resultaten van evaluaties van came-
ratoezicht in zes Nederlandse gemeenten besproken. Daarna wordt, op basis
van de recente Amsterdamse evaluatie (Flight en Van Heerwaarden ),
dieper ingegaan op de problematiek rondom eventuele verplaatsing van cri-
minaliteit en overlast. Het hoofdstuk eindigt met conclusies en enkele aan-
bevelingen voor gemeenten die cameratoezicht in de openbare ruimte willen
inzetten.

. Effecten van cameratoezicht

Nederlandse evaluaties van cameratoezicht leveren een bont patroon aan
deels tegenstrijdige resultaten op. Het is daarom onmogelijk de vraag ‘werkt
cameratoezicht?’ in het algemeen te beantwoorden. De vraag veronderstelt
dat er maar één doel zou worden nagestreefd met cameratoezicht en dat is
vrijwel nooit het geval. Sterker nog, meestal hoopt men met cameratoezicht
een groot aantal doelen tegelijk te realiseren:
– minder criminaliteit (preventief );
– minder criminaliteit (repressief );
– minder overlast;
– groter gevoel van veiligheid onder bewoners en bezoekers;
– betere aansturing van politie;
– vergroting van pakkans;
– betere samenwerking tussen gemeente, politie, horeca en anderen.

In bijna elke gemeente die met cameratoezicht werkt, wordt een evaluatie
uitgevoerd omdat men wil weten of de ingezette middelen ook iets opleve-
ren. Maar evaluaties worden ingewikkeld als er met cameratoezicht meerde-
re doelen worden nagestreefd. Om op alle punten duidelijk te kunnen
maken wat de effecten zijn, is een zeer uitgebreide en dus kostbare evaluatie
nodig. Lang niet alle evaluaties die worden uitgevoerd, geven antwoord op
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alle vragen en niet alle uitkomsten zijn daardoor even hard. Sommige evalu-
aties baseerden zich op relatief kleine aantallen respondenten of bleven
beperkt tot bepaalde delicten. In tabel . staat voor de drie belangrijkste
doelen van cameratoezicht aangegeven hoe de uitkomsten waren in zes
Nederlandse gemeenten. Voor alle duidelijkheid: alle uitkomsten hebben
betrekking op het cameragebied zelf. Als er bijvoorbeeld staat dat de crimi-
naliteit is gedaald, dan geldt dat niet voor de gemeente als geheel, maar alleen
voor het cameragebied.

Gevoelens van veiligheid zijn ofwel constant gebleven (Utrecht) ofwel toege-
nomen (Arnhem, Ede en Groningen). In Amsterdam en Rotterdam ging het
om meerdere gebieden waar cameratoezicht is ingezet, en hier zijn de uit-
komsten gemengd. In elk geval heeft cameratoezicht in geen van deze zes
projecten geleid tot minder gevoelens van veiligheid.

Het is onduidelijk wat het effect van cameratoezicht is op de daadwerke-
lijke hoeveelheid criminaliteit: het ligt er maar aan naar welke bron men
kijkt. Politiecijfers geven in de helft van de zes projecten die hier worden
bekeken, een stijging van de criminaliteit te zien. Dit is het geval in Arnhem,
Groningen en Utrecht. In de andere helft van de steden (Amsterdam, Ede en
Rotterdam) is een daling van de geregistreerde criminaliteit waargenomen.
In de rapportages werden de stijgingen meestal verklaard door te wijzen op
de toegenomen aanwezigheid van de politie in het cameratoezichtgebied, of
het feit dat cameratoezicht zelf meer criminaliteit in beeld bracht. In de
andere gemeenten werd de waargenomen daling, uiteraard, als een positief
gevolg van het ingevoerde cameratoezicht gepresenteerd.

De enquêtes laten gelijkblijvende of positieve resultaten zien. Een daling
van de hoeveelheid criminaliteit en overlast is geconstateerd in Amsterdam,
Ede, Groningen en Utrecht. In Rotterdam waren de resultaten gemengd
(daling of constant). In Arnhem zijn in de enquêtes helaas geen vragen over
slachtofferschap gesteld, zodat hier geen uitspraken over kunnen worden
gedaan. Aan enquêtes kleven ook bepaalde nadelen, maar ze zijn minder
gevoelig voor registratie-effecten dan politiecijfers. Een ander voordeel van
enquêtes is dat ze informatie leveren over voorvallen die nauwelijks in poli-
tieregistraties terechtkomen, zoals verbale agressie, groepjes rondhangende
jongeren en dergelijke. Hierdoor is het eigenlijk onmogelijk de politiecijfers
en enquêteresultaten te vergelijken. Al met al geldt echter, net als bij de
gevoelens van onveiligheid, dat de resultaten positief of constant zijn: een
verslechtering is bij deze zes projecten nergens waargenomen.
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Al met al kan op basis van deze projecten worden geconcludeerd dat camera-
toezicht voornamelijk positieve effecten heeft gehad. Utrecht lijkt hierop de
enige uitzondering te vormen; zowel wat objectieve als subjectieve indicato-
ren betreft, is geen verbetering waargenomen. Toch heeft men ook daar
besloten het cameratoezicht te continueren en zelfs verder uit te breiden
omdat, volgens het college van B&W, incidenten voorkomen kunnen worden
en de pakkans groter is geworden.

Tabel . Overzicht van de uitkomsten van zes Nederlandse evaluaties
Gevoel van Hoeveelheid Hoeveelheid Onderzoeks- Publicatie

veiligheid criminaliteit criminaliteit periode

(politiecijfers) en overlast 

(enquêtes)

Amsterdam constant (2)/ daling daling 2001-2003 Flight en Van 

(3 gebieden) stijging (1) Heerwaarden 

(2003)

Arnhem stijging stijging (onbekend) 1999-2001 Van Leiden 

(2003)

Ede stijging daling daling1 1999-2000 Korterik (2000)

Groningen stijging stijging daling 1999-2001 Intraval (2002)

Rotterdam constant (4)/ daling constant (2)/ 

(6 gebieden) stijging (2) daling (4)2 2000-2002 Intraval (2003)

Utrecht constant stijging constant 2000-2002 Gemeente 

Utrecht (2002)

. Cameratoezicht in Amsterdam

In Amsterdam startten in  drie experimenten met cameratoezicht in het
winkelcentrum Kraaiennest in Amsterdam Zuidoost ( camera’s), later
gevolgd door het August Allebéplein en het Belgiëplein in Slotervaart/Over-
toomse Veld ( camera’s). Eind  worden, na het besluit van B&W om
cameratoezicht uit te breiden, nog eens  camera’s opgehangen in de binnen-
stad (Wallen,  camera’s, en Nieuwendijk, ).

Opzet van de evaluatie
De gemeente Amsterdam liet van  tot  een grootschalig en breed
onderzoek uitvoeren om het cameratoezicht te evalueren (Flight en Van
Heerwaarden ). Er zijn diepte-interviews gevoerd met tientallen politi-
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ci, ambtenaren, politiefunctionarissen en andere betrokkenen. Er is een ana-
lyse uitgevoerd op cijfers van de politie en er zijn diverse documenten geana-
lyseerd, zoals stadsdeelveiligheidsplannen, gemeentelijke nota’s en evaluaties
van cameratoezicht. Maar het belangrijkste onderdeel van het onderzoek
waren de enquêtes. Per gebied zijn minimaal honderd enquêtes gehouden
onder bewoners en bezoekers en  onder winkeliers. Alle respondenten
werden middels een volstrekt aselecte procedure benaderd. De respons was
over het algemeen bevredigend en overeenkomstig percentages die in dit
soort onderzoek meestal worden gehaald. Na een jaar zijn de enquêtes onder
een ‘verse’ steekproef herhaald om de ontwikkelingen in kaart te kunnen
brengen. In totaal zijn er voor deze evaluatie meer dan tweeduizend enquê-
tes gehouden. In dit hoofdstuk wordt vooral gerapporteerd over de bewo-
ners, omdat zij het meeste te maken hebben met criminaliteit en overlast.
Onder bezoekers zijn dezelfde trends waarneembaar, maar het gaat om min-
der grote aantallen ‘slachtoffers’, waardoor de uitkomsten erg indicatief van
aard werden.

In Amsterdam is niet alleen gekeken naar de effecten van cameratoezicht
op de locaties zelf, maar ook naar eventuele verplaatsingseffecten. Dit ver-
schijnsel wordt ook wel aangeduid met de term ‘waterbedeffect’: je drukt op
één plaats en ergens anders komt het probleem weer boven. Dit is een
belangrijk aspect van cameratoezicht waar in de meeste evaluaties weinig of
geen aandacht aan wordt geschonken. Cameratoezicht kan in theorie op
allerlei manieren leiden tot verplaatsing van criminaliteit en overlast. De
meest voor de hand liggende vorm is die waarbij daders hun activiteiten naar
een ander geografisch gebied verplaatsen – buiten het bereik van de camera.
Maar men kan ook een ander delict kiezen dat op camerabeelden minder
zichtbaar is (zakkenrollen in plaats van autokraak bijvoorbeeld). Een andere
mogelijke vorm van verplaatsing is verplaatsing naar andere tijden, bijvoor-
beeld naar uren waarop de beelden niet live worden bekeken. Tot slot kan de
wijze waarop delicten worden gepleegd, de modus operandi, worden aange-
past aan cameratoezicht. Men kan zich bijvoorbeeld gaan vermommen om
herkenning achteraf onmogelijk te maken.

Al deze vormen van verplaatsing zijn mogelijk, maar het is bijna ondoen-
lijk ze allemaal even grondig te onderzoeken. In Amsterdam speelde de dis-
cussie over mogelijke verplaatsing naar andere gebieden een grote rol in de
gemeenteraad. Men was bang dat cameratoezicht zou leiden tot verplaatsing
van criminaliteit en overlast en dat hierdoor de roep om cameratoezicht op
andere plekken zou toenemen. Zo zou cameratoezicht dus vooral leiden tot
nog meer cameratoezicht. Omdat de evaluatie richtinggevend zou zijn voor
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de toekomst van cameratoezicht in Amsterdam, is besloten fors te investeren
in extra onderzoek op dit punt.

Om geografische verplaatsing goed te kunnen meten moesten nogal wat
inspanningen worden geleverd. Allereerst is besloten een gebied te kiezen
van een tiental aaneengesloten straten in de omgeving van één van de drie
cameragebieden, het August Allebéplein in Slotervaart/Overtoomse Veld,
en dit te benoemen als ‘aannemelijk verplaatsingsgebied’. Verwacht mocht
worden dat daders hun werkterrein vooral hierheen zouden verplaatsen. Het
karakter van het gebied was redelijk vergelijkbaar met het cameragebied zelf
(winkels met woningen erboven) en ook de geografische nabijheid maakte
het aannemelijk dat criminaliteit en overlast zich hierheen zouden verplaat-
sen. In dit gebied zijn zowel in de nulmeting als in de effectmeting enquêtes
afgenomen onder een representatieve steekproef van bewoners, bezoekers en
winkeliers. Het moment van enquêteren, de vragenlijst en de aantallen
enquêtes waren identiek aan die op het plein zelf. Welk gebied men ook
selecteert, er is altijd een kans dat de problematiek zich ergens anders heen
verplaatst. Het door ons gekozen gebied leek een zeer waarschijnlijke kandi-
daat voor eventuele verplaatsing, vanwege de nabijheid, de inrichting en het
feit dat betrokkenen verwachtten dat verplaatsing hiernaartoe zou kunnen
optreden. Ook achteraf is in de interviews gevraagd of er andere plekken zijn
waar criminaliteit en overlast naartoe verplaatst waren. Dat bleek niet het
geval te zijn. De keuze van het verplaatsingsgebied bleek dus juist te zijn
geweest.

Ten tweede zijn niet alleen politiecijfers geanalyseerd voor de camerage-
bieden zelf, maar ook voor het reeds aangehaalde ‘aannemelijke verplaat-
singsgebied’. Daarnaast zijn politiecijfers bekeken voor de overkoepelende
niveaus van het wijkteam, het district en de regio. Dit maakte het mogelijk
eventueel te corrigeren voor bredere trends in criminaliteit die niets met de
invoering van cameratoezicht te maken hoeven te hebben.

Ten derde is een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd waarbij
binnen- en buitenlands onderzoek naar verplaatsing is bestudeerd. Daarbij
is vooral gekeken naar onderzoek dat betrekking had op cameratoezicht,
maar ook andere vormen van criminaliteitspreventie zijn meegenomen in dit
gedeelte van het onderzoek. Hieruit bleek zeer consequent dat verplaatsing
relatief weinig voorkomt en, als het dan gebeurt, vrijwel nooit volledig is. Dat
geldt voor preventieve maatregelen in het algemeen, maar ook voor camera-
toezicht. Uit een grootschalige vergelijking van  studies naar verplaatsing
(Hesseling ) kwam naar voren dat in  studies gedeeltelijke verplaat-
sing was geconstateerd. In de rest van de gevallen was er ofwel geen verplaat-
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sing ( studies) of zelfs een ‘positieve uitstraling’, waarbij niet alleen een ver-
betering optreedt in het gebied waar de maatregel was getroffen, maar ook
daarbuiten ( studies). Uit een recent onderzoek dat zich beperkte tot ver-
plaatsing als gevolg van cameratoezicht, kwam een vergelijkbaar beeld naar
voren: van de zes studies met duidelijke resultaten bleek er in twee gevallen
sprake te zijn van gedeeltelijke verplaatsing. In de overige vier gevallen was er
ofwel geen verplaatsing ( studies) of een positieve uitstraling ( studies)
(Flight et al. ).

Tot slot is er een groot aantal interviews gehouden met sleutelfiguren van
politie, gemeente, Stadstoezicht, winkeliers en andere instanties, waarin aan-
dacht is geschonken aan verplaatsing. Met behulp van deze gecombineerde
bronnen kon een genuanceerd beeld worden geschetst van de mate waarin
verplaatsing is opgetreden.

. Gevoelens van onveiligheid

Op het August Allebéplein zijn zoals gezegd niet alleen enquêtes gehouden
in het cameragebied zelf, maar ook in de straten rondom het gebied (het
zogenaamde ‘aannemelijke verplaatsingsgebied’). De vraag die op beide plek-
ken is gesteld, is hoe vaak men zich onveilig voelt op straat. Op de twee ande-
re locaties, het Belgiëplein en het Kraaiennest, zijn geen extra enquêtes
gehouden. Maar ook hier is geprobeerd een indicatie van verplaatsing te krij-
gen door te vragen hoe vaak de bewoners van de cameragebieden zich onvei-
lig voelen in de straten direct buiten het cameragebied. Voor deze twee laat-
ste pleinen kan de meting dus het beste een ‘indirecte meting’ worden
genoemd. Overigens worden hieronder, zoals gezegd, alleen de uitkomsten
onder bewoners weergegeven. De cijfers onder bezoekers en ondernemers
wijzen globaal in dezelfde richting.

De Amsterdamse situatie blijkt geen uitzondering te vormen op de algeme-
ne regel dat verplaatsing eerder een uitzondering is dan een veelvoorkomend
verschijnsel. Het onderzoek op het August Allebéplein liet zien dat de
bewoners zich na invoering van cameratoezicht veiliger zijn gaan voelen: het
percentage dat zich ‘weleens’ onveilig voelt, daalde van  naar  procent.
Deze significante verbetering heeft echter niet geleid tot een verslechtering
in de straten rondom het plein (het ‘aannemelijke verplaatsingsgebied’). Hier
laten de enquêtes namelijk nauwelijks enig verschil zien tussen de nulmeting
en de effectmeting: het percentage dat zich onveilig voelt, is gedaald van 
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naar  procent. In de twee andere gebieden zijn de effecten erg klein, zowel
in het cameragebied als daarbuiten. Er zijn hier nergens significante verbete-
ringen of verslechteringen waargenomen.

Tabel . Gevoelens van onveiligheid: ontwikkeling in het percentage bewoners dat zich
ooit onveilig voelt op straat in het cameragebied en in de straten daaromheen

cameragebied straten rondom

2001 2002 verschil 2001 2002 verschil

August Allebéplein 91 82 -9%* 81 80 -1%

Belgiëplein 77 76 -1% 63 64 +1%

Kraaiennest 78 82 +4% 89 85 -4%

Significantie: * p<.05

Bron: enquêtes onder bewoners, 2001 en 2002

Het is de vraag hoe het komt dat op het August Allebéplein wel een effect is
geconstateerd en op de twee andere locaties niet. Wellicht speelt hier een rol
dat de camera’s niet overal op hetzelfde moment zijn opgehangen: in het
Kraaiennest was cameratoezicht al langer een feit, omdat in de binnenstra-
ten van de hoogbouwflats sinds  camera’s hangen. Het is aannemelijk
dat het louter ophangen van extra camera’s op straat geen grote extra effecten
meer oplevert. Deze hypothese doortrekkend zou kunnen worden gesteld
dat de twee metingen op het August Allebéplein een verbetering weergaven
omdat men daar nog geen cameratoezicht gewend was. Dat er op het België-
plein nog geen effect is geconstateerd, valt daar echter weer niet mee te rij-
men. Het mag overigens verwacht worden dat het effect van camera’s op de
veiligheidsbeleving groter wordt als er regelmatig wordt gewezen op de aan-
wezigheid van camera’s middels bordjes op straat, maar ook via folders,
berichten in de media en dergelijke. Dit gebeurde op de drie Amsterdamse
locaties feitelijk alleen bij de start van de cameraprojecten, terwijl het met het
oog op de preventieve werking aanbeveling verdient regelmatig te wijzen op
de aanwezigheid van camera’s en eventuele successen te benadrukken.

Al met al moet op basis van de evaluatie worden geconcludeerd dat came-
ratoezicht slechts op één van de drie locaties tot een stijging van het gevoel
van veiligheid heeft geleid. Ten tweede kan worden geconcludeerd dat came-
ratoezicht nergens heeft geleid tot een verplaatsing van gevoelens van onvei-
ligheid.
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. Criminaliteit en overlast

Behalve het vergroten van het veiligheidsgevoel probeert men met camera-
toezicht ook de feitelijke hoeveelheid criminaliteit en overlast te verkleinen.
In de enquêtes zijn vragen gesteld over persoonlijk slachtofferschap van cri-
minaliteit en overlast. Daaruit bleek dat de criminaliteit en overlast op het
August Allebéplein en het Belgiëplein zijn afgenomen tussen de meting van
 en die van . Op het Kraaiennest zijn de uitkomsten onduidelijk:
uit de bewonersenquête bleek een stijging van criminaliteit en overlast, maar
uit de enquêtes onder de ondernemers en uit de politiecijfers kwam een
daling naar voren.

De bespreking hieronder beperkt zich tot het August Allebéplein omdat
hier het verplaatsingsonderzoek is gehouden. Op het August Allebéplein
daalde het totaalaantal incidenten (gemeten in de enquêtes onder bewoners)
van  incidenten in de meting van  tot  incidenten in het jaar daar-
op. In het ‘aannemelijke verplaatsingsgebied’ daalde het aantal incidenten
ook, maar minder sterk: van  in  tot  in . In tabel . staan de
uitkomsten opgesplitst per delict.

Tabel . Feitelijke hoeveelheid criminaliteit en overlast: verschil in slachtofferpercenta-
ges tussen nulmeting en effectmeting voor August Allebéplein en het ‘aannemelijke ver-
plaatsingsgebied’ (de straten rondom het plein) (in procenten)

August Allebéplein Straten rondom 

(cameragebied) August Allebéplein 

(‘verplaatsingsgebied’)

2001 2002 verschil 2001 2002 verschil

Verbale agressie 46 34 -12%* 23 15 -8%

Overlast door groepen jongeren 45 36 -9% 28 19 -9%

Fietsdiefstal 15 7 -8%** 11 8 -3%

Diefstal uit auto’s 35 27 -8% 6 13 +7%*

Bedreiging 9 4 -5% 4 10 +6%*

Zakkenrollen 3 3 0 4 7 +3%

Beroving 6 7 +1% 6 14 +8%**

Inbraak 5 8 +3% 9 10 +1%

Overige delicten 18 8 -10%** 11 3 -8%**

Aantal respondenten (N) 126 113 98 117

Significantieniveau: * p<.10, ** p<.05 

Bron: enquêtes onder bewoners, 2001 en 2002
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Tabel . laat zien dat de daling van criminaliteit en overlast niet voor alle
delicten geldt. Statistisch significante veranderingen worden alleen gevon-
den bij verbale agressie (–%), fietsdiefstal (–%) en de categorie ‘overige
delicten’ (–%). In het ‘aannemelijke verplaatsingsgebied’ is het totaalaantal
incidenten ook gedaald, maar het effect was minder groot dan in het camera-
gebied zelf. De daling bedroeg  procentpunt. Er zijn echter drie delicten die
vaker voorkomen: beroving (+%), diefstal uit auto’s (+%) en bedreiging
(+%). In het cameragebied zelf zien we bij deze drie delicten geen signifi-
cante veranderingen: ze zijn ofwel gedaald (diefstal uit auto’s en bedreiging)
of ze bleven vrijwel gelijk (beroving). Dit is een indicatie dat er bij deze drie
delicten sprake zou kunnen zijn geweest van verplaatsing.

Voor andere delicten en vormen van overlast kunnen positieve effecten
worden waargenomen in het ‘aannemelijke verplaatsingsgebied’. Een sta-
tistisch significante verbetering vinden we bij de categorie ‘overige delicten’
(–%). Bij twee delicten (verbale agressie en overlast van groepen jongeren;
–% respectievelijk –%) lijkt zich ook een positieve ontwikkeling te hebben
voorgedaan. Bij deze drie laatstgenoemde delicten zien we een afname (soms
significant, soms niet) in het cameragebied, wat wijst op een positieve uit-
straling.

. Experts

In de diepte-interviews met experts en sleutelfiguren in de cameragebieden
is ook uitgebreid aandacht besteed aan de risico’s van verplaatsing. Een deel
van hen was van mening dat er wel degelijk, zij het gedeeltelijk, verplaatsing
van criminaliteit en overlast was voorgekomen. Zij wezen voornamelijk op
de rondhangende jongeren: na de invoering van cameratoezicht bleken deze
jongeren zich te hebben verplaatst van het plein zelf naar de portieken van
huizen en flats. Dat leidde tot confrontaties tussen bewoners en jongeren,
wat meestal een positief effect had op hun gedrag. Als het gaat om de ernsti-
ger vormen van criminaliteit, berovingen en fietsdiefstal, zijn de experts het
ook redelijk met elkaar eens: gedeeltelijk zijn deze delicten verplaatst. Deze
opvatting wordt echter niet ondersteund door de cijfers uit de enquêtes en
de politieregistratie. Eén effect dat cameratoezicht heeft gehad, is de vraag
om meer cameratoezicht. De autoriteiten stellen vraagtekens bij de wense-
lijkheid hiervan omdat er wellicht andere, goedkopere, instrumenten en
maatregelen zijn die bepaalde delicten kunnen voorkomen. Door steeds
meer cameratoezicht in te voeren in probleemgebieden zou weleens een vrij-
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wel onuitputtelijke vraag naar meer camera’s kunnen ontstaan onder de
bewoners, winkeliers en de bevolking in het algemeen.

. Cameratoezicht kan werken, verplaatsing valt mee

Een van de meest positieve effecten van cameratoezicht volgens de betrok-
ken instanties (gemeente, politie, toezichthouders) is de verbeterde samen-
werking. De toezichthouders in Kraaiennest die de camerabeelden bekijken,
krijgen elke dag een briefing van buurtregisseurs van de politie. Ook krijgen
zij een cursus observeren, waardoor ze beter in staat zijn verdachte gedragin-
gen te herkennen op een beeldscherm en waardoor ze de gebeurtenissen
beter kunnen beschrijven aan de dienstdoende agenten op straat. Er wordt
ook regelmatig overleg gepleegd, waarbij bijvoorbeeld wordt afgestemd
welke doelgroepen extra in de gaten moeten worden gehouden. Omdat de
reactie van toezichthouders die problemen waarnemen achter de monitor
goed geregeld is, kan cameratoezicht een bijdrage leveren aan meer veilig-
heid. Als een dergelijke samenwerking ontbreekt, is de kans op tegenvallende
resultaten groot. Vaak zijn de reacties kort na de start van cameratoezicht-
projecten zeer positief, maar in veel gevallen lijkt hier sprake te zijn van een
soort schokeffect. Als het de bedoeling is ook op de lange termijn een bijdra-
ge te leveren aan meer veiligheid, zal er ook moeten worden geïnvesteerd in
samenwerking en opvolging. Daarbij is het belangrijk rekening te houden
met het feit dat niet hoeft te worden gekozen voor ofwel preventie ofwel
repressie; door de opvolging na incidenten goed te regelen en hierover breed
te communiceren, kan de preventieve werking worden versterkt.

In de meeste gevallen laten Nederlandse evaluaties van cameratoezicht zien
dat de effecten positief, of tenminste niet negatief zijn. Er zijn echter opval-
lende verschillen tussen bepaalde steden. Soms is de verbetering vooral
merkbaar bij de beleving van onveiligheid (subjectief ) en soms treedt de ver-
betering vooral op in de feitelijke hoeveelheid criminaliteit en overlast
(objectief ). Ons onderzoek in Amsterdam laat zien dat effecten op de veilig-
heidsbeleving relatief beperkt zijn: op slechts één van de drie locaties is een
verbetering waargenomen. De feitelijke hoeveelheid criminaliteit en overlast
is echter wel gedaald.

Met betrekking tot de angst voor verplaatsing kan worden gesteld dat de
problemen lijken mee te vallen. Onderzoek in binnen- en buitenland heeft
laten zien dat verplaatsing een mogelijk, maar zeker geen vanzelfsprekend
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gevolg is van preventieve maatregelen. Het nettoresultaat is eigenlijk altijd
positief. Ons onderzoek in Amsterdam vormt geen uitzondering op die
bevindingen: drie delictsoorten (bedreiging, beroving en diefstal uit auto’s)
lijken zich te hebben verplaatst, maar bij veel andere delicten waren de resul-
taten positief. Er zijn zelfs delicten waar sprake is van een zogenaamde posi-
tieve uitstraling: een verbetering in het cameragebied en daarbuiten. Sta-
tistisch significant was dat alleen het geval bij de groep ‘overige delicten’,
maar met iets minder hoge statistische eisen kan hetzelfde worden gezegd
van overlast door groepen jongeren, verbale agressie en fietsdiefstal. Nog-
maals, deze laatste drie uitkomsten waren niet statistisch significant, dus het
is gevaarlijk hier al te sterke conclusies aan te verbinden. Het totaalaantal
delicten daalde in het cameragebied en in de straten rondom het camera-
gebied.

Niet alleen de feitelijke hoeveelheid criminaliteit en overlast is onder-
zocht. Ook gevoelens van onveiligheid zijn uitgebreid aan de orde gekomen.
Het blijkt dat cameratoezicht in Amsterdam relatief weinig effect heeft
gehad op de subjectieve kant van veiligheid, op één uitzondering na: het
August Allebéplein. Hier is een daling geconstateerd in de groep mensen die
zich weleens onveilig voelt. In de straten rondom dit plein bleven de gevoe-
lens van onveiligheid gelijk, wat erop wijst dat er geen verplaatsing heeft
plaatsgevonden.

Dit is zeker niet de eerste studie die laat zien dat verplaatsing een mogelijk,
maar zeker geen vanzelfsprekend gevolg is van preventieve maatregelen. In
geen enkele binnen- of buitenlandse studie die rekening hield met verplaat-
sing, is ooit volledige verplaatsing waargenomen. Integendeel: in een aan-
zienlijk aantal gevallen blijkt dat er sprake was van positieve uitstraling: het
positieve effect strekte zich in deze gevallen uit tot buiten het gebied waar de
maatregelen genomen werden. Dat geldt voor preventieve maatregelen in het
algemeen, maar blijkt ook te gelden voor cameratoezicht.

Het lijkt op basis van een literatuurstudie en het door ons uitgevoerde
onderzoek in Amsterdam gerechtvaardigd te concluderen dat cameratoe-
zicht niet automatisch leidt tot verplaatsing van criminaliteit en overlast.
Hoe kan dit worden verklaard? Het is bij bepaalde vormen van criminaliteit
immers zeer eenvoudig het werkgebied te verleggen naar een gebied ‘om de
hoek’ waar geen camera’s hangen. Wij denken dat de sleutel voor een succes-
vol project met cameratoezicht ligt in een verandering van de perceptie van
daders. Als zij doordrongen raken van het feit dat hun criminele of overlast-
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gevende gedrag niet langer getolereerd wordt – niet in het cameragebied,
maar ook niet daarbuiten – dan is de kans het grootst dat zij hun gedrag zul-
len aanpassen. Als dit een juiste aanname is, dan verdient het aanbeveling
meer aandacht te besteden aan de communicatie rondom cameratoezicht-
projecten. Het komt nogal eens voor dat politiefunctionarissen of politici
pessimistische opmerkingen maken bij de start van een cameratoezichtpro-
ject: ‘We doen ons best, maar de boefjes gaan waarschijnlijk toch gewoon
ergens anders heen.’ Dit soort opmerkingen draagt absoluut niet bij aan een
mentaliteitsverandering onder de daders. Als het de bedoeling is met een
preventieve maatregel als cameratoezicht criminaliteit en overlast tegen te
gaan, dan is het van het grootste belang gezamenlijk te werken aan het veran-
deren van de houding tegenover criminaliteit. Het ophangen van de camera-
’s is maar één stap in dat hele proces. Een camera is niet veel meer dan een
doos met elektronica, een lens en een snoer. Alle betrokken partijen zoals de
gemeente, de politie, toezichthouders, justitie en winkeliers moeten samen
werken aan het bereiken van hetzelfde doel. Vooral integratie van verschil-
lende vormen van toezicht is veelbelovend. Als de toezichthouders die door
de gemeente worden ingehuurd, dagelijks worden ‘gebriefd’ door de politie,
zoals in Amsterdam Zuidoost het geval is, ontstaat een nuttige kruisbestui-
ving. Op die manier is iedereen met hetzelfde bezig en zijn de effecten maxi-
maal. Mits goed georganiseerd kan cameratoezicht een positief effect heb-
ben, zowel binnen het cameragebied als daarbuiten.
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Noten

 In Ede is alleen overlast in de enquêtes gemeten, criminaliteit bleef buiten beschou-

wing.
 In Rotterdam zijn geweld op straat en drugsoverlast gemeten. De uitkomsten in de

tabel hebben betrekking op geweld op straat. Bij overlast is geen verandering opge-

treden, behalve in één gebied waar de overlast afnam.
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  en gender in Europa

Nelly Oudshoorn

.  en sociale ongelijkheid

De verspreiding van ICT in Nederland laat een divergerend beeld zien. Aan
de ene kant is er sprake van afnemende verschillen in het bezit van compu-
ters en internetaansluitingen bij de verschillende bevolkingsgroepen. Aan de
andere kant nemen de verschillen in gebruik echter toe. Zo is het niet-
gebruik onder vrouwen boven de  jaar in huishoudens met een computer
veel groter dan dat onder mannen (Van Dijk et al. : ). Ook blijken er
nog belangrijke gender- en leeftijdsverschillen te bestaan in de frequentie van
het gebruik van computers en internet. Vrouwen en ouderen blijken minder
tijd te besteden aan de computer dan mannen respectievelijk jongeren (De
Haan : ). Ook zijn er belangrijke verschillen in de functionaliteiten die
worden gebruikt, en in de kennis en vaardigheden waarover vrouwen en
mannen, ouderen en jongeren beschikken (Huysmans en De Haan ;
Van Dijk et al. ). Deze studies laten zien dat er nog steeds gender- en
leeftijdsverschillen bestaan in het gebruik van ICT in Nederland. Sommige
onderzoekers delen de optimistische visie dat we ons geen zorgen meer hoe-
ven te maken over een digitale tweedeling, dan ook niet. Zo stelt Jan van
Dijk () dat als we naar het gebruik in plaats van het bezit van ICT kijken,
de digitale kloof nog steeds bestaat en zelfs dieper wordt. Terwijl sommige
mensen zich de nieuwe technologie goed eigen hebben gemaakt en hun soci-
aal-economische positie daarmee weten te verbeteren, blijken andere groe-
pen ICT veel minder in hun eigen voordeel te kunnen gebruiken. Naast leef-
tijd, gender, opleidingsniveau en inkomen blijken de verschillende netwer-
ken waarvan mensen deel uitmaken, een belangrijke rol te spelen (Van Dijk
). Kwesties rondom ICT en sociale ongelijkheid zijn dus nog steeds rele-
vant.

Voor het beleid inzake ICT is het een belangrijke vraag in hoeverre de
trend die zichtbaar is in het bezit van computers en internetaansluitingen,
zich ook zal doorzetten in het gebruik van ICT. Voor het verklaren van ver-
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schillen in aanschaf en gebruik tussen bevolkingsgroepen wordt door veel
onderzoekers de zogenaamde ‘trickle-down’-theorie gebruikt. In deze visie
volgt de verspreiding van ICT het gebruikelijke patroon voor inbedding van
nieuwe technologie in westerse kapitalistische landen, waarbij de diffusie van
nieuwe producten en diensten begint bij selecte groepen, de zogenaamde
‘innovators’ en ‘early adoptors’. Bij ICT zijn dat jonge hoogopgeleide werkende
mannen. Na de introductiefase neemt een middengroep van gebruikers de
verworvenheden over waardoor de nieuwe technologie langzaam gemeen-
goed wordt en voor veel mensen redelijk vanzelfsprekend. De ‘late majority’
zal zich ten slotte vanzelf aansluiten (Van Rijsselt en Weijers ; Rogers
).

Een belangrijke aanname in deze theorie is dat ervan uit wordt gegaan dat
de verspreiding van ICT vanzelf gaat. De diffusie van technologie wordt als
autonoom proces beschouwd waarbij via marktwerking uiteindelijk iedereen
gelijke toegang krijgt tot ICT. De statistieken over het bezit van computers en
internetaansluitingen lijken deze diffusietheorie inderdaad te bevestigen.
Het is echter de vraag of deze theorie ook een adequaat verklaringsmodel
biedt om andere aspecten dan ICT-bezit te analyseren. Zoals door andere
onderzoekers al is beschreven, heeft toegang tot ICT een meerlagig karakter
waarin vier aspecten worden onderscheiden: motivatie, bezit, vaardigheden
en gebruik (Van Dijk et al. ; Van Dijk ; De Haan en Huysmans
; De Haan ). Terwijl een gelijke verspreiding van het bezit van ICT

via marktwerking gerealiseerd kan worden, is er voor het wegnemen van ver-
schillen in vaardigheden, motivatie en gebruik meer nodig. Zo blijkt uit
recent onderzoek dat de sociale netwerken waarvan mensen deel uitmaken,
een belangrijke rol spelen in het zich toe-eigenen van de nieuwe technologie
(Van Dijk ). De inzet van dit artikel is te laten zien dat intermediaire
organisaties en burgers belangrijke actoren zijn in de verspreiding van ICT.
Inzichten uit de technieksociologie maken duidelijk dat intermediaire orga-
nisaties, zoals overheidsbeleidsinstanties, sociale bewegingen, consumenten-
organisaties, en gebruikers zelf een belangrijke rol spelen bij de maatschap-
pelijke inbedding van technologie (Oudshoorn en Pinch ). De term
maatschappelijke inbedding wordt hier gebruikt om te benadrukken dat de
diffusie van technologie afhankelijk is van de activiteiten van zeer diverse
actoren in de private en publieke sector, waarbij zowel sociale als culturele
processen een rol spelen.

Vanuit deze visie op technologie is twee jaar geleden een grootschalig onder-
zoek gestart naar initiatieven in Europa om vrouwen meer te betrekken bij
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het gebruik en ontwerp van ICT. Dit SIGIS-onderzoeksproject is uitgevoerd
door universitaire onderzoekers van vijf verschillende Europese landen, te
weten Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.
SIGIS staat voor ‘Strategies of Inclusion: Gender and the Information Socie-
ty’. Het onderzoek bestond uit reviews van de relevante literatuur en sta-
tistieken op het terrein van gender en ICT in de vijf landen en een vergelijken-
de analyse van  verschillende casestudies gericht op zowel publieke als pri-
vate inclusiestrategieën. De gehanteerde methode voor analyse van de
casestudies betrof een combinatie van documentanalyse, analyse van de web-
sites van de betreffende inclusieprojecten, interviews (zowel individuele als
groepsinterviews) met de initiatiefnemers en organisatoren van de projecten.
Op basis van deze bronnen is een analyse gemaakt van de doelen, motieven,
doelgroepen en beoogde resultaten van de initiatiefnemers van de projecten.
Om inzicht te krijgen in het al of niet slagen van de projecten hebben we ook
een analyse gemaakt van de ervaringen van de vrouwen (en soms ook enkele
mannen) die deelnamen aan de projecten door middel van individuele en
groepsinterviews, vragenlijsten, observaties, analyses van websites en discus-
sielijsten. Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties zich al jarenlang
inzetten om meer vrouwen te betrekken bij het ontwerp en gebruik van ICT.

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal initiatieven die in het SIGIS-onder-
zoekproject zijn onderzocht, waarbij wordt geanalyseerd welke strategieën er
zijn ingezet om vrouwen te ondersteunen bij het zich toe-eigenen van ICT.

. Inclusie en domesticatie

Het uitgangspunt van het SIGIS-onderzoek is dat voor een succesvolle maat-
schappelijke inbedding van ICT, waarbij iedere burger gelijke kansen en
mogelijkheden krijgt, meer nodig is dan de marketing van de nieuwe techno-
logie. Er moet veel inclusiewerk worden verricht door intermediaire organi-
saties en burgers zelf.

Inclusie betreft de toegang tot nieuwe technologie door het aanschaffen
en zich toe-eigenen van apparatuur waardoor bezitters zich niet langer bui-
tenstaander voelen. Hierbij speelt domesticatie een belangrijke rol.

Domesticatie is het proces waarbij mensen zodanig leren omgaan met appa-
raten dat er een duurzame relatie ontstaat met de technologie. Als het
domesticatieproces goed verloopt, zal de persoon in kwestie zelfvertrouwen
hebben opgebouwd en voldoening en plezier beleven aan het gebruik van de
technologie. Als er onvoldoende aandacht wordt besteed aan domesticatie,
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ontstaat er een situatie waarbij mensen de technologie wel gaan gebruiken,
maar dit als continue stress of frustratie ervaren, onvoldoende zelfvertrou-
wen ontwikkelen, of zich buitenstaander blijven voelen (Sørensen ).
Dit is bijvoorbeeld het geval bij meisjes die aan een studie informatica begin-
nen en uiteindelijk weer afhaken (Margolis en Fisher ). Ook het feit dat
mensen stoppen met het gebruik van internet, kan erop wijzen dat er iets is
misgegaan in het domesticatieproces. Vanuit genderperspectief is naast
domesticatie nog een tweede element van belang om succesvolle inclusie te
realiseren, en wel dat er iets verandert in de culturele beelden en betekenis-
sen die worden toegekend aan computers en gender. Wat betreft computers,
gaat het om het doorbreken van het beeld van de ICT-sector als een mannen-
wereld die vooral bedoeld is voor computerfreaks en nerds, zeker als het gaat
om het ontwerpen van ICT (Van Oost ). Bij gender gaat het om een ver-
andering van normen en praktijken waarin angst en onzekerheid wat betreft
technologie door de jaren heen verbonden zijn geraakt met vrouwelijke iden-
titeit (Brosnan ). De ontwikkeling van de laatste jaren laat zien dat dit
veranderingsproces al gaande is. Bij de jongere generatie vrouwen lijkt er een
positievere relatie tussen vrouwelijkheid en technologie te ontstaan. Ten
slotte zijn inclusiestrategieën breder dan alleen instrumenten die erop
gericht zijn om vrouwen te interesseren in ICT om de technologie zelf. Het
gaat om strategieën die worden ontwikkeld om vrouwen te ondersteunen in
de integratie van ICT in hun werk en dagelijks leven, waardoor ze hun maat-
schappelijke positie kunnen verbeteren en zich sterker voelen in hun werk en
persoonlijke leven (Sørensen ).

Vanuit deze conceptualisering van inclusie is een analyse gemaakt van de
inclusiestrategieën die actoren in de publieke en private sector in de vijf
Europese landen hebben ontwikkeld om vrouwen te ondersteunen bij het
zich toe-eigenen van ICT. Uit de  projecten die onderzocht zijn, blijkt dat
er een grote variëteit bestaat in inclusiestrategieën, te weten projecten gericht
op:
– het verbeteren van de toegankelijkheid van computers voor meisjes door

computergebruik te integreren in andere schoolvakken;
– vrouwen meer vertrouwd maken met internet door het aanbieden van

cursussen met als doel het aanleren van digitale vaardigheden, waaronder
cursussen speciaal voor vrouwen, cursussen voor iedereen, en cursussen
voor vrouwen in achterstandssituaties (alleenstaande moeders, vrouwe-
lijke immigranten, vrouwen in achtergestelde regio);
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– het verbeteren van de kansen van vrouwen op een baan in de ICT-sector
door het aanbieden van speciale opleidingen;

– het voor meisjes meer toegankelijk maken van computerparty’s die tradi-
tioneel worden gedomineerd door jongens;

– het opzetten van virtuele gemeenschappen en sociale netwerken waarin
vrouwen elkaar helpen om zich de nieuwe technologie eigen te maken;

– internet aantrekkelijker maken voor vrouwen door het aanbieden van
relevante inhoud, met name gezondheidsinformatie;

– het opzetten van rubrieken met uitleg van het computerjargon en een
helpdesk door online vrouwenbladen;

– het ontwikkelen van computerspelletjes die interessant zijn voor meiden;
– meiden zelf een website laten maken over hun eigen favoriete popidool;
– het werken met vrouwelijke rolmodellen op scholen om meisjes een ander

beeld te geven van de ICT-professional;
– het herdefiniëren van computerwetenschappen door het benadrukken

van de communicatieaspecten om meiden te interesseren voor een univer-
sitaire opleiding op dit terrein.

Dit overzicht laat zien dat er in de onderzochte landen veel creatieve projec-
ten zijn ontwikkeld om barrières voor deelname door vrouwen aan de infor-
matiemaatschappij te verkleinen. De inclusieprojecten blijken zich met
name te richten op vaardigheden en motivatie. Naast een grote variëteit aan
inclusie-initiatieven blijkt er ook een groot aantal verschillende actoren te
zijn die deze projecten hebben ontwikkeld, waaronder buurthuizen, scholen,
universiteiten, overheidsinstanties, bedrijven, vrouwenorganisaties, vrouwe-
lijke ingenieurs en vormgevers, artsen, redacties van vrouwentijdschriften en
organisatoren van computerparty’s.

Een van de belangrijkste inzichten van het SIGIS-onderzoek is dat er echter
geen standaardrecept bestaat om een inclusiestrategie te laten slagen. Niet
alle vrouwen zijn gebaat bij dezelfde aanpak om vaardigheden te leren en
gemotiveerd te raken om zich de nieuwe technologie toe te eigenen. In het
resterende deel van dit hoofdstuk worden drie verschillende inclusieprojec-
ten beschreven om te laten zien welke inclusiestrategieën in de praktijk effec-
tief zijn voor drie verschillende groepen vrouwen. Deze projecten zijn voor
dit artikel geselecteerd omdat deze gericht zijn op heel verschillende doel-
groepen, zowel wat betreft ervaring met computers als het al of niet hebben
van werk als in leeftijd. Een ander belangrijk selectiecriterium is dat deze
drie projecten voorbeelden zijn van succesvolle inclusiestrategieën, vanuit
zowel het oogpunt van de organisatoren van het project als de ervaringen van
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de deelneemsters, en de positieve invloed van de projecten op de leefsituatie
van vrouwen. Eerst wordt er een project beschreven in Schotland voor
vrouwen zonder werk die geen ervaring hebben met computers. Daarna
volgt een analyse van een project in Nederland voor werkende vrouwen die al
wel gebruikmaken van computers en internet. Het hoofdstuk wordt afgeslo-
ten met een analyse van een project in Engeland voor jonge meiden en de
conclusies die uit deze casestudies kunnen worden getrokken.

. Digitale vaardigheden en zelfvertrouwen

-cursus in Edinburgh
Het eerste project betreft een ICT-cursus voor vrouwen in Edinburgh. Deze
cursus, die een jaar duurt, wordt sinds  georganiseerd door het Vrou-
wenopleidingscentrum (Edinburgh Women’s Training Centre, EWTC). Het
was het eerste ICT-opleidingsproject voor vrouwen in Schotland en heeft als
voorbeeld gediend bij het opzetten van vergelijkbare vrouwencursussen
elders in Schotland. De cursus is bedoeld voor vrouwen die in een sociaal-
economische achterstandspositie verkeren omdat ze geen baan en een lage
opleiding hebben, alleen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinde-
ren, tot een etnische minderheid behoren, afkomstig zijn uit buurten met
een hoge werkloosheid, of omdat ze gehandicapt zijn. Het gaat hier dus om
vrouwen die in meerdere opzichten in een achterstandssituatie verkeren.
Het doel van de cursus is om de positie van deze vrouwen op de arbeids-
markt te vergroten, met name voor banen in de administratieve sector waar-
voor digitale vaardigheden vereist zijn. De cursus wordt drie dagen in de
week gegeven, waarvan een halve dag wordt besteed aan persoonlijke ont-
wikkeling en communicatieve vaardigheden en de rest aan het leren omgaan
met computers en ICT-applicaties. Bij een succesvolle afsluiting van de cursus
krijgen de cursisten een diploma met een specifiek certificaat voor digitale
vaardigheden: het European Computer Driving License (Faulkner en Kleif
).

Uit het SIGIS-onderzoek blijkt dat ICT-cursussen specifiek toegesneden op
vrouwen in een sociaal-economische achterstandssituatie, zoals het project
in Edinburgh, heel effectief zijn. De meeste vrouwen die voor de cursus sla-
gen, vinden een baan of beginnen aan een vervolgopleiding. Het succes van
deze inclusiestrategie kan met name worden toegeschreven aan het feit dat
de cursus niet alleen was gericht op het aanleren van digitale vaardigheden,
maar ook veel aandacht gaf aan communicatieve vaardigheden en job-trai-
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ning. Een andere belangrijke factor die cruciaal was voor het succes van deze
inclusiestrategie, was het feit dat de docenten erin slaagden een veilige en
ondersteunende leeromgeving te creëren (Faulkner en Kleif ).

Meervoudige inclusie
Deze cursus in Edinburgh is een uitstekend voorbeeld van een meervoudige
inclusiestrategie. De cursus leverde niet alleen een bijdrage aan de verbetering
van de positie van deze groep vrouwen op de arbeidsmarkt, de cursus gaf
vrouwen ook betere kwalificaties voor vervolgopleidingen. De cursus was ook
heel belangrijk voor vrouwen omdat door het leren van digitale vaardigheden
en het feit dat zij met succes een cursus hadden gevolgd, hun zelfvertrouwen
en -waardering enorm waren toegenomen (Kleif en Faulkner ). Uit de
interviews met de deelneemsters van de cursus bleek dat door het aanleren
van digitale vaardigheden het vertrouwen in de eigen capaciteiten enorm ver-
sterkt was. Of zoals twee deelneemsters dit verwoordden in hun reactie op de
vraag wat het belangrijkste was dat ze in de cursus hadden geleerd:

‘Vertrouwen in mijzelf: dat ik deze dingen kan doen. Als je een tijdlang thuis bent,
krijg je sterk het gevoel dat je niets meer kunt. En zelfs toen ik voor het eerst de
computer aandeed, dacht ik: oh, dit lukt me nooit! Er waren ook momenten dat ik
dacht: ik hou ermee op, ik kan het niet. Maar ik heb het gedaan! Daar ben ik erg
blij mee.’ 
(Maja, een Somalische asielzoekster en alleenstaande moeder met twee
kinderen van vier en zes jaar)

‘Ik ben niet meer dezelfde persoon. Naast het leren van alles wat met computers te
maken heeft, is de grootste verandering dat dit me zoveel zelfvertrouwen heeft
gegeven. Voor mij is er enorm veel veranderd sinds het begin van de cursus. (…)
Er is niets meer wat me onzeker maakt of afschrikt.’ 
(Caroline, alleenstaande moeder van eind twintig met een gehandicapt
kind van zes jaar)

Het (terug)krijgen van zelfvertrouwen is zeer belangrijk voor deze groep
vrouwen omdat hun vertrouwen in wat ze kunnen, door jarenlange werk-
loosheid en weinig opleiding sterk is afgenomen (Kleif en Faulkner ).

Het initiatief in Edinburgh laat zien dat ICT-cursussen die niet beperkt
zijn tot het aanleren van digitale vaardigheden, een belangrijk instrument
zijn om de positie te verbeteren van vrouwen die in de statistieken al jaren-
lang naar voren komen als kwetsbare groep als het gaat om toegang verkrij-
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gen tot de informatiemaatschappij. Het opbouwen van zelfvertrouwen en
het verbeteren van communicatieve vaardigheden zijn een belangrijke voor-
waarde voor deze groep vrouwen om zich niet langer buitenstaander te voe-
len in de maatschappij. Ook in Nederland wordt deze strategie al jaren met
succes toegepast door de vrouwenvakscholen. Sinds enkele jaren is het poli-
tieke klimaat in Den Haag wat betreft het ondersteunen van initiatieven die
alleen zijn gericht op vrouwen, echter sterk verslechterd. Door het wegvallen
van overheidssubsidie werden de vrouwenvakscholen vorig jaar bijna
gedwongen hun deuren te sluiten. Dit kon alleen voorkomen worden door
een fusie met andere opleidingscentra die het belang van ICT-opleidingen
voor vrouwen wel inzagen (Van Slooten ).

. Inclusie door netwerken

Het -project
In het bovenstaande project ging het om een inclusiestrategie met als doel de
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. In tegenstelling tot
deze top-down-strategie zijn er in de Europese landen die onderzocht zijn,
ook bottom-up-projecten ontwikkeld waarin vrouwen zelf het initiatief heb-
ben genomen om zich computers en internet actief toe te eigenen. Een goed
voorbeeld van deze inclusiestrategie is de Nederlandse tak van Webgrrls:
Women on the Web-NL (WOW). WOW is al jarenlang de grootste georgani-
seerde internetgebruikersgroep in Nederland en presenteert zichzelf als ‘hét
netwerk voor vrouwen op internet’ (Van Slooten en Rommes ). Eind
 hadden meer dan  vrouwen zich ingeschreven voor een of meer
discussielijsten van WOW. Women on the Web is opgericht in  en is een
onafhankelijke stichting die draait op vrijwilligers. De doelgroep bestaat uit
zowel vrouwen met weinig ervaring met computers en internet als vrouwen
die werkzaam zijn in de ICT-sector. Het doel van WOW is om computer en
internet meer toegankelijk te maken voor vrouwen, en de ICT-wereld zodanig
te veranderen dat vrouwen deze niet langer ervaren als een mannendomein
(Van Slooten en Rommes ).

Online en offline netwerken
Het feit dat WOW zich heeft ontwikkeld tot de grootste georganiseerde inter-
netgebruikersgroep in Nederland, is vooral toe te schrijven aan het feit dat
de stichting zich niet beperkt tot het verschaffen van informatie aan vrouwen
via haar website. Het bestuur en de vrijwilligers besteden veel tijd en energie
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aan het creëren van een netwerk, zowel op internet als daarbuiten, waarin
vrouwen elkaar kunnen ondersteunen. Het belangrijkste instrument om een
online netwerk te creëren wordt gevormd door discussielijsten die alleen toe-
gankelijk zijn voor vrouwen. Sinds haar bestaan heeft WOW meer dan tien
verschillende discussielijsten geïnitieerd die zich ontwikkeld hebben tot een
zeer actieve virtuele gemeenschap. De onderwerpen van deze discussielijsten
variëren van algemene informatie over computers en computergerelateerde
onderwerpen tot meer gespecialiseerde ICT-onderwerpen zoals multimedia
en webdesign. Verder zijn er ook discussielijsten voor vrouwen die een eigen
bedrijf willen beginnen, en voor journalisten en schrijfsters (Van Slooten en
Rommes ).

Het bestuur van WOW besteedt ook veel energie aan het creëren van een
sfeer op deze discussielijsten waar vrouwen zich veilig en welkom voelen.
Men vindt dit essentieel om internet echt toegankelijk te maken voor vrouwen.
Om dit te realiseren werkt WOW met een eigen ‘nettiquette’ en moderators die
erop zijn gericht om een ondersteunend en opbouwend discussieklimaat te
initiëren en te bewaken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het stimuleren
van een discussielijst waarin alle vragen gesteld en beantwoord kunnen worden
in een niet-hiërarchische stijl. Antwoorden in de stijl van ‘je moet de handlei-
ding maar lezen’ worden niet getolereerd.

Het bijzondere van WOW is dat de stichting zich ook actief inzet voor het
organiseren van activiteiten waar vrouwen die elkaar leren kennen via de dis-
cussielijsten, elkaar kunnen ontmoeten, te weten bijeenkomsten voor de vrij-
willigers, borrels bij de gebruikers thuis en cursussen. De manier waarop de
cursussen georganiseerd zijn, weerspiegelt het bottom-up-karakter van dit
inclusieproject: de onderwerpen worden soms mede bepaald door ideeën
van de deelneemsters aan de discussielijsten. Verder worden er ook trai-
ningsdagen georganiseerd voor grote groepen vrouwen, waar cursussen op
verschillend niveau worden aangeboden. Een belangrijk nevendoel van deze
dagen is dat vrouwen die alleen basiskennis bezitten, en vrouwen die over
meer kennis en vaardigheden beschikken, elkaar kunnen ontmoeten en
beter leren kennen, waardoor de bereidheid bij de meer ervaren vrouwen om
anderen daadwerkelijk te helpen wordt gestimuleerd (Van Slooten en Rom-
mes ).

Competente vrouwen 
Uit het SIGIS-onderzoek onder vrouwen die aangesloten zijn op de WOW-dis-
cussielijsten, bleek dat WOW er inderdaad goed in slaagt om computers en
internet meer toegankelijk te maken voor een brede groep vrouwen, varië-
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rend van vrouwen die nauwelijks ervaring hebben met internet, tot vrouwen
die werkzaam zijn in de ICT-sector. Uit de interviews met vrouwen die deel-
nemen aan WOW, blijkt dat zowel beginnelingen als ICT-experts vaker en
gevarieerder gebruikmaken van computers en internet en dat deze vrouwen
meer plezier hebben in het gebruik van de nieuwe technologie (Rommes en
Van Slooten ). De onderzochte vrouwen benadrukten dat WOW niet
alleen belangrijk was omdat ze hierdoor toegang hadden tot informatie en
ervaringen konden uitwisselen, maar ook omdat WOW hun een sociaal net-
werk speciaal voor vrouwen biedt. Veel van de respondenten, met name de
vrouwen die werkzaam zijn in de ICT-sector, voelden zich vaak alleen als een
van de weinige vrouwen in de door mannen gedomineerde wereld van de ICT.
Anderen gaven aan dat ze voordat ze WOW ontdekten, weinig zelfvertrouwen
hadden in het omgaan met computers en internet en weinig geloof in de
competentie van andere vrouwen. Hieruit blijkt dat vrouwen het gevoel
geïnternaliseerd hebben dat vrouwen en computers niet echt bij elkaar pas-
sen. WOW heeft hen geholpen om zich zekerder en onafhankelijker te voelen
en zich de nieuwe technologie toe te eigenen. Het simpele feit dat vrouwen
bij WOW andere vrouwen leerden kennen die wel zelfverzekerd en competent
zijn op het terrein van ICT, werkte als een katalysator waardoor vrouwen zich
vertrouwd gingen voelen met de nieuwe technologie en zich meer thuis kon-
den gaan voelen in de wereld van de ICT (Rommes en Van Slooten ). Of,
zoals twee vrouwen dit verwoordden:

‘Door WOW weet ik nu zeker dat het vrouwen ook is toegestaan om op internet te
zitten en computers te gebruiken. Soms lachen mensen wat als het over vrouwen en
computers gaat. Ik weet niet zoveel als sommige andere vrouwen bij WOW, maar ik
vind dat de meeste vrouwen op de lijst een aanzienlijke hoeveelheid kennis hebben.’ 
(vrouw van  jaar met een universitaire opleiding, werkzaam bij een the-
atergezelschap) 

‘WOW geeft me het gevoel dat ik erbij hoor. Hierdoor ben ik mezelf serieuzer gaan
nemen op het gebied van computers. Op dit moment volg ik een masterprogramma
mediadesign, maar WOW blijft een belangrijke bron van informatie en ondersteu-
ning.’ 
(vrouw van  jaar van Indonesische afkomst met twee volwassen kinde-
ren, vormgeefster van een kleine krant)

Samenvattend kunnen we concluderen dat WOW er uitstekend in is geslaagd
om het dominante beeld dat vrouwen niet competent zijn als het gaat om
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computers, onderuit te halen. Het voorbeeld van WOW laat zien hoe belang-
rijk netwerken zijn voor de adoptie van ICT. Via online en offline netwerken
konden zowel beginnelingen als experts op het terrein van ICT contacten
opbouwen die voor hen cruciaal waren om zich een plek in de wereld van de
ICT toe te eigenen en meer zelfvertrouwen te krijgen in de omgang met com-
puters en internet. Door het opzetten en faciliteren van deze netwerken
voorziet WOW in een grote behoefte bij veel vrouwen (Rommes en Van Sloo-
ten ). Zoals ook door andere onderzoekers is omschreven, zijn sociale
netwerken belangrijk voor mensen om zich een nieuwe technologie toe te
eigenen. Vrouwen blijken echter minder vaak deel uit te maken van relevante
netwerken dan mannen (Van Dijk et al. ). Uit het SIGIS-onderzoek
bleek bovendien dat vrouwen het vaak moeilijk vinden om hulp te vragen
aan mensen die zij kennen, omdat ze zich dan afhankelijk voelen van hun
vrienden of kennissen. Bij WOW ervaren ze dit probleem niet omdat ze daar
een netwerk hebben gevonden dat gebaseerd is op het principe van weder-
zijdse hulp en gezamenlijk leren. De discussielijsten en bijeenkomsten van
WOW bieden een veilige omgeving waar vrouwen van elkaar leren en het zelf-
vertrouwen krijgen om met computers en internet om te gaan.

. Plezier als inclusiestrategie

Het  B-project
Het laatste voorbeeld betreft een inclusieproject dat ontwikkeld is in het
Verenigd Koninkrijk: IT BEAT (Pitt a, b). In tegenstelling tot de
twee bovenstaande initiatieven, die waren gericht op volwassen vrouwen,
heeft dit project meisjes van elf tot vijftien jaar als doelgroep. IT BEAT is een
project dat als doel heeft jonge meisjes digitale vaardigheden te leren en hun
interesse in technologie te vergroten. Het project is opgezet door E-skills,
een door werkgevers geleide non-profitonderneming die zichzelf profileert
als de ‘National Training Organisation for the Information Age’. Het IT

BEAT-initiatief maakt deel uit van E-skills’ drie jaar durende ‘Impact Pro-
gramme’, dat erop is gericht de volgens de organisatoren negatieve beeldvor-
ming over ICT te veranderen. Het idee om het ICT-imago te verbeteren is een
reactie op het teruglopende aantal vrouwen die werkzaam zijn in deze sector
(Pitt a). Meisjes zijn een belangrijke doelgroep voor E-skills, omdat uit
onderzoek bleek dat jonge meisjes de ICT-industrie als een mannenwereld
zien, en werken met computers als saai en iets voor ‘nerds’ beschouwen (Mori
: ). Het IT BEAT-initiatief is een typisch voorbeeld van een hybride
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inclusieproject waar economische belangen van de ICT-industrie en emanci-
patoire motieven om meisjes op de arbeidsmarkt dezelfde kansen als jongens
te geven met elkaar gecombineerd worden.

Het IT BEAT-project bestaat uit een jaarlijkse wedstrijd waar meiden tus-
sen elf en vijftien jaar gevraagd wordt zelf een website te maken over hun
favoriete popidool. De winnaars van deze competitie worden uitgenodigd
voor het afsluitende ‘sluimerfeest’, een grootschalig popconcert in het Science
Museum in Londen, dat de hele nacht duurt. Het feest vindt plaats onder
het motto ‘Don’t leave IT to the boys’, een slogan die ook op T-shirts voor de
deelneemsters en de organisatoren is afgedrukt. Vóór het popconcert is er
een aantal activiteiten waar de deelneemsters onder begeleiding van werk-
neemsters van IBM en het Science Museum aan kunnen meedoen, waaronder
een stand waar meiden hun deejay-talent kunnen uitproberen, een stand ‘In
Future’ over hoe de technologie er over twintig jaar uitziet, een rolmodel-
stand met voorbeelden van vrouwen die werkzaam zijn in ICT-gerelateerde
banen, en een stand van IBM over initiatieven om vrouwen te interesseren in
ICT en informatie over het bedrijf zelf. Naast het bezoeken van de stands
kunnen de deelneemsters zich bezighouden met het invullen van vragen-
lijsten over de rolmodellen (Pitt a).

Aansluiten bij de leefwereld van meisjes
Als we de inclusiestrategie die het IT BEAT-initiatief hanteert vergelijken met
andere inclusieprojecten, kunnen we concluderen dat dit project voor een
heel andere, nieuwe aanpak kiest. In het project maakt men gebruik van
methodieken uit de marketingwereld die meisjes proberen te verleiden deel
te nemen aan een project waar ze, als het onder de noemer van ICT-training
was gebeurd, niet zo snel aan zouden deelnemen. In tegenstelling tot de
meeste andere inclusie-initiatieven is het project niet neergezet als een pro-
ject over digitale vaardigheden of carrièremogelijkheden in de ICT. In het IT

BEAT-project is de technologie bewust op de achtergrond geplaatst door
vooral nadruk te leggen op de wereld van glamour en beroemdheden (Pitt
a). Het belangrijkste aspect van deze inclusiestrategie is echter dat deze
de wereld, leefstijl en verlangens van een specifieke groep gebruikers centraal
stelt. Het IT BEAT-project is hiermee een uitstekend voorbeeld van een strate-
gie waarin wordt erkend dat het aanbieden van de juiste sociale omgeving,
waarin de nieuwe technologie relevant is voor gebruikers, van cruciaal belang
is om mensen te motiveren deze te gaan gebruiken (Liff et al. ). E-skills
heeft deze strategie op een originele manier uitgewerkt door op zoek te gaan
naar onderwerpen die populair zijn in de leefwereld van meisjes, in dit geval
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popidolen. Door op een voor meiden aantrekkelijke manier het leren van
digitale vaardigheden (het maken van een website) te verweven met iets dat
meiden fascineert (popsterren), heeft deze onderneming een inclusiestrate-
gie ontwikkeld die specifiek is toegesneden op deze groep potentiële
gebruiksters en mogelijk toekomstige ICT-werkers (Pitt a).

E-skills heeft hiermee tevens voor een strategie gekozen waarin leren wordt
gecombineerd met entertainment. Door activiteiten uit de ICT-wereld te com-
bineren met de popcultuur worden vrije tijd, vermaak en technologie op een
slimme manier samengebracht, waardoor meiden plezier kunnen hebben met
technologie. Deze strategie heeft duidelijk succes gehad. Op het eerste IT

BEAT-feest, dat in het voorjaar van  plaatsvond in Londen, waren meer dan
 meisjes aanwezig die allemaal hadden deelgenomen aan de websitewed-
strijd. Uit interviews met de deelneemsters bleek dat hun belangrijkste moti-
vatie om aan IT BEAT mee te doen was dat ze hun popidolen konden ontmoe-
ten (Pitt b). De deelneemsters zien hun deelname dus niet als een manier
om digitale vaardigheden te leren. Het resultaat van IT BEAT is echter wel dat
de deelneemsters toch de stap hebben gezet om een website te leren ontwerpen
waardoor ze konden ervaren dat ze dit ook zelf kunnen doen. De vraag in hoe-
verre IT BEAT er ook in slaagt haar langetermijndoelstelling te realiseren, name-
lijk meer vrouwen te interesseren voor een ICT-loopbaan, is gezien de duur van
dit proces niet vast te stellen (Pitt b). Wat we wel kunnen concluderen, is
dat IT BEAT erin is geslaagd aan de deelnemende meisjes en de buitenwereld te
laten zien dat meiden zich wel degelijk vaardigheden kunnen eigen maken die
belangrijk zijn in de maatschappij van vandaag.

. Digitale ongelijkheid verdwijnt niet vanzelf

In dit hoofdstuk is beargumenteerd dat genderongelijkheid in gebruik van
ICT niet vanzelf verdwijnt. Het SIGIS-onderzoek laat zien dat er in de Europe-
se landen die onderzocht zijn, door zeer diverse actoren veel tijd en energie
wordt besteed aan projecten om vrouwen vaardigheden te leren die noodza-
kelijk zijn voor het zich toe-eigenen van de nieuwe technologie, en hen te
motiveren deze te gaan gebruiken. Om te bereiken dat iedereen zonder bar-
rières kan beslissen of en hoe men gebruik wil maken van ICT, is niet alleen
een actief overheidsbeleid nodig, zoals Jan van Dijk (; ) dat eerder
heeft beargumenteerd, maar ook de inzet en creativiteit van intermediaire
actoren uit de private sector en gebruikers zelf, waarbij de overheid een facili-
terende rol kan spelen.
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Het SIGIS-onderzoek geeft ook een aantal handvatten voor het overheids-
beleid wat betreft het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor het
vormgeven van inclusieprojecten. Een eerste voorwaarde is dat de projecten
zich niet moeten beperken tot informatie over computers en internet of het
sec aanleren van digitale vaardigheden. Een belangrijke voorwaarde voor
succes is dat er aandacht wordt besteed aan domesticatie, waardoor mensen
een duurzame relatie met de nieuwe technologie opbouwen. Als dit niet
gebeurt, is de kans groot dat vrouwen de computer en internet uiteindelijk
toch niet gaan gebruiken (Rommes ). Uit de projecten die in dit hoofd-
stuk zijn beschreven, blijkt dat er pas een duurzame relatie tussen vrouwen
en technologie ontstaat als zij ook zelfvertrouwen hebben gekregen in het
omgaan met computers en internet. Zo liet het ICT-project in Edinburgh
zien dat de cursus het zelfvertrouwen in het omgaan met ICT en het geloof in
eigen capaciteiten bij de deelneemsters enorm versterkt heeft. Dit kon echter
alleen gerealiseerd worden doordat de docenten een veilige leeromgeving
hadden gecreëerd. Het aanbieden van een veilige leeromgeving blijkt niet
alleen een belangrijke voorwaarde voor laagopgeleide vrouwen zonder com-
puterervaring, maar ook voor hoger opgeleide vrouwen die al met computers
en internet werken. Dit blijkt uit het Women on the Web-project in Neder-
land. Door het introduceren van een eigen nettiquette en moderators die
ervoor zorgen dat er een ondersteunend en niet-hiërarchisch discussiekli-
maat is op de WOW-discussielijsten, worden barrières doorbroken die vrou-
wen elders op internet (en daarbuiten) tegenkomen als zij om hulp vragen
bij problemen met computers en internet. Ook uit andere inclusieprojecten
die in het SIGIS-onderzoek zijn geanalyseerd, blijkt dat vrouwen door deel uit
te maken van netwerken gebaseerd op wederzijdse hulp en gezamenlijk leren
zich zelfverzekerder en onafhankelijker voelen in het omgaan met compu-
ters en internet.

Een tweede voorwaarde voor het slagen van inclusieprojecten is dat er ook
een verandering teweeg wordt gebracht in normen en praktijken waarin
incompetentie en onzekerheid wat betreft het omgaan met computers en
internet als typisch vrouwelijk worden gezien. Zowel het WOW– als het IT

BEAT-project laat zien dat het werken met rolmodellen nog steeds een
beproefd recept is om vastgeroeste en door vrouwen geïnternaliseerde beel-
den wat betreft de moeizame verhouding tussen vrouwen en computers te
veranderen. Door het inzetten van vrouwelijke ICT-experts zijn beide projec-
ten er uitstekend in geslaagd om het beeld dat vrouwen niet competent zijn
als het gaat om computers en internet, te doorbreken.

Een derde voorwaarde voor een effectieve inclusiestrategie is dat projecten
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ook een transformatie bewerkstelligen in de dominante beeldvorming over
ICT. Zo laat het IT BEAT-project zien dat door het doorbreken van het imago
van de ICT-wereld als zijnde ‘saai’ dat veel meisjes hebben, zij actief digitale
vaardigheden kunnen en willen leren. Een belangrijk element in deze strate-
gie was dat men de wereld, leefstijl en interesses van meisjes als uitgangspunt
koos voor het vormgeven van het project, en niet de technologie. Dit is een
belangrijk verschil met andere inclusieprojecten, waarin veelal de technolo-
gie als uitgangspunt wordt genomen. Deze strategie is ook door andere
onderzoekers beschreven als een effectieve manier om mensen bij ICT te
betrekken, omdat de nieuwe technologie relevant wordt gemaakt voor hun
leven (Buckingham en McFarlane ).

Samenvattend kunnen we concluderen dat de inclusieprojecten zeer crea-
tieve strategieën laten zien die veel barrières voor vrouwen om zich ICT actief
toe te eigenen proberen te doorbreken. Door deze projecten wordt aan vrou-
wen de mogelijkheid geboden om zelf te beslissen op welke manier ze al of
niet computers en internet in hun dagelijks leven willen integreren. De inclu-
sieprojecten in vijf Europese landen laten zien dat gelijke toegang tot de
informatiemaatschappij alleen gerealiseerd kan worden als intermediaire
organisaties, zowel in de publieke als de private sector, en gebruikers zelf zich
actief blijven inzetten om burgers, in dit geval vrouwen, te ondersteunen bij
het zich toe-eigenen van ICT.

Noten

 Niet-gebruik hoeft niet altijd een probleem te zijn. Zo blijken er onder niet-gebrui-

kers veel mensen te zijn die zelf bewust kiezen om geen computers of internet te

gebruiken. Ook blijkt dat veel mensen met het gebruik van internet stoppen omdat

ze het niet meer interessant vinden. Dit betekent echter niet dat niet-gebruik alleen

verklaard kan worden doordat mensen daar zelf bewust voor kiezen. Er zijn ook veel

mensen die nog steeds barrières ondervinden om toegang te krijgen tot computers

en internet. Zo wordt het niet-gebruik onder vrouwen in gezinnen vaak mede

bepaald door het feit dat hun zoon of man zich de computer heeft toegeëigend

(Wyatt et al. ). Zie Wyatt () voor een bruikbaar onderscheid tussen de ver-

schillende categorieën van niet-gebruikers.
 Zie Thomas en Wyatt () voor een meer gedetailleerde kritiek op de trickle-

downtheorie.
 Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek van vijf onderzoeksters van het SIGIS-pro-

ject, te weten Wendy Faulkner, Tine Kleif, Lisa Pitt, Els Rommes en Irma van Sloo-
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ten. Het onderzoek werd gefinancierd door het Vijfde Kaderprogramma van de

Europese Unie en maakt onderdeel uit van het Information Society Technologies

programma (IST). De participanten zijn: University of Edinburgh, Schotland

(Robin Williams, coördinator); Dublin City University, Ierland (Paschal Preston);

Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Noorwegen (Knut

Sørensen); Studio Metis, Italie (Leopoldina Fortunati); Universiteit Twente,

Enschede, Nederland (Nelly Oudshoorn). De literatuurstudies zijn gratis te down-

loaden op de SIGIS-website: www.rcss.ed.ac.uk/sigis onder ‘public documents’ en

‘national and European literature reviews’.
 Het begrip domesticatie is voor het eerst geïntroduceerd door Roger Silverstone

(Silverstone en Hirsch ).
 Op het moment dat dit artikel is geschreven is het SIGIS-onderzoek nog niet afge-

rond. De twee eindrapporten met meer gedetailleerde conclusies zullen in februari

 verschijnen.
 Vanwege de beperkte lengte van dit artikel is ervoor gekozen om alleen naar succes-

volle projecten te kijken. Dit betekent echter niet dat er niet geleerd kan worden van

mislukte projecten. Alhoewel de meeste casestudies van het SIGIS-onderzoek betrek-

king hebben op succesvolle projecten zijn er ook enkele voorbeelden van mislukte

projecten geanalyseerd. Zie o.a. Rommes ().
 Het European Computer Driving License is een certificaat voor digitale vaardighe-

den gebaseerd op een formeel examen. Het certificaat wordt als kwalificatie voor een

baan erkend door veel werkgevers in Engeland en andere Europese landen.
 Op veel door mannen gedomineerde discussielijsten wordt gebruikgemaakt van de

afkorting RTFM (‘read the fucking manual’) als iemand zegt dat hij/zij iets niet

begrijpt of verkeerd doet. Met deze praktijk wordt er een duidelijke grens getrokken

tussen insiders en outsiders, hetgeen niet erg bevorderlijk is voor het krijgen van

zelfvertrouwen. In groepen als wow en de Genderchangers Academy, een Neder-

lands initiatief dat inmiddels zo’n succes is dat vrouwen in Canada eenzelfde project

hebben opgezet, wordt deze praktijk doorbroken door een andere omgangs- en leer-

stijl in te voeren (http://www.genderchangers.org/).
 Zie Rommes en Van Slooten () voor een uitgebreide rapportage van het gebrui-

kersonderzoek onder deelneemsters aan wow-discussielijsten.
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 Bruggen bouwen met virtuele middelen

Lilian Linders en Nicole Goossens

. Allochtonen in de informatiesamenleving 

‘De gedachte dat internetgebruik minderheden in de Nederlandse samenleving
verder isoleert, is achterhaald. In samenwerking met Maroc.nl voerde internet-
proeftuin Cyburg in januari een onderzoek uit onder  islamitische Nederlan-
ders. Belangrijkste conclusie: internet stimuleert de integratie in de Nederlandse
samenleving aanzienlijk.’ 
Aldus een persbericht van Cyburg op  maart .

Het ‘integratievraagstuk’ is actueel in het maatschappelijk debat. Nederland
heeft op dit moment een kleine drie miljoen inwoners die in een ander land
geboren zijn of waarvan ten minste een van de ouders niet in Nederland
geboren is. Er zijn ruim anderhalf miljoen mensen van niet-westerse
afkomst. Wanneer we het hebben over allochtonen, dan bedoelen we deze
groep. In geheel Nederland was hun aandeel in  bijna tien procent (SCP

). In de grote steden loopt het percentage op tot boven de dertig pro-
cent. In de Volkskrant van  augustus  werd vermeld dat in  al  pro-
cent van de Rotterdammers van allochtone afkomst zal zijn. Inmiddels heeft
Nederland zich ontwikkeld tot immigratieland (Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid ).

De afgelopen jaren zijn de opvattingen over de aard van de integratie ver-
anderd. Voorheen was het adagium ‘integratie met behoud van eigen iden-
titeit’, nu vindt men eerder dat allochtonen zich moeten aanpassen aan de
Nederlandse cultuur.

Tegelijkertijd voltrekt zich een verandering van heel andere aard: Neder-
land wordt steeds meer een informatiesamenleving. Om volwaardig deel te
kunnen nemen aan de samenleving is het steeds belangrijker om te kunnen
beschikken over middelen die toegang bieden tot de elektronische snelweg.
Het debat over de digitale kloof wordt mede bepaald door de verkleuring
van Nederland. Allochtone jongeren hebben een achterstand in toegang tot
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ICT in vergelijking met hun autochtone leeftijdsgenoten. Eerstgenoemde
groepen zijn wel hard bezig die achterstand in te lopen (Linders en Steyaert
). Het verschil in bezit tussen autochtonen en allochtonen is overigens
niet te verklaren door etnisch-culturele posities. Mediabezit blijkt vooral
bepaald te worden door sociodemografische kenmerken (D’Haenens ).

Het bovengenoemde persbericht van Cyburg gaat in op een onderzoek
dat vooral toegang tot ICT en (intentie tot) gebruik van diverse internettoe-
passingen meet. De onderzoeksvragen betroffen onder meer wie thuis een pc
of internetaansluiting heeft, wat de verschillen tussen leeftijdsgroepen en
geslacht zijn en of er interesse is in het delen van breedband, deelname aan
sms, mailinglists of groepwebsites ( Jakobs ). Toegang tot internet
maakt deel uit van sociaal-structurele of economische integratie (waartoe
eveneens deelname aan onderwijs, inkomenssituatie en arbeid behoren).
Het Cyburg-onderzoek geeft geen zicht op de effecten van het gebruik zelf
op bijvoorbeeld de aard van sociale netwerken en relaties tussen diverse soci-
ale groepen. Laatstgenoemde aspecten zijn kenmerken van sociaal-culturele
integratie. In deze bijdrage gaat het juist hierom.

Sociaal-culturele integratie geeft aan in hoeverre een groep zich van de
omringende samenleving blijft onderscheiden of deze juist nadert door haar
sociale contacten, normen en waarden en taal (Dagevos ; Dagevos et al.
). Relaties tussen mensen binnen de eigen groep worden ook wel ‘bonding
social capital’ genoemd (Putnam ). Wanneer verbindingen gelegd worden
tussen groepen (jong – oud, allochtoon – autochtoon, katholiek –protestant),
is er sprake van ‘bridging social capital’. Het onderhouden van sociale relaties
binnen en tussen groepen draagt bij aan de vorming van sociaal kapitaal.
Sociale relaties worden als een vorm van kapitaal gezien omdat hiermee
onder meer hulp, welbevinden en emotionele steun gemobiliseerd kunnen
worden (Putnam ). Deze bijdrage belicht de relatie tussen ICT en sociaal-
culturele integratie.

Op dit moment investeert de overheid fors in internet om de burger te
informeren en de communicatie te verbeteren. Als voorbeeld noemen we
hier de sites van gemeenten die boordevol informatie voor de burger staan.
Daarnaast zijn er ‘digitale trapveldjes’ en ‘digitale broedplaatsen’. De overheid
hoopt hiermee de maatschappelijke participatie en integratie van burgers te
bevorderen. Verder zijn er initiatieven van burgers op internet die maat-
schappelijke betrokkenheid weerspiegelen, zoals buurtwebsites, protestsites,
sites gericht op herstructurering en websites voor allochtone doelgroepen.

Uit deze ontwikkeling blijkt het geloof dat nieuwe media nieuwe kansen bie-
den voor het verhogen van maatschappelijke participatie en integratie. Maar
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er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van internet bij inte-
gratie van allochtonen.

Dit onderzoek is hiertoe een eerste aanzet. De volgende vragen vormen de
leidraad voor dit artikel:
 Welke ontwikkelingen hebben de laatste jaren plaatsgevonden op het

gebied van internet en allochtonen?
 In welke mate draagt internet bij aan de integratie van allochtonen? 
 Welk beleid heeft de overheid gevoerd op het gebied van ICT en integratie

van allochtonen en welke resultaten zijn behaald?
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen is gebruikgemaakt van
bestaand onderzoek, kwantitatief en kwalitatief. Tevens zijn de bekendste
allochtone websites bekeken en is het overheidsbeleid onderzocht op inte-
gratie en ICT. Door middel van een e-enquête is nieuw empirisch materiaal
verkregen onder een groep internetgebruikers.

De volgende paragraaf beschrijft de komst van allochtone websites. In para-
graaf . wordt verslag gedaan van een onderzoek onder een groep internet-
gebruikers over hun ervaringen met internet en integratie. Paragraaf .
beschrijft hoe de overheid ICT inzet in het integratiebeleid. Het hoofdstuk
sluit af met de belangrijkste conclusies en (beleids)mogelijkheden voor de
toekomst.

. Het ontstaan en gebruik van websites voor en door allochtonen 

Het gebruik van internet neemt snel toe, zowel onder autochtone als alloch-
tone jongeren (Geense en Pels ). Sinds eind jaren negentig zijn veel
websites voor allochtonen opgericht. Een verklaring hiervoor is dat zij zich te
weinig herkennen in de Nederlandse media (D’Haenens ). Ook geven
de media volgens allochtonen een vertekend beeld van de verschillende etni-
sche groepen. Een verwijt is dat de Nederlandse media te veel aandacht
schenken aan de problemen die een relatief kleine groep veroorzaakt. In
januari  riepen Marokkaanse Nederlanders op Koerswijziging.nl de
Nederlandse media op deze negatieve beeldvorming te doorbreken.

De satellietzender gaf allochtonen al de mogelijkheid zich op hun land
van herkomst te oriënteren. Internet is daar als nieuw medium bijgekomen.
Het biedt volop mogelijkheden voor multiculturele initiatieven die via de
oude media geen kans maakten (Bink ). Schotelde de satellietzender
nog op traditionele wijze – door de omroep bepaalde – nieuws- en andere
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programma’s voor, internet biedt de bezoeker de mogelijkheid om zelf te
bepalen welke discussies gevoerd worden. Allochtone internetbezoekers
kunnen zo hun eigen beeld vormen. De allochtone sites die gericht zijn op
het chatten, het voeren van discussies, daten et cetera met mensen van de
eigen groep, vormen een platform voor bonding social capital.

Veel allochtonen kunnen zich niet identificeren met personen op de
Nederlandse televisie. Internet biedt jongeren de mogelijkheid hun sociale
identiteit meer naar eigen inzicht in te vullen (Geense en Pels ). In dis-
cussies oriënteren allochtonen zich op twee culturen. Enerzijds zoeken ze
naar invulling van hun etnisch-culturele identiteit en anderzijds proberen zij
ook aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Door deze dub-
bele culturele oriëntatie richten zij zich daarom op een heel scala van web-
sites, zowel Nederlandse als etnisch georiënteerde sites (De Waal ).

‘Door gebruik te maken van internet kan ik veel gemakkelijker contact maken
met andere jongeren in Nederland. We geven elkaar uitgaanstips en zien elkaar
geregeld op dansavonden. Tijdens die avonden zijn er bandjes die een mix van
Hindoestaanse en westerse nummers spelen. (...) Contact met je eigen cultuur
maakt het gemakkelijker om je in Nederland thuis te voelen.’ 
Citaat uit een artikel in het tijdschrift Bijeen, zomer  (Mulder )

Inmiddels hebben vooral Marokkanen, maar ook Turken, Surinamers en
Hindoestanen hun eigen sites. De inhoud van de sites is heel verschillend.
Er zijn sites die vooral gericht zijn op taal, cultuur, literatuur en geschiedenis
van het land van herkomst; sites voor dating; en gevarieerde sites met nieuws,
forumdiscussies, columns, de islam, probleemrubrieken enzovoort. Een
overeenkomst is dat ze voornamelijk op jongeren gericht zijn en, al dan niet
expliciet, als doelstelling onder meer het leggen van contacten binnen de
eigen cultuur hebben. Veel onderwerpen op Marokkaanse sites bevinden
zich op het snijvlak van de Marokkaanse en de Nederlandse cultuur (De
Waal ). Vooral voor islamitische meisjes is het leggen van contacten met
jongens en meisjes via internet belangrijk. Er zijn geen ouders of andere
familieleden die hen controleren.

Voor het grootste deel van de Turkse en Marokkaanse sites geldt dat de
islam een belangrijke plaats inneemt; ze bieden een referentiekader en er
worden passages uit de koran in relatie met het dagelijks leven in Nederland
besproken (Brouwer ). De discussies gaan over specifieke en actuele
maatschappelijke thema’s. Normen en waarden komen daarbij uitgebreid
aan bod. De deelnemers durven vrij en openhartig hun mening te geven,
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onder andere omdat er onder een schuilnaam ingelogd kan worden. De
meningen die in discussies naar voren komen, lopen erg uiteen. Het kan er
tijdens forumdiscussies, waar ook autochtone Nederlanders aan meedoen,
dan ook fel aan toe gaan. Dat neemt niet weg dat forums kunnen bijdragen
aan begrip en respect voor elkaar en voor elkaars standpunten. Door het
gebruik van deze sites kan internet niet alleen bijdragen aan bonding, maar
ook een brug slaan tussen culturen (bridging). 7

De vraag is vervolgens of – dan wel in hoeverre – het bezoeken van alloch-
tone sites door autochtonen en van autochtone sites door allochtonen leidt
tot een betere integratie (in de zin van bridging social capital). Met andere
woorden: leidt het bezoek aan websites die vooral gericht zijn op een andere
cultuur, uiteindelijk tot meer begrip voor die cultuur? 

. Opvattingen over internetgebruik 

Er zijn aanwijzingen dat internettechnologie sociale netwerken en sociaal
kapitaal vergroot (Hampton ). Internet blijkt mogelijkheden te bieden
om relaties tussen gelijkgezinden te versterken en ook verschillende sociale
groepen met elkaar te verbinden (Norris ). Om empirisch te onderzoe-
ken in welke mate internet bijdraagt aan bonding en bridging social capital, is
door GO-panel in augustus  een internetenquête uitgevoerd onder een
groep internetgebruikers (Goossens en Linders ). Daarvoor is een mini-
enquête verspreid onder een tiental Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en
een paar algemene websites. De enquête is geplaatst op enkele sites.

Tevens is aan een kleine groep mensen een e-mail gestuurd met de vraag
deze enquête in te vullen en door te sturen naar andere internetgebruikers.

In de enquête werd de internetgebruikers gevraagd welke sites zij bezoe-
ken, hoe vaak zij gebruikmaken van internet en wat zij denken over de bij-
drage van internet en e-mail aan hun integratie. Van de  mensen die deel-
namen aan het onderzoek, is  procent ( personen) van Marokkaanse
afkomst. Omdat er van de andere etnische groepen te weinig reacties kwa-
men, is de analyse uitsluitend gebaseerd op de antwoorden van ‘Nederlan-
ders’ en ‘Marokkanen’. Tabel . geeft de kenmerken van de respondenten uit
het onderzoek weer. De enquête is vooral ingevuld door Marokkaanse jon-
geren die dagelijks gebruikmaken van internet en/of e-mail. Van de Marok-
kaanse respondenten is de helft tussen de  en  jaar oud en maakt  pro-
cent dagelijks gebruik van internet. De enquête is ingevuld door meer
Marokkaanse meisjes dan Marokkaanse jongens.
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Tabel . Kenmerken respondenten GO-panelonderzoek 
Afkomst Totaal % Man % Vrouw % Gemiddelde

leeftijd

Nederlands 23 56 44 36

Marokkaans 65 21 79 21

Anders 14 46 54 30

Totaal 102* 32 68 25

* Respondenten konden meer landen aankruisen (N=341)

Bron: GO-panel, augustus 2003

Surfen op Nederlandse bodem
Hoe zit het nu met het surfgedrag van allochtonen? Bezoeken zij vooral de
sites die gericht zijn op hun eigen etnische cultuur, of bezoeken zij ook
Nederlandse sites? In  voerde MCA door middel van straatenquêtes
onder circa zeshonderd allochtonen een onderzoek uit naar computer- en
internetgebruik (MCA Communicatie ). Daaruit blijkt dat het surfge-
drag van Marokkanen niet gericht is op exclusief bezoek van ‘hun eigen’ sites.
Integendeel,  procent van de ondervraagden verkiest overwegend Neder-
landse sites.

Het onderzoek van GO-panel bevestigt het beeld dat (Marokkaanse)
allochtonen zich ook op Nederlandse sites richten.  procent van de
Marokkaanse internetgebruikers bezoekt evenveel allochtone als autochtone
sites en  procent richt zich vooral op Nederlandse sites (tabel .). Het ver-
schil met de resultaten van het MCA-onderzoek is dat uit het GO-panelonder-
zoek naar voren komt dat Marokkanen óók sterk gericht zijn op sites gericht
op de eigen etnische culturele identiteit (MCA-onderzoek % en GO-panel-
onderzoek %). Dit kan te maken hebben met de verschillende manieren
waarop de respondenten voor beide onderzoeken benaderd zijn. In ieder
geval bevestigt het onderzoek de eerdere constatering dat allochtonen zich
oriënteren op een heel scala van websites.
Marokkaanse meisjes zijn sterker gericht op de eigen etnische sites dan
Marokkaanse jongens. Marokkaanse jongens en mannen bezoeken vaker
‘meer Nederlandse sites en minder sites gericht op andere etnische groepen’
(in casu de eigen cultuur). Ook werd gevonden dat een groot deel van de
autochtone Nederlanders sites van andere culturen bezoekt.

 Jaarboek  en samenleving 

6122 Boom Jaarboek ICT   27-01-2004  09:24  Pagina 126



Tabel . Bezochte websites onder Marokkaanse en Nederlandse internetgebruikers 
(in %)

Bezochte websites onder internet-

gebruikers (in %) Nederlanders Marokkanen significantie*

Alleen Nederlandse websites 20 2 sign.

M.n. Nederlandse sites, maar ook sites 

gericht op andere etnische culturen 46 13 sign.

M.n. sites van/over andere etnische culturen 

en wat minder Nederlandse sites 14 31 sign.

Alleen sites van/over andere etnische culturen - 7 sign.

Beide evenveel 21 46 sign.

N 77 221

Significantie p<.05, n.s. = niet significant

Bron: GO-panel, augustus 2003

Leidt internet tot bonding en/of bridging?
In de maatschappelijke discussie rondom integratie van allochtonen speelt
de vraag of integratie met behoud van de eigen identiteit wel de juiste weg is
(Scheffer ). Allochtonensites richten zich vooral op de eigen groep.
Wat voor rol spelen deze websites dan bij de integratie? Door middel van de
enquête is geprobeerd een stukje van de invloed van internetgebruik op bon-
ding en bridging in kaart te brengen. Bonding en bridging zijn geoperationa-
liseerd naar begrip voor de eigen en de andere cultuur, namelijk:
a. het begrip voor de eigen cultuur en verstevigen van contacten binnen de

eigen groep (bonding);
b. het begrip voor andere culturen en leggen van relaties met mensen van

andere groepen (bridging);
c. de relatie tussen a en b, met andere woorden, of bonding social capital bij-

draagt aan bridging social capital;
d. de maatschappelijke en politieke participatie.

De internetbezoekers kregen in de mini-enquête zes stellingen voorgelegd.
Op een vijfpuntsschaal konden zij aangeven in welke mate zij het met de
stelling eens waren. De analyse van de ingevulde mini-enquêtes brengt de
relatie tussen allochtonen (in casu Marokkanen) en autochtonen en hun
maatschappelijke en politieke participatie in beeld. Dit is gedaan door
achtereenvolgens te vragen naar begrip voor de eigen cultuur, begrip voor de
Nederlandse cultuur, contact met mensen van de eigen groep en contact met
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mensen van de andere groep. De maatschappelijke en politieke participatie is
in beeld gebracht door te vragen naar de betrokkenheid bij de Nederlandse
politiek en bij zaken die in de Nederlandse samenleving spelen.

Begrip voor de eigen culturele achtergrond (bonding)
De onderzoeksresultaten laten zien dat  procent van de Marokkaanse res-
pondenten te kennen geeft door internet de eigen culturele achtergrond
beter te begrijpen, tegen  procent van de Nederlanders (tabel .).

Marokkaanse meisjes scoren hier beduidend hoger dan Marokkaanse jon-
gens (respectievelijk  en %, zie tabel .).

Internet/e-mail heeft voor een groot deel van de Marokkaanse responden-
ten (%) het contact met de eigen etnische groep verbeterd, zo geven de res-
pondenten in de mini-enquête aan. Marokkaanse meisjes vinden dat nog
vaker dan de allochtone jongens (respectievelijk  en %). Dit zou een
reden kunnen zijn waarom meisjes vaker dan jongens etnische sites bezoeken.

Autochtone respondenten geven iets minder vaak aan (%) dat door
internet/e-mail het contact met de eigen groep verbeterd is. Gebruik van
internet is voor Marokkanen en met name de meisjes een manier om sociale
netwerken uit te breiden. Wanneer face-to-face-contacten in eerste instantie
niet gemakkelijk gelegd kunnen worden, biedt internet blijkbaar daartoe wel
de mogelijkheid. Respondenten geven hier typerende voorbeelden van (zie
kaders).

‘Ik ben van Marokkaanse afkomst en zit regelmatig op de website Marokko.nl
en Yasmina.nl. In mijn woonplaats wonen niet veel Marokkaanse jongeren.
Op het internet ontmoet ik gelijkgezinden.’ Marokkaanse vrouw,  jaar

‘Door het in aanraking komen met internet ben ik juist meer gaan optrekken
met mensen van mijn eigen afkomst, terwijl ik eerst juist alleen maar Neder-
landse vrienden en vriendinnen had. En nu heb ik een lekker mengelmoesje.
Mijn “nieuwe” Marokkaanse vrienden breng ik in contact met mijn Hollandse
vrienden en dat gaat heel goed! Ben blij met mijn bevindingen!’ Nederlands-
Marokkaanse vrouw,  jaar

Er bestaat tevens een samenhang tussen de frequentie in het gebruik en con-
tacten met de eigen groep. Gebruikers die dagelijks internet bezoeken, geven
significant vaker aan dat internet/e-mail het contact met eigen mensen in de
groep heeft verbeterd (scores dagelijks gebruik internet en niet-dagelijks zijn
% en %, p<.).
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Tabel . Opvattingen over het gebruik van internet en e-mail onder Nederlanders en
Marokkanen (in %)

Internet/e-mailgebruik leidt tot: Nederlanders Marokkanen significantie*

Meer begrip voor eigen culturele achtergrond 30 45 sign.

Meer begrip voor de andere cultuur14 42 20 sign.

Verbetering contact met eigen etnische groep 34 65 sign.

Verbetering contact met anderen 35 35 n.s.

Meer betrokkenheid bij zaken die in Nederlandse 

samenleving spelen 47 39 n.s.

Meer betrokkenheid bij Nederlandse politiek 36 28 n.s.

N 77 221

Significantie p<.05, n.s. = niet significant

Bron: GO-panel, augustus 2003

Tabel . Opvattingen over het gebruik van internet en e-mail onder Marokkaanse
jongens en meisjes (in %)

Internet/e-mailgebruik leidt tot: jongens meisjes significantie*

Meer begrip voor eigen culturele achtergrond 32 49 sign.

Meer begrip voor de andere cultuur15 26 18 n.s.

Verbetering contact met eigen etnische groep 55 68 sign.

Verbetering contact met anderen 34 36 n.s.

Meer betrokkenheid bij zaken die in Nederlandse 

samenleving spelen 40 38 n.s.

Meer betrokkenheid bij Nederlandse politiek 34 26 n.s.

N 47 174

Significantie p<.05, n.s. = niet significant

Bron: GO-panel, augustus 2003

Van de groep Marokkanen die stelt door internet meer begrip te hebben
gekregen voor de eigen culturele achtergrond, zegt het leeuwendeel (%)
dat door internet het contact met de eigen groep is verbeterd.

Er bestaat een relatie tussen surfgedrag en het begrip voor de eigen cul-
tuur. Internetgebruikers die met name sites bezoeken over de eigen etnische
culturen maar ook, zij het in mindere mate, Nederlandse sites bezoeken, vin-
den het vaakst dat zij door internet/e-mail meer begrip krijgen voor hun
eigen culturele achtergrond. Voor Marokkanen die alleen etnische sites
bezoeken (en dus geen Nederlandse sites), speelt internet hierbij minder
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vaak een rol (tabel .). Mogelijk helpt een breed referentiekader bij het vin-
den van een eigen identiteit in de Nederlandse samenleving.

Voor autochtonen is de relatie tussen internetgebruik en eigen culturele
identiteit anders. Zij vinden minder vaak (%) dat internet tot meer begrip
voor de eigen achtergrond leidt. Dat is niet onlogisch, want het zijn vooral
allochtonen die het gevoel hebben tot twee culturen te behoren en op deze
wijze hun identiteit proberen te bepalen.

Tabel . Opvattingen over het gebruik van internet en e-mail onder Marokkanen,
naar surfgedrag (in %)

Meest bezochte sites Meest Meest Alleen Beide Signifi-

Nederlands andere andere evenveel cantie

etnische etnische

cultuur cultuur

Internet/e-mailgebruik leidt tot:

Meer begrip voor eigen culturele achtergrond 45 62 56 31 sign.

Meer begrip voor de andere cultuur16 31 22 6 15 sign.

Verbetering contact met eigen etnische groep 66 72 81 57 n.s.

Verbetering contact met anderen 35 36 38 33 n.s.

Meer betrokkenheid bij zaken die in 

Nederlandse samenleving spelen 38 44 13 39 sign.

Meer betrokkenheid bij Nederlandse politiek 17 15 - 36 sign.

Significantie p<.05, n.s. = niet significant

Bron: GO-panel, augustus 2003

Bridging
Twintig procent van de Marokkaanse respondenten vindt dat men door
internet en of e-mail meer begrip krijgt voor de Nederlandse cultuur (tabel
.). Marokkanen die zeggen door internet meer begrip voor de eigen cul-
tuur te krijgen, scoren hier hoger, namelijk  procent van hen geeft aan door
internet meer begrip te krijgen voor de Nederlandse cultuur.

Van de autochtone respondenten geeft  procent aan meer begrip te krij-
gen voor de andere culturen door internet/e-mail. Een opvallend verschil.
De Marokkaanse internetgebruiker die meer Nederlandse sites bezoekt,
zegt significant vaker door internet/e-mail de Nederlandse cultuur beter te
begrijpen dan de Marokkaan die vooral of alleen etnisch culturele sites
bezoekt (tabel .).

Het internet bevordert volgens een deel van de Marokkanen ook het con-
tact met autochtone Nederlanders.  procent van hen vindt namelijk dat de
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contacten met autochtone Nederlanders door internet en/of e-mail zijn ver-
beterd (tabel .). Begrip voor de eigen culturele achtergrond door inter-
net/e-mail laat een positieve samenhang zien met het gunstige effect van
internet/e-mail op contacten met de eigen groep. Allochtone respondenten
voor wie geldt dat internet/e-mail de contacten met de eigen groep verbe-
tert, geven vaker aan (namelijk %) dat internet/e-mail hun contacten met
autochtone Nederlanders verbeterd heeft.

‘Ik ben autochtoon en heb via internet (forums, e-mail en MSN) vrienden gemaakt
die ik anders niet eens zou tegenkomen. Op mijn MSN staan twee autochtone
Nederlanders en een stuk of tien Marokkaanse. Ik ben niet bekeerd of zo, heb
nooit een probleem gehad met multicultuur of mensen van buitenlandse afkomst,
maar internet biedt wel een heel eenvoudige (voor beide zijden veilige) manier om
andere mensen te leren kennen. Sommige van mijn beste vrienden had ik zonder
internet nooit ontmoet.’ Autochtone Nederlandse man,  jaar

‘Ik vind dat sinds ik internet heb, dat ik veel meer te weten ben gekomen over de
samenleving in Nederland. Hoe het eraan toegaat et cetera.’ 
Marokkaans meisje,  jaar 

‘Nederland is een multiculturele samenleving en door middel van het internet
hoop ik dat “autochtone” Nederlanders mijn religie beter leren begrijpen, en je
kan je manier van denken gemakkelijker naar buiten brengen, vooral forums
zijn interessant en goed voor een betere multiculturele samenleving.’ 
Marokkaanse jongen,  jaar

Naast het onderzoek van het GO-panel zijn ook andere onderzoeken uitge-
voerd over ICT en aspecten van integratie, of specifieker bonding en bridging. In
Zweden bijvoorbeeld voerde Sara Ferlander een onderzoek uit naar inter-
netcafés en de relatie met sociaal kapitaal. Ze concludeert dat in internetca-
fés zowel autochtonen als allochtonen online en offline contacten leggen,
zowel onderling als met elkaar. Zij spreekt hier van bonding en bridging (Fer-
lander ).

Maatschappelijke betrokkenheid
Nieuwe technologie lijkt ook bij te dragen aan maatschappelijke betrokken-
heid. Door internet/e-mail voelt  procent van de Marokkanen en  pro-
cent van de autochtone Nederlanders zich meer betrokken bij zaken die in
de Nederlandse samenleving spelen (tabel .).  procent van de Marokka-
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nen en  procent van de Nederlanders geeft aan dat zij zich daardoor meer
betrokken voelen bij de Nederlandse politiek. De invloed van internetge-
bruik op de betrokkenheid bij zaken die zich in de maatschappij afspelen, en
bij Nederlandse politiek is bij Marokkanen het grootst wanneer zij (voorna-
melijk) Nederlandse sites bezoeken (tabel .). Voor Marokkanen die alleen
etnische sites bezoeken, geldt het tegendeel. Het effect van internet op
betrokkenheid van allochtonen en autochtonen bij politiek is kleiner dan bij
algemene zaken die zich in de Nederlandse maatschappij afspelen. Dit is niet
opzienbarend. Burgers nemen vooral deel aan het maatschappelijk midden-
veld en zijn minder actief in of betrokken bij de politiek.

Marokkaanse meisjes geven blijk van iets meer affiniteit met de Neder-
landse cultuur dan Marokkaanse jongens. Jongens voelen zich namelijk
vaker behoren tot de Marokkaanse cultuur dan meisjes ( en %). Voor
Marokkaanse meisjes speelt internet een belangrijk rol in het integratie- en
democratiseringsproces. Zij krijgen meer begrip voor de eigen traditionele
cultuur en breiden hun Marokkaanse kennissenkring uit. Zij voelen zich
deels verbonden met de Nederlandse cultuur, die hun meer vrijheid biedt,
terwijl zij zich toch ook willen identificeren met de Marokkaanse cultuur.

Bovenstaande analyse geeft aan dat internet en e-mail mogelijkheden bieden
tot het leggen van nieuwe verbindingen tussen mensen van de eigen groep (bon-
ding) en het leggen van nieuwe relaties tussen autochtone Nederlanders en
Marokkanen (bridging). Daarbij blijkt dat voor een deel van de Marokkanen
geldt dat betere contacten binnen de groep een positief effect hebben op con-
tacten die men met de andere groep zegt te hebben (bonding social capital draagt
bij aan bridging social capital). Tevens is er een positieve samenhang tussen het
gebruik van internet en politieke en maatschappelijke participatie. Zonder te
willen stellen dat internet per definitie leidt tot integratie van allochtonen, is de
conclusie dat internet mogelijkheden biedt voor (verdere) integratie van
allochtonen. De vraag is nu hoe de overheid gebruikmaakt van internet om
integratie (in de zin van bonding en bridging) van allochtonen te bevorderen.

. Integratie allochtonen, internet en overheid: beleid en initiatieven

Bij het integratiebeleid voor allochtonen ligt de nadruk op inburgering. Vol-
gens de definitie die de WRR hanteert, is dit vooral economische integratie
(Dagevos ). Burgers kunnen in het kader van de WIN (Wet inburgering
nieuwkomers) verplicht worden deel te nemen aan een inburgeringscursus.
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Daarin krijgen ze les in Nederlandse taal, maatschappijoriëntatie en beroe-
penoriëntatie. Daarnaast krijgen ze maatschappelijke begeleiding en traject-
begeleiding. Voor beleidsmakers en uitvoerders en voor migranten is er het
virtueel inburgeringsloket www.inburgernet.nl, een soort digitale wegwijzer
voor oud- en nieuwkomers. Ook het Kennisnet Integratiebeleid Minderhe-
den (KIEM, website: www.integratienet.nl) verstrekt veel nuttige (beleids)infor-
matie met als doel de effectiviteit van het integratiebeleid te vergroten.

Eerder werd geconstateerd dat allochtonen zich vaak niet herkennen in
het Nederlandse media-aanbod. In dat kader is het relevant kort stil te staan
bij het mediabeleid van de overheid. In  presenteerde de regering de
notitie Media en minderhedenbeleid aan de Tweede Kamer. Uitgangspunt van
deze notitie is dat de veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse
bevolking zichtbaar moeten zijn in het aanbod, de makers en het publiek van
de media. Toch bereiken de publieke televisiezenders culturele minderheden
slechter dan autochtonen. Publieke zenders voorzien kennelijk niet genoeg
in een behoefte van allochtonen (Bink ).

Er is geen overheidsbeleid gericht op integratie van allochtonen waarbij ICT

een expliciet instrument is. De belangrijkste investering van de overheid in
sociaal-culturele integratie waarbij internet een rol speelt, zijn de ‘digitale
trapveldjes’ en de ‘digitale broedplaatsen’ (zie ook hoofdstuk ). In het laatste
project maakt integratie (weliswaar niet alleen van allochtonen) deel uit van
de doelstellingen.

Digitale trapveldjes zijn laagdrempelige voorzieningen (vaak een ruimte
in bijvoorbeeld een buurthuis waarin een aantal computers geplaatst is) in
aandachtswijken van de grote steden waar bewoners kunnen leren omgaan
met ICT. De trapveldjes richten zich ook op het versterken van de sociale
cohesie in de buurt, het bevorderen van contacten tussen verschillende groe-
pen bewoners. Deze sociale component komt steeds meer voor het voetlicht
(Van den Steenhoven et al. ). Inmiddels zijn er meer dan vierhonderd
trapveldjes in Nederland. Het project is dusdanig succesvol dat in augustus
 is besloten de looptijd van het project, oorspronkelijk gepland -
, met een jaar te verlengen (Scheltens et al. ).

Digitale broedplaatsen richten zich op het benutten van ICT voor sociale
kwaliteit. De doelgroepen zijn de burgers, wijkorganisaties of lokale overhe-
den uit één van de vier ‘broedplaatsen’, dat wil zeggen steden die pionieren
met lokale ICT-initiatieven ten behoeve van sociale doeleinden (leefbaarheid,
veiligheid, zorg, werkgelegenheid en sociale cohesie). De broedplaatsen zijn
een van de maatregelen van het actieprogramma Sociale kwaliteit en ICT. In het

Bruggen bouwen met virtuele middelen

6122 Boom Jaarboek ICT   27-01-2004  09:24  Pagina 133



 Jaarboek  en samenleving 

kader van dit programma is tevens het kennisnetwerk sociale kwaliteit opge-
richt, dat inmiddels Social Quality Matters (SQM) heet. Eén van de vier dos-
siers van SQM is de integratie van groepen die extra aandacht nodig hebben,
waaronder allochtonen. De digitale broedplaatsen bieden subsidiemogelijk-
heden voor lokale initiatieven. Maken allochtonen zelf gebruik van de subsi-
diemogelijkheden? Hieronder volgen enkele voorbeelden van projecten die
ingediend zijn: het project ‘ouderpanels’ in Den Haag, gericht op het verbete-
ren van de communicatie tussen allochtone ouders met de scholen van het
reguliere onderwijs; het project MCI-ICT in Den Haag, dat zich bezighoudt
met het opzetten van een multiculturele website voor allochtone jongeren;
het project ‘De Filmschool’ in Deventer, dat vooral de allochtone jeugd wil
laten kennismaken met het maken van een digitale videoproductie; het pro-
ject Ramadan-SMS (in Amsterdam), een gratis sms-service die dagelijks
doorgeeft wanneer de zon die dag ondergaat.

Behalve digitale broedplaatsen is er nog een aantal verwante initiatieven te
vinden. Een (deels) door de overheid (Kennisland en OC&W) bekostigde
regeling is de Stimuleringsregeling Digitale Pioniers. Deze is erop gericht de
kwaliteit van de publieke informatie en de meningsvorming op internet te
bevorderen. Daarnaast is er Kenniswijk, de experimenteeromgeving voor
innovatieve diensten in de regio Eindhoven (vooral gefinancierd door EZ).

Allochtone (zelf )organisaties blijken nauwelijks aanspraak te maken op
subsidies die de overheid in het kader van de digitale broedplaatsen biedt: zij
dienen hier geen ICT-projecten in, met uitzondering van bijvoorbeeld de
Ramadan-SMS

 (Serail en Kools ). Ook binnen Kenniswijk zitten tus-
sen de vele aanvragen nauwelijks projecten die door allochtone groepen zijn
ingediend. Alleen bij de Digitale Pioniers waren twee van de dertien gehono-
reerde projecten afkomstig van allochtone organisaties. Hier stond dan ook
het thema identiteit centraal. Een van de redenen voor het geringe aantal
ingediende aanvragen zou kunnen zijn dat allochtonen zich niet herkennen
in de geformuleerde probleem- en doelstellingen. Daarnaast kunnen formele
criteria waaraan aanvragen moeten voldoen, een struikelblok zijn. Een ande-
re reden zou simpelweg kunnen zijn dat allochtonen minder goed op de
hoogte zijn van de subsidieregelingen.

Wel zijn er bijvoorbeeld binnen de broedplaatsen diverse initiatieven te
vinden, zoals verhalen van vroeger, wijkwebstraten, kookclubs, kinderpers-
bureaus et cetera, waar allochtonen direct of indirect tot de doelgroep beho-
ren. Over de effecten (op sociaal-culturele integratie) van de gehonoreerde
projecten met betrekking tot integratie van allochtonen zijn geen evaluatie-
gegevens beschikbaar.
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. Internet biedt mogelijkheden voor integratie

In dit hoofdstuk is de relatie tussen internet en sociaal-culturele integratie
van allochtonen onderzocht. Eerst is gekeken naar het ontstaan van alloch-
tone websites. Daarna is door middel van een online enquête onderzocht
wat de invloed is van internet op het begrip voor de eigen cultuur en op het
begrip voor de cultuur van andere groepen. Tevens is onderzocht wat de
invloed van internet is op contacten binnen de eigen culturele groep en op
contacten tussen verschillende culturele groepen. Aan het onderzoek deden
Marokkaanse jongeren en in mindere mate autochtone jongeren mee die
vrijwel dagelijks gebruikmaken van internet.

De laatste jaren ontstaan veel allochtone sites. Voor allochtone jongeren vor-
men deze blijkbaar een welkome aanvulling op de traditionele Nederlandse
media, waar zij zich niet voldoende in herkennen. Evenzeer is het denkbaar
dat deze sites mogelijkheden bieden om te ontsnappen aan de geslotenheid
van de eigen sociale kring. Op deze sites kunnen allochtonen naar hartelust
en in alle openheid discussiëren over een veelheid van onderwerpen die hen
aanspreken. In combinatie met het surfen op Nederlandse sites helpt dit jon-
geren een eigen plek te verwerven in de Nederlandse maatschappij. De
meeste Marokkaanse jongeren geven namelijk aan dat zij een mix van
Nederlandse sites en sites gericht op andere etnische groepen bezoeken.
Marokkaanse jongeren zeggen dat internet het begrip voor de eigen cultuur
en het contact met de eigen groep verbeterd heeft. Bij Marokkaanse inter-
netgebruikers die het bezoeken van etnische culturele sites en Nederlandse
sites combineren, is een positieve relatie met contact met autochtone Neder-
landers en het begrip voor de Nederlandse samenleving gevonden. Een
belangrijke conclusie is dat een perceptie van ‘betere contacten binnen de
eigen etnische groep’ samenhangt met waargenomen ‘betere contacten bui-
ten de etnische groep’. Marokkaanse meisjes hebben positievere opvattingen
over de gevolgen van internetgebruik dan Marokkaanse jongens. Autochtone
internetgebruikers zeggen door internet meer begrip van de cultuur van
etnische groepen te hebben gekregen dan allochtone Nederlanders van de
Nederlandse cultuur. Samenvattend kan gesteld worden dat internetgebruik
sociale bruggen kan bouwen met virtuele middelen. In termen van Putnam
() gaat het dan zowel om bonding als om bridging social capital.

Gezien de actualiteit van het integratievraagstuk en de toenemende ontwik-
keling van de informatiemaatschappij rijst de vraag wat de overheid op het
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gebied van internet en integratie van allochtonen doet of kan doen. Integra-
tie van allochtonen en ICT staan weliswaar allebei hoog op de agenda van de
Nederlandse overheid, maar niet specifiek in relatie tot elkaar. De vele digi-
tale projecten gericht op sociale cohesie in de wijk die vanuit de overheid zijn
opgezet, zijn niet of nauwelijks specifiek gericht op het vergroten van de
sociale cohesie tussen allochtonen en autochtonen. Wel zijn er legio groten-
deels door autochtonen geïnitieerde projecten die ook allochtonen bereiken.
Dergelijke door de overheid ondersteunde ICT-projecten worden nog niet
specifiek geëvalueerd op hun effecten op integratie van allochtonen. Gege-
vens hierover kunnen echter waardevolle sturingsinstrumenten opleveren.

Hierbij komt dat allochtone (zelf )organisaties blijkbaar nauwelijks aan-
spraak maken op de lokale initiatieven van de digitale broedplaatsen (en ook
andere stimuleringsvormen). Dit is opmerkelijk, omdat dit soort projecten
gesitueerd is in grote steden, waar allochtonen een steeds groter deel van de
bevolking uitmaken. Bovendien is integratie een van de doelstellingen van de
broedplaatsen. Het is een maatschappelijk belang dat de overheid bij het uit-
zetten van stimuleringsregelingen ervoor zorgdraagt dat deze regelingen alle
bevolkingsgroepen in de samenleving bereiken. Het ligt dan ook voor de
hand nader te onderzoeken waarom allochtone organisaties zo weinig
gebruikmaken van subsidieregelingen voor ICT-projecten.

De overheid kan gemakkelijk gebruikmaken van de mogelijkheden die
eigen initiatieven als allochtone websites bieden. Niet alleen door deze als
informatiebron te gebruiken zodat zij weet wat onder allochtone jongeren
speelt, maar ook door het gebruik van internet en allochtone sites in elk geval
bij jongere en wellicht ook bij oudere autochtonen en allochtonen te bevorde-
ren. Hier kan in het onderwijs aandacht aan besteed worden, bijvoorbeeld tij-
dens vakken als maatschappijleer of religie. De sites bieden tevens de moge-
lijkheid om doelgroepen in een mum van tijd te bereiken. De overheid kan er
beleidsvoorstellen ter discussie stellen, voorlichting geven, discussies volgen et
cetera. Allochtone initiatieven op internet zijn in potentie bouwstenen voor
sociaal kapitaal waar ook de overheid haar voordeel mee kan doen.

6122 Boom Jaarboek ICT   27-01-2004  09:24  Pagina 136



Noten

 Hiervan zijn er ruim een miljoen van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Neder-

lands-Antilliaanse afkomst (CBS ).
 Conform indeling CBS.
 Zie in dit verband ook de beschrijving van interne en externe buurtcohesie zoals bij

Hortulanus (Hortulanus et al. ). Interne buurtcohesie richt zich op de relaties

tussen buurtbewoners onderling, en bij externe buurtcohesie onderhouden bewo-

ners relaties met de wijdere omgeving. Beide vormen kunnen positieve sociale effec-

ten hebben.
 Voor een beschrijving van talloze websites over genoemde thema’s zie ook de Rode

Draad-notities op www.sqm.nl
 Putnam voert internet-chatgroepen aan als voorbeeld van bonding en/of bridging soci-

al capital (Putnam ).
 Er zijn minder Turkse websites te vinden dan Marokkaanse, ofschoon hun aantal

groeit. Een deel van de verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat deze groep het

meest gebruikmaakt van oude media zoals satelliettelevisie. De bekendste Turkse

(portal)site is een dochter van startpagina.nl: www.turkije.pagina.nl. Een andere beken-

de site is www.turkinfo.nl die geheel in het Turks is. Daarnaast is www.lokum.nl een

Turkse site in opkomst met levendige discussies over actuele zaken, vergelijkbaar

met de goedbezochte Marokkaanse sites. Marokkaanse sites zijn er in overvloed. De

bekendste zijn www.maroc.nl, www.yasmina.nl en www.maghreb.nl.
Bekende Surinaamse sites zijn www.waterkant.net en www.suriname.nu. Verder is er een

groot aanbod van Surinaamse dating-sites, zoals www.radha.nl en www.suripassion.com.
7 Discussies op forums bereiken ook wel de krant. In de NRC van  juli  staat in

het artikel ‘Zwijgen en dreigen’ hoe twijfels aan het democratische karakter van de

Arabische Europese Liga (AEL) uitgevochten worden op diverse internetforums.

Toen op het internetforum van de partij zelf sommige onderwerpen werden afgeslo-

ten, gingen de discussies, vooral gevoerd door ex-leden, gewoon door op Maroc.nl en

Maghreb.nl (Pinedo ).
 Het GO-panel (www.go-panel.nl) richt zich op het vergroten de sociale kwaliteit in

buurten door (allochtone en autochtone) bewoners bij ontwikkelingen te betrekken

die in hun buurt of stadsdeel plaatsvinden. Door middel van het GO-panel kunnen

bewoners en politiek/de gemeente (inter)actief met elkaar in contact komen.
 Marokkaans: Maroc.nl, Maghreb.nl, Yasmina.nl, Tans.nl; Turks: Lokum.nl, Senay.nl, Tur-

kije.nl, Turksestudent.nl, Tannet.nl; Surinaams: Waterkant.net, Suriname.nl; anders: Isla-
mendialoog.nl, www.cyburg.nl, www.lombox.nl

 Het is niet precies bekend op welke sites de mini-enquête uiteindelijk geplaatst is.

Waarschijnlijk waren dat alleen www.tans.nl en www.maroc.nl
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 Hierbij dient opgemerkt te worden dat vragen en antwoordmogelijkheden in beide

onderzoeken verschillend zijn, wat onderlinge vergelijking bemoeilijkt.
 Hier bestaat het risico dat sommige respondenten sociaal wenselijke antwoorden

hebben gegeven. De kans hierop is bij schriftelijk en online onderzoek wel kleiner

dan wanneer respondenten met een enquêteur of groepsgespreksleider geconfron-

teerd worden.
 Verschillen tussen Marokkaanse allochtonen en autochtonen kunnen vertekend zijn

door het leeftijdsverschil tussen beide groepen respondenten.
 Voor autochtone Nederlanders werd de antwoordmogelijkheid gegeven vanuit het

autochtone perspectief.
 idem
 idem
17

TK (/). Notitie ‘Media en minderhedenbeleid’. Ministerie van OC&W.

Tweede Kamer, vergaderjaar /, , nr. .
 Indiener was Maroc.nl
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 Het Amsterdams Computer Clubhuis: 
creatief met computers

Lenie Brouwer

. Een tevreden gevoel

Een dag in het Amsterdams Computer Clubhuis: voordat het Clubhuis om
drie uur opengaat, staat voor de deur al een groepje jongens van ongeveer
twaalf jaar ongeduldig te wachten tot ze naar binnen mogen. Als de deur
opengaat, loggen ze in op de computer bij de deur, geven ze hun pasje af en
gaan ze achter één van de veertien computers zitten om spelletjes te spelen.
Even later komt een Surinaamse jongen van ongeveer veertien jaar binnen.
Hij weet precies wat hij wil. Hij zet eerst het rapnummer op dat een jongen
in het Clubhuis heeft gemaakt, daarna draait hij de hit ‘Kut-Marokkanen’
van de rapper Raymzter. Als even later een Turks meisje dat pas nieuw is,
iets aan hem vraagt, helpt hij haar gewillig. Hij legt uit hoe je muziek kunt
downloaden en in een eigen document kunt stoppen. Een groepje jongens
komt luidruchtig het Clubhuis binnen en loopt regelrecht naar de muziek-
ruimte om hun zelfbedachte rapliedje op te nemen. Twee Marokkaanse
meisjes van ongeveer twaalf jaar gaan eerst even een staflid gedag zeggen
voordat ze op de computer plaatjes gaan zoeken voor hun werkstuk. In totaal
zijn er die middag ongeveer twintig jongeren langs geweest. Aan het eind van
de dag zegt een van de stafleden van het Clubhuis: ‘Ik heb een tevreden
gevoel, iedereen heeft goed zitten werken.’

Uit de bovenstaande reactie van een staflid van het Amsterdams Computer
Clubhuis valt op te maken dat het niet altijd zo rustig is in het centrum. Dit
Computer Clubhuis is in januari  in Amsterdam-West van start gegaan
om jongeren die thuis geen toegang tot computers hebben, met technologie
vertrouwd te maken. Het Clubhuis is onderdeel van een internationaal
Computer Clubhuis -netwerk, dat tien jaar geleden het eerste Computer
Clubhuis in een achterstandswijk in Boston opende (Resnick : ). Het
concept is in  in Nederland geïntroduceerd door de eindredacteur van
het blad Computers op School (COS), die de grondlegger van dit computer-
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centrum, Mitchel Resnick, voor zijn blad interviewde. Vervolgens is dit idee
enthousiast overgenomen door het Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld,
dat het een goede manier vond om de voornamelijk allochtone jongeren van
het stadsdeel met ICT te laten kennismaken.

Eind jaren negentig had slechts  procent van de Nederlanders een com-
puter thuis en  procent had een internetaansluiting (Steyaert en De Haan
: ). Voor allochtonen waren deze cijfers nog lager. Een Computer
Clubhuis zou jongeren met een achterstand op dit terrein toegang kunnen
verlenen tot ICT. Daarnaast speelde voor het Stadsdeel het argument mee dat
jongeren die in een Clubhuis op een computer werken, niet op straat rond-
hangen en geen overlast kunnen veroorzaken.

Deze plannen hebben echter vertraging opgelopen toen er in  in het
stadsdeel rellen uitbraken en Marokkaanse jongens slaags raakten met de
politie (Zwaap ). Nadat de rust in de buurt enigszins was teruggekeerd,
bleek er ook weer ruimte te zijn voor het verder uitwerken van het concept
van het Computer Clubhuis. Deze ideeën vielen uiteindelijk samen met het
project Digitale trapvelden dat de toenmalige minister Van Boxtel van Gro-
testedenbeleid in  lanceerde (Van den Steenhoven et al. : ). Digi-
tale Trapveldjes zijn laagdrempelige computervoorzieningen in achter-
standswijken waar bewoners tegen een laag bedrag met een computer leren
omgaan. Hoewel anders van opzet dan de digitale trapveldjes wordt het
Computer Clubhuis ook grotendeels gefinancierd door het Grotestedenbe-
leid.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is het aantal computers met
internetaansluitingen in Nederlandse huishoudens enorm gestegen (De
Haan en Huysmans ). Toch is de digitale kloof nog niet gedicht.
Bovendien is volgens critici de aandacht in het debat te veel gericht geweest
op het bezit van computers, terwijl het veel meer gaat om de wijze waarop
mensen computers inzetten ter verbetering van hun positie. Het wel of niet
deelnemen aan sociale netwerken is een cruciale factor, waarbij ‘netwerk-
armoede’ als een nieuwe vorm van sociale uitsluiting wordt beschouwd (Van
Dijk : ; Liff et al. : ). De vraag is welke bijdrage het Amsterdams
Computer Clubhuis aan deze ontwikkelingen levert.

Hier staat de volgende vraagstelling centraal: wat zijn de doelstellingen
van het Amsterdams Computer Clubhuis en hoe worden deze in de praktijk
gebracht? In hoeverre slaagt het Computer Clubhuis in zijn opzet en welke
knelpunten doen zich hierbij voor? Speciale aandacht is er voor de positie
van meisjes, omdat zij veel minder vaak het Computer Clubhuis blijken te
bezoeken dan jongens. Aan de hand van de antropologische methode van
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participerende observatie is nagegaan wat de visie is van de actoren die direct
betrokken zijn bij het project, dat wil zeggen de leden, mentoren en stafleden
van het Computer Clubhuis. Achtereenvolgens komen de wijze van dataver-
zameling en de bovengenoemde vragen aan de orde.

. Antropologisch veldwerk: ‘net een politieagent’

Dit onderzoek is gedaan vanuit een antropologisch perspectief, dat wil zeg-
gen dat via participerende observatie en informele gesprekken materiaal is
verzameld. Het is een kwalitatieve methode waarbij de onderzoeker zelf de
waarnemingen doet, participeert in de onderzochte groep en vragen stelt.
Op deze manier zijn de visies van alle betrokken actoren gehoord. In deze
interactieve vorm van onderzoek is de antropoloog zelf het meetinstrument,
hetgeen gevolgen heeft voor de subjectiviteit.3 Door het toepassen van trian-
gulatie is geprobeerd de inzichten van de onderzoeker aan zo divers moge-
lijke bronnen te toetsen. Allereerst is de relevante literatuur geraadpleegd,
zoals het Amerikaanse onderzoek van Resnick en de interne rapporten en
verslagen van stagiairs, mentoren en stafleden van het Computer Clubhuis.
Daarnaast zijn de informele gesprekken met jongeren, mentoren en stafle-
den en de groepsdiscussies aan tafel een belangrijke manier geweest om
observaties en ideeën te checken. Ten slotte hebben de formele interviews
met verschillende actoren een bijdrage geleverd aan de grotere betrouwbaar-
heid van het onderzoek.

De coördinator van het Clubhuis heeft de onderzoeker aan de leden en
mentoren voorgesteld en de onderzoeker heeft op de nieuwe website van het
Clubhuis een stukje geschreven over de reden van het onderzoek.

Gedurende een halfjaar is twee keer per week het Computer Clubhuis
bezocht, waarbij de interactie tussen bezoekers, mentoren en stafleden is
geobserveerd en waar mogelijk is geparticipeerd. Dat laatste houdt in dat
met een jongere die alleen achter een computer zat, een informeel praatje is
aangeknoopt over zijn of haar product. Het Clubhuis is met zorg en zo
gezellig mogelijk ingericht, overal hangen aan de muur zelf ontworpen
posters en foto’s van eerdere projecten. In de ruimte staan niet alleen compu-
ters, maar er is ook een grote tafel waar jongeren thee of limonade kunnen
drinken. Aan deze tafel ontstonden vaak spontaan groepsdiscussies over
negatieve ervaringen op school of over actuele thema’s, zoals de negatieve
beeldvorming over Marokkaanse jongeren in de media. Bij het vertellen van
hun verhalen maakten de jongeren veel grappen, wat de interpretatie van
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hun uitspraken niet eenvoudig maakt. Voorts zijn er projecten gevolgd die in
de loop van het jaar zijn gestart, er is met een groepje jongeren een bezoek
aan een museum gebracht, er zijn drie mentoravonden bijgewoond waar pro-
blemen en nieuwe ontwikkelingen zijn besproken, en er is deelgenomen aan
een studiedag die georganiseerd is door het Computer Clubhuis.

De rol van de onderzoeker was voor de leden van het Clubhuis enigszins
te vergelijken met die van een mentor die jongeren op de computer begeleidt,
met dit verschil dat de onderzoeker slechts eenvoudige computervragen kon
beantwoorden. Veel vaker kwam het voor dat een jongere de onderzoeker
uitlegde hoe een bepaald programma werkte, en hoe zij bijvoorbeeld een
website kon maken. De reacties van jongeren op de aanwezigheid van de
onderzoeker waren over het algemeen positief, verschillende jongeren vonden
het leuk hun producten op de computer te laten zien. Sommigen vonden het
niet altijd even prettig als de onderzoeker ontdekte dat zij een verboden spel-
letje op de computer speelden of dat zij stiekem aan het chatten waren. Een
van de leden vergeleek de rol van de onderzoeker met die van een politiea-
gent: ‘die wil ook alles weten’. Al met al waren de mentoren meer geneigd hun
ervaringen met de onderzoeker te delen dan de jongeren.

Het Clubhuis telde op  juni   leden. Tijdens de participatie heb-
ben zich in een halfjaar tijd  nieuwe leden gemeld. Hiervan zijn de
meesten wel een keer geobserveerd of aangesproken. Vanaf de start van het
Clubhuis is er een vaste kern trouwe bezoekers van ongeveer  tot  jon-
gens en meisjes. Bij elkaar zijn de observaties en citaten in dit stuk gebaseerd
op ongeveer vijftig leden, twintig mentoren en drie stafleden. Ten slotte zijn
twee bestuursleden van het Computer Clubhuis geïnterviewd.

. Het Computer Clubhuis: doelstellingen en ambities

De filosofie achter het Computer Clubhuis is ontwikkeld door Mitchel Res-
nick, hoogleraar en projectleider van de onderzoeksgroep Lifelong Kinder-
garten van het Media Lab van het Massachusetts Institute of Technology
(MIT) (zie website Resnick). Een van de activiteiten is het ontwikkelen van
nieuwe technologieën om jongeren ondersteuning te bieden bij leerproces-
sen. Het gaat er hierbij vooral om de computer op een andere, creatieve
manier te gebruiken. Dit aspect benadrukte Resnick ook heel sterk tijdens
zijn lezing op de studiedag van het Amsterdams Computer Clubhuis
(Hageman ). De computerclubhuizen zijn opgezet met het doel jonge-
ren uit achterstandswijken die op school geen aansluiting meer vinden, nieu-
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we kansen te bieden. Als illustratie bij zijn betoog haalt Resnick het verhaal
aan van een jongen die van school was gestuurd, in het Computer Clubhuis
van Boston terechtkwam en daar helemaal opbloeide. Hij had een passie
voor tekenen en in het Clubhuis heeft hij deze interesse op de computer ver-
der kunnen ontwikkelen. Door zijn mooie tekeningen ontving hij veel
waardering van de andere leden van het Clubhuis, waardoor zijn gevoel van
eigenwaarde steeg. Uiteindelijk heeft hij samen met andere jongeren een
online art gallery gemaakt en meegedaan aan een tentoonstelling (Resnick
: ).

In dit voorbeeld komen verschillende principes van het Computer Club-
huis naar voren die het uitgangspunt vormen voor alle clubhuizen van het
netwerk. Het doel is jongeren niet alleen basisvaardigheden op de computer
bij te brengen, maar hen vooral te leren zich creatief uit te drukken op de
computer en vertrouwen in zichzelf te krijgen. In plaats van spelletjes te spe-
len, leren jongeren daarom ze zelf te ontwerpen of zelf muziek te maken in
plaats van deze te downloaden. In dit creatieve proces zijn vele leermomen-
ten te onderscheiden, zoals het definiëren van een project en het leren
samenwerken met anderen. Hier wordt niet de formele instructiemethode
gevolgd waarbij de leraar een cursus aanbiedt aan een leerling, maar eerder
de methode van informeel leren (zie ook Onderwijsraad ). Al naar
gelang van hun interesses kunnen jongeren met eigen ideeën komen voor
projecten, waarbij ze hulp ontvangen van andere leden, mentoren en stafle-
den (Resnick : ). De producten van vorige projecten die aan de muur
van het Clubhuis hangen, kunnen ook een stimulerende werking hebben.
Het doel is jongeren alle vrijheid te geven om hun eigen fantasieën te volgen,
maar tegelijk voldoende steun te bieden om deze ideeën uit te voeren. Derge-
lijke projecten kunnen alleen in een veilige omgeving worden ontwikkeld,
waar men elkaar respecteert en vertrouwt. Daarom is een ander doel het
bewust werken aan een clubgevoel, aan een gemeenschap waar jongeren
graag bij willen horen.

Het Amsterdams Computer Clubhuis
Inmiddels zijn er volgens het bovenstaande principe in vijftien landen 
computerclubhuizen opgezet, waaronder India, Israël, Duitsland en Ierland
(zie website Computer Clubhouse). Niettemin moeten stafleden in elk
Clubhuis de richtlijnen naar de nationale context vertalen. Het Amster-
dams Computer Clubhuis lijkt in een aantal opzichten op de eerdergenoem-
de digitale trapveldjes. Deze centra zijn doorgaans gevestigd in buurthuizen
(%), bibliotheken (%) en scholen (%). Steeds meer trapvelden beschik-
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ken echter over een eigen locatie (Scheltens et al. : ). Het Amsterdams
Computer Clubhuis bevindt zich in een schoolgebouw in een buurt met een
relatief hoog percentage allochtonen (O+S ). Evenals de trapveldjes
heeft het Computer Clubhuis als doel het verbeteren van de arbeidsmarkt-
positie van de bezoekers, vanuit de veronderstelling dat het beschikken over
digitale vaardigheden deze zal versterken. Ook hebben beide centra als doel
het bevorderen van de sociale cohesie in de buurt. Door bijvoorbeeld het
maken van een buurtwebsite hoopt men de onderlinge contacten tussen de
bewoners te verbeteren (Van den Steenhoven et al. : ). Anders dan de
trapveldjes is het Computer Clubhuis uitsluitend gericht op jongeren van
tien tot en met achttien jaar. In de trapveldjes worden cursussen gegeven
over allerlei digitale toepassingen, terwijl dit niet past in de werkwijze van
het Clubhuis.

In het Computer Clubhuis kunnen jongeren met diverse programma’s
leren werken, variërend van vrij simpele tot ingewikkelde pakketten als Flash
of Photoshop. Er is ook gelegenheid voor het maken van websites. Daarnaast
zijn er verschillende multimediamogelijkheden, zoals het maken van film-
pjes met een digitale camera. Het Clubhuis beschikt verder over een kleine
muziekstudio met een keyboard en een computer waar leden hun eigen
muziek kunnen opnemen.

Voor , euro per jaar krijgen jongeren een pasje en zijn ze lid van het
Computer Clubhuis. Het Stadsdeel heeft bij de subsidie als eis gesteld dat
het Clubhuis minstens honderdvijftig leden moest hebben. Aan deze eis is
het afgelopen jaar voldaan. De meeste leden van het Clubhuis zijn in Neder-
land geboren, hun ouders daarentegen meestal niet. Van de jongeren is 
procent van Marokkaanse herkomst,  procent is van Turkse en  procent
van Surinaamse afkomst. De overige  procent van de jongeren komt uit
landen als Iran of Irak of heeft een gemengde afkomst. Slechts enkele jonge-
ren zijn van autochtone herkomst. De meeste leden zijn jongens (%), vaak
tussen de twaalf en veertien jaar, die basis- of voortgezet onderwijs (vmbo)
volgen. Een klein aantal zit op havo/vwo.

Terwijl autochtone gezinnen met schoolgaande kinderen tegenwoordig
bijna allemaal een computer bezitten, blijkt dit minder het geval te zijn bij de
leden van het Computer Clubhuis. De meeste bezoekers hebben thuis geen
computer met internetaansluiting of ze hebben alleen een oude computer
om een spelletje op te spelen. Sommigen hebben thuis wel een internetver-
binding die bijvoorbeeld door een oudere broer wordt gefinancierd, hoewel
die meestal niet zo snel is als de computer in het Computer Clubhuis. Maar,
zoals meer leden vertelden, ‘we hebben thuis niet van die mooie programma’s
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als het Computer Clubhuis, dat is veel te duur’. Een andere reden is dat ze in
het Clubhuis hulp krijgen die thuis ontbreekt. Bovendien maken zij als lid
van het Computer Clubhuis deel uit van een sociaal netwerk waar uitgebrei-
de kennis over ICT aanwezig is. De mentoren met hun uiteenlopende etni-
sche achtergrond en werkervaring dragen hiertoe bij, maar ook de contacten
met sponsors en maatschappelijke organisaties van het Computer Club-
huis.

De jongeren vernemen via hun persoonlijke netwerken over het bestaan
van het Computer Clubhuis: ‘Ik hoorde van mijn neefje allemaal verhalen
over het Clubhuis, ik werd nieuwsgierig en toen ben ik een keer meegegaan’,
vertelde een jongen. Zodra een kind uit een gezin het Computer Clubhuis
bezoekt, volgen andere gezinsleden ook. Deze jongeren vertellen het weer
door aan hun vrienden op school en zo krijgt het Computer Clubhuis een
continue stroom van geïnteresseerden binnen. Veel leden kennen elkaar
omdat ze in dezelfde buurt wonen, op dezelfde school zitten of elkaar in de
moskee hebben ontmoet.

Een paar keer is geobserveerd hoe een nieuw lid het Computer Clubhuis
binnenkwam en hoe die omgeving een overweldigende indruk op hem
maakte. De jongen in kwestie liep rond alsof hij zich in luilekkerland waan-
de, met grote ogen keek hij om zich heen. Het leek wel alsof hij alle compu-
ters wilde aanraken of uitproberen. Verder is het opvallend hoe rustig een
nieuw lid in het begin is en hoe dat later kan veranderen. Jongeren blijken in
het begin slechts een vaag idee te hebben van wat zij op de computer willen
leren. De meeste nieuwe leden zeggen graag spelletjes te willen spelen,
muziek te willen downloaden of een website te willen maken, dat zijn vaak
de toepassingen op de computer die ze kennen. De uitdaging voor de staf is
om de interesse van jongeren voor spelletjes om te buigen naar een creatiever
gebruik van de computer, zoals het zelf maken van een spelletje of muziek.
Om hier geconcentreerd aan te kunnen werken is een prettige en veilige
omgeving een belangrijke voorwaarde, zoals Resnick in zijn uitgangspunten
formuleerde.

Een dergelijke omgeving ontstaat echter niet vanzelf. Hier ligt een belang-
rijke taak voor de stafleden. Met een veilige omgeving bedoelen zij ook een
gezellige ruimte, waar het aangenaam vertoeven is en waarvan jongeren
weten dat er aandacht voor hen is. Een Marokkaans meisje van ongeveer
twaalf jaar dat al twee jaar naar het Computer Clubhuis komt, noemt een
van de medewerksters zelfs haar ‘tweede moeder’. Volgens een staflid leren
jongeren niet alleen digitale, maar ook sociale vaardigheden in het Computer
Clubhuis, zoals ‘hoe je met anderen omgaat, hoe je wat kunt leren, hoe je
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anderen iets kunt leren en hoe je je aan de regels houdt. Het mag best een
keer mis gaan, want daar leer je alleen maar van.’ Via het systeem van junior
mentoren wordt hier systematisch aan gewerkt. Jongeren die bewezen heb-
ben dat zij vaardig zijn op de computer en zich goed gedragen, krijgen meer
verantwoordelijkheden. Zij ontvangen een pasje met een andere kleur en ze
hebben meer bevoegdheden op de computer. Hun taak is nieuwe leden op
de computer te begeleiden, wat ze vaak heel serieus doen.

Betrokkenheid bij de leden betekent ook dat als jongeren een presentatie
geven buiten het Computer Clubhuis, stafleden, mentoren en andere leden
naar de voorstelling komen kijken. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het
project ‘ontwerp je eigen catwalk’ waarbij twee meisjes van het Computer
Clubhuis aan een modeshow meededen, en toen clubhuisleden zich voor een
muziekwedstrijd hadden opgegeven. Het creëren van een veilige omgeving
houdt verder in dat er controle moet zijn over wie er binnenkomt. Alleen
jongeren met een pasje hebben toegang tot het Clubhuis. Het gevoel bij een
club te horen wordt daarnaast gesymboliseerd door het pasje zelf. Een men-
tor vertelde mij dat ze ‘trots’ was op haar pasje, omdat het lidmaatschap van
het Computer Clubhuis veel voor haar betekende. Al met al vergroten deze
activiteiten de onderlinge band tussen de actoren en hebben deze jongeren
het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap.

. De weerbarstige praktijk

Het Computer Clubhuis is een dynamische plek, waar jongeren op het ene
moment in alle rust achter de computer zitten te werken en op het andere
moment voortdurend in- en uitlopen, de muziek hard zetten, elkaar achter-
na zitten of ruzie maken. In deze ruimte ontmoeten jongeren, mentoren en
stafleden elkaar. Alle groepen brengen vanuit hun verschillende sociale posi-
tie ideeën en wensen naar voren. Deze ideeën en wensen hoeven niet auto-
matisch met elkaar overeen te stemmen. Er is soms letterlijk een strijd om de
ruimte, om één van de drie computers met internetaansluiting of om wie het
hardst de muziek kan aanzetten. Om inzicht te geven in de wijze waarop de
doelstellingen in de praktijk worden gebracht, is een typologie van de ver-
schillende leden gemaakt.

Een typologie
Zoals gezegd zijn er in het Computer Clubhuis geen cursussen zoals in
andere digitale trapveldjes, maar ligt het initiatief om iets op de computer te
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maken bij de jongeren zelf. Het streven is hen nieuwsgierig te maken door
mooie toepassingen op de computer te laten zien in de hoop dat zij hierdoor
geïnspireerd raken en zelf aan de slag gaan. Het zelf uitproberen is een
belangrijk kenmerk van de methode van informeel leren. Deze manier van
werken slaat vooral aan bij de leden die van experimenteren houden en graag
willen leren, oftewel de leergierigen. Het gaat hier om een relatief kleine groep,
die altijd vrij rustig achter een computer zit te werken. Eén jongen vertelde:
‘Ik zag iemand op de computer met Flash werken en ik dacht: dat wil ik ook
leren. Flash is een tophit, maar je hebt er tijd voor nodig om het te leren. Ik
kwam toen elke dag, ik had er echt zin in. Je moet het echt willen leren. Ik
dacht niet eens aan het spelen van spelletjes.’ Ook met het programma Photo-
shop heeft hij leren werken en hij laat prachtige zelf ontworpen cd-hoesjes en
posters zien.

Een andere jongen die altijd heel geconcentreerd achter de computer
bezig is, zegt zelfverzekerd: ‘Ik ken niemand die zichzelf zoveel op de com-
puter heeft geleerd, als ik.’ Hij vindt het leuk om dingen uit te proberen: ‘Ik
ben niet gauw bang dat ik iets fout doe of dat er iets verkeerd gaat.’ Andere
leden hebben zijn kennis ontdekt en vragen hem vaak om advies. Hij is ook
een van de weinige jongeren die zelf een spelletje op de computer hebben
gemaakt, in tegenstelling tot de meeste andere bezoekers, die bij voorkeur
een spelletje spelen. Verschillende jongeren zijn door het Computer Club-
huis meer geïnteresseerd geraakt in computers en denken erover een ICT-
richting te kiezen op school. Sommigen hebben dat al gedaan. ‘Ik heb hier
geleerd dat de computer iets voor mij is’, vertelde een van de scholieren.

Het uitgangspunt van het Computer Clubhuis is dat jongeren hun eigen
interesses volgen en creatief leren omgaan met de computer. Niet het spelen
van een spelletje op de computer geldt als creatief, maar zelf iets bedenken.
In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is jongeren te stimuleren iets cre-
atiefs op de computer te ontwerpen. Dit geldt met name voor de jongens die
een grote voorkeur aan de dag leggen voor spelletjes. Dit zijn de spelletjesleden,
die vrij dominant aanwezig zijn in het Clubhuis. Hoewel dit niet strookt met
de formele doelstelling van het Computer Clubhuis, wordt het oogluikend
toegestaan. Een staflid legt uit: ‘De uitdaging is hoe je deze leden van de spel-
letjes afkrijgt.’ De kunst is die jongens te verleiden tot het participeren in
projecten, bijvoorbeeld een project waarbij jongeren leren omgaan met een
videocamera en een documentaire maken over het Clubhuis. Het blijft
moeilijk deze jongeren hiertoe te bewegen.

Een aantal spelletjesleden valt voor een deel samen met een andere groep,
de druktemakers. Het hoeft geen grote groep te zijn, maar door hun extraverte
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gedrag kunnen zij anderen uitdagen en meeslepen. Het betreft jongeren die
nogal luidruchtig zijn en gauw geneigd zijn ruzies met schelden of vechten
op te lossen. Een mentor karakteriseert het machtsvertoon van deze drukte-
makers als ‘machogedrag’. Deze jongeren zijn zeker geïnteresseerd in compu-
ters, maar zijn tegelijkertijd ook gauw afgeleid. Zij hebben de grootste moei-
te zich lang te concentreren. Op school blijken zij door hun drukke gedrag
ook vaak problemen te hebben. Een van de stafleden merkte op: ‘De buurt
zal ons dankbaar zijn als wij jongeren weten te motiveren en ze van de straat
weten te houden.’ Hier ligt voor stafleden en mentoren de uitdaging om deze
druktemakers voor computertoepassingen te interesseren.

Een van de manieren om jongeren tot iets creatiefs te bewegen is muziek.
Een belangrijke reden voor sommige jongeren om lid van het Computer
Clubhuis te worden is de muziekstudio, de ruimte om zelf muziek te maken.
Het opnemen van zelfgeschreven of van internet overgenomen rapliedjes is
heel populair onder jongeren. Zij zijn de muziekliefhebbers of rappers. Het is
moeilijk om hun aantal te schatten, omdat jongeren deze activiteit vaak
afwisselen met het werken op de computer.‘Ik ben niet echt een fan van rap-
muziek,’ vertelt een jongen, ‘maar ik vind het leuk om te doen.’ Samen met
een vriend heeft hij een nummer opgenomen. ‘We halen een nummer van
internet of we bedenken zelf een tekst met het rijmwoordenboek. Op de
computer kun je het nummer bewerken, je kunt er een beat of een echo ach-
ter zetten of de snelheid veranderen.’

Vooral voor jongeren die moeite hebben om stil te zitten, om lang met een
project bezig te zijn, is muziek een welkome afwisseling. De mentor die zich
met muziek bezighoudt, beklaagt zich weleens over de inhoud van deze
nummers, ze vindt ze vaak te grof en seksistisch. Soms zijn ze grappig, zoals
de tekst ‘een Nederlandse cel lijkt wel een hotel, een Marokkaanse cel de hel’.
Het commentaar van de mentor luidt: ‘Goed dat ze zo graag willen zingen,
maar ze moeten nog veel leren. Ik heb jongens echt zien veranderen, eentje
wilde in het begin alleen maar vechten, nu heeft hij een nummer bedacht.’

Voor enkele jongens is rapmuziek hun passie, zij zijn te vergelijken met de
jongen uit het verhaal van Resnick die goed kon tekenen. Een clubhuislid
heeft in de muziekstudio zijn interesse in rapmuziek zo weten te ontwikke-
len dat hij zelf verschillende liedjes op een cd heeft opgenomen. Dankzij de
contacten van het Computer Clubhuis heeft hij meegedaan aan verschillen-
de wedstrijden en prijzen gewonnen. Sindsdien heeft hij vele aanbiedingen
voor optredens. In zijn teksten verwerkt hij de onvrede van Marokkaanse
jongeren met de negatieve beeldvorming in de media, maar hij roept hen ook
op naar school te gaan in plaats van te stelen. Hij krijgt veel waardering voor
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zijn nummers van de andere clubhuisleden, die ze vaak op hun computer
draaien.

Voor de gezelligheid
 van de  leden van het Computer Clubhuis zijn meisjes. Vijftien van
hen zijn tijdens de participatie geobserveerd en de onderzoeker heeft met
hen gesproken. Ook de meisjes zijn volgens bovengenoemde typologie in te
delen. Sommigen zijn leergierig. Een van hen heeft zelfs weken achter elkaar
aan een website gebouwd. Haar website heeft ze onder andere versierd met
de Turkse vlag, een Turkse band en modeartikelen als een tas en een zonne-
bril. Meisjes spelen net zo goed een spelletje op de computer als jongens,
alleen lang niet zo fanatiek. Ten slotte zijn er onder meisjes ook druktema-
kers. Een van hen was vlak voor de schoolvakantie van school gestuurd, maar
kon nog wel in het Clubhuis terecht. ‘Het is best saai om niet naar school te
gaan’, zei ze. Voor een groot aantal meisjes is echter de gezelligheid in het
Clubhuis een belangrijke motivatie, dit zijn de gezelligheidszoekers.

Enkele meisjes komen sinds de start van het Clubhuis bijna dagelijks
langs om een praatje te maken of om hun e-mail te controleren. Ze nemen
soms ook hun huiswerk mee naar het Computer Clubhuis om plaatjes op
internet te zoeken. Hoewel het maken van werkstukken formeel niet in de
creatieve doelstelling van het Computer Clubhuis past, gebruiken ook jon-
gens veelvuldig de computer van het Computer Clubhuis voor hun werk-
stuk. De teksten worden nogal eens letterlijk van internet overgenomen,
maar in het vinden van illustraties zijn de jongeren heel vaardig. Het groeps-
gevoel wordt hierdoor bevorderd, want vaak zijn ze in groepjes aan het werk.
Uiteindelijk verwerven zij door deze werkzaamheden relevante vaardighe-
den op de computer.

. Een proces van lange adem

In welk opzicht is het Computer Clubhuis geslaagd in zijn opzet en welke
knelpunten doen zich voor? Wanneer we de doelstellingen van het Compu-
ter Clubhuis tegen de alledaagse praktijk afzetten, vallen de volgende punten
op.

Het Computer Clubhuis telt inmiddels  leden. Hiermee voldoet het
aan de gestelde voorwaarden van de lokale overheid om minstens honderd-
vijftig leden te halen. Het is begrijpelijk dat er kwantitatieve eisen aan het
bereik van het Clubhuis worden gesteld, maar de kracht van het centrum ligt
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vooral in de kwaliteit. Als het te druk is in het Clubhuis, ‘moet je te veel poli-
tieagent spelen’, luidt het commentaar van de stafleden. De persoonlijke
band met deze groep jongeren, die als moeilijk te boek staat, is beter te
onderhouden in een kleinschalige opzet. De sterke nadruk op de interne
cohesie van het Clubhuis heeft echter tot gevolg dat de stafleden minder tijd
hebben voor het leggen van contacten met de omringende omgeving.

De specifieke methode van het Computer Clubhuis is voor de groepen
leergierigen en rappers geslaagd te noemen. Zij maken dankbaar gebruik van
de geboden kansen en zijn trots op hun computervaardigheden of op de lied-
jes die ze bedenken. De waardering van de andere clubhuisleden blijkt uit de
hulp die zij vragen, of uit het afspelen van de rapnummers. Tijdens het
creëren van hun producten leren jongeren met anderen samen te werken, wat
ook een van de uitgangspunten van het Clubhuis is. Het toeleiden van jonge-
ren naar de arbeidsmarkt, zoals een andere doelstelling luidt, is af te leiden
uit de keuze van een aantal jongeren voor een ICT-richting op school en de
wens om later in de ICT-sector te werken. Het knelpunt dat zich hier aan-
dient, is dat er niet altijd voldoende deskundige mentoren beschikbaar zijn
om de jongeren verder te begeleiden.

Het Computer Clubhuis is erin geslaagd jongeren in een achterstandswijk
kennis te laten maken met ICT. De motivatie van stafleden en mentoren om
jongeren te stimuleren is dan ook groot. ‘Je probeert ze elke dag iets te leren,’
zegt een staflid, ‘maar tegelijkertijd moet je ook naar hun wensen luisteren.
Anders heeft het geen zin. Je hoopt toch dat ze iets oppakken.’ Ook een
andere mentor benadrukt dat ze de jongeren ‘iets wil leren, anders hoeft het
voor mij niet.’ In de praktijk hebben vooral internet en computerspelletjes
een grote aantrekkingskracht op de jongeren. ‘Ik kon bijna niets op de com-
puter toen ik hier kwam, ik kon niet eens typen’, vertelde een jongen. De
coördinator legt uit dat ‘jongeren vaak ongeduldig zijn en snel resultaat wil-
len zien, maar ze komen vrijwillig en kunnen niet worden gedwongen. Het
valt ook niet mee om afspraken met hen te maken. De ene week komen ze
elke dag en opeens zijn ze zonder opgaaf van redenen een tijdje verdwenen.’
De coördinator benadrukt voortdurend dat het hier om ‘een proces van lange
adem’ gaat. Kortom, jongeren laten zich voorlopig niet gemakkelijk verleiden
door de techniek of door de leergierige leden van het Clubhuis.

Enkele mentoren waren van mening dat jongeren te weinig initiatieven
namen en zijn daarom zelf een project gestart. Zij hebben op de computer
een webkrant gemaakt, een e-zine, waarin nieuwtjes, verhalen, interviews, een
strip en moppen staan. Je kunt er zelfs chatten met andere clubhuisleden. Bij
de lancering van het blad waren er zeer positieve reacties van de clubhuis-

6122 Boom Jaarboek ICT   27-01-2004  09:24  Pagina 152



leden om in de redactie te participeren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat
jongeren de redactie van de krant overnemen, maar dat proces willen de
mentoren heel bewust begeleiden. Met dit initiatief hebben de mentoren
tevens als doel meer meisjes te werven. Ze wilden aan meisjes laten zien ‘dat
je meer met de computer kunt doen dan alleen maar chatten en e-mailen.’
Het geringe aantal meisjes dat lid is van het Computer Clubhuis, is tijdens
de participatie een veel besproken knelpunt. De andere computerclubhui-
zen van het internationale netwerk hebben trouwens ook relatief weinig
meisjesleden, behalve in Israël, daar is het aantal jongens en meisjes wel
gelijk.

Als reden voor de ondervertegenwoordiging van meisjes wordt tijdens de
discussies het dominante en soms agressieve gedrag van jongens genoemd.
Daarom is er een speciale meidendag ingesteld, tot grote onvrede van de jon-
gens, die ‘een jongensdag’ wilden. Maar de meisjes die hierop afkwamen,
behoorden al tot de vaste bezoeksters van het Clubhuis. Een andere reden
waarom meisjes minder vaak dan jongens naar het Computer Clubhuis
komen, zou met hun andere houding ten aanzien van computers te maken
hebben ( Josok Gansma ). Meisjes chatten, e-mailen en surfen graag op
internet, maar uitgerekend deze toepassingen vallen niet onder de doelstel-
ling van het Computer Clubhuis. Dit kunnen zij overal doen, daar is het
Clubhuis niet voor, is de redenering. Bovendien beschouwen de stafleden
chatten als een gevaarlijke bezigheid, omdat meisjes in het geheim afspraak-
jes met jongens kunnen maken. Dit past niet in het idee van het creëren van
een veilige omgeving. Om tegemoet te komen aan de specifieke wensen van
meisjes zijn er in het Computer Clubhuis in overleg met hen speciale projec-
ten gestart. Voorbeelden zijn het bedrukken van sjaals, dat goed aansloeg bij
meisjes, en het ontwerpen van een catwalk op de computer. Bij het laatste
ging de interesse van meisjes meer uit naar het lopen op de catwalk dan naar
het ontwerpen ervan. Ook bij het werven van meisjes voor het Computer
Clubhuis is volgens de coördinator geduld gewenst en moeten niet te snel
resultaten worden verwacht.

. Conclusie: het belang van netwerken

Wanneer we de discussie over de digitale kloof in ogenschouw nemen, dan
wordt de definitie van het probleem tegenwoordig minder bij het bezit van
een computer gelegd en veel meer bij het aanleren van bepaalde digitale
vaardigheden en het deel uitmaken van een sociaal netwerk (Van Dijk ;
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De Haan ). Geen toegang hebben tot de juiste sociale netwerken is een
nieuwe vorm van sociale uitsluiting. Om te voorkomen dat bepaalde groepen
van de informatiesamenleving worden uitgesloten, heeft de overheid het idee
van ‘digitale trapveldjes’ in achterstandswijken gelanceerd. Het Amsterdams
Computer Clubhuis is in een wijk gevestigd waar relatief veel allochtone
gezinnen wonen, en biedt de kinderen uit die gezinnen kansen die zij anders
nooit gehad zouden hebben.

De specifieke aanpak en de internationale contacten van het Computer
Clubhuis zijn een bijzonder opvallend kenmerk van het centrum. Het Com-
puter Clubhuis heeft evenals de digitale trapveldjes als doel het toegankelijk
maken van ICT, het versterken van de arbeidsmarktpositie van de deelnemers
en het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk. Maar in plaats van com-
putercursussen aan te bieden, zoals de digitale trapveldjes doen, stimuleert
het Computer Clubhuis jongeren eigen interesses op de computer te ont-
wikkelen. Dit gebeurt zo veel mogelijk samen met andere leden, mentoren
en stafleden in een omgeving waar respect en waardering voor elkaar is. Uit
het bovengenoemde verslag van de dagelijkse gang van zaken in het Compu-
ter Clubhuis is duidelijk geworden dat dergelijke doelen niet eenvoudig in de
praktijk worden gebracht en dat hier tijd voor nodig is.

Lidmaatschap van het Computer Clubhuis geeft jongeren toegang tot een
uitgebreid nationaal en internationaal netwerk dat zij van huis uit niet bezit-
ten. Het is een dynamische en bruisende plek waar verschillende mensen en
organisaties samenkomen die kennis over ICT uitwisselen, multimediaprojec-
ten starten en nieuwe sociale contacten inbrengen. De jongeren die het Com-
puter Clubhuis bezoeken, hebben hier direct of indirect profijt van. Op deze
wijze levert het Computer Clubhuis, hoe minimaal ook, een bijdrage aan het
dichten van de digitale kloof tussen allochtone en autochtone jongeren.
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Noten

 Mondelinge mededeling van de voorzitter van het bestuur.
 Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een driejarig internationaal internetpro-

ject dat in Engeland, Duitsland en Maleisië door antropologen wordt uitgevoerd en

gefinancierd wordt door de Volkswagen Foundation (-). In dit onderzoek

staan e-government en de identiteit van migrantengroepen centraal met als leidende

vraag of ICT tot de empowerment van migranten kan leiden. Zie http://www.s-

hb.de/~netculture
 Deze manier van werken heeft op verschillende manieren de resultaten beïnvloed. In

het begin moesten jongeren wennen aan de rol van de autochtone onderzoekster.

Het leek wel alsof zij in het bijzijn van de onderzoeker extra grappen gingen maken

over de negatieve beeldvorming van allochtonen en over hun vermeende gebrek aan

integratie. Na verloop van tijd waren ze aan de onderzoeker gewend en werd dat

minder. Door de participatie is eveneens ervaren hoe moeilijk het is om de ambi-

tieuze doeleinden van het project in praktijk te brengen.
 Het Clubhuis is zes dagen per week van . tot . uur geopend, twee dagen in

de week tot . uur, op woensdag van . tot . uur en op zaterdagmiddag

van . tot . uur. Van half november  tot eind juni  is het Clubhuis

meestal op maandag- en dinsdagmiddag, soms op donderdagmiddag van . tot

. uur bezocht. Vanaf  januari  was het Clubhuis op maandag alleen toe-

gankelijk voor meisjes.
 Een staflid van Surinaamse afkomst is vroeger jongerenwerker geweest en beheert

nu onder andere het netwerk, de autochtone coördinator heeft een kunstachter-

grond en het derde staflid is een autochtone medewerkster die als vrijwilligster in

het Computer Clubhuis is begonnen. Allen werken in deeltijd.
 Jaarlijks komen de coördinatoren van alle Computer Clubhuizen voor overleg in

Boston bij elkaar. Eén keer per twee jaar is er ook een internationale ontmoeting

voor de junior mentoren van de computerclubhuizen. In september  hebben

hieraan twee jongeren van het Amsterdams Computer Clubhuis meegedaan. Ze

vonden het een ‘geweldige ervaring’ om zoveel verschillende jongeren te ontmoeten.

Ze hebben in internationale teams een paar dagen respectievelijk aan een muziek-

project gewerkt en een website gebouwd.
 Het percentage etnische minderheden (%) ligt op -- boven het stedelijk

gemiddelde. Turken en Marokkanen zijn in deze wijk oververtegenwoordigd.
 De mentoren hebben een Surinaamse, Marokkaanse, Iraanse, IJslandse of autochto-

ne achtergrond. Sommigen zijn werkzaam (geweest) in de techniek, computerbran-

che of pedagogiek.
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 Een belangrijke sponsor is bijvoorbeeld Schiphol, dat projecten heeft gefinancierd

als het maken van een jongerenwebsite en een documentaire.
 Bijvoorbeeld Stichting Welzijn Oost, die mediaproducties voor jongeren organiseert

en uitzendingen verzorgt op de lokale omroep.
 Deze jongen heeft een televisieoptreden gehad in het actualiteitenprogramma Twee

Vandaag (augustus ), dat aandacht besteedde aan de demonstratie van Marok-

kaanse jongeren in Amsterdam-West naar aanleiding van het doodschieten van een

Marokkaanse man door een politieagent. Hij deed ook mee aan een programma

over jongeren van de lokale televisie (oktober ).
 Deze aandacht voor meisjes hangt ook samen met een van de taken van een stagiaire

om speciale activiteiten voor meisjes te stimuleren.
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 Digitale democratie binnen de gemeente 
Hoogeveen

Renée van Os en Nicholas W. Jankowski

. De opkomst van het internet in de gemeentepolitiek

In het voorjaar van , enkele maanden voor de gemeenteraadsverkie-
zingen en even later ook de Tweede-Kamerverkiezingen, presenteerde een
nieuwe politicus zich in de media. Pim Fortuyn kondigde aan Nederland op
politiek en bestuurlijk vlak te willen hervormen. Hij wist bevolkingsgroepen
te mobiliseren die voorheen niet geïnteresseerd waren in politiek. Het wordt
pijnlijk duidelijk dat de eens zo felbevochten democratie in het slop geraakt
is. De afstand tussen burgers en volksvertegenwoordiging is zo toegenomen
dat burgers niet meer de moeite nemen om naar de stembus te gaan. Soortge-
lijke ontwikkelingen voltrekken zich ook in andere westerse landen (Coleman
en Gøtze : ). Een matige opkomst bij verkiezingen vormt een belang-
rijke graadmeter voor het functioneren van het politieke systeem (Depla :
). Het maatschappelijke probleem dat Fortuyn in het voorjaar van  aan
de orde stelde, werd jaren eerder reeds erkend door diverse wetenschappers in
binnen- en buitenland (Van Dijk : ; Tsagarousianou ). In dit
kader spreekt men ook wel van een ‘crisis van de democratie’.

Tevens heeft zich het afgelopen decennium een ander maatschappelijk
verschijnsel voltrokken: de opkomst van het internet. Terwijl in  nog
slechts  procent van de Nederlanders een personal computer (pc) bezat,
was dit aantal in  reeds opgelopen naar  procent (Van Dijk et al.
). Eind  was  procent van de Nederlanders in het bezit van een
pc en had  procent van de Nederlanders thuis de beschikking over een
internetaansluiting (De Haan ). Naar verwachting zullen in  één
miljard mensen wereldwijd gebruikmaken van het internet (Slevin ).

Door vele wetenschappers wordt de opkomst van de nieuwe informatie- en
communicatietechnologie (ICT) gezien als een mogelijke factor in de ople-
ving van de betrokkenheid van burgers bij de democratie. Nieuwe media (en
dan met name het internet) zouden wel eens drempelverlagend kunnen wer-
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ken en participatie van burgers in het politieke proces bevorderen.
Overheidsinstellingen lijken dit ook steeds meer te beseffen. In snel

tempo richten zij websites op, de één nog geavanceerder dan de ander. Zo
beschikte in het voorjaar van  reeds  procent van de Nederlandse
gemeenten over een eigen website (Consumentenbond ), een percenta-
ge dat halverwege  reeds opgelopen is tot bijna honderd procent (
van de  Nederlandse gemeenten).

Het ontstaan van de vele digitale steden eind jaren negentig in Nederland
volgt op het succes van de eerste Nederlandse digitale stad: De Digitale Stad
(DDS). Enkele weken na haar lancering in januari  had DDS reeds tiendui-
zend ‘inwoners’, een aantal dat opliep tot tachtigduizend geregistreerde
gebruikers in  (Beckers en Van den Besselaar ; Brants et al. ).
Zeker in de begintijd waren de verschillende digitale steden veelal georgani-
seerd vanuit eenzelfde bottom-up-principe als aan DDS ten grondslag had gele-
gen. Tegenwoordig worden digitale steden (zie bijvoorbeeld www.residentie.net
en www.purmerend.org) in Nederland voornamelijk opgezet en bestuurd van-
uit een gezamenlijk initiatief tussen overheid, burgers en bedrijfsleven;
laatstgenoemde partijen hebben in bijna alle gevallen een behoorlijk aandeel
in de ontwikkeling en het voortbestaan van de diverse digitale steden. De
overheid is in de meeste gevallen dus slechts één van de initiatiefnemers.

Het overgrote deel van deze ‘digitale steden’ is momenteel nog vooral sta-
tisch ingericht en lijkt een sterke dienst- en informatieverlenende inslag te
hebben. De interactieve mogelijkheden die het internet biedt, worden tot op
heden eigenlijk slechts in zeer beperkte mate benut. Sommige gemeenten
proberen deze interactieve mogelijkheden al wel te benutten en doen pogin-
gen de gemeentelijke website te incorporeren in het proces van politieke deli-
beratie en besluitvorming. Zo ook de gemeente Hoogeveen. Deze gemeente
kan in Nederland gezien worden als een van de pioniers op het gebied van de
interactieve burgerparticipatie. Op de gemeentelijke website www.hoog-
eveen.nl worden burgers verschillende mogelijkheden geboden om in debat te
treden met lokale politici en bestuurders, waar men in toenemende mate ook
gebruik van lijkt te maken. In die facilitering van verschillende soorten on-
line debatten is Hoogeveen tot op heden uniek in Nederland. Geen enkele
gemeente in Nederland laat burgers momenteel zo divers en regelmatig on-
line in debat treden met volksvertegenwoordigers.

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van een onderzoek dat in
het voorjaar van  is uitgevoerd binnen de gemeente Hoogeveen en haar
website www.hoogeveen.nl. Onze interesse ging in het bijzonder uit naar de
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digitale debatten die op de website aanwezig waren, en de plaats die zij inne-
men in het lokale politieke proces. De centrale vraagstelling van het onder-
zoek luidde dan ook als volgt:

Op wat voor manier en in welke mate dragen online discussies binnen de digita-
le stad www.hoogeveen.nl bij aan het lokale politieke proces?

Om antwoord te geven op deze vraag is een casestudie uitgevoerd. Ten eerste
zijn interviews () gehouden met de verschillende betrokken politieke acto-
ren: burgers, lokale politici en bestuurders (burgemeester en wethouders).
Verder is een selectie van de op de website aanwezige online discussies (
van de  aanwezige discussies) onderworpen aan een kwalitatieve inhouds-
analyse teneinde de resultaten van de interviews in een breder perspectief te
kunnen plaatsen. Aanvullend zijn enkele participerende observaties uitge-
voerd tijdens twee online evenementen.

In paragraaf . wordt nader ingegaan op de theoretische invalshoek van
de studie: de betekenis van ICT voor de democratie, en de manier waarop een
dergelijke digitale democratie vorm kan krijgen. In paragraaf . wordt die-
per ingegaan op de digitale stad Hoogeveen en de daarop aanwezige online
discussies. In paragraaf . worden de belangrijkste resultaten en conclusies
van het onderzoek weergegeven. Tot slot wordt in paragraaf . een korte
reflectie geboden waarin gepoogd is de onderzoeksresultaten in een breder
(toekomst)perspectief te plaatsen. We geven hier enkele concrete aanbeve-
lingen die voor beleidsmakers in Nederland interessant kunnen zijn bij de
implementatie van online discussies in het politieke of beleidsproces.

. Theoretische invalshoek: de betekenis van ICT voor de democratie

De democratische potentie van het internet ligt volgens vele onderzoekers in
de mogelijkheid nieuwe publieke sferen te bevatten (Dahlberg ; Keane
: -). Met het begrip publieke sfeer wordt teruggegrepen naar
Habermas, die dit begrip direct koppelt aan het idee van deliberatie, oftewel
onderling discussiëren (Habermas ; ). De ideale versie van publieke
sfeer is, volgens Schneider (: ), ‘one in which all members of a polity as
independent and private citizens, have an opportunity to participate in ratio-
nal-critical debate of topics relevant to their public lives’.

In de twintigste eeuw is de publieke sfeer echter steeds verder afgeraakt
van het hierboven geschetste ideaaltype en heeft zij een bescheiden plaats
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gevonden in de parlementaire discussies binnen de representatieve democra-
tie (Habermas ). Een moderne democratie bevat tegenwoordig dan ook
twee poten: enerzijds representatie in de vorm van volksvertegenwoordigers
(de parlementaire discussie), anderzijds participatie van burgers in het poli-
tieke proces (Benhabib : ; Gimmler ). Het is juist de deliberatie
tussen burgers en volksvertegenwoordigers die zorgt voor een ‘sterke’ demo-
cratie (Barber ).

De mogelijkheden voor burgers om politieke informatie tot zich te nemen
en/of in discussie te treden met volksvertegenwoordigers zijn juist met het
internet groter en diverser geworden. Niet alleen neemt het aantal politiek
gerelateerde websites in snel tempo toe, ook zijn op het internet steeds meer
ruimtes te vinden waar burgers met elkaar of met volksvertegenwoordigers
in debat kunnen treden over de hen betreffende aangelegenheden of
gemeenschappelijke zaken (Dahlberg ). Binnen het uitgevoerde onder-
zoek in de gemeente Hoogeveen is dan ook specifiek gekeken naar deze on-
line politieke discussies en de rol die zij innemen in het lokale politieke pro-
ces.

Hacker en Van Dijk (: ) geven de volgende definitie van het concept
digitale democratie: ‘a collection of attempts to practice democracy without
the limits of time, space and other physical conditions, using ICT or CMC



instead, as an addition, not a replacement for traditional “analogue” practices’.
Deze beoefening van democratie bestaat eigenlijk uit twee delen. Ten eerste
moeten burgers goed geïnformeerd zijn over de hun aangaande bestuurlijke en
politieke kwesties. Overheidsbeleid zou er dan ook op gericht moeten zijn
eventuele belemmeringen in toegankelijkheid van politieke zaken te overko-
men en tevens te zorgen voor een goede informatievoorziening (Tsagarousi-
anou : ). In dit onderzoek veronderstellen we, in navolging van Jan-
kowski et al. (), dat goed geïnformeerde burgers een noodzakelijke
voorwaarde zijn voor een gelijkwaardige participatie aan (online) debatten
met volksvertegenwoordigers. Dit debat (het tweede onderdeel van de boven-
genoemde beoefening van democratie) heeft uiteindelijk dus tot doel de
democratie ‘sterker’ te maken, dat wil zeggen dat het standpunt van volksver-
tegenwoordigers (deels) gebaseerd is op een discussie met hun ‘achterban’.
Dit impliceert een invloedsrelatie van de burger richting de volksvertegen-
woordiger.

Bovenstaande principes staan weergegeven in het getoetste driefasen-
model met de stadia informatievergaring, deliberatie en deelname in besluit-
vorming. Dit driefasenmodel is grotendeels gebaseerd op het model van Tsa-
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garousianou (: ). Hieronder wordt kort per fase weergegeven op wat
voor manier deze in het onderzoek aan de orde is geweest. Doel van het
onderzoek is uiteindelijk geweest om meer inzicht te verkrijgen in hoe deze
drie fasen zich tot elkaar verhouden, om vervolgens meer duidelijkheid te
hebben over welke plaats de online discussies innemen in het lokale politieke
proces.

Informatievergaring: De mate van geïnformeerdheid van de deelnemers aan
de discussie (hiermee worden met name burgers bedoeld) wordt als noodza-
kelijke voorwaarde gezien om met anderen in discussie te kunnen treden. In
dit onderzoek is de mate van geïnformeerdheid van burgers slechts beperkt
getoetst, namelijk door in de interviews aan de betrokken burgers te vragen
of zij het idee hadden over voldoende informatie te beschikken om vol-
waardig mee te discussiëren.

Deliberatie: De online discussies worden getoetst op elementen van ‘publie-
ke sfeer’, zoals gelijkheid en diversiteit van deelnemers, en de mate waarin
deelnemers rekening houden met andermans standpunten. Ook is het van
belang dat enige mate van consensus wordt bereikt in de discussie. Tevens
wordt door middel van interviews met betrokken volksvertegenwoordigers
en burgers getracht inzicht te krijgen in hun ervaringen met het online dis-
cussiëren en in de waardering die zij voor deze manier van debatteren heb-
ben.

Deelname aan besluitvorming: Zoals al eerder naar voren is gebracht, zou
deliberatie tussen burgers en politici/bestuurders uiteindelijk moeten leiden
tot een bepaalde ‘invloed’ van de eerste partij op de tweede. Idealiter zouden
volksvertegenwoordigers na een debat met burgers de uitkomsten moeten
meenemen naar bijvoorbeeld de gemeenteraad of een vergadering van het
college van burgemeester en wethouders. Binnen de discussie zelf kunnen
tekenen van deze deelname aan besluitvorming van burgers gevonden wor-
den, bijvoorbeeld wanneer zij beleidsopties aandragen en de volksvertegen-
woordiger, na enig debat, aangeeft deze mee te nemen in de parlementaire
discussie. In de interviews met betrokken volksvertegenwoordigers en bur-
gers worden deze aspecten naar voren gebracht teneinde te kunnen achter-
halen welke plaats de online discussies innemen in het politieke (besluitvor-
mings)proces. De perceptie van de betrokkenen, zoals bijvoorbeeld het ver-
trouwen van burgers dat de volksvertegenwoordiger ook daadwerkelijk iets
doet met de uitkomsten van het debat, speelt in deze laatste fase namelijk
een belangrijke rol.
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. Beschrijving van de case: de digitale stad www.hoogeveen.nl

De website van de gemeente Hoogeveen bestaat sinds mei . In eerste
instantie vrij klein van opzet werd de digitale stad een jaar later uitgebreid
met een digitaal gemeentehuis. De gemeente Hoogeveen ziet het verkleinen
van de afstand tussen burger en politiek als een belangrijk doel. Daarvoor wil
zij online zo veel mogelijk informatie en een zo compleet mogelijke dienst-
verlening aanbieden. Verder heeft de website een belangrijke portaalfunctie
naar de Hoogeveense samenleving (Van Os : ).

In de periode - heeft Hoogeveen geëxperimenteerd met drie
vormen van online debat. Ten eerste werd iedere zes tot acht weken een digi-
taal spreekuur georganiseerd. Gedurende één uur beantwoordde een van de
bestuurders vragen van burgers, gecentreerd rondom een bepaald thema. De
capaciteit van zo’n spreekuur lag rond de  vragen en antwoorden in één
uur. Burgers konden tijdens het digitaal spreekuur vragen indienen. De web-
master stuurde de vragen – na screening – vanaf zijn computer door naar de
computer van de bestuurder (die in dezelfde kamer zat), die de vraag vervol-
gens beantwoordde, waarna zowel vraag als antwoord zichtbaar werd voor
de online bezoekers van het digitaal spreekuur. Door deze indirecte manier
van vraag en antwoord bleek het erg moeilijk te zijn een echte discussie te
voeren, zeker ook omdat de webmaster als tussenpersoon tussen de burgers
en de bestuurder fungeerde. In verband met de beperkte tijd en discussie-
ruimte is het meerdere malen voorgekomen dat niet alle vragen van burgers
voorgelegd konden worden aan de bestuurder. De gemeente Hoogeveen
heeft inmiddels besloten de digitale spreekuren voort te zetten. Op  mei en
 oktober  hebben weer digitale spreekuren plaatsgevonden.

Ten tweede was voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 
door de afdeling Communicatie een digitaal debat georganiseerd. Zowel bur-
gers als politici konden binnen dit debat een aparte discussielijn opstarten.
Gedurende twee uur zijn  discussies (‘threads’) opgestart. Vooral stand-
punten uit de verschillende verkiezingsprogramma’s werden aan de orde
gesteld. Voor deze gelegenheid had de afdeling Communicatie alle politieke
partijen uitgenodigd naar het gemeentehuis te komen en waren er in een
ruimte een dozijn computers geplaatst waarachter de lokale politici konden
plaatsnemen. Burgers konden vanaf een andere locatie, bijvoorbeeld thuis,
deelnemen. Tevens was er een openbare computer in het gemeentehuis
geplaatst. Alle bijdragen waren direct online zichtbaar zonder tussenkomst
van een tussenpersoon. Dit resulteerde in enkele levendige debatten tussen
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Digitale democratie binnen de gemeente Hoogeveen

Figuur . Impressie van enkele digitale spreekuren op www.hoogeveen.nl

de verschillende politici en burgers, die zelfs enkele weken later nog veelvul-
dig bekeken werden door bezoekers van de website.

Ten derde bestond (en bestaat nu nog steeds) op www.hoogeveen.nl de
mogelijkheid een discussie op te starten of een reactie te plaatsen op het on-
line discussieplatform ‘Mijn mening’. Waar er bij de eerste twee discussies-
oorten sprake was van synchrone communicatie, kon men op het discussie-
platform  uur per dag een bijdrage plaatsen binnen vier thema’s: ‘over het
leven’, ‘over Hoogeveen’, ‘over gemeentelijk beleid’ of ‘over de gemeenteraads-
verkiezingen’. De laatste categorie was speciaal in het kader van de gemeente-
raadsverkiezingen toegevoegd, de andere drie categorieën hebben een per-
manente status. Ten tijde van het onderzoek (voorjaar ) liepen er 
discussies op het online discussieplatform. De looptijd van deze discussies
varieerde van enkele dagen tot enkele maanden, en ook in aantal bijdragen
varieerden de discussies: sommige bevatten slechts één of enkele bijdragen,
aan andere discussies namen zowel burgers als volksvertegenwoordigers fre-
quent deel. Alle discussies op het online discussieplatform waren opgestart
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door deelnemers die niet direct identificeerbaar waren als bestuurder of
lokale politicus. De bijdragen op het online discussieplatform waren in
negentig procent van de gevallen geplaatst door burgers.

Figuur . Discussie op het discussieplatform ‘Mijn mening’ op www.hoogeveen.nl

. Resultaten en conclusies: stand van zaken binnen de gemeente
Hoogeveen 

Wie participeert er: de relatie tussen online en offline participatie van
burgers
In het onderzoek is naar voren gekomen dat burgers die zich online binnen
de lokale politiek begaven (door deel te nemen aan de online discussies),
veelal tevens in ‘offline’ politieke situaties participeerden (bijvoorbeeld door
deel te nemen aan een inspraakavond). Grofweg konden twee groepen bur-
gers onderscheiden worden: enerzijds is er een groep burgers die reeds enke-
le jaren betrokken is bij de lokale politiek (door bijvoorbeeld zitting te heb-
ben in een gemeentelijke commissie) en daarnaast zo af en toe een bezoekje
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brengt aan de website www.hoogeveen.nl en de daarop aanwezige discussies.
Deze burgers participeerden met name in discussies op het online discussie-
platform. Andere directe vormen van online debatteren vonden zij veelal ‘te
snel’ gaan.

Anderzijds bleek er binnen de gemeente Hoogeveen een groep jongeren
te zijn die juist door deelname aan één of meer online debatten geïnteres-
seerd is geraakt in politieke zaken: de drempel om zich ook op andere terrei-
nen van de lokale politiek te begeven was voor hen veel lager geworden. Zo is
inmiddels naar aanleiding van een digitaal spreekuur en een discussie op het
online discussieplatform een jeugdraad opgericht binnen de gemeente
Hoogeveen. In die zin heeft het internet voor deze jongeren een drempelverla-
gende werking gehad voor politieke kwesties. Bij beide groepen burgers bleken
online en offline politieke participatie dus samen te gaan. Echter, alle betrok-
ken burgers waren van mening dat online participatie in ieder geval offline
participatie nooit helemaal zou kunnen vervangen. Wat hen betreft, zal on-
line politieke participatie altijd een aanvulling blijven op offline participatie,
vooral vanwege het ontbreken van face-to-face-contact met opponenten in
online debatten en het gemis van de daarbij behorende non-verbale commu-
nicatie.

Overigens plaatsten alle betrokkenen kanttekeningen bij de waarde van
het internet voor politieke zaken in het algemeen en de online participatie
van burgers in het bijzonder. Op dit moment maakt slechts een beperkt deel
van de bevolking gebruik van het internet (in Nederland ligt het internetge-
bruik ongeveer op  procent, wat ons land in de top-drie van Europa
plaatst) en worden grote verschillen in participatie gevonden naar oplei-
dingsniveau en sociale klasse. En het feit dat iemand gebruikmaakt van het
internet, hoeft nog niet te betekenen dat deze persoon het internet gebruikt
voor politieke doeleinden. Zo participeerden in de  geanalyseerde online
discussies in totaal ongeveer  personen (zowel burgers als volksvertegen-
woordigers). Aangezien de Hoogeveense gemeenschap uit zo’n .
inwoners bestaat, is dit aantal relatief klein. Dat betekent echter niet dat het
internet ‘nutteloos’ zou zijn; zo hanteert de gemeente Hoogeveen het uit-
gangspunt dat het internet slechts één van de communicatiemiddelen is om
haar inwoners te betrekken in de lokale politiek. En op ‘offline’ politieke bij-
eenkomsten komen meestal ook geen honderden burgers af, zo vertelt een
van de politici. Met name in het bereiken van jongeren lijken er in de toe-
komst mogelijkheden te liggen. Dit is een groep burgers die – in ieder geval
in Hoogeveen – sterker betrokken is geraakt bij de lokale politiek door deel-
name aan één of meer online discussies.
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Waardering van de online debatten
De politici waardeerden de online discussies en de mogelijkheden die deze
bieden voor burgerparticipatie, over het algemeen minder positief dan de
burgers. Niet alleen nam slechts een klein deel van de politici deel aan de
online discussies (vooral binnen de discussies op het online discussieplat-
form participeerden zelden politici), zij twijfelden eigenlijk in het algemeen
aan het feit of burgers wel ‘capabel’ zouden zijn om een politiek debat te voe-
ren op een gelijkwaardig niveau; besluitvorming viel volgens hen voorname-
lijk onder hún verantwoordelijkheid. Bij online deliberatie zouden met name
burgers met elkaar in debat moeten treden; politici konden dan de discussie
van een afstand volgen, om daarna zelf onderling tot besluitvorming te
komen. Actief participeren in de online discussies zagen de meesten van hen
niet zitten, en in de debatten waarin zij wel participeerden, (voornamelijk
binnen het digitaal debat) leidde de discussie meestal niet tot inhoudelijke
besprekingen van politieke kwesties, maar ging het er voor de politici met
name om hun standpunt als politieke partij naar voren te brengen. Het hier-
onder staande citaat uit het digitaal debat is een treffend voorbeeld hiervan:
een burger levert kritiek op een van de standpunten van een bepaalde politie-
ke partij, maar in plaats van dat de betreffende politicus hier inhoudelijk op
ingaat, verwijst hij haar naar de stembus.

Participerende burger: ‘Volgens mij moet uw politieke partij niet staan achter
een 24-uurseconomie. En heeft kijken naar arbeidsomstandigheden niet de prio-
riteit! Eerder zou je toch stelling moeten nemen tegen een koopzondag in Hoog-
eveen! Waarom moet je meedoen? […] Jullie schrijven zelf dat je geen eenheids-
worst bent als politieke partij. Wil dat dan ook niet zijn!’ 
Politicus: ‘Mevrouw, u weet waar u terecht kunt op 6 maart.’

De bestuurders (burgemeester en wethouders) waren over het algemeen
positiever in hun oordeel: zij waren wel degelijk van mening dat het internet
actieve burgerparticipatie zou kunnen bevorderen, en zagen het als een taak
van de gemeente om in deze online debatten te voorzien. Het volgende citaat
uit een van de interviews geeft deze mening duidelijk weer.

Bestuurder: ‘Nou, een beetje beleidsmaker moet de discussie aandurven, niet
het angstige gedrag van “dan zit ik er later aan vast”.’

Hier raakt de bestuurder ook meteen de kern van de geobserveerde terug-
houdendheid van lokale politici (en in mindere mate de bestuurders): bijdra-
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gen binnen een online discussie zijn voor iedereen direct leesbaar, en daar-
naast staan gedane uitspraken ook nog eens ‘zwart op wit’. Politici die parti-
cipeerden in één of meer online discussies, bleken daardoor geen concrete
uitspraken te willen doen, wat weer negatieve reacties van burgers tot gevolg
had. Zij waardeerden de online discussies dan ook niet altijd positief; teke-
nen van frustratie konden binnen de online discussies teruggevonden wor-
den. Soortgelijke patronen zijn tevens teruggevonden binnen de digitale
spreekuren, waar de bestuurders ook enigszins terughoudend waren in het
doen van concrete toezeggingen. Die laatste groep volksvertegenwoordigers
bleek echter een meer welwillende en begripvolle houding te hebben, wat
vervolgens ook meer respect tot gevolg had bij de burgers. Uit de gesprekken
met de burgers is wel naar voren gekomen dat zij hopen dat de participatie
en houding van de politici (in het bijzonder op het online discussieplatform)
in de toekomst beter en meer open worden. Verder waardeerden zij de digi-
tale spreekuren positiever; dit bleek toch een aangename manier te zijn om
de doorgaans moeilijk bereikbare bestuurders een vraag te stellen.

De plaats van de online debatten binnen het besluitvormingsproces 
In vervolg op het bovenstaande kwam in het onderzoek dan ook naar voren
dat, als beantwoording van de centrale vraag, de online discussies op
www.hoogeveen.nl ten tijde van het onderzoek geen grote rol speelden in het
lokale politieke proces. Ten eerste participeerden binnen de geanalyseerde
online discussies vooral burgers en werden de politici die zich binnen het
debat begaven, overladen met kritiek, vooral op het online discussieplatform.
Zij bleken vervolgens terughoudend in het doen van toezeggingen, wat weer
frustratie onder de burgers tot gevolg had, zoals reeds eerder naar voren is
gebracht. Deze frustratie kwam op verschillende manieren naar voren, varië-
rend van het plaatsen van beledigende of kleinerende opmerkingen (zowel
naar burgers als naar politici toe) tot het plaatsen van een oproep tot partici-
patie van de afwezige politici, met name op het online discussieplatform.

Binnen de andere twee discussiesoorten is dergelijk gedrag in mindere
mate teruggevonden, zeer waarschijnlijk door het directe contact dat de deel-
nemers met elkaar hadden, en het grotere aandeel van politici en/of bestuur-
ders aan deze discussies. Maar deze twee discussiesoorten bleken ook hun
beperkingen te hebben in het faciliteren van een politiek debat tussen bur-
gers en volksvertegenwoordigers. Zo resulteerde het digitaal debat veelal in
het over en weer plaatsen van standpunten van politieke partijen, en was een
inhoudelijke discussie zelden aanwezig. Want naast dat er bij dit debat spra-
ke was van direct contact, leek er voor deelnemers vooral ook de druk van het
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‘snel reageren’ te bestaan, en namen zij dientengevolge zelden de tijd hun
standpunt te beargumenteren. Daarnaast bleek binnen het digitaal spreek-
uur door de strakke vraag-en-antwoordstructuur een werkelijk debat niet
mogelijk. Door het centraal stellen van de bestuurder was het voor burgers
niet mogelijk op elkaar te reageren, en moest men vaak lang wachten voordat
de bestuurder met een antwoord kwam.

Opgemerkt moet worden dat de gemeente Hoogeveen ook niet de inten-
tie had om binnen het digitaal spreekuur een politiek debat te organiseren.
De doelstelling van dit evenement was vooral om burgers gedurende één uur
de mogelijkheid te geven vragen te stellen aan de doorgaans moeilijk bereik-
bare burgemeester of wethouders. Vooral jongeren bleken van die gelegen-
heid gebruik te maken, een groep burgers die men niet vaak tegenkomt
binnen andere ‘offline’ contactmomenten tussen bestuurder en burger.

Ook bij het online discussieplatform moeten soortgelijke kanttekeningen
geplaatst worden. De gemeente hanteerde het uitgangspunt dat dit een
forum ‘voor en door de burgers’ was, en zag in het forum geen belangrijke
plaats voor burgerconsultatie. Burgerconsultatie moest wat hen betreft voor-
al plaatsvinden binnen de daarvoor opgerichte (‘offline’) werkgroepen en
inspraakavonden. Interactieve mogelijkheden waar al wel gebruik van werd
gemaakt, waren e-mail en een online reactieformulier. Deze zijn echter niet
meegenomen in het onderzoek. Wel was men van mening dat de digitale
debatten in de toekomst een belangrijkere rol zouden kunnen gaan spelen.
In volgende paragraaf wordt dan ook nader ingegaan op de mogelijke rol die
digitale debatten zouden kunnen hebben in lokale besluitvormingsprocedu-
res, en worden er concrete aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen heb-
ben niet alleen betrekking op de situatie in de gemeente Hoogeveen, maar
kunnen voor andere (gemeentelijke) instellingen ook bruikbaar zijn.

. Toekomstvisie: implementatie van online discussies in de lokale
beleidscyclus

Fasering van de beleidscyclus
Geconcludeerd kan worden dat de online discussies op www.hoogeveen.nl ten
tijde van het onderzoek nog geen grote rol speelden in het lokale politieke
proces. De online discussies en de organisatie daarvan bevonden zich min of
meer nog in een beginfase: de middelen waren aanwezig, evenals de bereid-
heid tot organiseren. Dit bleek echter al een doel op zich. De meeste geanaly-
seerde online debatten bevonden zich (meestal op initiatief van een burger)
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reeds in de evaluerende fase van een beleidsproces. In dit late stadium was
het voor de deelnemende burgers onmogelijk nog enige invloed uit te oefe-
nen op de (reeds genomen) beslissingen van de volksvertegenwoordiging.
Een volgende stap zou dan ook door de gemeente gemaakt moeten worden,
namelijk het vroegtijdig plannen en integreren van de online debatten in het
lokale politieke proces. Met name burgers en bestuurders gaven aan in de
toekomst een grotere rol te zien voor de online debatten. Voorafgaand aan de
online discussie zou meer duidelijkheid moeten bestaan over doel en opzet
van de discussies, alsook wat er met de uitkomsten van het debat gaat gebeu-
ren. Deze duidelijkheid, met daarbij een strakkere structuur en moderatie
om naar deze uitkomsten toe te werken (convergentie van meningen als
resultaat van de discussie), zou aan de kant van de burgers waarschijnlijk
minder frustratie opleveren, waardoor de kwaliteit van de debatten verbeterd
wordt. Politici ontwikkelen als gevolg van dit alles wellicht ook een meer
positieve en open houding ten aanzien van de online discussies. Dit alles kan
resulteren in een kwalitatief hoogwaardige publieke sfeer als ondersteuning
van de parlementaire discussie, hetgeen de democratie ‘sterker’ maakt, zoals
in de theorie besproken is.

Het hieronder gepresenteerde model geeft deze integratie van de online dis-
cussies binnen het lokale politieke proces weer. Het model integreert twee
dimensies/processen die in relatie tot elkaar staan. Ten eerste de in paragraaf
. gepresenteerde fasering van het democratisch proces (informatievoorzie-
ning – deliberatie – deelname aan besluitvorming), ten tweede een cyclus
van beleidsontwikkeling. Uitgangspunt van het model is dat binnen ieder
onderdeel van de beleidscyclus een digitaal debat een ander doel zou moeten
nastreven en dienovereenkomstig anders vormgegeven zou moeten worden.
Ook zal de uitkomst van een digitaal debat in iedere fase anders zijn qua
vorm en impact en zal deze dienovereenkomstig op een andere manier haar
weg vinden binnen de lokale politiek.

In de beleidscyclus worden drie fasen onderscheiden: een voorbereidende,
een besluitvormende en een evaluerende fase van beleidsvorming.

In het model komt naar voren dat informatievoorziening, deliberatie en
deelname aan besluitvorming in ieder van de drie beleidsfasen een ander
doel hebben en dienovereenkomstig een andere vorm aannemen. Zo ligt in
de voorbereidende fase binnen de beleidscyclus de nadruk vooral op het bijeen-
brengen van zo veel mogelijk meningen uit verschillende hoeken. Informa-
tieverstrekking door de verschillende deelnemers (bijvoorbeeld brainstor-
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men) is dan ook een belangrijk onderdeel, zowel binnen het debat als vooraf-
gaand daaraan. Een online discussie in de vorm van het digitaal debat (zie
paragraaf .) zou binnen deze fase het beste passen, met name door het
snelle en interactieve karakter. Eventuele uitkomsten moeten vervolgens
meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van beleid.

In de tweede fase, de besluitvormende fase, moet het onderwerp vervolgens
inhoudelijk besproken worden. De nadruk zou binnen een dergelijk debat
dan ook vooral moeten liggen op de afweging van de verschillende argumen-
ten, met als doel tot een bepaalde mate van consensus te komen. De in het
debat aanwezige volksvertegenwoordigers moeten de uitkomsten van het
debat vervolgens meenemen in de parlementaire discussie (bijvoorbeeld in
de gemeenteraad). Een asynchrone online discussie (zoals op het online dis-
cussieplatform) lijkt hier het meest geschikt voor, omdat deelnemers hier de
mogelijkheid hebben andere argumenten zorgvuldig te lezen alvorens zelf
een mening te vormen.

Digitale debatten in de evaluerende fase zouden er vervolgens op gericht
moeten zijn het uitgevoerde beleid te evalueren en eventuele verbeterpunten
voor de toekomst te bespreken. Input van een dergelijk overleg bestaat – naast
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het gevoerde beleid zelf – ook uit punten van kritiek en zaken waar men in de
uitvoering van het beleid tegenaan is gelopen. Doel van dit debat moet zijn om
verbeterpunten voor toekomstige beleidsvorming te definiëren. Ook hier zou
een asynchrone discussie het beste passen, zodat de deelnemers voldoende tijd
hebben hun standpunt te formuleren. Een debat in de vorm van een digitaal
spreekuur kan ruimte bieden aan een evaluatie van wat lichtere zaken.

Uit het bovenstaande komt naar voren dat (gemeentelijke) instellingen dui-
delijke doelen zouden moeten definiëren voor een online discussie en dien-
overeenkomstig ook moeten kiezen voor een bepaalde vorm. Ligt het accent
op brainstormen (‘wat leeft er onder de bevolking’), dan zijn andere vormen
van digitaal debat passend dan wanneer men beleidsissues inhoudelijk wil
bespreken met betrokken burgers. Het is echter te allen tijde noodzakelijk
dat iedere deelnemer over de juiste informatie beschikt en een constructieve
houding aanneemt binnen het debat. Hiermee bedoelen wij ten eerste dat
deelnemers aan het debat elkaar moeten respecteren (en dus geen kleineren-
de of beledigende uitlatingen doen), maar ook moeten volksvertegenwoordi-
gers de intentie hebben (en dat ook naar voren brengen) de uitkomsten mee
te nemen in de parlementaire discussie. En wanneer de organisatoren van
het debat duidelijker naar voren brengen in welke fase van de beleidscyclus
het debat gevoerd wordt, zullen burgers zich naar alle waarschijnlijkheid ook
constructiever opstellen, zodat het debat een plaats kan krijgen binnen het
politieke proces.

Want deliberatie tussen burgers en volksvertegenwoordigers is nu juist
datgene wat een democratie ‘sterker’ maakt (zie paragraaf .). Kansen voor
een actievere participatie van burgers in het politieke proces mogen niet
gemist worden, zeker nu met de komst van het internet de discussiemoge-
lijkheden talrijker en diverser zijn geworden.

Noten

 Zie www.webdam.nl voor actuele cijfers. Op de website www.webdam.nl, een initiatief

van de organisatie Gemeenteweb – het landelijk platform voor overheden en inter-

net – is een up-to-date monitor te vinden van een groot deel van de gemeentelijke

websites. Website geraadpleegd op  september .
 Dit onderzoek is gebaseerd op de afstudeerscriptie van de eerste auteur (Van Os

). Een deel van de bevindingen werd gepresenteerd tijdens een conferentie over

‘electronic democracy’ ( Jankowski en Van Os ).
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CMC: computer-mediated communication.

 Een soortgelijke opdeling van het democratisch proces in verschillende fasen is

onder andere gemaakt door Jan Steyaert en Jos de Haan. Zij refereren aan een SMO-

publicatie waar gesproken wordt over een hiërarchie in democratische activiteiten

(oftewel een ‘participatiehiërarchie’), die bestaat uit de treden informatie, agenda

bepalen, debat, consultatie en beslissen (Steyaert en De Haan : ).
 Zie voor exacte gegevens http://europa.eu.int/comm/public_opinion/, Flash Eurobaro-

meter , november : ‘Internet and the public at large’. Website geraadpleegd

op  september .
 Driessen et al. () hebben in opdracht van het ministerie van Binnenlandse

Zaken het ‘Raamwerk Digitale Debatten’ opgesteld, waarin wordt ingegaan op hoe

digitale debatten in de verschillende fasen van de beleidscyclus georganiseerd kun-

nen worden.
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 Lessen uit de praktijk, inspiratie voor 
beleid

Jos de Haan en Oene Klumper

In het Jaarboek ICT en samenleving  lag het accent op inzichten over de ver-
spreiding van ICT onder de gehele bevolking, op het gebruik ervan in verschil-
lende contexten voor uiteenlopende doeleinden en op de ongelijkheden die
dit met zich meebracht (De Haan en Steyaert ). Dit Jaarboek ICT en
samenleving  richt zich voornamelijk op de mogelijkheden van ICT om de
sociale kwaliteit te versterken. Deze mogelijkheden liggen niet alleen in han-
den van individuele burgers en overheden, maar ook in die van intermediaire
organisaties ofwel het maatschappelijke middenveld. Meer dan in het vorige
jaarboek ligt het accent nu op de benutting van ICT in lokale praktijken. Hoe
gaan burgers, overheden en intermediaire organisaties om met ICT zodat
beoogde doelen beter kunnen worden bereikt? Dit jaarboek bundelt
beschrijvingen van onderzoek naar de sociale gevolgen van ICT of, om het
preciezer te formuleren, onderzoek naar de effecten van (overheids)interven-
ties in het sociale domein.

Het Jaarboek  komt hiermee tegemoet aan de voornaamste kritiek op
het vorige jaarboek. Al in die editie had Cadat () graag een beschrijving
gezien van de meerwaarde van ICT bij sociale interventie. Zijn roep om effect-
rapportage van tal van experimenten, zoals de digitale trapvelden, de digitale
broedplaatsen en andere digitale initiatieven, is begrijpelijk. Zowel vanuit de
gedachte van accountability van overheden als vanuit de wens om lessen uit de
praktijk te trekken ter verbetering van bestaand beleid is het wenselijk om
effecten van zulke experimenten te onderzoeken. Helaas wordt nog te vaak
vergeten om bij aanvang van nieuwe projecten ook na te denken over hoe de
gevolgen van interventies in kaart kunnen worden gebracht. Cruciale aspec-
ten van onderzoek in lokale situaties, zoals het organiseren van een nulme-
ting en van een controlegroep, worden daarbij nog wel eens over het hoofd
gezien. Verder is enig geduld nodig, omdat onduidelijk is op welke termijn
de effecten mogen worden verwacht. Anderzijds is er op veel plaatsen wel
goed nagedacht over een gepaste onderzoeksopzet en zijn onlangs de eerste
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bevindingen bekendgemaakt. Dit biedt nu mogelijkheden om stil te staan bij
het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Wat hebben uiteenlopende
beleidsinterventies nu eigenlijk opgeleverd? Een selectie uit het onderzoek is
in dit jaarboek gepresenteerd en in dit hoofdstuk wordt daar een recapitula-
tie van gegeven.

Bij het samenstellen van het jaarboek is uitgegaan van vier thema’s die het
domein afbakenen waarop SQM haar activiteiten richt, te weten buurt en
wijk, veiligheid, integratie en burgerparticipatie. Deze thema’s zijn richting-
gevend geweest bij de indeling van dit jaarboek, dat over ieder thema ten
minste één hoofdstuk bevat. Het is goed te merken dat veel onderzoek geïn-
spireerd is door internationale, vooral Noord-Amerikaanse, bevindingen.
Met onderzoek van onder meer Robert Putnam, John Robinson en Barry
Wellman als oriëntatiepunt is internationale vergelijking en cumulatie van
inzicht mogelijk. Vooral de bezorgde toonzetting van Putnam over het ver-
val van burgergemeenschappen inspireert veel onderzoekers niet alleen tot
het doen van veldwerk, maar ook tot het aandragen van voorstellen om dit
sociale verval tegen te gaan.

Aan het actieprogramma ICT en sociale kwaliteit (zie hoofdstuk ) ligt de
veronderstelling ten grondslag dat ICT uiteindelijk kan bijdragen aan het ver-
beteren van de kwaliteit van het alledaagse leven van de burger. ICT zou de
sociale cohesie bevorderen en de participatie van burgers doen toenemen.
Voor onderzoekers ligt er echter ook de taak om na te gaan of deze - en
andere - veronderstellingen kloppen. Voordat we de blik richten op de speci-
fieke assumpties die uit de verschillende artikelen voortvloeien, kijken we
eerst naar twee meer algemene veronderstellingen. In de eerste plaats is er de
aanname dat ICT effect heeft op het gedrag en de beleving van mensen. In de
tweede plaats wordt aangenomen dat digitale vaardigheden van burgers een
kernissue vormen bij het realiseren van gewenste effecten. Voordat de lessen
uit de praktijk voor de verschillende thema’s besproken worden, wordt hier
eerst ingegaan op de houdbaarheid van deze algemene veronderstellingen.

Het effect van  op het gedrag en de beleving
Verschillende hoofdstukken laten zich lezen als een waarschuwing tegen te
groot optimisme over de uitkomsten van interventies. Gedragspatronen blij-
ken redelijk stabiel en de assumptie dat diffusie van technologie of de inzet
ervan leidt tot gedragsverandering, verdient zorgvuldige beschouwing. Bec-
kers (hoofdstuk ) roept op tot realisme over de verwachtingen van de effec-
ten van ICT op sociale cohesie. Hij komt tot de conclusie dat zijn onderzoek
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noch het pessimistische beeld over afbrokkelende sociale cohesie, noch uto-
pische visies over de mogelijkheden van ICT voor het verhogen van sociale
cohesie ondersteunt. Ook De Haan blijft graag met beide benen op de grond
staan. Uit zijn onderzoek blijkt dat er nauwelijks verschillen bestaan in tijds-
besteding tussen internetgebruikers en niet-gebruikers (hoofdstuk ). Dit
zegt weliswaar weinig over wat mensen online doen en wat dit voor hen
betekent, maar het biedt (vooralsnog) geen indicatie dat het tot positief
gewaardeerde gedragsverandering leidt. Aan de andere kant houdt het
natuurlijk ook in dat de door sommigen ooit gevreesde negatieve effecten
uitblijven. De angst voor toenemend sociaal isolement door computerge-
bruik blijkt bijvoorbeeld ongegrond.

Nieuwe technologie mag dan, buiten de tijdsduur van het pc-gebruik zelf,
(nog) niet leiden tot significante gedragsverandering, er blijkt wel een ver-
band te bestaan tussen het gebruik van communicatieve toepassingen en de
beleving van sociale relaties. E-mailgebruikers melden vaker dat zij goede
gesprekken voeren, echt begrip ondervinden en meer vertrouwen in de
medemens hebben dan personen die niet e-mailen (De Haan hoofdstuk ).
In hun onderzoek naar ICT-gebruik van Nederlanders en Marokkanen in de
regio Eindhoven komen Linders en Goossens (hoofdstuk ) tot vergelijkba-
re conclusies. De mogelijkheden van internet dragen volgens hen bij aan
meer wederzijds contact en begrip voor een andere cultuur.

Of de perceptie van hogere kwaliteit van het sociale leven het gevolg is van
internetgebruik, kan met de beschikbare gegevens echter niet worden vastge-
steld. Tal van veldexperimenten begeleid met longitudinaal onderzoek zou-
den hier meer inzicht in kunnen verschaffen. In verschillende lokale situa-
ties, zoals de Eindhovense digitale broedplaats Digistein, is een begin
gemaakt met het verzamelen van paneldata, op basis waarvan uitsluitsel
mogelijk is over het causaliteitsvraagstuk. Het is echter nu nog te vroeg om
resultaten van deze onderzoeken te kunnen presenteren. Vooralsnog blijft
het dus moeilijk om iets te concluderen over de mate waarin ICT tot gedrags-
verandering en het realiseren van gewenste effecten kan leiden. Wel is het
mogelijk om in diverse situaties verbanden tussen ICT-gebruik en sociale
cohesie te beschrijven.

Digitale vaardigheden als kernissue van internettoegang
De bottleneck van toegang tot de informatiesamenleving ligt steeds minder
bij het bezit van apparatuur en de aanwezigheid van een internetaansluiting
en steeds meer bij digitale vaardigheden om op een nuttige manier van nieu-
we mogelijkheden gebruik te kunnen maken (Van Dijk et al. ). Volgens
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Beckers (hoofdstuk ) is het belangrijk dat vooral kwetsbare groepen in de
samenleving extra ondersteuning aangeboden krijgen door middel van cur-
sussen of zelfhulpgroepen. Ook Oudshoorn en Brouwer wijzen op het
belang van het leren omgaan met computers en zij benadrukken daarbij het
belang van ‘veilige leeromgevingen’. Voor Brouwer (hoofdstuk ) gaat het dan
om het creëren van rust in het Computer Clubhuis waardoor leden zich
kunnen concentreren en eigen interesses op de computer kunnen ontwikke-
len. Verder ziet zij een belangrijke rol weggelegd voor stimulerende netwer-
ken. Ook Oudshoorn (hoofdstuk ) gaat het erom dat vrouwen deel gaan
uitmaken van netwerken die gebaseerd zijn op wederzijdse hulp en geza-
menlijk leren, waardoor vrouwen zich zelfverzekerder en onafhankelijker
gaan voelen in de omgang met computers en internet. Een duurzame relatie
met de nieuwe technologie opbouwen ziet Oudshoorn dan ook als een
belangrijke voorwaarde voor regelmatig en effectief computergebruik. Deze
duurzaamheid kan pas ontstaan als vrouwen zelfvertrouwen en geloof in
eigen capaciteiten hebben gekregen in het omgaan met computers en inter-
net.

Het welslagen van projecten om digitale vaardigheden te vergroten is er
volgens Oudshoorn verder bij gebaat om de beeldvorming bij te stellen dat
vrouwen digitaal minder vaardig zijn en dat technologie moeilijk en saai is.
Bij uiteenlopende projecten bleek dat het werken met rolmodellen (vrouwe-
lijke ICT-experts) en aansluiting bij de leefstijl en interesses van meisjes suc-
cesvol om deze beeldvorming te doorbreken. Dat dat niet altijd even makke-
lijk is, toont het onderzoek van Brouwer aan. Zij laat zien dat het Computer
Clubhuis, waar jongens veruit in de meerderheid zijn, worstelt met de vraag
hoe het meer meisjes kan aantrekken. Ook in het Clubhuis wordt de oplos-
sing gezocht in de aansluiting bij de interesses van meisjes.

Samen met motivatie en mogelijkheden om ICT te gebruiken vormen digi-
tale vaardigheden een nieuwe vorm van kapitaal. Dit kapitaal vormt een aan-
vulling op verschillende soorten reeds bestaand kapitaal. Motivatie om ICT te
gebruiken en de beschikking over digitale vaardigheden zijn een uitbreiding
van het menselijk kapitaal (human capital), en het bezit van een pc en de toe-
gang tot internet, als mogelijkheden om ICT te gebruiken, vormen een vergro-
ting van het materiële kapitaal. Daar kan nog de hulp bij ICT-problemen en
het advies over ICT van personen uit de sociale omgeving als een specifiek
deel van sociaal kapitaal aan worden toegevoegd. Door deze toevoegingen
aan reeds bestaande vormen van kapitaal samen te brengen en om te dopen
tot ‘digitaal kapitaal’ kan de aandacht beter gericht worden op hoe dit nieuwe
kapitaal ontstaat, en wat de gevolgen ervan zijn. In hoeverre kan digitaal
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kapitaal een bijdrage leveren aan het bereiken van tal van gewaardeerde doe-
len, zoals meer sociale cohesie tussen groepen of meer onderling vertrouwen
in de buurt? Nu steeds meer mensen leren omgaan met pc en internet en het
als een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven gaan gebruiken, groeit het
digitale kapitaal en zou de samenleving daar als geheel beter van kunnen
worden. Of dit inderdaad het geval is of dat er juist averechtse effecten zijn,
wordt hier verder besproken aan de hand van de vier thema’s die aan de inde-
ling van dit jaarboek ten grondslag liggen, te weten sociale cohesie in buurt
en wijk, veiligheid, integratie en burgerparticipatie. Kan ICT als middel inge-
zet worden om wenselijke effecten te bewerkstelligen? En hoe moet dat dan
worden vormgegeven?

Sociale cohesie in buurt en wijk
Steeds meer buurten en wijken hebben een eigen wijkwebsite. Het hoofd-
doel van de meeste websites heeft te maken met het versterken van de sociale
cohesie in buurten en wijken. Veel buurtwebsites ontwikkelden zich tussen
 en  van uitsluitend informatieve naar interactieve websites (Boo-
gers en Lips in hoofdstuk ). Steeds vaker zijn het virtuele discussieruimten
waar wijkbewoners, organisaties en instellingen problemen in de wijk en het
gemeentebeleid kunnen bespreken. Het opzetten en onderhouden van deze
wijkwebsites blijkt vooral het resultaat te zijn van bottom-up-initiatieven van
en door wijkbewoners. Vaak zijn deze sites mede mogelijk gemaakt met
financiële ondersteuning van de gemeente. Dat betekent overigens nog niet
dat een groot deel van de bewoners ook van de wijkwebsite gebruikmaakt.
De gewenste versterking van de sociale cohesie in wijk of buurt door ICT blijft
in belangrijke mate nog toekomstmuziek.

Onderzoek van Beckers (hoofdstuk ) in het Amsterdamse stadsdeel
Zeeburg bevestigt dit beeld. Zijn onderzoek wijst eveneens uit dat het niet
gemakkelijk is om buurtbewoners actief te betrekken bij een buurtwebsite.
Beckers geeft een aantal redenen voor het matige bereik van de wijkwebsite
www.cyburg.nl. Hij wijt dit aan een onduidelijke doelstelling van de website,
de gecompliceerde structuur en technische problemen. Beckers roept dan
ook op om de doelstelling van de wijkwebsite zo duidelijk mogelijk te
maken. Zeker in de startfase kan de wijkwebsite niet tegelijk een portal voor
de buurt zijn, het visitekaartje van een project, een communicatieplatform
voor bewoners, een uithangbord voor de plaatselijke middenstand, een vaca-
turebank en het verzamelpunt van allerlei buurtprojecten. Zijn advies is dan
ook ‘begin simpel, later kan altijd nog functionaliteit worden toegevoegd’.
Voor het versterken van sociale cohesie ziet hij dat simpele begin vooral bij

Lessen uit de praktijk, inspiratie voor beleid

6122 Boom Jaarboek ICT   27-01-2004  09:24  Pagina 181



communicatietoepassingen en hij roept op om verschillende soorten online
communicatie, zowel asynchroon (e-mail, mailinglijsten, forums) als syn-
chroon (chat), te ondersteunen. Verder biedt hij meer praktische tips voor
wijkwebsites: reageer snel op voorstellen van bewoners; sluit aan bij bestaan-
de initiatieven in de wijk; identificeer sleutelfiguren in de wijk en probeer
hen te winnen voor het initiatief; richt de website op betrekkelijk kleine geo-
grafische gemeenschappen, bijvoorbeeld een straat of buurt; en houd de
techniek eenvoudig, zodat deze goed werkt.

Integratie
Integratie gaat in Nederland steeds meer over de inpassing van allochtonen
in een dominant witte cultuur. De discussie over integratie in de informatie-
samenleving strekt zich echter verder uit dan etnische minderheden. Ook
andere groepen zoals ouderen, gehandicapten en langdurig werklozen blijken
kwetsbaar als het erom gaat mee te kunnen doen met de informatiemaat-
schappij. Oudshoorn richt in hoofdstuk  haar aandacht in het bijzonder op
de gebruikersachterstand van ICT bij vrouwen in de informatiesamenleving.
Door het vergroten van digitaal kapitaal is het mogelijk om onderlinge ban-
den tussen burgers te verstevigen, het begrip tussen groepen burgers te verbe-
teren en de maatschappelijke participatie te bevorderen.

Allochtonen zijn op het world wide web nog ondervertegenwoordigd.
Maar het aantal allochtone sites groeit snel en een aantal websites die zich op
etnische groepen richten, trekken een grote schare allochtone bezoekers.
Deze digitale toeloop op allochtone websites betekent nog niet dat allochto-
nen de weg weten te vinden naar door de overheid beschikbaar gestelde ICT-
stimuleringsmiddelen. Linders en Goossens (hoofdstuk ) geven aan dat
allochtone organisaties nauwelijks aanspraak maken op het fonds lokale ini-
tiatieven van de digitale broedplaatsen en andere stimuleringsvormen. De
bottom-up-strategie, die voor wijkwebsites goed werkt, blijkt in allochtone
kring dus nog geen garantie voor succes.

Burgerparticipatie
Het thema burgerparticipatie heeft voornamelijk betrekking op de rol die
ICT kan spelen bij actieve deelname aan de maatschappij. Daarbij kan
gedacht worden aan participatie in onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook aan
politieke participatie. In dit jaarboek gaan Van Os en Jankowski (hoofdstuk
) in op de rol van gemeentewebsites in de lokale politiek. Zij deden onder-
zoek naar een van de meest geavanceerde gemeentewebsites van Nederland,
namelijk die van Hoogeveen. Ondanks deze vooruitstrevendheid speelden
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in  online discussies op www.hoogeveen.nl geen grote rol in het lokale
politieke proces. Participanten vonden bovendien dat online debatten en
andere vormen van digitale participatie altijd een aanvulling zullen blijven op
offline participatie. Dat vonden ook de jongeren, die veelal een grote ver-
trouwdheid met internet koppelen aan een korte historie in de politieke par-
ticipatie. Ook in de lokale politiek wordt de verwachting gekoesterd dat door
de vertrouwdheid van jongeren met internet ook participatie in het – virtue-
le – democratische proces gestimuleerd zal worden.

Maar politieke participatie vraagt om meer dan internettoegang alleen,
namelijk om politieke belangstelling. Voor het ontplooien van online politie-
ke activiteit moeten ook de politici en bestuurders leren omgaan met deze
nieuwe vorm van burgerparticipatie. Net als bij burgers leidt dit onder poli-
tici nog wel eens tot irritatie en frustratie. Uit de case van Hoogeveen blijkt
evenwel dat de wachttijden op antwoorden in de debatten korter moeten
worden, dat er meer duidelijkheid moet zijn over het doel en de opzet van de
discussies en over wat er met de uitkomsten van het debat gebeurt. Online
debatten zijn verder gebaat bij een strakke structuur en moderatie om de dis-
cussie met gezamenlijk resultaat af te sluiten. De rol van online debatten is
verder afhankelijk van de fase in het politieke proces. Burgers en bestuurders
zien in de toekomst wel een grotere rol voor online debatten weggelegd,
maar om een kwalitatief hoogwaardige publieke sfeer tot stand te brengen
moet er op zijn minst aan deze voorwaarden worden voldaan.

Veiligheid
ICT omvat meer dan het gebruik van internet. Hoewel ook dit jaarboek zich
in het bijzonder op internetgebruik concentreert, is er wel een opvallende
uitzondering, namelijk het onderzoek naar cameratoezicht ter vergroting
van subjectieve en objectieve veiligheid. Flight komt in hoofdstuk  tot de
conclusie dat cameratoezicht een positief effect kan hebben, mits het goed is
georganiseerd. Goede organisatie heeft hier betrekking op de verbetering in
de samenwerking tussen de toezichthouders van camerabeelden en buurtre-
gisseurs van politie.

Deze samenwerking is vooral van belang voor het langetermijneffect,
want van camera’s gaat op korte termijn sowieso een schokeffect uit. Het
succes van cameratoezicht is echter niet altijd onverdeeld gunstig. Soms is de
verbetering vooral merkbaar bij de beleving van onveiligheid (subjectief ) en
soms treedt de verbetering vooral op in de feitelijke hoeveelheid criminaliteit
en overlast (objectief ). Bij uitzondering zijn beide het geval. Als bijkomend
succes kan gemeld worden dat de vrees voor verplaatsing van criminaliteit
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naar aangrenzende wijken vaak ongegrond is. Onderzoek in binnen- en bui-
tenland toont aan dat verplaatsing een mogelijk, maar zeker niet een vanzelf-
sprekend gevolg is van preventieve maatregelen. Het nettoresultaat is eigen-
lijk altijd positief. Niet zelden is er zelfs sprake van positieve uitstraling. In
dat geval strekt het positieve effect zich uit tot buiten het gebied waar de
maatregelen werden genomen. Flight komt tot de conclusie dat positieve
effecten kunnen worden versterkt als de politie duidelijk uitstraalt dat crimi-
nele activiteit nergens, niet in het cameragebied maar ook niet erbuiten,
wordt getolereerd. Een andere voorwaarde voor het genereren van positieve
effecten is samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals gemeente,
politie, toezichthouders, justitie en winkeliers, bij het bereiken van hetzelfde
doel.

 in praktijk: inspiratie voor beleid
In dit jaarboek is onderzoek gepresenteerd naar het functioneren van allerlei
initiatieven en interventies met en rondom ICT: wijkwebsites, gemeenteweb-
sites, een Computer Clubhuis, cameratoezicht en projecten om vrouwen
meer zelfverzekerd online te helpen. Veelal ging het om projecten met een
beperkt bereik. Veel hoofdstukken vermelden dat het aantal deelnemers laag
is, en soms ook, zoals in het Computer Clubhuis, dat het laag moet blijven
om gewenste effecten te bereiken. Meestal wordt echter een groter aantal
meer betrokken deelnemers als wenselijk gezien. Voor het verbeteren van de
sociale cohesie in wijken en buurten zou de betrokkenheid van meer buurt-
bewoners bij wijkwebsites wenselijk zijn. Voor het verbeteren van het lokale
politieke klimaat zou de participatie van meer burgers aan de online politie-
ke debatten wenselijk zijn. De integratie van etnische minderheden zou
bevorderd kunnen worden door via websites kennis te maken met de Neder-
landse cultuur. Tezamen zou participatie van burgers in uiteenlopende pro-
jecten kunnen zorgen voor een tegenwicht bij de toenemende individualise-
ring en voor het bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving.

De verschillende hoofdstukken wijzen erop dat het mogelijk is om positieve,
hoewel kleine effecten te realiseren. In sommige hoofdstukken wordt er ook
op gewezen dat succesvolle projecten het resultaat zijn van bottom-up-proces-
sen en dat de overheid in dat geval een ondersteunende rol het beste past. Zo
bleek het merendeel van de door Boogers en Lips onderzochte wijkwebsites
het initiatief te zijn van één of meer wijkorganisaties of van ongeorganiseer-
de bewoners. Van Os en Jankowski lieten zien dat burgers en bedrijfsleven in
bijna alle gevallen een behoorlijk aandeel in de ontwikkeling en het voortbe-
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staan van digitale steden hebben, en dat de geanalyseerde online debatten
meestal het resultaat waren van het initiatief van burgers. Een deel van de
door Oudshoorn onderzochte Europese projecten, zoals de Nederlandse tak
van Webgrrls, bleek het resultaat van bottom-up -strategieën waarin vrouwen
zelf het initiatief namen om zich computers en internet eigen te maken. Ook
binnen projecten worden herhaaldelijk het eigen initiatief en de eigen inte-
resses van deelnemers benadrukt. In het Computer Clubhuis bijvoorbeeld
ligt het initiatief om iets op de computer te maken bij de jongeren zelf.
Oudshoorn benadrukt de inzet van intermediaire organisaties als een suc-
cesfactor bij projecten, waarbij de overheid opnieuw een faciliterende rol kan
spelen (zie ook de inbreng van wijkorganisaties bij het opzetten van wijk-
websites). Deze bevindingen wijzen erop dat de overheid in eerste instantie
enige terughoudendheid past, en dat zij aansluit bij wat zich, op basis van
particulier initiatief, als levensvatbaar heeft gepresenteerd. Wat dat betreft,
heeft de overheid met de aanpak van stimuleringsregelingen zoals de broed-
plaatsen, de trapvelden en de Digitale Pioniers gekozen voor een juiste bena-
dering.

Toch zullen de verwachtingen waarmee de overheid eind jaren negentig
veel ICT-stimuleringsregelingen opstartte, moeten worden bijgesteld. Ook
Van Winden () stelt dat de verwachtingen van stedelijke beleidsmakers
eind jaren negentig te hooggespannen waren. Volgens hem zijn er weinig
aanwijzingen dat deze grote verwachtingen zijn waargemaakt. De kloof tus-
sen de optimistische voorspellingen en de realisatie kan worden verklaard
doordat beleidsmakers ICT vaak beschouwden als directe oplossing van so-
ciale en economische problemen, terwijl de sociale uitsluitingsproblemen
veel complexer liggen. De geringe ICT-adoptie onder achterstandsgroepen is
daarbij een van de bottlenecks. Van Winden benadrukt verder dat meer
moet worden gekeken naar de behoefte van de burgers.

De overheid heeft echter de taak om te stimuleren wat zij zelf wenselijk acht.
Op basis van selectie kan zij ondersteunen en faciliteren wat zich als kansrijk
aandient. Het is dan wel belangrijk zich te realiseren dat het succes van over-
heidsingrijpen altijd mede afhankelijk is van de sociale context waarin de
interventie plaatsvindt. Cameratoezicht werkt het best in combinatie met
gezamenlijk optreden van diverse stakeholders. Participanten in de digitale
debatten vonden het online debat een aanvulling op de offline debatten. Het
onderlinge begrip tussen etnische groepen, verkregen via websites, heeft
invloed op de perceptie van het echte leven en biedt mogelijkheden voor ver-
dere integratie van allochtonen.
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Uit het hier gerapporteerde, en ongetwijfeld ook uit ander onderzoek,
komen tal van praktische tips naar voren om diverse projecten te verbeteren.
Het verzamelen van deze onderzoeksbevindingen kan helpen om het beeld
rond ICT en sociale kwaliteit scherp te stellen. Want hoewel het gepresenteer-
de onderzoek het inzicht in de werking van ICT een stap verder heeft
gebracht, zijn de rol en de mogelijkheden van ICT bij het vergroten van de
sociale kwaliteit toch nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Voor harde uit-
spraken blijft het te vroeg. Wellicht dat de eindevaluaties van de verschillen-
de overheidsinvesteringen, zoals Kenniswijk, de digitale trapveldjes en de
digitale broedplaatsen, hierover meer duidelijkheid brengen.

Inmiddels kan wel worden vastgesteld dat in het streven naar verbetering
van de sociale kwaliteit ICT een aanvulling kan zijn op de middelen die reeds
ter beschikking staan. ICT kan als een bondgenoot optreden ter ondersteu-
ning van maatschappelijke processen en bestaand beleid. De bundeling van
onderzoek in dit jaarboek dient dan ook vooral ter inspiratie om verder over
dit thema na te denken. Niet alleen vanuit beleidsoogpunt, maar ook met
het oog op verder onderzoek. Wat dat betreft, sluiten wij graag aan bij de
opvattingen van DiMaggio et al. (: ): sociaal-wetenschappelijk
onderzoek blijft de beste kansen bieden om e-topische en dystopische mythes te
vervangen door empirisch onderbouwde kennis en om het publieke debat te
blijven voeden met actuele gegevens en alternatieven voor beleid.
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English Summaries

 Connected Through the Net

Jos de Haan
Since the end of the twentieth century much research has been conducted
into the relationship between social contacts and Internet use. This research
is characterised by little theory formation and the use of a great diversity of
indicators and methods. This makes the comparability of research results
both within and between countries difficult. In one field of research, how-
ever, comparisons can be made reasonably well: time use research. In the
Netherlands, people who use the Internet hardly differ in their time use
from those who do not use the Internet. This result reflects that of much
international, mainly American, research.

This chapter further shows that the experience of social contacts differs
between people who use the Internet and people who do not. Those who use
e-mail say they can call upon more people for help: they know more people
who they can talk to and who really understand them than those who do not
use e-mail. The latter feel isolated more often and more frequently report
their social contacts to be shallow. People who use  e-mail indicate more
often that they are part of a group of friends and that people in general can
be trusted. In sum, the quality of life as reported by themselves is somewhat
better compared to those who do not use e-mail.

Further comparison between people who use the Internet and people
who do not shows that the latter group is less likely to join in conversations
on computers and they consider themselves outsiders if this topic is discus-
sed. These feelings of exclusion coincide with a greater fear of an inability to
cope with new technology in the future.
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 ICT and Gender in Europe

Nelly Oudshoorn
The diffusion of ICT shows a diverse picture. On the one hand, there has
been a decrease in the differences in ownership of computers and Internet
connections among different demographic groups. On the other hand, there
are still important differences in the use of computers and the Internet in
respect of education, income, age and gender. Differences in access to and use
of computers and the Internet are usually explained by the trickle-down the-
ory. According to this theory, inequalities of access to and use of a technology
are assumed to disappear automatically as a result of market mechanisms.
Based on a selection of case studies conducted in the context of a large quali-
tative European research project, Strategies of Inclusion, Gender and the Informa-
tion Society, this chapter argues that decreasing gender differences in the use
of computers and the Internet cannot be understood only in terms of market
processes. The chapter shows that intermediary organisations in the public
and private sectors, as well as users themselves, are important actors in remo-
ving the barriers to access and use of computers and the Internet.

 Neighbourhood on the Web 

Marcel Boogers and Miriam Lips
Various policy documents and policy trends in several countries indicate
opportunities for promoting the social cohesion of city neighbourhoods by
means of Information and Communication Technology (ICT). So far, how-
ever, not much empirical research has been done into the use of ICT by inhabi-
tants of city neighbourhoods or its social implications. Following a compar-
able research project in , this contribution reports on an exploratory
study on types, contents and characteristics of neighbourhood websites in
Dutch cities in . The main question addressed by the study was: to
what extent and in what ways do websites offer possibilities to neighbour-
hoods in Dutch cities for local community building? And how can the empi-
rical findings of community building be culturally typified? The develop-
ment of virtual neighbourhood communities has been explored from a
scientific perspective in which the integration of online and offline activities
is acknowledged.

In , although neighbourhood websites in the Netherlands were often
supported financially by city authorities, they were in fact ‘bottom-up’ initia-
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tives of and for neighbourhood residents. In addition, most neighbourhood
websites focus on all neighbourhood residents and address physical, econ-
omic and social issues. Of the neightbourhood websites analysed in  the
most common classification type was the virtual neighbourhood community
centre ( out of a sample of ). In this type the Dutch policy trend of
neighbourhood oriented working with its focus on promoting collaboration
between various neighbourhood groups and organisations in different policy
networks is clearly recognisable. Compared with the  findings, notable
outcomes of the  study are the increased level of interactivity, the 
further diminished role of government in neighbourhood website initiatives,
and the emergence of neighbourhood websites typified as having an identity
culture or a work and knowledge culture, in addition to websites with a 
predominantly political culture. Dutch neighbourhood websites therefore
seem to have developed into virtual spaces where neighbourhood inhabi-
tants, organisations and institutions exchange information and debate about
the identity of the neighbourhood, its policy problems, and the desirability
of specific policy developments without interference from the city authori-
ties.

 Social Cohesion in Cyburg 

Dennis Beckers
Can ICT contribute to social cohesion in local neighbourhoods? To answer
this question, research was conducted on the Cyburg project in Amsterdam,
the Netherlands. The measurement social capital is not trivial, since the
debate on this notion and its operationalisation is on-going. After a discus-
sion of the concept of social capital and the methodology, the methods used
are introduced: an online survey among users of the website, a telephone sur-
vey among residents and interviews with people involved with other local
websites. The conclusion is that the contribution made by ICT is still very
small. There are some effects, however these are closely related to socio-
demographic variables such as education, income, number of household
members, and age. The chapter concludes with some recommendations for
the application of ICT to improve social cohesion.
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 Camera Surveillance and Displacement of Crimes 

Sander Flight
Several Dutch studies into the effectiveness of camera surveillance (CCTV) in
public areas have been carried out and they show mixed results. Some show
a decline in the number of crimes and offences committed, some show a
decrease in the fear of crime, some both, and some neither. In Amsterdam,
the most important result was a decline in the number of crimes committed.
The evaluation also looked into the possible displacement of crimes to other,
adjacent  areas. In congruence with most empirical research into the subject,
no displacement was found. On the contrary, some crimes even declined in
areas beyond the reach of the cameras. When looking at fear of crime, no
displacement was found either. The key to a successful deployment of CCTV

seems to lie in the organisation behind the lens and a positive ‘tone’ on the
part of politicians, policy-makers and police officers when they talk about
CCTV.

 Building Bridges by Virtual Means 

Lilian Linders and Nicole Goossens
This chapter presents a study on the relationship between the use of the
Internet and the integration of new ethnic groups. This study is based on
Putnam’s theory of bonding and bridging social capital. Over the last decade,
websites serving specific ethnic groups in the Netherlands have become
increasingly popular, especially with Moroccan youngsters. Having access to
information that represents two different cultures helps young people from
minority ethnic communities to discover their own identity. By analysing the
results of a short Internet survey given to both Moroccan and Dutch users of
the Internet, the authors show that the Internet can not only improve under-
standing of one’s own group, but also increase empathy towards, and under-
standing of, other groups. Better contact within a group interrelates with
better contact with other groups (specifically, Moroccan and Dutch groups).
The benefits are especially pronounced for girls. The overall conclusion is
that the use of the Internet can facilitate bonding and the bridging of social
capital as described by Putnam.
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 Amsterdam Computer Clubhouse 

Lenie Brouwer
The Amsterdam Computer Clubhouse started in December  in a
disadvantaged neighbourhood. The Clubhouse fosters a learner-centred,
informal educational approach that encourages young people to discover
their own interests and apply their own ideas. Clubhouses offer a different
approach to most other digital centres, where visitors can follow courses.
The Amsterdam Computer Clubhouse is part of an international network
of  Clubhouses in fifteen countries around the world, based on an idea
developed by Mitchel Resnick (MIT) Media Lab. Anthropological research
has been conducted, the focus being on the goals, efforts and problems of
the Computer Clubhouse. More boys than girls like to come to the Club-
house and are motivated to learn computer skills or to compose rap songs on
the computer. Most of the participants like to play games on the computer:
the challenge is to stimulate them to develop their own games. The Compu-
ter Clubhouse provides access to ICT for young people from disadvantaged
communities, but even more importantly, it allows them to participate in the
extended network of the Computer Clubhouse.

 Digital Democracy in the City of Hoogeveen

Renée van Os and Nicholas W. Jankowski
For several years, the Dutch city of Hoogeveen has been a pioneer in the
field of interactive citizen participation. The Digital City of Hoogeveen
offers opportunities for citizens to engage in political debate with their local
representatives (politicians and municipal authorities). The overriding
question of this study was: to what extent and to what degree do online dis-
cussions at the Digital City Hoogeveen, www.hoogeveen.nl, contribute to the
local political process? A case study was conducted, consisting of interviews
with involved political actors, a content analysis of the discussions and parti-
cipatory observations.

Results show that the online discussions at Digital City Hoogeveen have
not yet been substantially integrated into the local political process. Local
politicians were reluctant to participate, causing a degree of frustration
among citizens. Also, most online discussions had been held during the final
stages of a policy development trajectory in which decisions had already
been taken. The chapter provides a model that may help government and
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other institutions in organising online discussions during different phases of
policy development in order to increase their future role in the local political
process and make democracy more ‘digital’.
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