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Voorwoord

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) drukt een steeds grotere stem-
pel op onze samenleving. ICT was lange tijd iets van de werkenden en van de
jongeren. Senioren stonden aan de andere kant van de ‘digitale kloof’.

Nieuwsgierigheid en het aanbod van cursussen speciaal voor deze doelgroep
hebben er inmiddels voor gezorgd dat ook steeds meer ouderen online gaan. Zo
heeft SeniorWeb sinds 1996 aan meer dan 175.000 ouderen computer- en in-
ternetcursussen gegeven. Toch hebben nog veel senioren moeite om de ICT-ont-
wikkelingen bij te benen. Zij zijn gehecht aan traditionele producten en diensten
en hebben vaak enige huiver voor nieuwe technologie. ICT-apparatuur en dien-
sten zijn bovendien meestal maar in beperkte mate afgestemd op hun specifieke
gebruikerswensen. Vooral 70-plussers hebben moeite met het nieuwe medium.

De drempels voor ouderen om gebruik te maken van ICT, hebben niet alleen te
maken met cognitieve en materiële belemmeringen, maar ook met verlies aan
sociale hulpbronnen. Ouderen nemen meestal niet meer deel aan het arbeids-
proces, contacten vallen weg door het overlijden van familie en vrienden of
door de eigen verminderde mobiliteit. Dit is enerzijds een hinderpaal om ge-
bruiker te worden van  ICT, maar biedt aan de andere kant een kans: ICT is bij
uitstek een medium dat gebruikt kan worden voor het aangaan van nieuwe con-
tacten.

ICT-vaardigheden aanleren is geen doel op zich. ICT is een middel om midden
in de maatschappij te kunnen staan. SeniorWeb merkt dagelijks hoe belangrijk
het is om aan te sluiten bij de behoeften van individuele ouderen en hun moge-
lijkheden om ICT-vaardigheden in te zetten in de eigen netwerken. Bijvoorbeeld
door te mailen met familie en vrienden, samen met andere ouderen een cursus
fotobewerking te volgen of met online feedback van een mailgroep een hobby
als genealogie uit te diepen.

De verwachting die in deze publicatie tot uitdrukking komt, is dat - ondanks de
drempels - ICT ook nog op een andere wijze een grote rol kan gaan spelen, ook
voor de ‘oudere ouderen’. Steeds meer overheidsdiensten, instellingen en be-
drijven verlenen hun diensten via ICT. Niet alleen zoals velen al gewend zijn via
een gewone website. Er wordt ook ervaring opgedaan met medische zorg op
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afstand. Denk bijvoorbeeld aan de wijkverpleegkundige die via een webcam en
televisie direct contact onderhoudt met de cliënten. Domotica kan veel beteke-
nen in het streven om senioren langer zelfstandig te blijven laten wonen.

Oude vormen van dienstverlening worden dus in toenemende mate vervan-
gen door - of in ieder geval ondersteund met –  ICT. Hierdoor kan ICT ook bijdra-
gen aan het oplossen van vraagstukken die door de vergrijzing ontstaan. Daarbij
moet wel bedacht worden, dat ouderen zonder goede opleiding en financiële
middelen een extra achterstand hebben en de nieuwe technologie niet zonder
meer (kunnen) adopteren.

Verder moet rekening worden gehouden met de specifieke gebruikswensen
van ouderen. Niet alleen moeten de apparaten gebruiksvriendelijker en betaal-
baar zijn, ook het aanbod van nieuwe ICT-diensten moet passen bij de wensen
van de senioren zelf.

Deze uitgave is het resultaat van samenwerking tussen SeniorWeb, het Sociaal
en Cultureel Planbureau en Fontys Hogescholen. SeniorWeb heeft als missie de
participatie van ouderen in de nieuwe informatiemaatschappij te bevorderen.
Doel van dit boek is om inzichten en ideeën te ontwikkelen over de relatie oude-
ren en ICT  binnen het kader van de centrale doelstelling van het ouderenbeleid,
dat is gericht op maatschappelijke integratie van ouderen.

Wij danken de schrijvers en iedereen die verder heeft bijgedragen aan de tot-
standkoming van deze uitgave. In het bijzonder noemen wij Marion Duimel, die
het omslag heeft ontworpen en de portretten van ouderen heeft gemaakt die
hier en daar in het boek zijn opgenomen.

Bert Kokshoorn Paul Schnabel

directeur SeniorWeb directeur SCP
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Wat moet een vrouwelijke bejaarde
Al goed 83 jaar op aarde
Met etmalen van 24 uren doen
Nu zij leeft van het haar toegekende pensioen?

Zij staat niet stil bij het verleden
Omdat zij immers leeft in het heden
Mee wil gaan met de moderne tijd
En derhalve meevecht in de strijd
Die het kost al die machinerieën
Te krijgen onder soms stijve knieën

Het woonzorgcentrum gaf de beste tip
Om zijn internetcorner piekfijn met stip
Beschikbaar te stellen voor jong en oud
Voor ieder die ook van vooruitgang houdt

Dus stapte de bejaarde in mei 2003
Ondanks haar stok en een hele stijve knie
De internetcorner voorzichtig binnen
Om een leven met computers te beginnen

Zij leerde een e-mailtje te maken
En kreeg steeds moeilijker taken
Doch in de allerkortste keren
Was ze in de corner niet meer te weren
Bijna dagelijks is ze present
Logisch dat alleman haar nu kent

Want ze is zo enorm blij met dit idee
En deelt het ieder daarom opgewekt mee
Daar heerlijk surfen op het internet
Menig e-mail op verzenden gezet

Meer fijne kneepjes en goocheltoeren
Weet ze ook dagelijks op te voeren
Ze beveelt het diegenen gaarne aan
Die ook goed met tijd weten om te gaan
Zij moeten dagelijkse minimaal 1 uur
Zich verrijken met zo’n computerkuur.

Mevrouw G. Quadekker





1 Vergrijsd het digitale tijdperk in

Oene Klumper

Jos de Haan

Jan Steyaert

1.1 Twee dominante trends

De afgelopen vijfentwintig jaar hebben twee ontwikkelingen kleur gegeven aan
de huidige samenleving: de vergrijzing en de opkomst van de informatie- en
communicatietechnologie (ICT). Nederland zal in de komende decennia - net als
de rest van de Westerse wereld - door deze twee trends een drastisch ander
aanzien krijgen.

Het straatbeeld zal in de eerste plaats flink vergrijzen. Was in 2003 nog 13,7%
van de bevolking in Nederland 65 jaar of ouder, in 2040 zal dit percentage zijn
opgelopen tot ongeveer 23% (CBS 2002). Zoals bekend liggen de oorzaken van
deze vergrijzing onder andere in de stijging van de levensverwachting en het op
leeftijd komen van de naoorlogse babyboomgeneratie. De sterke groei van het
aantal ouderen, zowel absoluut als relatief, stelt de samenleving voor een groot
aantal uitdagingen. Vragen over onder meer pensioenen, gezondheidszorg en
ouderenzorg zullen ons steeds meer bezighouden. Is het financieel mogelijk om
tegelijkertijd de huidige pensioenleeftijd en het huidige niveau van zorg te be-
houden? Zullen de toekomstige ouderen een groter beroep doen op de gezond-
heidszorg dan de huidige ouderen? Kunnen zij door passende zorgmaatregelen
langer zelfstandig blijven wonen?

De tweede ontwikkeling is het groeiende belang van digitale media. Deze
ontwikkeling heeft de afgelopen jaren geleid tot andere vormen van tijdsbeste-
ding, communicatie en consumptie (Steyaert en De Haan 2001). Waar de de-
mografische ontwikkelingen zich tot op zekere hoogte aardig laten voorspellen,
is de ontwikkeling van de technologie veel ongewisser. Talrijk zijn de voorspel-
lingen over technologie en over de positieve, dan wel negatieve invloed ervan.
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Dergelijke voorspellingen komen echter maar zelden uit (De Wilde 2000). Aan
de wieg van de huidige ICT-toepassingen stond in ieder geval de ontwikkeling
van de microchip, vervolgens kwam de personal computer (pc) en daarna inter-
net. Met de komst van het world wide web en de mogelijkheid om te e-mailen
won internet vanaf midden jaren negentig snel aan populariteit. Een ander po-
pulair ICT-product is uiteraard de mobiele telefoon.

De gebruiksmogelijkheden van de nieuwe technologie namen ook toe door
de vooruitgang op het gebied van de infrastructuur. De opmars van breedband-
aansluitingen (kabel, ADSL en glasvezel) vergrootte de capaciteit van het vaste
internet. Via het glasvezelnet kunnen nu in korte tijd zelfs hele speelfilms wor-
den gedownload. De capaciteitsvergroting van de draadloze netwerken (van GSM
via GPRS naar UMTS) maakt het mogelijk om per mobiele telefoon plaatjes en
korte filmpjes te versturen. Met enig gevoel voor dramatiek zou men kunnen
stellen dat met de opmars van internet sinds de jaren negentig de twee ontwik-
kelingen elkaar kruisten. Steeds meer ouderen zijn de afgelopen jaren met veel
enthousiasme online gegaan. Toch hebben zij vaak moeite om de ICT-ontwikke-
lingen bij te benen. Zij zijn gehecht aan traditionele producten en diensten en
hebben vaak enige huiver voor nieuwe technologie. Apparatuur en diensten zijn
meestal maar in beperkte mate afgestemd op hun specifieke gebruikerswensen.
Verder beschikken ouderen minder dan jongeren over digitale vaardigheden.
Voor veel ouderen is internet dus geen liefde op het eerste gezicht. Vooral ze-
ventigplussers voelen zich slecht geïnformeerd over het nieuwe medium en kla-
gen over een gebrek aan training, over gebruikersonvriendelijkheid en over de
kosten (De Haan 2001).

Des te wranger is de ontwikkeling dat steeds meer overheidsdiensten, instellin-
gen en bedrijven hun diensten via ICT verlenen. Niet alleen - zoals velen inmid-
dels al gewend zijn - via een ‘traditionele’ website; er worden steeds meer com-
binaties van verschillende toepassingen ingezet. In Vlaardingen experimenteert
men bijvoorbeeld met waarschuwingen voor dove burgers per SMS in het geval
van een chemische ramp. In Apeldoorn stuurt de gemeente automatisch een
e-mailbericht aan haar burgers wanneer er binnen een straal van driehonderd
meter van hun woning bepaalde vergunningen worden afgegeven, zodat de bur-
gers direct geïnformeerd zijn en eventueel actie kunnen ondernemen. In Arn-
hem kunnen de wijkverpleegster en haar cliënten elkaar direct zien en spreken
via een webcam en televisie. Oude vormen van dienstverlening worden dus in
toenemende mate vervangen door – of in ieder geval ondersteund met – ICT. De
genoemde toepassingen zijn weliswaar nog geen gemeengoed, maar ze tonen
wel aan dat ‘het digitale’ zich steeds meer in de samenleving nestelt. Veel oude-
ren kunnen baat hebben bij deze en andere toepassingen. ICT kan hierdoor ook
bijdragen aan het oplossen van vraagstukken die door de vergrijzing ontstaan.
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1.2 De digitale kloof

Discussies over ouderen en ICT staan veelal in het teken van de ‘digitale kloof’.
Volgens deze versimpelde weergave van de werkelijkheid staan aan de ene kant
mensen die wel ICT gebruiken en aan de andere kant mensen die dat niet doen.
Het ICT-gebruik wordt daarbij nog eens ingeperkt tot het wel of niet hebben van
een pc of van toegang tot internet. Inmiddels beschikt 82% van de Nederlandse
bevolking thuis over een computer en heeft 71% thuis toegang tot internet (hoofd-
stuk 2). Ouderen blijven ver achter bij deze algemene ontwikkelingen.

De voortgaande verspreiding van ICT, zelfs het zicht op volledige versprei-
ding, heeft de discussie over de digitale kloof niet verstomd. Nu steeds meer
mensen thuis een internetcomputer hebben, komt de nadruk meer te liggen op
verschillen in digitale vaardigheden en in gebruik (Van Dijk et al. 2000). Waar
kun je leren omgaan met ICT en hoe kan ICT effectief en efficiënt gebruikt wor-
den?

Om verschillen in toegang tot ICT beter te begrijpen, is het nuttig een onder-
scheid te maken tussen motivatie, bezit, digitale vaardigheid en gebruik (De
Haan en Huysmans 2002; Van Dijk 2003). Bij motivatie gaat het om psychische
toegang tot ICT: de wil om er gebruik van te maken en de afwezigheid van angst
voor nieuwe technologie. Een tweede toegangsvoorwaarde is bezit: de beschik-
baarheid van een pc met internetaansluiting thuis of op een andere plaats waar
men vaak komt, bijvoorbeeld op het werk of op school. Daarbij is ook het soort
netwerkaansluiting van belang. De derde toegangscomponent betreft de vaar-
digheden om op succesvolle wijze met de technologie om te gaan. De laatste
toegangsvoorwaarde is het gebruik dat men daadwerkelijk van die apparatuur
maakt.

De digitale vaardigheden kunnen ook breder opgevat worden dan knoppen-
kennis, namelijk als het vermogen om met informatie om te gaan. Zowel Stey-
aert (2000) als Van Dijk (2003) onderscheiden dan drie typen vaardigheden,
door Steyaert instrumentele, structurele en strategische vaardigheden genoemd.
Instrumentele vaardigheden hebben betrekking op het kunnen bedienen van ap-
paratuur, de reeds genoemde knoppenkennis. Structurele vaardigheden verwij-
zen naar de (nieuwe) structuur waarin informatie zich bevindt en de mogelijk-
heid inhoudelijk met geboden informatie om te gaan (begrijpen, beoordelen en
selecteren). Strategische vaardigheden maken het mogelijk informatie toe te pas-
sen in de eigen leefsituatie door proactief op zoek te gaan naar informatie, het
nemen van beslissingen op basis van informatie en het scannen van de omgeving
op voor werk of persoonlijk leven relevante informatie. Van Dijk (2003) han-
teert een vergelijkbare indeling van operationele, informationele en strategische
vaardigheden.

Een meerlagenconcept van toegang tot ICT – motivatie, bezit, vaardigheden
en gebruik – doet meer recht aan de complexiteit van situatie rond ICT en sociale
ongelijkheid dan een eendimensionaal concept als een kloof. Ouderen blijven
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nog steeds ver achter bij het bezit van ICT en de verschillen met jongeren zijn
eerder groter dan kleiner geworden. De verschillen in gebruik zijn nog sterker
toegenomen (Huysmans en De Haan 2001). Naar aanleiding van dit laatste
spreekt Van Dijk (2003) zelfs over een verdieping van de digitale kloof.

Nu het gebruik van een muis steeds meer gemeengoed wordt, is het belangrij-
ker te zien hoe ICT op allerlei terreinen van het maatschappelijk leven daadwer-
kelijk gebruikt wordt en wat dit voor gevolgen heeft voor de verschillen tussen
individuen en groepen (De Haan en Huysmans 2002; Van Dijk 2003). Daarbij
spelen motivatie en vaardigheden een belangrijke rol, zoals uit verschillende
artikelen in deze bundel blijkt.

1.3 Hulpbronnen en netwerken

Ouderen hebben doorgaans moeite met nieuwe ontwikkelingen. Dat geldt ook
voor het gebruik van nieuwe technologie. Om te verklaren waarom er tussen
bevolkingsgroepen, dus ook tussen jongeren en ouderen, verschillen in bezit en
gebruik van ICT bestaan, maken Van Dijk et al. (2000) gebruik van een hulp-
bronnentheorie, waarbij zij drie typen hulpbronnen onderscheiden: cognitieve,
materiële en sociale hulpbronnen. Cognitieve hulpbronnen betreffen de vaar-
digheden om met schriftelijke, numerieke en digitale informatie om te gaan.
Sociale hulpbronnen bestaan uit de toegang die men heeft tot de hulp van ande-
ren. Onder de materiële hulpbronnen valt het financiële budget van huishou-
dens. Wie over meer hulpbronnen beschikt, zal eerder tot adoptie en gebruik
van nieuwe technologie overgaan. Onder de groep ouderen treden personen
met een hoog inkomen, met relatief hoge informatievaardigheden en met een
ondersteunend sociaal netwerk eerder tot het digitale domein toe dan degenen
met weinig geld, vaardigheden en sociale contacten.

De gedachte dat de sociale omgeving een belangrijke rol speelt bij de adoptie
van ICT, wordt door Van Dijk (2003) verder uitgewerkt. Volgens hem wordt de
toegang tot ICT mede bepaald door de positie die iemand inneemt in verschillen-
de netwerken van arbeid, onderwijs en sociaal verkeer. ICT-kennis doe je name-
lijk op in allerlei specifieke praktijksituaties: op het werk, op school en omdat
vrienden en familie het wel of niet gebruiken. De nieuwe ongelijkheden hebben
niet alleen te maken met waar je ICT-vaardigheden opdoet, maar ook met waar
je strategische – en informatievaardigheden kan inzetten. Het aantal netwerken
waar iemand ICT en informatie gebruikt, is ook bepalend voor voorsprong of
achterstand. Hoe meer netwerken van arbeid, opleiding, markten en sociaal ver-
keer je hebt, hoe groter je voorsprong in de informatie- en netwerkmaatschappij
zal zijn (Van Dijk 2003).Ouderen blijven achter bij de verspreiding van nieuwe
technologie, doordat zij een relatief laag inkomen hebben en relatief laag zijn
opgeleid. Een laag opleidingsniveau gaat grosso modo samen met geringe infor-
matievaardigheden. De achterstand van ouderen komt ook doordat zij minder
participeren in uiteenlopende sociale netwerken dan jongeren.
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In de toekomst zullen de ouderen over het algemeen hoger zijn opgeleid, over
meer inkomen beschikken en waarschijnlijk ook langer op de arbeidsmarkt actief
zijn. Wat betreft het sociale netwerk van ouderen is de toekomst wat minder
rooskleurig. Niet alleen vallen er bepaalde relaties weg als gevolg van overlijden.
Ook doordat ouderen per definitie minder mobiel zijn, kunnen contacten steeds
minder worden onderhouden (Nies 1990). Bij deze verminderde mobiliteit blij-
ken de relaties met familieleden minder kwetsbaar dan relaties met vrienden (Knip-
scheer 1980). Echter, in de komende decennia zal het aantal familieleden per
oudere sterk terug lopen (Post et al. 1997). Wellicht dat vriendennetwerken voor
toekomstige ouderen belangrijker zijn. In ieder geval kan ervan uitgegaan worden
dat ook in de toekomst de omvang van de cognitieve, materiële en sociale hulp-
bronnen de omgang met ICT zal beïnvloeden.

1.4 ICT en ouderen

In de SCP-rapportages over ouderen wordt deze groep gedefinieerd als perso-
nen van 55 jaar en ouder (De Klerk 2001, 2004). Binnen de groep 55-plussers
zijn grote verschillen aan te treffen. Een deel van de 55/65-jarigen werkt nog en
maakt daar gebruik van pc en internet. Dit heeft ook gevolgen voor de aanwe-
zigheid van nieuwe technologie thuis. Een groot deel van de ouderen is nog
geheel gezond en de rest heeft in meer of mindere mate last van fysieke beper-
kingen. In 2001 concludeerde het SCP dat de leefsituatie van veel 55/74-jarigen
weinig verschilt van die van 35/54-jarigen. Veel problemen ontstaan pas op ho-
gere leeftijd (na 75 jaar). Dit beïnvloedt mogelijk hun omgang met nieuwe ICT.
Zo hebben veel ouderen met slechte ogen moeite met het lezen van kleine let-
ters. Veel ouderen wonen nog zelfstandig, maar naarmate de leeftijd vordert,
kiezen velen toch voor een verblijf in een woonzorginstelling. In die instellingen
zijn steeds vaker internetcorners aanwezig. De combinatie van gevorderde leef-
tijd en de aanwezigheid van internetvoorzieningen is echter nog geen garantie
voor (veel) online activiteit. ICT kan verder ingezet worden samen met andere
domoticatoepassingen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Kortom,
de relatie tussen ouderen en ICT kent vele facetten.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat ICT op dit moment nog altijd
tamelijk complexe, dure, snel veranderende en multifunctionele technologie is.
Mogelijk dat het in de toekomst een stuk eenvoudiger en goedkoper kan, en dat
er meer apparatuur is die specifiek op gebruikswensen van ouderen in afge-
stemd. Ook de ontwikkeling van de technologie zal in de toekomst de verdere
verspreiding ervan beïnvloeden.
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1.5 Doel van deze uitgave

De centrale doelstelling van het ouderenbeleid is de maatschappelijke integratie
van ouderen te bevorderen. Met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning streeft het kabinet naar een samenleving waar mensen zolang mogelijk zelf-
standig moeten kunnen functioneren. Belangrijk in dit nieuwe beleid is de visie
dat ouderen meer keuzevrijheid moeten krijgen en dat hun zelfredzaamheid wordt
gestimuleerd.

ICT biedt daarbij vele kansen. Het doel van deze uitgave is dan ook beleidsma-
kers van overheden, het maatschappelijk middenveld en een breed geïnteres-
seerd publiek te informeren over de huidige stand van zake rondom ouderen en
ICT.

Surfende Senioren is een resultaat van samenwerking tussen SeniorWeb, het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Fontys Hogescholen. Deze partijen
vragen zich af hoe ouderen staan tegenover verschillende ICT-toepassingen en
welke mogelijkheden ICT biedt voor een betere kwaliteit van leven? In deze bun-
del worden verschillende aspecten van de relatie ‘ouderen en ICT’ belicht en
wordt nader ingegaan op achtergronden van gebruik en ook van niet-gebruik
van ICT. Naast aandacht voor de digitale koof wordt er ook aandacht besteed
aan de mogelijkheden die ICT speelt bij de ondersteuning van ouderen in het
dagelijks leven. Welke rol kan bijvoorbeeld domotica spelen? Of welke rol spe-
len online communities? Welke rol speelt ICT in de toekomst? Wat gaat er ge-
beuren als ICT het stadium van de internetcomputer ontstijgt en het steeds meer
onzichtbaar in onze samenleving wordt geïntegreerd? De auteurs willen met
hun bijdragen inzichten en ideeën aanreiken. Het boek hoopt zo een rol te kun-
nen spelen bij de vorming van zinnig beleid ten aanzien van ouderen en ICT. Dit
boek hanteert daarbij een ruime definitie van ICT. Alle technologieën die worden
gebruikt voor de verzameling, opslag, bewerking en doorgifte van data, beeld en
geluid in gedematerialiseerde vorm worden eronder gerekend. Dit is de defini-
tie van ICT volgens de OECD en de wereldbank (World Bank Group 2003).
Hieronder valt dus niet alleen de pc en internet, maar ook de mobiele telefoon,
de elektronische zakagenda, digitale televisie en allerlei ICT ingebouwd in bij-
voorbeeld de auto of de woning.

1.6 Over de hoofdstukken

In het eerst volgende hoofdstuk schetst Jos de Haan aan de hand van meerdere
databestanden de verschuiving van de digitale kloof tussen jongeren en oude-
ren. Hij inventariseert de verschillen in bezit en gebruik van ICT en gaat daarbij
in op zowel de thuissituatie als het gebruik buitenshuis. Ook wordt onderzocht
wat de achtergronden zijn van deze verschillen. Welke belangrijke factoren spe-
len een rol bij het bezit en gebruik van ICT? En hoe zit het met de motivatie als
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het gaat om het gebruiken van nieuwe technologie en het beschikken over digi-
tale vaardigheden? Op basis van zijn bevindingen trekt De Haan bovendien en-
kele lijnen door naar de toekomst.

Jan Steyaert maakt in hoofdstuk 3 de balans op van de pogingen om de ver-
meende digitale kloof tussen jongeren en ouderen te dichten. Sinds voor de
eerste keer over de digitale kloof werd gesproken, gingen overheden en maat-
schappelijke instanties op zoek naar oplossingen. Het resultaat is een decen-
nium van sociale interventies geweest. Doelstelling was de burger te verleiden
tot het zich eigen maken van nieuwe media. Steyaert maakt een grand tour langs
de verschillende sociale interventies door nationaal en lokaal beleid.

De digitale kloof is ook de leidraad in hoofdstuk 4. Hierin bespreken Jaap de
Koning en Arie Gelderblom de effecten van de computerisering van de werk-
vloer. Gevreesd wordt dat deze ontwikkeling de vroegtijdige uittreding van oude-
ren uit het arbeidsproces zal versterken. En dit terwijl hun arbeidsparticipatie al
zo laag is. Van de groep tussen 50 en 65 jaar werkt immers nog maar 40%. De
Koning en Gelderblom gaan na in hoeverre de oudere werknemers achterblijven
in computergebruik en vragen zich tegelijkertijd af hoe erg dit is. Tevens bespre-
ken zij hoe het computergebruik van oudere werknemers kan worden bevor-
derd. Voor hun studie gebruiken zij voornamelijk gegevens uit de grafische sec-
tor en de groothandel.

In hoofdstuk 5 doen Marion Duimel en Oene Klumper verslag van twee kwali-
tatieve onderzoeken naar het adoptieproces van internet bij ouderen in woon-
zorgcentra. In dit hoofdstuk vertellen ouderen in woonzorgcentra zelf waarom
zij wel of niet gebruik maken van internet. De auteurs kijken onder andere naar
welke beelden er bij deze ouderen leven over internet en welke redenaties zij
hanteren om wel of niet te gaan internetten. Bovendien beschrijven de auteurs
de rol die de directe omgeving speelt in het adoptieproces.

In hoofdstuk 6 gaat Johan van der Leeuw in op de mogelijkheden om ouderen
langer zelfstandig te laten wonen door de ontwikkelingen op het gebied van
domotica. Dit is de woninggebonden technologie die er voor zorgt dat mensen
meer zelfredzaam zijn. Van der Leeuw bekijkt hoe de inzet van domotica een
aantoonbare bijdrage kan leveren aan het langer zelfstandig blijven wonen van
ouderen. Daarbij maakt hij gebruik van evaluaties van diverse Nederlandse do-
moticaprojecten. Tevens gaat hij in op het aanbod van de domoticatechnologie-
ën en de ervaringen van de gebruikers. Van der Leeuw sluit af met een kort
overzicht van de nieuwste generatie technologieën, die veel van de huidige pro-
blemen kan ondervangen.

Met de snelle ontwikkelingen van de ICT in het achterhoofd, vragen Ronald
Batenburg et al. zich in hoofdstuk 7 af welke vormen van ICT kunnen bijdragen
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aan de invulling van een klantgerichter ouderenbeleid van de overheid. Hoewel
ze als groep steeds mondiger zijn, blijft het lastig voor ouderen om de eigen weg
te vinden in de doolhof van regelingen en instanties. Hoe kan de Nederlandse
overheid beter inspelen op de vraag naar meer duidelijkheid en op maat gesne-
den zorg en dienstverlening voor ouderen? Met diverse panels van experts en
ervaringsdeskundigen gaan Batenburg et al. op zoek naar de randvoorwaarden
voor een viertal ICT-toepassingen die op korte termijn al zouden kunnen bijdra-
gen aan het verbeteren van contact tussen de overheid en de oudere.

In het laatste hoofdstuk kijken Heidi Vandenbosch et al. op een verantwoorde
wijze in de glazen bol. Daarbij staat de vraag centraal hoe de relatie tussen oude-
ren en ICT zich rond het jaar 2030 zal hebben ontwikkeld. Om inzicht te krijgen
in de mogelijke ontwikkelingen, hebben zij verschillende bronnen geraadpleegd.
Met een literatuurstudie en uitgebreide gesprekken met experts, de ouderen van
nu én die van straks, zijn de twee voornaamste sleutelonzekerheden – de ken-
merken van de toekomstige ouderen en van de toekomstige technologie – inge-
vuld. In het laatste onderdeel worden de meest invloedrijke ontwikkelingen ge-
selecteerd en onderling gecombineerd tot vier mogelijke toekomstbeelden rond
ouderen en ICT in 2030.

1.7 ICT en ouderen: contouren van een relatie

Wanneer alle hoofdstukken zijn gelezen, kan een aantal algemene conclusies
worden getrokken over de relatie tussen ouderen en ICT.

Inzichten rondom ouderen en de digitale kloof
Het overzichtshoofdstuk van Jos de Haan laat zien dat ouderen steeds meer
online zijn. Toch zijn in de periode 1998-2003 de verschillen met jongeren toe-
genomen. Vooral 65-plussers hebben een achterstand bij het bezit en gebruik
van computers. Veel ouderen ervaren de afwezigheid van de pc of een internet-
aansluiting echter niet als een gemis.

De Koning en Gelderblom signaleren in hun hoofdstuk over ICT en oudere
werknemers dat ouderen op hun werk minder vaak ICT gebruiken en er ook
minder vaardig mee zijn. Op basis van gegevens uit het buitenland concluderen
zij bovendien dat oudere werknemers die geen ICT gebruiken op hun werk over
het algemeen eerder vervroegd uittreden dan hun leeftijdsgenoten die wel com-
puters gebruiken op de werkplek.

Vandenbosch et al. schetsen vier toekomstscenario’s over ouderen en ICT in
2030, waarvan één scenario wordt gepresenteerd als ‘meest waarschijnlijk’. De
technologie in dit scenario is nog immer pc-gebaseerd. Binnen dit scenario gaat
zich een kloof aftekenen tussen de ‘healthy wealthy’, als gretig afnemers van
technologieën die het leven veraangenamen enerzijds, en minder gesitueerde
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ouderen, die de technologieën niet naar hun hand weten te zetten anderzijds.
Grote kans dat de digitale kloof dus ook de komende jaren blijft bestaan. De
Haan constateert in zijn hoofdstuk dat op dit moment ouderen met een hoog
inkomen en een hoog opleidingsniveau thuis al veel vaker een pc en een internet-
aansluiting hebben dan hun minder verdienende en lager opgeleide leeftijdge-
noten.

Inzichten rondom motivatie van ouderen
Ouderen staan over het algemeen meer afwerend tegenover nieuwe technologie
dan jongeren. Een negatieve houding ten aanzien van ICT, ofwel een gebrek aan
motivatie om het te gebruiken, is een belangrijke oorzaak van niet-bezit, zo geeft
De Haan aan. In de bijdragen van Steyaert en van De Haan komt naar voren dat
ouderen die zich niet bezig houden met ICT meestal ‘geen interesse’ als reden
opgeven. Steyaert geeft aan dat vooral bij de groep boven de 65 een gebrek aan
kennis ook vaak als reden wordt opgegeven.

Een ander terugkerende observatie is dat ouderen een afweging maken over
het rendement van hun investering. De 75-plussers voelen zich vaak te oud, zo
blijkt uit de bijdrage van De Haan. De onderliggende afweging daarbij is de
vraag: hoe lang kan ik mijn nieuw opgedane kennis nog te gelde maken? Een
legitieme vraag. De Koning en Gelderblom zien dat oudere werknemers niet erg
geneigd zijn om zich te laten scholen indien zij dit zelf zouden moeten financie-
ren. Ook Duimel en Klumper bespeuren een dergelijke mentale afweging, maar
dan in de privésfeer. Ouderen besteden dan liever hun tijd aan andere zaken.

Bovendien kent een deel van de ouderen een vorm van knoppenangst. Dui-
mel en Klumper spreken in hun bijdrage zelfs liever over een knoppennijd, om-
dat ouderen de nieuwe technologie niet begrijpen en de opkomst ervan bedrei-
gend op hen overkomt.

Steyaert vraagt zich in zijn bijdrage dan ook af in hoeverre het nodig is om
ouderen te motiveren zich de ICT-toepassingen eigen te maken. Veel gaat uitein-
delijk vanzelf. Vooral de toename van ICT-bezit en de verspreiding van de toe-
gang tot internet. Wel constateert hij dat steeds meer diensten via internet steeds
meer echte voordelen opleveren dan alleen maar tijdsbesparing. Sparen via in-
ternet betekent bijvoorbeeld een hogere rente. Ouderen die niet online zijn,
lopen dit soort voordelen mis. Steyaert ziet aanleiding om te constateren dat er
wellicht een communicatiekloof zal optreden tussen ouderen en jongeren. Met
MMS, SMS, e-mails en digitale foto’s via internet is er een andere manier van
contact houden ontstaan, die veel ouderen ontgaat.

Ouderen in woonzorgcentra laten zich motiveren om te gaan internetten door-
dat e-mail met kinderen (in het buitenland) aantrekkelijk is. Ook familiefoto’s
op internet vormen een sterke motivator. Vooral als ouderen de nieuwe techno-
logie kunnen koppelen aan hun eigen bestaan, raken zij gemotiveerd om deze
technologie te gebruiken. Uit de verkenningen van onder meer Vandenbosch et
al. blijkt dat de weerstand van ouderen ten opzichte van techniek afhangt van in
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hoeverre de voortschrijdende techniek weet aan te sluiten op de specifieke be-
hoefte van ouderen. Technologie die de kwaliteit van de zorg en gezondheid
verbetert, kan rekenen op een snellere acceptatie. Van der Leeuw laat zien dat
de huidige domotica die aanslaat vooral betrekking heeft op alarmering in het
geval van persoonlijke ongelukken. Veiligheid, zorg en het contact met familie
lijken hiermee de beste aanknopingspunten te vormen voor (toekomstige) ac-
ceptatie van ICT onder ouderen. ICT kan in de komende vijfentwintig jaar in
belangrijke mate bijdragen aan een integraal ouderenbeleid. Het kan behulp-
zaam zijn bij het oplossen van knelpunten op het terrein van onder meer wonen,
zorg, veiligheid en sociale cohesie.

Gebruiksvriendelijkheid en voortschrijdende techniek
De ICT waar we vandaag de dag mee te maken hebben, is stukken eenvoudiger te
bedienen dan die van tien jaar geleden. De ontwikkeling van steeds krachtiger
computers gaat hand in hand met software die steeds stabieler is en steeds ge-
bruiksvriendelijker wordt vormgegeven. Plug-and-play, wizards en andere han-
digheidjes maken van een leek nog geen whizzkid, maar we kunnen ons een stuk
beter redden dan een jaar of tien geleden. Deze ontwikkeling is uiteraard ook
gunstig voor ouderen.

Toch moeten we constateren dat de huidige apparatuur voor ouderen noch
immer problemen oplevert. Anno 2004 wordt nog steeds te veel apparatuur
gemaakt vanuit het gezichtspunt van de ontwerpers; vaak jonge, hoogopgeleide
mannen, terwijl ouderen – en vooral de oudste groep – voor het grootste deel
bestaat uit lager opgeleide vrouwen. Uit de bijdrage van Van der Leeuw blijkt
dat de apparatuur waar ouderen hun domoticawoning mee moeten aansturen,
nog steeds te wensen overlaat. Over de motoriek die nodig is voor het bedienen
van bepaalde knoppen, blijkt niet iedere oudere zomaar te beschikken. Eén knop
die meerdere functies in zich draagt, al naargelang men hem lang of kort in-
drukt, is vragen om problemen. Duimel en Klumper constateren in hun bijdrage
over het internetadoptieproces bij ouderen in woonzorgcentra, dat bedienings-
problemen niet zelden de oorzaak zijn dat ouderen afhaken. Dubbelklikken en
de benodigde oog-handcoördinatie voor het gebruik van de muis zijn niet voor
iedere oudere weggelegd. Kleine letters op het scherm leveren voor slechtziende
ouderen problemen op.

Maar er gloort licht aan de horizon wat betreft de gebruiksvriendelijkheid.
Uit de bijdrage van Van der Leeuw blijkt dat men aan een nieuwe generatie
domotica werkt, die de situatie in de woning niet alleen registreert, maar op
basis van ‘beeld en geluid in huis’ zelf conclusies trekt. Met deze technologie
hoeven ouderen de domotica in hun huis minder aan te sturen en gaat er meer
vanzelf.

Vandenbosch et al. voorzien een grote vooruitgang in de technologie. Hoe-
wel nog niet duidelijk is of de toekomst ons een voortzetting brengt van pc-
gebaseerde technologie of dat er een totale paradigmaverschuiving plaatsvindt,
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waarbij de omgeving de interface is en de technologie wordt aangestuurd via
alle zintuigen. Wat wel vaststaat, is dat er betere computers komen en dat ICT in
toenemende mate zal worden toegepast in de gezondheidszorg, het bedrijfsle-
ven, de vrije tijd en de industrie. En niet alleen zal er steeds meer gebruik wor-
den gemaakt van artificiële intelligentie, het gebruik van nanotechnologie en
geminiaturiseerde technologie zal eveneens toenemen. Hoe ouderen op deze
veranderingen reageren, blijft uiteraard een vraag. Zoals we enkele alinea’s te-
rug hebben kunnen lezen, lijkt het meest waarschijnlijke scenario dat er onge-
lijkheid blijft bestaan tussen enerzijds ouderen met koopkracht en een hoge op-
leiding die ICT aanwenden om hun leven beter te organiseren en anderzijds
ouderen die het in sociaal-economisch opzicht minder hebben getroffen en die
ICT veel minder in hun voordeel kunnen gebruiken .

ICT-toepassingen en de rol van persoonlijk contact
Persoonlijk contact blijkt zeer effectief als het gaat om ouderen te betrekken bij
de informatiesamenleving. Niet alleen is dit contact belangrijk om te weten wat
de oudere van ICT verwacht. Ook is het een middel om ouderen over de streep te
trekken. Een derde rol van persoonlijk contact is die van ‘achtervang’ indien de
ICT-dienst niet oplevert wat men er van verwacht.

Batenburg et al. geven aan dat bij alle ICT-toepassingen rekening gehouden
moet worden met begeleiding. Ouderen die te kampen hebben met zorgproble-
men, hebben vaak te maken met moeilijk toegankelijke en onduidelijke infor-
matie. Volgens Batenburg et al. is dan de ‘menselijke factor’ bij alle internet-
applicaties cruciaal. Een consulent, een geduldig, deskundig persoon die ouderen
op weg kan helpen, blijft van belang. Niet in de laatste plaats omdat de huidige
generatie ouderen niet altijd geneigd is te vragen en bovendien niet erg vaardig
is met ICT.

Van der Leeuw geeft tevens aan dat vertrouwen op de mogelijkheden van
techniek uiteindelijk weinig uithaalt als ouderen niet zijn geconsulteerd. Com-
municatie met de bewoners om te peilen waar behoefte aan is, is essentieel. Het
huis zomaar volstoppen met allerhande domotica zet weinig zoden aan de dijk,
omdat ouderen veel handigheidjes links laten liggen. Raadpleeg dus eerst de
ouderen over hun wensen.

Ook Duimel en Klumper geven aan dat persoonlijke aandacht onmisbaar is.
Bewoners van woonzorgcentra hebben vaak een duwtje in de rug nodig. Uit hun
onderzoek blijkt dat de zogenoemde ‘change agent’ in de vorm van een familie-
lid of een enthousiaste activiteitenbegeleidster een belangrijke rol speelt bij het
enthousiasmeren van ICT-gebruik.

Al met al ontstaat zo het beeld van ‘de luisterende change agent’. Wanneer er
ICT-projecten voor ouderen worden opgestart, dan zijn er mensen nodig die oude-
ren op weg kunnen helpen en laten zien waar voor hen de voordelen in schuilen.
Aan de andere kant zal deze persoon of instelling zich uitvoerig op de hoogte
dienen te stellen van de wensen van ouderen. Volgens Batenburg et al. levert dit
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laatste weinig problemen op, omdat deze generatie graag bereid is bij te dragen
aan de ouderengerichtheid van de overheid en instellingen. Daar kunnen orga-
nisaties hun voordeel mee doen.
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De heer Tuurenhout is 81, getrouwd en woont zelfstandig. Zijn
vrouw gebruikt internet regelmatig, maar hij zelf niet. Hij hoort er
hier en daar wel over, maar wil er zelf niet meer aan beginnen.

“Ik weet niet wat internet is, ik weet alleen maar wat de muis is, en dat er
een stekker in het stopcontact moet, en voor de rest weet ik helemaal
nergens van. Maar mijn vrouw speelt ermee. Zij is dan 79, maar nog heel
pienter hoor. Maar ik weet niets van internet. Ik zit er wel dikwijls bij als
mijn kleinzoon van 14 jaar achter de computer zit. En dan hoor ik wel eens
het een en ander. Van de week was ik nog bij hem, en toen maakte hij een
foto en even later kwam hij daarmee binnen. Ik zeg: “hoe heb je dat nou
gedaan?” Hij zei: “dat wil ik je wel laten zien.” Maar dat is voor mij
onbegrijpelijk. Ik vraag wel eens wat aan mijn vrouw als we boven bij de
computer zijn: “hoe komt dat nou, hoe gaat dat nou, wat doe je ermee.”
Mijn vrouw verstuurt wel briefjes naar familie in Frankrijk en Canada, hoe
heet het, e-mailtjes. Als er dan een mailtje binnenkomt dan zegt mijn
vrouw: joh, kom eens even kijken. En dan is het meestal een mailtje uit
Frankrijk, hartstikke leuk. Ik verbaas me erover, want als ze om twaalf uur
een briefje naar haar nichtje stuurt in Frankrijk, dan hebben we voor half
een antwoord terug. En dat vind ik prachtig. Maar voor de rest, ik weet er
niks van, ik zit liever bij de vrijwillige klusjesdienst. Daar weet ik tenminste
wat ik doe. Ik ga nergens voor opzij, maar de computer, daar kom ik niet
aan, dat is buiten mijn bereik. Ik heb veertig jaar in de elektriciteit
gezeten, de wet van Ohm heb ik zeker vijfentwintig, dertig jaar moeten
gebruiken. Dat reken ik zo uit. Maar je moet niet over internet gaan
beginnen. Ik zal je een ding vertellen, ik kan dat ding niet eens aanzetten,
ik zou niet weten hoe. Ik weet niet welke knop ik moet hebben. Het is
geen onwil hoor, het is beslist geen onwil. Maar als ze me vandaag erover
vertellen, ben ik het onherroepelijk van het weekend vergeten. En daarom
heb ik er geen interesse meer in.

Als ik vijfentwintig jaar jonger was, dan had ik het wel geprobeerd. Als je
ouder wordt, dan gaan er een hele hoop dingen langs je heen. Het is niet
zo dat ik me van alles op het ogenblik afkeer, zo is het beslist niet. Maar
er zijn er meer, een kennis van me, die gaat ’s nachts drie uur, half vier
naar bed. En als je dan aan zijn vrouw vraagt, hoe is het met hem, dan
zegt ze: “ik weet het niet, die kom ik alleen maar tegen in bed.” Die zit
altijd en eeuwig achter dat ding, achter de computer. Een andere kennis
zegt: “ik doe het veel gauwer met mijn pennetje, ik moet dat ding niet.”
Hij zegt: “ik zie het nog als hersentraining ook, dat handwerk.” Ja, er zijn
mensen, die kunnen van dat ding niet slapen, ik begrijp dat niet hoor. Nee,
ik ben blij dat we nog gezond zijn, en dat we kunnen wandelen.”

door Marion Duimel





2 Surfende senioren of digitale
drenkelingen

Jos de Haan

2.1 Ouderen in een digitaal tijdperk

Surfen is een activiteit van jongeren. Dat geldt voor de sportieve inspanningen
op de grote golven voor vele stranden, maar ook voor de virtuele navigatie op
de digitale informatie-oceaan. Schijnbaar met groot gemak en zonder veel angst
weten jongeren in beide werelden hun weg te vinden. Op het strand kijken de
ouderen licht geamuseerd, vol bewondering of met zorgen toe. Ook door de
computer zijn zij met de nodige distantie gefascineerd of voelen zij knoppen-
angst. Toch maken steeds meer ouderen gebruik van informatie- en communi-
catietechnologie (ICT). Jongeren mogen dan voorop lopen bij de verspreiding
van deze nieuwe technologieën, ouderen volgen wel, zij het op ruime afstand
(Van Dijk et al. 2000; De Haan 2001, 2003). Ouderen hebben vaak moeite met
de overgang van traditionele producten en diensten naar moderne digitale. Zij
beschikken minder dan jongeren over digitale vaardigheden. Vooral zeventig-
plussers klagen over een gebrek aan informatie, training, gebruikersvriendelijk-
heid en de kosten (Doets en Huisman 1997). Voor veel ouderen is het tevens de
vraag of zij wel baat hebben bij het nieuwe en niet beter af zijn met het ver-
trouwde. Ouderen hoeven niet zo nodig, maar wie geen pc heeft of er niet mee
overweg kan, is uitgesloten van het gebruik van een nieuwe informatiebron en
van een nieuw communicatiemiddel. En dat kan ook nadelige gevolgen hebben.

De verschillen tussen ouderen en jongeren zullen hier onderzocht wor-
den aan de hand van het bezit en gebruik van de personal computer (pc) en
internet. Voor zelfstandig wonende ouderen is meestal de pc thuis de toegangs-
poort tot de digitale snelweg, zeker als zij niet meer werken. Maar ook buiten
het eigen huis zijn mogelijkheden om toegang tot internet te krijgen. Zij kunnen
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daarvoor in onder meer bibliotheken en buurtcentra terecht. Dit hoofdstuk gaat
in op verschillen in bezit en gebruik van ICT en op de achtergronden van deze
verschillen.

In paragraaf 2.2 wordt eerst het bezit en gebruik van de computer in huishou-
dens beschreven en de verdeling hiervan onder verschillende groepen ouderen.
Vervolgens komt het pc- en internetgebruik van ouderen aan de orde, zowel in
de thuissituatie (§ 2.3) als daarbuiten (§ 2.4). Buitenshuis wordt de pc vooral op
het werk en in bibliotheken gebruikt. Tijdens het werk kunnen werkenden ver-
trouwd raken met een computer en eventuele betaalregelingen van de werkge-
ver kunnen een belangrijke stimulans vormen om zelf een pc aan te schaffen.
Twee factoren die een belangrijke rol spelen bij het bezit en gebruik van ICT, zijn
de motivatie om nieuwe technologie te gebruiken en het beschikken over digita-
le vaardigheden. Deze factoren vormen het onderwerp van paragraaf 2.5 res-
pectievelijk 2.6. In paragraaf 2.7 wordt de blik op de toekomst geworpen en
worden enkele lijnen doorgetrokken. Ten slotte worden in paragraaf 2.8 de
conclusies nog eens samengevat.

De verspreiding van moderne informatie- en communicatietechnologie zal hier
beschreven worden aan de hand van de volgende databestanden: het Tijdsbeste-
dingsonderzoek (TBO), het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (AVO)
uit 2003, de ICT-pilot uit 2001 en de CBS POLS-reeks (1998-2002) op Statline.
In het TBO heeft één persoon uit het huishouden aan het onderzoek deel geno-
men. In het AVO hebben alle leden van het huishouden een vragenlijst ingevuld.
Uitspraken in dit hoofdstuk hebben steeds betrekking op zelfstandig wonende
personen en niet op huishoudens. De ongeveer 150.000 ouderen in tehuizen
blijven hier buiten beschouwing (De Klerk 2004).

2.2 Bezit van pc en internet

De verspreiding van de pc begon al in de vroege jaren tachtig en heeft in de jaren
negentig een snelle groei doorgemaakt. In 2003 was al 82% van de Nederlan-
ders in het bezit van een pc (figuur 2.1). Met de komst van het world wide web
nam vanaf het midden van de jaren negentig ook het percentage Nederlanders
dat thuis toegang heeft tot internet snel toe. Tussen 1998 en 2003 steeg het
aandeel van de bevolking dat online is van 16% naar 71%.
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FIGUUR 2.1
Verspreiding van de pc en internet onder de Nederlandse bevolking, 1998-2003 (in procenten)

Ouderen lopen achter, maar ook onder deze groep stijgt het pc-bezit en de in-
ternettoegang. Tussen 1998 en 2003 nam het pc-bezit van 65/74-jarigen toe van
17% naar 42% en de internettoegang van 3% naar 31% (tabel 2.1 en 2.2). Van
de 75-plussers had 19% in 2003 een pc en 10% een internetaansluiting. Voor
beide leeftijdsgroepen geldt dat zij een grote achterstand hebben op personen
onder de 55 jaar. De 55/64-jarigen nemen ook op ICT-terrein een tussenpositie
in.

Door de snelle verspreiding van internettoegang onder personen jonger dan
65 jaar zijn de ouderen in de periode 1998-2003 op een grotere achterstand
komen te staan.

TABEL 2.1 Bezit van een pc in huishouden, personen, 1998-2003 (in procenten)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

0-11 jaar 69 76 81 84 88 95*
12-17 jaar 83 87 90 93 95 97
18-24 jaar 71 78 80 84 87 92
25-34 jaar 63 70 76 80 83 88
35-44 jaar 74 80 83 86 89 93
45-54 jaar 69 74 79 82 85 90
55-64 jaar 40 47 54 61 69 77
65-74 jaar 17 20 27 33 40 42
75+ 5 7 9 12 15 19

* 6-11 jaar

Bron: CBS (POLS1998-2002 / Statline); SCP (AV0 2003)
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TABEL 2.2 Toegang tot internet thuis, personen, 1998-2003 (in procenten)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

0-11 jaar 17 27 51 63 72 84*
12-17 jaar 19 33 59 74 79 90
18-24 jaar 18 31 49 62 69 78
25-34 jaar 21 33 53 63 71 78
35-44 jaar 21 34 55 67 75 83
45-54 jaar 19 32 52 64 72 82
55-64 jaar 9 16 30 41 54 64
65-74 jaar 3 6 12 20 27 31
75+ 1 2 4 7 10 14

* 6-11 jaar

Bron: CBS (POLS1998-2002 / Statline); SCP (AV0 2003)

De achterstand van ouderen geldt niet alleen voor het bezit van pc en internet-
aansluiting, maar ook voor andere communicatieapparatuur (mobiele telefoon,
fax en voicemail) en voor verschillende betaalkaarten (creditcard en chipknip).
Ook hier ligt het bezit onder 75-plussers nog weer lager dan onder 65/74-jari-
gen (De Haan 2001).

De desktopcomputer is nog steeds het meest gebruikte apparaat voor de toe-
gang tot internet. 94% van de personen met een internetaansluiting had in 2002
toegang middels een desktop. Daarnaast had 17% een aansluiting via een laptop
en kon 12% internetten via een mobiele telefoon (WAP, GPRS). Wie op een
andere wijze toegang tot internet heeft dan via een pc, heeft vaak ook pc-toe-
gang. Onder ouderen is de desktop nog dominanter dan onder jongeren, die
relatief vaak een laptop of een mobiele telefoon gebruiken.

Er zijn niet alleen verschillen tussen, maar ook binnen leeftijdsgroepen. Deze
verschillen hangen samen met andere achtergrondkenmerken. In tabel 2.3 is
voor vier kenmerken nagegaan hoe deze met leeftijdsgebonden bezitsverschillen
samenhangen.
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TABEL 2.3 Aanwezigheid van een personal computer, laptop of notebook in huishouden, naar leeftijd
en enkele achtergrondkenmerken van de respondent, 2003 (in procenten)

45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar  75 jaar

mannen 90 80 51 26
vrouwen 89 73 35 16
lo, vbo, mavo 83 69 32 15
havo, vwo, mbo 94 83 56 24
hbo, wo 97 93 80 46

inkomen laag 71 57 26 9
inkomen midden 92 83 50 22
inkomen hoog 98 95 70 49

eenpersoonshuishouden 63 57 26 8
meerpersoonshuishouden 94 81 49 32

Bron: SCP (AVO 2003)

Het bezit van een pc blijkt mede afhankelijk van inkomen, opleidingsniveau,
huishoudensamenstelling en sekse. Ook binnen leeftijdsgroepen zijn deze ver-
schillen waarneembaar. Ouderen met een hoog inkomen en een hoog oplei-
dingsniveau hebben veel vaker thuis een pc staan dan hun minder verdienende
en lager opgeleide leeftijdgenoten. Het verschil tussen de seksen is relatief ge-
ring, maar neemt toe met het ouder worden. Ouderen die alleen wonen hebben
beduidend minder vaak een pc in huis dan ouderen in meerpersoonshuishou-
dens.

De bezitsverschillen tussen jongeren en ouderen kunnen voor een deel toege-
schreven worden aan andere kenmerken, het sterkst aan inkomen en aan het
opleidingsniveau (vgl. Gilligan 1999). Ongeveer 20% van de verschillen in pc-
bezit zijn het gevolg van financiële beperkingen en gemis aan vaardigheden,
voorzover deze uit het opleidingsniveau afgeleid kunnen worden (De Haan 2001).
Ook de huishoudensamenstelling heeft nog een bescheiden invloed. Ouderen
wonen vaker alleen en hebben mede hierdoor minder vaak een pc. De invloed
van sekse op verschillen in pc-bezit tussen leeftijdsgroepen is gering. Dat een-
vijfde van de verschillen verklaard wordt, betekent tevens dat 80% van de ver-
schillen aan andere factoren toegeschreven moet worden. Een van die andere
factoren is het gebruik van de pc op het werk. Dit werkgebruik beïnvloedt de
aanwezigheid van een pc in huis. Ouderen die op hun werk een pc gebruiken,
hebben (ook na controle voor leeftijd en andere kenmerken) thuis vaker een pc
dan ouderen die niet werken (Van Kesteren en De Haan 2000).

Internet is natuurlijk handig om informatie mee op te zoeken en om te commu-
niceren met personen die ook online zijn. Maar voor zowel informatieverwer-
ving als communicatie zijn alternatieven voorhanden, waar ouderen vaak de
voorkeur aan geven. Het is dan ook de vraag of ouderen de afwezigheid van
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internet zelf als een gemis ervaren. Enig inzicht in deze beleving kan afgeleid
worden uit de redenen die zij hiervoor zelf aanvoeren. De meest genoemde re-
den voor de afwezigheid van internet is gebrek aan interesse (tabel 2.4). Uit de
CBS-Statlinegegevens uit 2002 blijkt dat meer dan de helft van de 65/74-jarige
niet-bezitters en ruim eenderde van de 75-plussers niet-bezitters aangeeft niet
geïnteresseerd te zijn of internet niet zinvol te vinden (vgl. Gilligan 1999). Waar-
om zoveel ouderen niet geïnteresseerd zijn, kan op basis van de beschikbare
gegevens niet vastgesteld worden. In hoofdstuk 5 wordt op basis van open inter-
views nader op dit vraagstuk ingegaan.

Ouderen vinden zichzelf vaak te oud voor de ‘jonge’ technologie. Deze reden
is vooral belangrijk voor de 75-plussers, waarvan 40% van de niet-bezitters deze
reden opgeeft, tegen 13% van de 65/74-jarige niet-bezitters. Ook het ontbreken
van een (geschikte) pc vormt voor veel ouderen een belangrijke drempel. Het
gewicht van de overige genoemde redenen is een stuk kleiner. Een tekort aan
digitale vaardigheden wordt daarbij meer als een beperking gezien dan ontoe-
reikend inkomen. Hoewel bezitsverschillen tussen jongeren en ouderen in niet
geringe mate met inkomen samenhangen, geven weinig ouderen aan dat de prijs
van de computer een belemmering voor aanschaf is. Tijdgebrek speelt voor oude-
ren nauwelijks een rol en ook bezorgdheid om privacy en veiligheid wordt nau-
welijks genoemd.

TABEL 2.4 Redenen van afwezigheid van internet in huis, personen van 12 jaar en ouder, 2002
(in procenten)

gehele bevolking 55-64 jaar 65-74 jaar 75-plus

geen interesse/niet zinvol 35 45 53 37
geen (geschikte) pc 23 26 21 17
te duur 11 7 3 2
te oud 10 3 13 40
kan elders internetten 8 5 2 1
gebrek aan kennis/vaardigheden 6 9 9 5
benodigde apparatuur te duur 5 4 2 1
geen tijd 2 3 2 1
bezorgd om privacy en/of veiligheid 2 2 1 0
geen speciale reden 5 5 4 4
andere reden 13 12 9 6

Bron: CBS (Statline)

2.3 Gebruik van pc en internet

Of mensen een computer gebruiken en hoeveel tijd hiermee gemoeid is, kan op
een betrouwbare wijze in kaart gebracht worden met het Tijdsbestedingsonder-
zoek (TBO). Deze gegevens bieden informatie over het gebruik van de compu-
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ter in de vrije tijd. Het TBO wordt om de vijf jaar gehouden en de meest recente
gegevens dateren inmiddels uit 2000. Een up-to-date beeld van het gebruik kan
er in 2004 niet meer mee gegeven worden, maar een goed inzicht in de ontwik-
keling van het gebruik in een periode van opkomst van de pc bieden de gegevens
wel.

In 2000 bracht 46% van de bevolking wekelijks ten minste een kwartier van
de vrije tijd achter het computerscherm door. Vijf jaar eerder was dat nog maar
23%. Het wekelijkse gebruik kent daarmee een snellere verspreiding dan de
computer zelf. Dit betekent dat computers steeds minder ongebruikt in huis
staan. Het percentage pc-bezitters dat wekelijks actief was, steeg van 40% in
1995 naar 61% in 2000 (zie ook Huysmans en De Haan 2001).

Het gemiddeld aantal uren dat de gehele bevolking wekelijks in de vrije tijd
achter de pc doorbrengt, steeg van 0,9 uur in 1995 naar 1,8 uur in 2000. Van de
bijna 2 uur in 2000 werd een half uur aan internet besteed (tabel 2.5). In lijn met
de verspreiding van de pc besteden ouderen minder tijd aan de computer dan
jongeren en die verschillen zijn in de loop van de tijd nog groter geworden.
Tussen 1995 en 2000 verdubbelde het pc-gebruik onder 65-plussers, maar deze
groep ouderen raakte hiermee toch verder achterop bij de jongeren.

TABEL 2.5 Computer- en internetgebruik (als hoofdbezigheid in de vrije tijd), naar achtergrondkenmerken, personen
van 12 jaar en ouder, 1985-2000 (in uren per week).

computergebruik 2000

1985 1990 1995 2000 internet ander
computer-

gebruik

bevolking 12 jaar en ouder 0,1 0,5 0,9 1,8 0,5 1,3

12-19 jaar 0,4 0,8 1,9 3,4 0,5 2,9
20-34 jaar 0,1 0,5 1,3 1,7 0,6 1,1
35-49 jaar 0,1 0,5 0,8 2,0 0,6 1,4
50-64 jaar 0,1 0,5 0,5 1,8 0,5 1,3
65 jaar en ouder 0,0 0,1 0,3 0,6 0,1 0,5

Bron: SCP (TBO)

Ook het gebruik van de pc onder ouderen hangt samen met achtergrondken-
merken. Meer dan bij de hiervoor genoemde cijfers over bezit hangt dit gebruik
samen met het geslacht. De pc mag als apparaat in meerpersoonshuishoudens
mannen en vrouwen in principe gelijke kansen op toegang geven, het zijn toch
vooral de mannen die er gebruik van maken. Het gebruik van een pc is verder
afhankelijk van inkomen, opleidingsniveau en huishoudensamenstelling; de ver-
houdingen weerspiegelen hierbij de eerdergenoemde bezitsverhoudingen. Uit
een multivariate analyse van het gebruik van de pc blijkt dat gebruiksverschillen
tussen leeftijdsgroepen eveneens gedeeltelijk toegeschreven kunnen worden aan
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de andere kenmerken (De Haan 2003). Hier is echter het opleidingsniveau de
belangrijkste determinant en komt het inkomen op de tweede plaats.

Als ouderen de computer gebruiken, is dat relatief vaak voor offline toepassin-
gen, zoals tekstverwerking, spreadsheets en spelletjes. Van de online diensten
zijn het zoeken van informatie op internet en e-mail favoriet. Bij een aantal
minder gangbare applicaties, zoals het raadplegen van naslagwerken op cd-rom
en het gebruik van tekenprogramma’s, zijn de verschillen tussen leeftijdsgroe-
pen relatief gering (De Haan 2001). Het verschil in internetgebruik tussen jong
en oud is sinds 2000 eerder groter dan kleiner geworden. In 2002 had 79% van
de 65/74-jarigen en zelfs 95% van de 75-plussers nog nooit op internet gesurft
of gemaild (tabel 2.6). Ter vergelijking: van de 35/44-jarigen had 21% dit nog
nooit gedaan. Het gebruik in de vier weken voor het onderzoek ligt nog weer
lager. Bij de 65-plussers valt dit gebruik grotendeels samen met het gebruik thuis.
Ouderen maken weinig gebruik van de mogelijkheden buiten het huishouden
om internet te gebruiken.

TABEL 2.6 Gebruik van internet, personen van 12 jaar en ouder, 2002 (in procenten)

ooit internet of gebruik in afge- gebruik thuis gebruik elders
e-mail gebruikt   lopen 4 weken

12-17 jaar 94 83 69 57
18-24 jaar 93 82 63 64
25-34 jaar 86 77 64 54
35-44 jaar 79 71 63 46
45-54 jaar 66 58 51 37
55-64 jaar 46 40 34 18
65-74 jaar 21 17 16 3
75+ 5 4 4 -

Bron: CBS (Statline)

In de discussie over de informatiesamenleving is vooral de toegang tot internet
van belang. Bij de snelle verspreiding van internetaansluitingen zijn het opnieuw
de ouderen die achteroplopen. Het bezit van relatief oude apparatuur onder
ouderen is een van de redenen voor de beperkte toegang tot de elektronische
snelweg. Aanvankelijk waren hun pc’s over het algemeen minder krachtig en
minder vaak voorzien van een modem (Van Dijk et al. 2000). Tegenwoordig
spitst de discussie over de kwaliteit van toegang zich toe op smalband versus
breedband. Ouderen maken relatief vaak gebruik van een analoge modem, ter-
wijl jongeren vaker op breedband (kabel of anders) zijn overgestapt (tabel 2.7).
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TABEL 2.7 Type internetverbinding onder internetbezitters, personen van 12 jaar en ouder, 2002 (in
procenten)

gehele bevolking 55-64 jaar 65-74 jaar 75-plus

analoog modem 57 67 74 73
isdn 19 19 14 14
kabel 22 15 10 11
andere breedband 4 2 1 0

Bron: CBS (Statline)

Tussen smalband- en breedbandgebruikers bestaan voor de hand liggende ver-
schillen in gebruiksfrequentie en gebruiksduur van internet. De breedbandge-
bruikers zijn meer dagen per week en meer malen per dag online. Breedbandge-
bruikers hebben doorgaans ook langere internetsessies dan smalbandgebruikers
(Dialogic 2002). Het soort internetaansluiting hangt ook samen met het soort
gebruik. Bij het vergaren van informatie blijkt dat breedbandgebruikers vooral
vaker bestanden downloaden, meer gebruik maken van streaming media en va-
ker informatie via portals zoeken. De toegevoegde waarde van breedband komt
het best tot uitdrukking bij entertainmenttoepassingen. De verschillen in ge-
bruik tussen smalband- en breedbandgebruikers zijn niet uitsluitend terug te
voeren op verschillen in samenstelling van deze groepen. De breedbandgebrui-
kers geven zelf ook aan dat hun internetgebruik veranderd is nadat zij breed-
band kregen. Sindsdien surfen zij langer, downloaden zij meer grote bestanden,
kijken zij meer film en luisteren vaker naar muziek via internet (Dialogic 2002).

Voor veel ouderen hoeft die moderne apparatuur niet zo nodig. Ouderen die
wel met hun tijd meegaan, ervaren nogal eens problemen bij het gebruik ervan.
Als grootste probleemgeval noemen zij de computer, gevolgd door de video-
recorder en de mobiele telefoon. Ouderen kunnen vaker dan jongeren codes of
handelingen niet onthouden en vinden het moeilijk om zaken te herstellen die
fout zijn gegaan (Lammerts van Bueren 2000). Onderzoek van Freudenthal (1999)
wijst daarentegen juist op problemen met het ontwerp van apparatuur. Zij noemt
als veel voorkomende problemen: leesbaarheid van schermen en labels, buiten-
landse taal, programmering en motorische controle bij bediening. Ook handlei-
dingen zorgen volgens haar meer dan eens voor problemen. Deze zijn vaak te
dik of juist te dun, missen overzichtelijkheid, zijn slecht geformuleerd, het let-
tertype is soms te klein of de buitenlandse taal ontoegankelijk. Toch is gebrui-
kersvriendelijkheid niet een doorslaggevend argument om apparatuur wel of
niet aan te schaffen. Bij bijvoorbeeld de pc zegt slechts 5% van de ouderen deze
wel te willen hebben als het gebruik ervan eenvoudiger is (Lammerts van Bueren
2000).
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2.4 Gebruik buitenshuis

Wie thuis niet over moderne informatie- en communicatietechnologie beschikt,
hoeft in de informatiesamenleving nog niet buitenspel te staan. Op andere plaatsen
wordt die toegang ook geboden. Een deel van de ouderen die het arbeidsproces
nog niet verlaten hebben, kan tijdens het werk gebruikmaken van een computer
en eventueel aan een pc-privé-project deelnemen. Maar ook niet-werkenden
kunnen op tal van plaatsen toegang krijgen. In buurthuizen, regionale oplei-
dingscentra, internetcafés of bibliotheken kunnen belangstellenden de digitale
snelweg op. In deze paragraaf zal ingegaan worden op het computergebruik
tijdens het werk en in bibliotheken. Over het gebruik van pc’s op andere locaties
heeft het SCP geen gegevens beschikbaar.

Werk
Veel van de vroege computergebruikers hebben via scholing of werk kennis kun-
nen nemen van de informatietechnologie en hebben zodoende de voordelen van
het computergebruik leren waarderen. Ouderen hebben deze introductie op
school niet gehad, maar het werk bood velen wel die gelegenheid. Momenteel is
ongeveer eenderde van de ouderen tussen 55 en 65 jaar actief op de arbeids-
markt (De Beer en Wildeboer Schut 2001). Voor deze groep kan nagegaan wor-
den of zij op het werk een computer gebruiken en of zij daar ook toegang tot
internet hebben.

TABEL 2.8 Gebruik van pc en internet op het werk, personen van 18 jaar en ouder, 2001 (in
procenten)

pc internet

in afge- % van dage- in afge- % van dage-
lopen de wer- lijks lopen de wer- lijks

4 weken kenden 4 weken kenden

18-24 jaar 44 55 32 27 28 16
25-34 jaar 62 73 51 40 49 27
35-44 jaar 54 67 45 35 46 23
45-54 jaar 47 62 39 29 41 1
55-64 jaar 15 45 12 11 32 4
65-74 jaar 1 — 0 0 — 0
75+ 0 — 0 0 — 0

Bron: CBS/SCP (ICT-pilot)

Een groot deel van de werkende 55/64-jarigen leert tijdens het werk met een
computer werken. In 2001 gebruikte bijna de helft (45%) in de vier weken voor
het onderzoek een pc op het werk (tabel 2.8). Bij jongere werknemers ligt dit
percentage echter nog hoger. Doordat een groot deel van de 55/64-jarigen niet
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meer werkt, bouwt slechts 15% computerervaring op tijdens het werk. Voor het
overgrote deel zijn dit dan wel weer frequente pc-gebruikers. Ongeveer 80%
van deze groep gebruikt de pc namelijk dagelijks, dat wil zeggen 12% van de
gehele groep 55/64-jarigen. Mogelijk zullen deze ouderen ook na hun pensione-
ring van hun verworven digitale vaardigheden gebruik blijven maken. Het ligt
voor de hand dat deze ervaring en vaardigheden een stimulans zijn geweest om
ook voor thuis een pc aan te schaffen.

Bibliotheek
Het merendeel van de ouderen (55+) heeft tijdens hun (werkzame) leven echter
geen digitale vaardigheden verworven. Evenmin konden zij gebruikmaken van
financiële voordelen die de werkgever bood bij de aanschaf van een thuis-pc.
Deze factoren hebben er mede aan bijgedragen dat ouderen minder dan jonge-
ren een pc in huis hebben (Van Kesteren en De Haan 2000). Zoals in de inlei-
ding al is vermeld, kunnen ouderen ook als zij thuis geen pc hebben, elders wel
gebruik maken van een computer. De bibliotheek is steeds vaker een van deze
plaatsen. Hier kunnen ouderen tevens computerles krijgen, van de eerste begin-
selen tot meer geavanceerdere toepassingen.

TABEL 2.9 Lidmaatschap van bibliotheek en gebruik van computer in bibliotheek, naar leeftijdscate-
gorie, 2003 (in procenten)

45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar  75 jaar
en ouder

lid van bibliotheek 32 30 28 24

gebruikt computer in bibliotheek 17 11 5 2
alleen leden 44 32 16 8

raadplegen catalogus 16 11 5 2
alleen leden 43 30 16 7

gebruikt internet 1 1 0 0
alleen leden 3 2 0 1

Bron: SCP (AVO’03)

Ongeveer drie op de tien ouderen is lid van een bibliotheek (tabel 2.9). Daarin
verschillen zij niet of nauwelijks van de 45/54-jarigen. Verschillen zijn er wel in
de omgang met de bibliotheekcomputers. Veel meer jongeren maken hier ge-
bruik van dan ouderen. Overigens beperkt dit computergebruik zich voorname-
lijk tot het raadplegen van de catalogus. In steeds meer bibliotheken staan com-
puters met een internetaansluiting, maar hier wordt door de in tabel 2.6 vermelde
leeftijdsgroepen nauwelijks gebruik van gemaakt. Dat ouderen ook in de biblio-
theek minder voor de computer zitten, duidt mogelijk op digitale drempelvrees.
Zij zoeken en selecteren boeken nog steeds op traditionele wijze.
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2.5 Knoppenangst

Ouderen hebben over het algemeen een vaag beeld over de oorzaken van hun
afwezigheid in de digitale ruimte. Dat zij ‘geen interesse’ hebben of zich ‘te oud’
voelen, kan hiervoor nauwelijks als een bevredigende verklaring worden gezien.
Veel ouderen staan afwerend tegenover moderne informatie- en communicatie-
technologie en kennen vaak knoppenangst. De houding ten aanzien van deze
technologie is tamelijk ongrijpbaar, maar bepaalt mede of iemand een computer
of mobiele telefoon zal kopen of niet. Het geheel van psychische factoren dat de
houding ten aanzien van technologie bepaalt, kan met het begrip motivatie aan-
geduid worden. Deze motivatie bepaalt in belangrijke mate wie een computer
heeft en wie niet, wie online is en wie niet (De Haan en Iedema, in druk). De set
van mentale barrières om tot aanschaf van apparatuur over te gaan is ook wel
aangeduid met het begrip ‘psychische toegankelijkheid’ (Van Dijk 2001: 10).

Motivatie ten aanzien van ICT laat zich onderzoeken door te vragen naar de
instemming met of afwijzing van een aantal stellingen. Veel Nederlanders asso-
ciëren nieuwe technologie met vooruitgang. 44% vindt dat de wereld beter is
geworden door internet en mobiele telefonie. Een kwart van de bevolking is het
niet met deze stelling eens, terwijl bijna eenderde geen mening heeft of een
neutraal standpunt inneemt. Ondanks de overwegend positieve houding over
de bijdrage van ICT aan de samenleving staan veel Nederlanders toch kritisch
tegenover het belang van digitale vaardigheden. In 2001 was 45% van de bevol-
king van mening dat computerkennis in onze tijd wordt overgewaardeerd. Over
de mate waarin computers het sociale verkeer beïnvloeden, zijn Nederlanders
ook kritisch. Een meerderheid van de bevolking (63%) is het oneens met de
stelling dat je tegenwoordig alleen meetelt als je over computers kan meepraten.
Afgezien van de 10% die geen mening heeft, impliceert dit dat ruim een kwart
het belang van computerkennis voor het huidige sociale verkeer onderschrijft.
Veelal dezelfde mensen, en opnieuw een kwart van de bevolking, voelen zich
buitenstaanders als het gesprek over computers gaat. De nieuwe technologie
boezemt ook slechts een minderheid van de bevolking, maar toch nog altijd
22%, angst in voor de toekomst. Eén op de vijf burgers denkt in de toekomst
niet mee te kunnen komen door ontwikkelingen op het gebied van computers.

In de houdingen ten aanzien van vier stellingen valt een patroon te onderken-
nen (De Haan 2003). Mensen die vinden dat je tegenwoordig alleen meetelt als
je over computers kunt meepraten, voelen zich vaak ook een buitenstaander als
zij in een gesprek over computers verzeild raken en zijn bang om door de tech-
nologische ontwikkeling niet meer mee te kunnen komen. Ongeveer een kwart
van de bevolking ervaart dergelijke beperkingen. Mogelijk gaat het hierbij eer-
der om emotionele afstand dan om feitelijke beperkingen. Vooral de 65-plus-
sers voelen zich buitenstaanders, al leeft de angst voor de toekomst het sterkst
onder de 50/64-jarigen.
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2.6 Digitale vaardigheden

Motivatie bepaalt in belangrijke mate wie pc en internet aanschaft; digitale vaar-
digheden bepalen in grote mate wie deze technologie gebruikt (De Haan en
Iedema in druk). Een gebrek aan digitale vaardigheden wordt wel als een nadeel
voor het functioneren van ouderen in een moderne samenleving aangevoerd
(Doets en Huismans 1997; Steyaert 2000). Binnen de groep computergebrui-
kers schatten de ouderen zichzelf over het algemeen als minder vaardig in dan
jongeren. Dit geldt zowel voor basisvaardigheden, zoals tekstverwerking en
Windows, als voor iets complexere toepassingen, zoals spreadsheets en gericht
zoeken van informatie op internet. In 1998 maakten ouderen voor het tekstver-
werken nog relatief vaak gebruik van DOS-programmatuur, terwijl de jongeren
al vaker de overstap naar Windows-versies hadden gemaakt. Het lijkt erop dat
ouderen steeds een of meerdere stappen achter de jongeren aan lopen.

Bij het verwerven van digitale vaardigheden lijken ouderen op jongeren. Ook
ouderen leren het meest door zelf dingen op de computer te proberen (vgl. De
Haan en Huysmans 2002). Een verschil met jongeren is dat ouderen meer ge-
bruikmaken van formele leerwegen, terwijl jongeren meer informele wegen be-
wandelen (De Haan 2001). Ouderen noemen vaker het volgen van computer-
cursussen en het raadplegen van computerhandboeken als leerbronnen. Ouderen
hebben vooral cursussen gevolgd voor die toepassingen die ze regelmatig ge-
bruiken en waar ze zichzelf vaardig in vinden: tekstverwerken en besturingssys-
temen. De rol van het werk komt opnieuw bij vooral de 55/64-jarigen tot uit-
drukking. Zij noemen collega’s ongeveer even vaak als bron van digitale
vaardigheden als de 35/54-jarigen. In de toekomst zullen steeds meer ouderen
door de gebruiksmogelijkheden overgaan tot de aanschaf van een computer.
Aangezien ook ouderen leren door te experimenteren, is de aanwezigheid van
de pc een belangrijke stimulans tot het verwerven van digitale vaardigheden.
Verdergaande verspreiding van computers zal dan ook bijdragen aan het vaardi-
ger worden van ouderen. Het enthousiasme over kinderen die hun ouders intro-
duceren in de digitale wereld wordt door de cijfers slechts in beperkte mate
ondersteund (vgl. Klumper 2000).

2.7 Ouderen en de digitale toekomst

Bijna de helft van de ouderen geeft aan bang te zijn in de toekomst de moderne
technische ontwikkelingen niet bij te kunnen houden (Lammerts van Bueren
2000). Voor een deel is dit angst voor het onbekende, want 67% van de 65-
plussers had eind 2003 geen pc en 76% geen internetaansluiting. Maar toegang
is op zichzelf nog geen garantie om de toekomst met vertrouwen onder ogen te
zien. Daar staat weer tegenover dat niet-bezit in ieder geval weinig bijdraagt aan
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het vertrouwen de technische ontwikkelingen bij te kunnen houden. Er is echter
reden om te verwachten dat het bezit en gebruik van pc’s onder ouderen in de
komende jaren verder toe zal nemen. Ten eerste zijn ouderen onderhevig aan de
regelmatigheden van diffusieprocessen. Ten tweede draagt een proces van ge-
neratiewisseling bij aan de verdere verspreiding.

Volgens de eerste invalshoek dienen de verschillen tussen ouderen en jongeren
in het kader van een verspreidingsproces bezien te worden. De 55/64-jarigen
zijn inmiddels bezig hun achterstand op de jongeren in te lopen. En ook onder
de 65/74-jarigen is de verspreiding goed op gang gekomen. Verdere versprei-
ding valt te verwachten op grond van dalende prijzen en toenemende gebrui-
kersvriendelijkheid. Ook de stimulans en druk vanuit de informele sociale net-
werken zal hieraan bijdragen. Steeds meer oude pc’s van kinderen komen bij
hun ouders terecht.

Volgens het proces van generatiewisseling zijn de 55/64-jarigen van nu over tien
jaar tussen de 65 en 75 jaar. In dit hoofdstuk is aangetoond dat de huidige jonge
senioren veel vaker een pc hebben en gebruiken dan de 65-plussers en dat zij er
ook op het werk hebben regelmatig mee te maken hebben en daar digitale vaar-
digheden opdoen. Een generatieperspectief veronderstelt dat een generatie vast
blijft houden aan gedragingen, opvattingen en vaardigheden. Deze digitaal meer
onderlegde generatie zal in de komende jaren toetreden tot de groep die ouder
is dan 65 jaar. Dit proces van generatiewisseling zal bijdragen aan een verdere
verspreiding van de pc en internet onder ouderen.

Beide mechanismen leiden tot een optimistische verwachting: ouderen zullen in
toenemende mate de weg naar de digitale wereld weten te vinden. Vervolgens
resteert de vraag of die ontwikkelingen wel snel genoeg gaan, en of er niet een
kleine groep permanent van gebruik uitgesloten zal zijn en of dit erg is. Ligt de
verspreidingssnelheid van pc’s en internet hoog genoeg? Zal het achterblijven
bij de technologische ontwikkelingen niet leiden tot sociale uitsluiting? En hoe
kunnen ouderen eigenlijk digitale vaardigheden verwerven? Op deze vragen gaat
Jan Steyaert in het volgende hoofdstuk in.

2.8 Samenvatting

Ouderen, vooral de 65-plussers, hebben aanzienlijk minder vaak een pc in huis
dan 35/54-jarigen. Die verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn tussen 1998 en
2003 toegenomen. Veel ouderen ervaren de afwezigheid van de pc of een inter-
netaansluiting echter niet als een gemis. Een gebrek aan interesse wordt het
meest als reden aangevoerd. De 75-plussers voelen zich vaak ook te oud.
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Ouderen met een hoog inkomen en een hoog opleidingsniveau hebben thuis
veel vaker een pc en een internetaansluiting dan hun minder verdienende en
lager opgeleide leeftijdgenoten. Het verschil tussen oudere mannen en oudere
vrouwen is relatief gering. Bij het gebruik van de computer is het verschil tussen
de seksen groter. Verschillen in gebruik worden sterker beïnvloed door het op-
leidingsniveau dan door inkomen of sekse.

Een negatieve houding ten aanzien van ICT, ofwel een gebrek aan motivatie
om het te gebruiken, is een belangrijke oorzaak van niet-bezit. Ouderen staan
over het algemeen meer afwerend tegenover nieuwe technologie dan jongeren.
Een gebrekkige beheersing van digitale vaardigheden is een belangrijke oorzaak
van het niet-gebruik. Ouderen beschikken veelal over minder digitale vaardig-
heden dan jongeren. Binnen de groep computergebruikers schatten de ouderen
zichzelf over het algemeen als minder vaardig in dan jongeren. Basisvaardighe-
den, zoals tekstverwerking en Windows, hebben ouderen beter onder de knie
dan andere applicaties. Ouderen leren het meest door zelf dingen op de compu-
ter uit te proberen en vervolgens door het volgen van computercursussen en van
het raadplegen van computerhandboeken. De cursussen die ouderen het meest
volgen, behandelen tekstverwerking en besturingssystemen.

Een beperkt deel van generatie die de komende jaren met pensioen gaat, heeft
tijdens het werk al met de computer leren werken. Slechts 15% van de 55/64-
jarigen gebruikt tijdens het werk een pc. Ook in bibliotheken maken ouderen
minder gebruik van de aanwezige computers dan jongeren. Van de leden maakt
16% van de 65/74-jarigen en 8% van de 75-plussers gebruik van de computer.
Onder de 45/54-jarigen doet 44% dit.

Dankzij twee mechanismen valt te verwachten dat het bezit en gebruik van pc’s
onder ouderen zal stijgen. Ten eerste zijn ook ouderen onderhevig aan de regel-
matigheden van diffusieprocessen. Ten tweede draagt een proces van generatie-
wisseling bij aan de verdere verspreiding.
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Annie Schuiling is 66 jaar, getrouwd en woont zelfstandig. Ze kwam
in aanraking met de computer door haar vrijwilligerswerk. Nu kan ze
zich een leven zonder computer en internet niet meer voorstellen.

“Drie jaar geleden wilde ik nog niets van de computer weten, toen mocht
hij wat mij betreft zo het raam uit.  Ik vond het niks, vooral dat geluid,
mijn man had een matrixprinter en daar werd je gek van. Toen ik er zelf
een keer achter ging zitten, leek het me toch wel leuk. Ik was
penningmeester bij de Bewonersorganisatie hier in de wijk. Die wilden
liever dat ik via de computer werkte, dat was handiger. Toen moest ik
wel, en ik begon met Excel te werken. In de tussentijd heb ik een nieuwe
computer gekocht en daar heb ik  toen ook meteen internet bijgenomen.
Ik ben een paar keer een cursus gaan doen, twee cursussen in de buurt
en daarna nog twee cursussen in het wijkcentrum. En daarnaast ben ik
thuis zelf gaan oefenen. Nu heb ik een computer met XP erop. Daar kun
je een heleboel dingen mee doen. Ook heb ik inmiddels ADSL. Mijn hobby
is genealogie, stambomen opzoeken, daar gaat veel tijd inzitten en met
ADSL kan hij de hele dag aan blijven staan. Anders moet je op de kosten
letten. Daarnaast heb ik sieraden maken als hobby. Via internet koop ik
de kralen. Die bestel ik dan, die gaan dan op de website in het
winkelwagentje. Per telefoon maak je dan geld over. Ik heb na een cd-
brander nu een dvd-brander gekocht. Ik heb ook een digitale camera en
daar maak ik foto’s mee van de kleinkinderen of van de natuur.

In het begin hoorde ik dat je alles kon vinden op internet en ik kon me
dat niet indenken. Dat als je iets zocht, je dat gelijk kon vinden. Nu ik
het zelf heb: je tikt een woordje, je gaat zoeken en je hebt het. Eerst
was ik wel bang dat ik iets kwijt zou raken, maar je hebt geleerd wat je
wel en niet moet aanklikken, dus dat heb ik niet meer. Als je iets wilt
weten, kun je het opzoeken, je voelt je vrij en je bent met de
buitenwereld in contact. Je komt overal terecht, je kan alles aanklikken.
Mijn zoon werkte voor anderhalve week in St. Petersburg. De Hermitage
kon ik zo opzoeken, je klikt op een foto en je kunt helemaal rondkijken.
Ik heb mijn zoon gemaild: ik kom niet naar je toe, want ik zie het hier
gewoon vanuit mijn eigen stoel!

→



Ik ben ook vrijwilliger geworden in het internetcafé in een
woonzorgcentrum in de wijk. Het is leuk om de mensen internet bij te
brengen. Het sociale contact in de internetcorner is ook leuk, ik vind dat
je hier een vriendenkring op kan bouwen. Thuis zit ik er hele avonden
achter. Ik zit er heel vaak mee te spelen. Mijn man zit achter de tv en ik
achter de computer. Ik ga mail lezen van SeniorWeb, ik krijg er wel
honderden e-mails op, dat gaat via e-mailgroepen. Via SeniorWeb heb ik
ook contacten met andere mensen gekregen. Ja, ik ben erg blij met de
computer en  ik besteed er veel vrije tijd aan.”

door Marion Duimel



3 Medicijnen tegen de ‘zilveren
digitale kloof’

Jan Steyaert

3.1 Internet als vierde revolutie in het leven van ouderen

Rond ouderen en technologie hangt het imago dat ouderen altijd de laatste groep
zijn om met innovaties aan de slag te gaan, dat ze veranderingen eerder als be-
dreigend dan als kansrijk ervaren en vooral met heimwee terugkijken naar vroe-
ger. “Vele ouderen leven als het ware in de sciencefiction van hun jeugd.” is de
omschrijving die de troonrede van september 2000 voor deze situatie geeft. De
jongeren hebben de toekomst, luidt het.

De socioloog Richard Sennett formuleerde enkele jaren geleden zijn kritiek op
de ‘flexibele mens’, de algemene sfeer die continue verandering als norm ver-
heerlijkt (Sennett 1998). Van de moderne mens wordt verwacht dat hij flexibel
is en altijd bereid te veranderen van werkomgeving, werkstijl en woonplaats
wanneer de markt daarom vraagt. Sennett waarschuwt vooral dat een dergelijke
‘ode aan de bewegelijkheid’ verbergt dat daarbij ook maatschappelijke kosten
komen kijken, zoals verbrokkeling van ons leven, gebrek aan stabiliteit en ver-
lies van het wij-gevoel.

Hoewel de analyse van Sennett betrekking heeft op participatie op de ar-
beidsmarkt, bij uitstek een terrein waarop ouderen minder actief zijn, is een
transpositie naar het terrein van de technologie voor de hand liggend. Ook daar
is de retoriek vanuit beleid en bedrijven doortrokken van verandering, ook daar
wordt vernieuwing gelijkgesteld aan verbetering. Zowel de snelheid waarmee
technologische innovaties elkaar opvolgen, als de impact die ze hebben op de
snelheid van het dagelijks leven doen een stevig beroep op ‘de flexibele mens’.
Voor de wat oudere burger in de Westerse samenleving zijn moderne informa-
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tie- en communicatietechnologieën (ICT) de vierde technische innovatie in zijn
levensloop. Iemand die nu de gezegende leeftijd van 80 overschreden heeft, zag
zich in zijn jonge jaren geconfronteerd met de verspreiding van de telefoon, in
de naoorlogse jaren met het toegenomen bezit en gebruik van de auto en iets
later met de televisie (pas in 1957 werd de honderdduizendste televisiekijker
geteld). Computers, internet en mobiele telefoons vormen zo de vierde substan-
tiële technologische revolutie. Aanvullend is er sprake van incrementele innova-
ties, bijvoorbeeld rondom de televisie met de uitbreiding van enkele uren zwart-
wit televisie per dag naar 24 uur televisie in kleur en met keuze tussen tientallen
zenders, inclusief de autonomie inzake het tijdstip van kijken via de videorecor-
der.

Niet iedereen gaat in gelijke mate mee met nieuwe innovaties, er is sprake van
voorlopers en achterblijvers. Ouderen hebben veelal het imago tot de achterblij-
vers te behoren. Dat is evenwel een gemeenplaats, die niet door empirisch on-
derzoek bevestigd wordt: “There is inconsistent evidence about the relationship
of age and innovativeness. About half of the many diffusion studies on this sub-
ject show no relationship, a few found that earlier adopters are younger, and
some indicate they are older” (Rogers 2003: 288). Deze algemene observatie
geldt evenwel niet voor internet en nieuwe media, waar leeftijd de afgelopen
jaren wel degelijk een belangrijke factor werd die toegang tot en het al dan niet
gebruiken van internet verklaart. De bijdrage van Jos de Haan aan dit boek
beschrijft de verschuivingen in de belangrijkste breuklijnen van de digitale kloof.
Terwijl in de eerste jaren van thuistoegang tot internet vooral inkomen en oplei-
dingsniveau belangrijke verklarende factoren waren, is dat nu leeftijd. Boven-
dien is de ongelijke toegang van ouderen niet één-dimensionaal, maar is er spra-
ke van een gelaagdheid. Er is ongelijkheid inzake het al dan niet hebben van
toegang, inzake de kwaliteit van die toegang (de kracht van de pc, het soort
verbinding met internet) en inzake de frequentie van gebruik en hoeveelheid
tijd. Dergelijke gelaagde ongelijkheid heeft implicaties voor de aangrijpingspun-
ten voor beleid en sociale interventies.

In deze bijdrage staan we stil bij de vraag of het belangrijk is dat de huidige
ouderen gebruikers van internet worden (§ 3.2), en welke sociale interventies
ontwikkeld werden om de vermeende kloof tussen ouderen en technologie te
overbruggen (§ 3.3).

3.2 Ouderen verplicht aan internet?

Moeten die ouderen nu zo noodzakelijk aan  internet? Met een beetje cynisch
perspectief op de samenleving zou je kunnen zeggen dat de recente aandacht
voor de participatie van ouderen in de digitale leefwereld alleen maar gericht is
op het ontsluiten van nieuwe markten voor technologiebedrijven, nu andere
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bevolkingsgroepen al massaal geïnvesteerd hebben in hun producten. Of levert
internet ook een verhoogde levenskwaliteit op voor ouderen?

Van Winden (2003) pleit voor het verplichten van toegang tot internet in
huishoudens met kinderen. Los van de vraag hoe een dergelijke verplichting
praktisch vorm kan gegeven worden en hoe je dan ook zinvol gebruik daarin
verwerkt (aanvullend op het gebruik voor plezier en ontspanning, dat promoot
zichzelf wel), kan de vraag ook vertaald worden naar andere bevolkingsgroe-
pen. Waarom wel een verplichting voor huishoudens met jonge kinderen, en
waarom niet voor ouderen? Uit de bijdrage van onder andere Johan van der
Leeuw aan deze bundel blijkt immers, dat met wat technologie in huis het zelf-
standig wonen van ouderen eenvoudiger wordt en de kosten van de vergrijzing
draaglijker worden voor de samenleving. Winst dus, zowel voor het individu als
de samenleving.

Gelukkig geeft niet elke variatie in bezit/gebruik van media aanleiding tot sociaal
beleid of tot sociale interventies. Dat blijkt uit een vergelijking met oude media.
Inzake televisiekijken is er een groot verschil volgens opleiding. Iemand met een
HBO- of WO-diploma keek in 2000 gemiddeld 10,2 uur naar televisie, terwijl
iemand met een lo-, lbo- of mavo-diploma 14,9 uur keek (Breedveld en Van den
Broek 2001: 79). Vrouwen bellen gemiddeld 66 minuten per week, mannen slechts
29 (Van Dijk et al. 2000: 85). Er is behoorlijke variatie inzake gebruik van deze
oude media, maar toch bestaat er geen overheidsbeleid om hooggeschoolden meer
televisie te laten kijken of vrouwen minder te laten bellen.

Daarbij moet ik ook steeds denken aan mijn opa, die enkele jaren geleden op
z’n 96ste overleed. Tot enkele weken voor zijn dood helder en fit, tot voorbij de
90 gelukkig getrouwd en tot zijn laatste maanden geliefd en begeerd door tien-
tallen verweduwde dames uit het verzorgingstehuis. Mijn opa was op zijn 96ste

natuurlijk al lang met pensioen, na een carrière bij de gemeente als kasseilegger.
Zijn vele vrije tijd ging vooral naar kaartjes leggen met de andere bewoners van
het rusthuis, en televisie kijken. Die televisie, dat was een soort technologie
waar hij niet mee opgegroeid was. Hij keek er wel naar, maar zoals hij het had
leren kennen, in zwart-wit. Dat was echte televisie. Kleurentelevisie was nep.
Toen een jaar of tien geleden zijn televisie stuk ging, moesten we een nieuwe
kopen. Dat moest en zou een zwart-wit televisie zijn, maar die bleken niet meer
verkrijgbaar. Uiteindelijk hebben we een kleurentelevisie moeten kopen en de
kleuren weggedraaid. Was dat fout? Miste hij iets door vast te houden aan zwart-
wit televisie?

Het criterium om beleid en interventies te (blijven) ontwikkelen op het snijvlak
van ouderen en technologie, ligt in de mate waarin hun eventueel niet-bezit en
niet-gebruik van nieuwe media hun participatie in de maatschappij bemoeilijkt.
In die zin is dit criterium niet specifiek voor ouderen, maar ook hanteerbaar bij
beleid voor andere sociaal-demografische segmenten van de samenleving, zoals
laaggeschoolden of oudkomers.
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Zolang de ouderen terecht kunnen in de boekhandel voor hun leesvoer, hoe-
ven ze niet noodzakelijk naar www.Amazon.com of www.boekhandel.com. Zodra
het aanbod van webwinkels echter in belangrijke mate goedkoper of veel ruimer
is dan de normale boekhandel, ontstaat er een probleem. Hetzelfde gaat op voor
financiële transacties, zolang aan het loket hetzelfde niveau van dienstverlening
beschikbaar is als bij elektronisch bankieren, is er geen probleem. En zolang het
reisbureau om de hoek eenzelfde aanbod heeft als de digitale reisbureaus, is er
niets aan de hand.

Dat maakt meteen duidelijk dat beleid en interventies nodig zijn. De keuze-
vrijheid en voorwaarden van een digitaal aanbod overstijgt steeds meer dat van
fysieke loketten en winkels, waardoor de digitale burger en consument in een
betere positie verkeert dan de niet-digitale burger. Daarvan zijn talloze voor-
beelden te geven: wie aan het loket van de NS een kaartje koopt, betaalt iets
meer dan aan de automaat. Wie met Basiq Air vanaf Schiphol vliegt en via inter-
net incheckt, hoeft geen uren voor vertrektijd op de luchthaven te staan. Wie
een internetspaarrekening heeft, krijgt hogere rente dan wie alle verrichtingen
op de klassieke manier doet. Geld afhalen bij de bank kan in veel gevallen slechts
vanaf een zogenaamd drempelbedrag, bijvoorbeeld 500 of 1.000 euro. Wie een
koopwoning zoekt en niet bij initiatieven als www.funda.nl te rade gaat, mist
kansen. Wie telefonisch openingsuren en toegangsprijzen van een museum op-
vraagt, wordt vriendelijk verwezen naar hun website. Reclame op radio en te-
levisie verwijst steeds minder naar een telefoonnummer voor verdere informa-
tie, maar naar een adres op het world wide web. Toen ik al enkele dagen na de
première met mijn jarig petekind naar ‘Harry Potter en de gevangenen van Az-
kaban’ ging kijken, kon ik lange wachtrijen aan het loket vermijden door vooraf
via internet kaartjes te kopen. Ook bij de Belgische spoorwegen (www.nmbs.be)
kan ik online kaartjes kopen en wachttijd aan het loket vermijden.

Dergelijke dienstverlening via automaten is niet alleen handig voor consu-
menten, maar is voor aanbieders kostenefficiënt. De meerkosten van traditione-
le vormen van dienstverlening worden steeds meer op de consument afgewen-
teld, die als een soort straf extra moet betalen voor de kosten van de
baliemedewerkers. Bovendien zien we in de private sfeer eenzelfde tendens,
waarbij nieuwe media oudere vormen van handelen verdringen. Familiekiekjes
maak je tegenwoordig digitaal en mail je rond, en dan is het lastig dat oma en
opa geen computer en internet hebben. Sociale contacten houd je mede in stand
door vrienden  eens een mail te sturen, en dan is het lastig dat oma en opa
verwachten dat je toch regelmatig echt langskomt, want mailen kan niet. Door
dergelijke verschuivingen in mediagebruik van jongeren en volwassenen, zou er
wel eens een communicatiekloof kunnen ontstaan met de oudere generatie die
geen gebruik maakt van nieuwe media.

De aandacht voor nieuwe media mag ons niet doen vergeten, dat de mate waar-
in iemand er levenskwaliteit uit haalt of er van afhankelijk wordt, ook gerela-
teerd is aan de mate waarin oude technologie en vormen van dienstverlening
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verdwijnen. Dat werd eerder omschreven als ‘creative destruction’ (Schumpeter
1942: 83). Er is continu een soort Darwinistische strijd op overleven aan de
gang tussen oude en nieuwe vormen van technologie, waarbij sprake is van zo-
wel uitgestorven (de telegraaf of de CD-i als technologisch equivalent van de
dodo), met uitsterven bedreigde (dienstverlening aan de balie als panda) en nieuwe
diersoorten (dienstverlening via internet of mobiele telefoon als reuzenpekari).
Onder druk van nieuwere, efficiëntere en/of effectievere technologie of vormen
van dienstverlening, krijgen oudere vormen een uitdovend karakter en wordt er
niet meer in geïnvesteerd.

Meteen is aangegeven dat er twee benaderingen zijn om de spanning te over-
bruggen. Traditionele vormen van technologie en dienstverlening kunnen be-
schermd worden en ouderen kunnen verleid worden tot gebruik van nieuwe
technologie en de daarmee gerelateerde dienstverlening. De eerste benadering,
beleid op oude technologie, krijgt nauwelijks aandacht en wordt ten onrechte al
te snel omschreven als een rem op vooruitgang, als oppositie tegen innovatie
(Bauer 1995). Hoewel het borgen van traditionele vormen van technologie en
dienstverlening ingegeven kan zijn vanuit een dergelijke tegenstand, is de essen-
tie meer te vinden in het respecteren van voorkeuren en vaardigheden van bur-
gers/consumenten. In het openbaar vervoer bouwen we verschillende vormen
van infrastructuur om van punt a naar punt b te gaan, zoals straten, bus-,  tram-
en treinverbindingen, om zo een diversiteit van mobiliteit te borgen. Waarom
kunnen we in bijvoorbeeld financiële dienstverlening niet eenzelfde diversiteit
nastreven en dienstverlening via loketten of via internet op hoogwaardige wijze
aanbieden?

Beleid op oude technologie/dienstverlening wordt voornamelijk vormgege-
ven door de ouderenbonden, de gehandicaptenorganisaties en de Consumen-
tenbond. Zo was er februari 2002 hun actie rondom dienstverlening van banken
en het rapport ‘De balie geld(t) niet meer..?’. Recenter was er het protest van de
ouderenbonden en de gezamenlijke consumentenorganisaties (LOCOV) tegen
de toeslagheffing van de NS op aan de balie verkochte vervoersbewijzen of de
meldactie ‘Dat zou handig zijn’ waarbij tientallen suggesties verzameld werden
voor betere product- en dienstontwikkeling voor ouderen.

In het vervolg van deze tekst staan we stil bij de verschillende bouwstenen van
de tweede benadering, het verleiden van de ouderen tot bezit en gebruik van
nieuwe technologie.

3.3 De grote verleiding

Een decennium digitale kloof is niet beperkt gebleven tot analyse, tot observatie
van wie wel en wie niet toegang heeft tot de nieuwe media. Naast een decen-
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nium van onderzoek is het ook een decennium van probleemoplossing, van so-
ciale interventies geweest. Deze interventies hadden allemaal als doelstelling de
burger te verleiden tot het zich eigen maken van nieuwe media in het algemeen
en internet in het bijzonder. Een ruwe classificatie is mogelijk volgens: kennis-
maken met nieuwe media, publieke toegangsplekken, stimuleren thuisbezit, aan-
gepaste technologie en de vaardige surfer. Van de meeste strategieën bestond of
bestaat een variant, die specifiek gericht is op ouderen.

Kennismaken
Het fundament voor bezit en gebruik van computers en internet ligt in kennis
van wat het is en wat er mee kan. Het wekt dan ook geen verbazing, dat er
diverse initiatieven genomen zijn in Nederland en andere Westerse landen om
burgers te informeren over het bestaan van nieuwe media en hen er kennis mee
te laten maken.

Het zwaartepunt van deze kennismaking was ongetwijfeld te vinden in de me-
dia, die steeds meer aandacht besteedden aan nieuwe media en er speciale kater-
nen aan wijdden. De televisie verkeerde nog in de veronderstelling dat internet
geen concurrent was en lanceerde programma’s als ‘Thuis op Internet’ via RTL4
en ‘Internet Society TV’ via RTL5 (beide in de lente van 2000). Internet en
nieuwe media duiken steeds meer op in op ouderen gerichte weekbladen als
‘Onze tijd’ en de maandbladen van de ouderenbonden zoals ‘Nestor’ of ‘Vizier’.
Dat mediageweld werd aangevuld met uitspraken vanuit beleid, zoals Ad Mel-
kert die de doelstelling formuleerde dat iedere burger een e-mailadres moest
hebben. De burger voelde al snel dat hij/zij wat moest.

Het blijft daarbij niet alleen bij het kennismaken, bij het weten dat internet en
nieuwe media bestaan. Op diverse manieren wordt ook de mogelijkheid gebo-
den om een en ander te zien en te testen. Zo werden er vanaf zomer 1999 op
massale schaal cd-roms weggeven om gratis een e-mail-account te openen en in
te bellen. In maart 2000 was er het landelijke ‘internetweekend’ met als doel-
stelling de 80% van de bevolking die nog nooit op internet geweest was, kennis
te laten maken met het medium. November 2001 was er ook de Vlaamse ICT-
seniorenweek met vergelijkbare doelstellingen, maar specifiek gericht op oude-
ren.

In diverse steden reden internetbussen rond om bij scholen of allerlei publie-
ke happenings te tonen wat het nieuwe medium allemaal al niet vermag, zoals
de cyberbus van het Ministerie van Binnenlandse Zaken of van de hulpverle-
ningsorganisatie Dorcas (www.cyberbus.nl) of de cybertruck van Roccade Pu-
blic.

Sommige van deze activiteiten richtten zich niet op het brede publiek, maar
op specifieke segmenten van de bevolking. Zo zijn er de activiteiten van Techni-
ca 10 gericht op meisjes of de activiteiten van SeniorWeb gericht op ouderen.
Gestart als project van het Nederlands Platform Ouderen en Europa (NPOE)
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had SeniorWeb in 1998 al een netwerk van 350 ambassadeurs. Oudere vrijwil-
ligers trokken na een opleidingsdag het land in om op lokaal niveau leeftijdsge-
noten kennis te laten maken met internet via demonstraties en cursussen. Ook
landelijk was en is de organisatie actief, zoals bijvoorbeeld op de jaarlijkse 50+
beurs, of de actie tijdens de kabinetsformatie van 1998 (‘internet in het AWBZ’).

Binnen deze kennismakingsinitiatieven nemen de intergenerationele projecten
een bijzondere plaats in, omdat ze twee verschillende doelgroepen bereiken. Zo
was er in 2001 het Jong gedaan, oud geleerd project van de Openbare Biblio-
theek Leiden (Bijl 2002). Onder het motto ‘een mens is nooit te oud om te leren’
werden in twee zorgcentra internetpunten gerealiseerd. Scholieren van naburige
scholen hebben daarbij de ouderen wegwijs gemaakt op  internet, onder begelei-
ding van de bibliotheek.

Ook SeniorWeb hanteerde deze intergenerationele aanpak met bijvoorbeeld
het Junior helpt Senior boek en het ‘help je ouders online’ initiatief (zie
www.helpjeoudersonline.nl). In Groningen werd de methode ‘Van jong naar
oud op internet’ gekoppeld aan het opzetten van een bedrijfje door de leerlin-
gen met aandacht voor organisatiestructuur, communicatie en financiën. Zo
worden leerpunten voor zowel jongeren als ouderen verknoopt in één project.

De Amerikaanse variant van deze strategie om de jonge generatie te mobilise-
ren  de oude generatie te helpen, is het Teens Teaching Internet Skills (TTIS) en
een evaluatie van de eerste projecten laat positieve resultaten zien, zowel voor
de jongere als oudere deelnemers (Kolodinsky et al. 2002). In een Israëlische
variant op deze strategie wisselen ouderen deze kennis over nieuwe media uit
voor hun kennis over geschiedenis (Aphek 2001, 2002).

Deze initiatieven hebben nut gehad. Er werd via pers en media veel geschreven
over internet, maar slechts weinigen konden zich in de beginjaren een duidelijk
idee vormen van wat het nu eigenlijk was en wat men er als burger mee kon.
Deze kennismakingsinitiatieven zijn dan ook te vergelijken met de Ronde van
Frankrijk en wielerkoersen op dorpskermissen, die ruim honderd jaar geleden
ontstonden vanuit de behoefte burgers kennis te laten maken met dit nieuwe
transportmiddel en te verleiden ervan gebruik te gaan maken, want kijk toch
hoe spannend het allemaal kan zijn.

Nu een meerderheid van de bevolking toegang heeft tot internet en de ande-
ren een duidelijker beeld hebben van het medium (of zich dat kunnen vormen
bij buren en familie), is er minder behoefte aan dergelijke kennismakingsactivi-
teiten. Uit de bijdrage van Klumper en Duimel aan deze bundel blijkt, dat niet
alle ouderen heldere beelden hebben bij wat internet is en wat het kan, maar
grootschalige kennismakingsinitiatieven zijn in dit stadium minder efficiënt. Elke
burger, ongeacht leeftijd, kan wel bij familie, een buur of vrienden kijken wat
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internet kan. De focus kan verschuiven van kennismaking naar toegang en ge-
bruik.

Publieke toegangsplekken
Om burgers toegang te geven tot nieuwe media, werden op diverse plaatsen
publieke toegangsplekken georganiseerd, met een vergelijkbare functie als die
van de openbare telefooncel: toegang aanbieden voor wie geen eigen toegang
heeft. De bekendste daarvan zijn die bij de openbare bibliotheken en de digitale
trapveldjes (zie www.trapveld.nl). Sommige van deze trapveldjes worden geor-
ganiseerd binnen de muren van een openbare bibliotheek, maar velen ook in
buurthuizen en dergelijke. Daarnaast zijn er ook commerciële toegangsplekken
in de vorm van cybercafés of ‘computerzuilen’ op luchthavens. Waar deze enke-
le jaren geleden ook gebruikt werden door mensen die met internet wilden ken-
nismaken of er te weinig gebruik van maakten om thuis toegang nuttig te ma-
ken, is het gebruik van deze cybercafés nu vooral verschoven naar toeristen en
zakenreizigers. Bovendien is er een verschuiving naar het alleen aanbieden van
draadloze internettoegang (via WiFi in bijvoorbeeld Starbucks of McDonalds)
vanuit de observatie dat steeds meer mensen op stap zijn met de eigen hardware
(laptop of ‘personal digital assistant’).

Om de analogie met telefooncellen volledig te maken, verschenen in sommi-
ge steden ook op de openbare weg computerzuilen, maar deze werden nooit een
succes en zijn in de meeste gevallen met stille trom afgevoerd.

De meeste van dergelijke publieke toegangsplekken zijn niet specifiek gericht
op ouderen. Dat is wel het geval met het initiatief om toegangsplekken te or-
ganiseren in woonzorgcentra, gestart in 2000. Naast een mogelijkheid tot ge-
bruik van internet hebben deze plekken ook een ontmoetings- en uitwisselings-
functie. Ouderen ervaren deze gelegenheden als positief, omdat ze er opnieuw
bijhoren en  met hun familie of jongere vrienden kunnen praten (zie ook het
hoofdstuk van Klumper en Duimel in deze uitgave).

Bezit thuis stimuleren
Nieuwe media gebruiken in een publieke plek is toch wat anders dan gebruik in
het huishouden. In een digitaal trapveldje ga je bijvoorbeeld niet snel even elek-
tronisch bankieren, terwijl er elk moment iemand over je schouder kan meekij-
ken. Of je gaat er  niet eens rustig naar informatie zoeken over mogelijke scena-
rio’s om je pensioen aan te vullen, als er nog tien wachtenden achter je zijn.
Daarom hebben een aantal gemeenten lokaal beleid ontwikkeld om thuisbezit te
stimuleren. Die zijn vooral specifiek gericht op huishoudens met kinderen die
leven van een bijstandsuitkering. Zo loopt er in Eindhoven het project Web-
wise, in Arnhem het project ‘pc voor minima’, in Rotterdam het project ‘Com-
puter Thuis’, het pc-privé-project minima in Amstelveen en het pc-privé-project
voor alleenstaande ouders in bijstand in Deventer. Er zit veel variatie in het
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ambitieniveau van dergelijke plannen, van 25 gezinnen per jaar in Rotterdam
tot 1.500 gezinnen per jaar in Amsterdam. Er zit ook enige variatie in de mate
waarin deze initiatieven specifiek zijn (alleenstaande ouders of niet, minimaal
110% van de bijstandsnorm of niet, kleine eigen bijdrage of niet), maar het
basisidee is steeds dezelfde. Specifiek in deze gezinnen het bezit van pc en inter-
nettoegang stimuleren, zou zowel een effect hebben op de sociale activering en
arbeidsmarktkansen van de ouders, als de eventuele onderwijsachterstand van
de kinderen verkleinen. NIBUD verklaarde in juli 2002, naar aanleiding van een
studie dat minima nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, dat een pc
met toegang tot het world wide web als een basisbehoefte kan beschouwd wor-
den in een gezin met kinderen vanaf zes jaar.

Deze vorm van sociale interventie op het terrein van de digitale kloof richt zich
op jonge gezinnen in de bijstand, en niet op ouderen. Er zijn ons geen vormen
bekend van het stimuleren van thuisbezit bij ouderen vanuit (lokaal) beleid. Wel
hebben enkele organisaties specifiek voor ouderen ondersteuning georganiseerd
rondom thuisbezit. Zo lanceerde SeniorWeb in 2000 een aankoopgids, waarin
de meest voorkomende onderdelen van computers omschreven worden en het
geweld van reclametermen getemperd wordt tot hanteerbare proporties.

Niet onbelangrijk is de ondersteuning na aankoop. Bill Gates mag anders bewe-
ren, maar technologie is kwetsbaar. Te pas en te onpas ‘hangt’ de computer,
worden we uitgenodigd exotische ‘plug in’s’ te installeren, staren we naar het
bekende blauwe scherm, gaan er bestanden verloren en wil het ding niet doen
wat het zou moeten doen of wat we ervan verwachten. Kortom, een computer
gebruiken is nog steeds een avontuur. Terwijl we rondom het gebruik van de
auto een hele industrie zagen ontstaan van dienstverlening (zoals tankstations,
ANWB, hulpdiensten en garages voor klein en groot onderhoud), staat de com-
putergebruiker er alleen voor. Juist op dit terrein van de ondersteuning na aan-
koop hebben oudere burgers meer mogelijkheden. Via de rubriek ‘computer en
internet’ worden tips uitgewisseld en korte handleidingen beschikbaar gesteld.
SeniorWeb organiseert bovendien al jaren de pc-hulp. Leden kunnen via e-mail
ondersteuning krijgen bij het gebruik van de computer en internet. Voor com-
plexe situaties is er pc-hulp aan huis, en komt een van de SeniorWeb-vrijwilli-
gers ter plaatse het computerprobleem oplossen.

Aangepaste technologie
Niet alle technologie, zoals die in de winkel verkrijgbaar is, kan gebruikt wor-
den door alle burgers. Producten worden meermaals ontwikkeld door een team
van jonge en vaardige ‘product developers’, die in de jacht op innovatie niet
stilstaan bij de diversiteit van vaardigheden van gebruikers en diversiteit in ge-
bruiksomgevingen. Het klassieke voorbeeld is ondertussen natuurlijk de mobie-
le telefoon, met groene en rode knopjes om een gesprek aan te nemen, dan wel
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af te wijzen. Door kleurenblindheid zien 8% van de mannelijke gebruikers het
verschil tussen beide knoppen niet. Dat is eenvoudig op te lossen door een ande-
re kleurcombinatie te kiezen, of door een redundantie aan symbolen te gebrui-
ken: naast kleur ook een symbool voor praten (een wolkje bijvoorbeeld) en een
symbool voor stoppen (een kruis). Diezelfde redundantie van symbolen vinden
we bij verkeerslichten voor voetgangers: rood/groen, boven/onder en een stil-
staand/lopend mannetje.

Ook in nieuwe technologie kan de toegankelijkheid verhoogd worden door een
aantal kleine aanpassingen. Veel daarvan zijn recent opgenomen door software-
bedrijven als Microsoft, Adobe of Corel onder invloed van Amerikaanse wetge-
ving die overheidsorganisaties niet toelaat technologie te kopen als die niet toe-
gankelijk is voor personen met een functionele beperking (Artikel 508 van de
Rehabilitation act, zie www.section508.gov). Omdat deze softwarebedrijven die
overheidsmarkt niet willen verliezen, maken ze aanpassingen aan hun produc-
ten. Zo heeft Windows al enkele jaren een aantal mogelijkheden op het vlak van
toegankelijkheid (in het configuratiescherm).

Nederland lift, net als andere landen, mee op deze ontwikkelingen. Alleen grote
markten als de Amerikaanse overheid of de Europese Unie hebben de macht om
wereldspelers op de markt van hard- en software aandacht te laten besteden aan
toegankelijkheid. Anders is het gesteld met het gefragmenteerde en lokale veld
van ‘content providers’. Iedere persoon of organisatie die een website bouwt,
kan rekening houden met toegankelijkheid, of niet. Dat kan door een aantal
eenvoudige regels te respecteren, zoals het steeds voorzien van een alternatieve
tekst bij een grafisch element op webpagina’s. In Nederland wordt deze manier
van aandacht besteden aan toegankelijkheid van websites onder de aandacht
gebracht door initiatieven zoals www.drempelsweg.nl en www.accessibility.nl.

Opvallend afwezig op dit terrein is aangepaste software voor ouderen. Terwijl
de ongebreidelde mogelijkheden van programma’s zoals Microsoft Office zor-
gen voor toename van complexiteit, is er blijkbaar weinig behoefte om vereen-
voudigde software voor ouderen te ontwikkelen. Er zijn wel enkele voorbeel-
den, zoals ‘it’s never too late’ (zie www.in2l.com), maar echt populair kunnen
ze niet genoemd worden. Microsoft besteedt zelf wel aandacht aan computerge-
bruik door ouderen (zie www.microsoft.com/enable/aging/), maar spreekt dan
tactisch van baby boomers. Bovendien beperken hun aanpassingen zich tot alge-
mene toegankelijkheid voor gebruikers met functiebeperkingen en zijn ze niet
specifiek gericht op ouderen.

Aangepaste technologie beperkt zich niet tot computers en internet, maar omvat
ook andere automaten. Zo is de kaartjesautomaat van NS voorzien van een bij-
gestelde frontplaat op basis van gebruikersonderzoek bij ouderen, en hebben de
ouderenbonden actie gevoerd voor uitzondering op de balietoeslag voor men-
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sen ouder dan 60 jaar. Ook bij de introductie van pinautomaten speelt toegan-
kelijkheid. Dat zit gedeeltelijk in de hardware van de pinautomaat, zoals lees-
baarheid van het scherm of gebruik van reliëf bij de vormgeving van toetsen.
Daarnaast wordt de toegankelijkheid verhoogd door bijvoorbeeld het beschik-
baar stellen van memokaarten en het zelf kunnen wijzigen van de pincode naar
een eenvoudig te onthouden cijfercombinatie.

Een bijzondere eend in deze bijt van aangepaste technologie is de verhalentafel
van ‘de Waag’ (zie www.verhalentafel.nl). Het fraai vormgegeven meubel ‘ver-
bergt’ drie computers die eenvoudig te bedienen zijn, er komt geen toetsenbord
of muis aan te pas. De oudere gebruikers kunnen er historisch audiovisueel ma-
teriaal bekijken en er hun eigen reacties en herinneringen aan toevoegen. On-
derwerpen van het beschikbare materiaal zijn afkomstig uit de oude Polygoon-
journaals. Thema’s variëren van de eerste maanlanding tot de begrafenis van
Koningin Wilhemina, van een optreden van Wim Sonneveld tot een preek van
de evangelist Tommy Lee Osborne uit 1958. Doordat gekozen is voor materiaal
uit 1920-1980, sluit de inhoud aan bij het actieve leven van de hoogbejaarde
gebruikers. Dat leidt tot het prikkelen van het geheugen, en tot communicatie
tussen de gebruikers die vlot herinneringen ophalen (waar was jij toen …).

Het eerste exemplaar stond in de gemeenschappelijke ruimte van verzorgings-
huis het Twiskehuis in Amsterdam-Noord, maar ondertussen zijn er al meerdere
exemplaren in gebruik. Het gaat hier om aangepaste technologie met een speci-
fieke toepassing. Het is evenwel mogelijk om aanvullende toepassingen te be-
denken, zoals het toegankelijk maken van digitale fotoboeken van de
(achter)kleinkinderen.

De vaardige surfer
Wie ooit op zee gesurft heeft, weet dat daar meer voor nodig is dan een surf-
plank en een beetje wind. Er komt ook heel wat behendigheid  bij kijken en
bepaalde vaardigheden zijn vereist. Zo ook met het omgaan met nieuwe media.
De veelzijdigheid van computers en internet vertaalt zich in complexiteit van
bediening. Het gebruik ervan is minder intuïtief dan bijvoorbeeld dat van een
telefoon en vraagt om specifieke vaardigheden. Die zijn benoemd in het Euro-
pese Digitale Rijbewijs, de European Computer Driving Licence (www.ecdl.nl).
Deze is evenwel afgestemd op participatie op de arbeidsmarkt en daarom maar
gedeeltelijk relevant voor ouderen. Veel aanbod aan cursussen en cursusinhoud
is daarom een creatieve vertaling van ECDL naar de doelgroep ouderen.

Er is een waaier van boeken en cd-roms beschikbaar voor de oudere die zich
nieuwe media eigen wil maken. Zo is er de relatief populaire reeks van Addo
Stuurs volgens de visual steps-methode (zie www.visualsteps.nl). De website
vermeldt daarover dat “Addo Stuur  zijn unieke methode van schrijven heeft
aangepast aan de specifieke eisen en wensen van senioren op basis van onder-
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zoek, verricht door medewerkers van de faculteit der Toegepaste Onderwijs-
kunde (afdeling Instructietechnologie) van de Universiteit Twente.” Zoals de
naam doet vermoeden wordt daarin heel grafisch en in kleine stapjes het ge-
bruik van verschillende toepassingen uitgelegd. Daarmee sluit het aan bij de
traditie van de minimal manual (Carroll 1990, 2004), een methode van actiege-
richte instructie voor alle beginners op een nieuw terrein. Wat er in het geval
van Addo Stuur specifiek voor ouderen aan is, is minder duidelijk, wellicht al-
leen de marketing.

Op diverse plaatsen worden ook cursussen ontwikkeld en gegeven die ‘zilveren
surfers’ helpen bij het eerste gebruik. Voor een groot deel werden deze cursus-
sen georganiseerd door dezelfde organisaties die de eerder genoemde publieke
toegangsplekken organiseren, zoals de openbare bibliotheken (bijvoorbeeld de
cursus internet voor senioren van de Bibliotheek Den Haag) en de digitale trap-
velden. Een deel wordt door andere organisaties (zoals Educatief 55+) georga-
niseerd, maar maakt gebruik van deze infrastructuur. In andere gevallen zijn er
leercentra voor senioren, bijvoorbeeld ingebed in ROC’s en georganiseerd door
SeniorWeb, of wordt tijdelijk gebruik gemaakt van vrijetijdaccomodaties.

SeniorWeb heeft ook online-cursussen die gebruikers van de website gratis
kunnen volgen. Een aantal daarvan is gratis door iedereen te gebruiken, andere
zijn voorbehouden voor leden van SeniorWeb. Tot het gratis pakket hoort on-
der meer de cursus internetbankieren, opmerkelijk omdat het niet onmiddellijk
de eerste behoefte is van de surfende senior, maar logisch gelet op de jarenlange
sponsorrelatie tussen Rabobank en SeniorWeb.

3.4 Besluit

In dit hoofdstuk van de ‘surfende senior’ werd aangesloten bij de analyse van Jos
de Haan over de gelaagdheid van de digitale kloof. Het gaat niet alleen om
toegang, maar ook om gebruik en vaardigheden. Vervolgens werd stilgestaan bij
de vraag of variatie in toegang en gebruik altijd problematisch is, en of ouderen
wel zo nodig allemaal aan  internet moeten. Wat heeft mijn vader van 80 daar
nu nog aan, waarom zou hij zich door die moeilijke leercurve worstelen?

Onze argumentatie is dat beleid inzake ouderen en internet gerechtvaardigd
is naarmate toegang tot nieuwe media essentiële bouwstenen worden voor par-
ticipatie in de samenleving, naarmate het afwezig zijn van toegang en gebruikt
leidt tot sociale ongelijkheid. In dit hoofdstuk zijn diverse voorbeelden aange-
dragen die laten zien dat het voor ouderen (en ook andere bevolkingsgroepen)
die niet online zijn, moeilijker wordt om aan bepaalde informatie te komen en
dat het financiële en sociale nadelen oplevert. Dat beleid moet een dubbel ka-
rakter hebben, te weten aandacht besteden aan het verdwijnen van oude techno-
logie en ‘oude’ dienstverlening (denk aan loketdiensten) en het verleiden van
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ouderen tot het opnemen van nieuwe technologie (via kennismaking, via toe-
gang, via aangepaste technologie, via vaardigheden). Helaas zien we dat de maat-
schappelijke aandacht zich al te sterk richt op nieuwe media en er vrijwel geen
aandacht is voor beleid op oude technologie. Het streven naar grotere versprei-
ding van nieuwe technologie en hoog scoren in de Europese doelstellingen do-
mineert blijkbaar op sociale doelstellingen. De informatie-economie heeft voor-
alsnog een hoger soortelijk gewicht dan de informatiesamenleving.
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De heer Hofman is 73 jaar, woont zelfstandig en is getrouwd. In zijn
arbeidstijd werkte hij bij de sociale dienst. Nu is hij zeer actief in het
vrijwilligerswerk. Internet wil hij niks van weten.

“Het interesseert me gewoon niet. Ik heb daar geen geduld voor om
achter dat internet te zitten. Ik heb een goede kennis van me, die wordt
65. Die zit te internetten bij het leven, de hele dag door. Ik zeg wel eens
tegen hem “je bent toch helemaal gestoord eigenlijk, je zit de hele dag
achter dat ding geplakt, ga buiten lopen, doe iets! weet ik veel. Maar ga
niet de hele dag achter dat beeldscherm zitten.” En trouwens, als ik daar
de hele dag achter zou zitten, dan zie ik helemaal niets meer. Dat doet
nog pijn aan mijn ogen ook. Maar dat terzijde. Maar het interesseert me
niet, dat hele internet niet. Ik kan niet de hele dag achter zo’n ding
zitten. Dan voel ik me, laat ik zeggen, gevangen. Dan zit ik de hele dag
binnen en misschien zou ik er wel aan verslaafd raken ook, dat is ook
nog, want volgens mij zijn er diversen gewoon aan verslaafd aan dat hele
internet. Als ik het eenmaal zou hebben, zou ik misschien ook flink gaan
zitten kijken en doen. Ik begin er niet aan.

Ik heb ooit wel een computercursus gedaan. Hoofdzakelijk om te leren
hoe ik brieven moest schrijven. En hoe ik ze moest bewaren. En ik
vertrouwde dat niet, dus maakte ik altijd een extra kopietje en die borg
ik dan weer in het dossier. En dan probeerde ik hem terug te vinden op
het scherm en dan kon ik hem niet meer vinden. Nou, dat zal ook wel
een beetje op de achtergrond meespelen. Dat ik dan op een gegeven
moment niet meer weet wat ik moet doen. Als ik iets uit moet rekenen,
doe ik dat altijd uit mijn hoofd. Dan wil ik wel eens een rekenmachientje
erbij nemen, maar dan ga ik het toch naderhand controleren, omdat ik
dat machientje niet vertrouw. Gek is dat hè?Ik denk dat het  voor een
heleboel mensen ook te moeilijk is, te ingewikkeld. Je ziet wel eens
mensen met dat internet spelen, en soms komen ze voor problemen te
staan en dan zitten ze te rommelen aan die beeldbuis en die computer
en dan denk ik bij mijn eigen ‘mens waar ben je toch mee bezig, schei
toch uit’. Ik denk dat dat een belangrijk punt is, van mijn leeftijd, dat ze
er tegen opzien om het te gaan doen. Het schrikt ze af op de een of
andere manier, bang dat ze fouten maken of zoiets. Ik zit wel eens
achter de computer, het langste is anderhalf  uur geweest, toen had ik er
zo’n balen van dat ik dat hele ding wel weg kon schoppen. Dan verdwijnt
opeens alles en dan zie je niks meer, dan komt er op een gegeven
moment ‘hij is verkeerd afgesloten’ of zoiets. En dan denk ik bij mijn
eigen: ik trek de stekker er wel uit en ik stop hem er weer in en dan zal

→



het wel goed zijn. Maar ja, jonge mensen, die nu werkzaam zijn, ik denk
dat die niet zonder internet kunnen. Ik denk dat het een must is op een
gegeven moment. Want ik denk dat je over een jaar of vijftien, twintig,
niet meer normaal terecht kunt. In de media lees ik erover heen, de
bladzijden over internet sla ik over. Maar je ziet het vrij veel : www,
apestaartje, nl, punt, weet ik veel. Ik denk dat ik me geestelijk teveel in
moet spannen en daar heb ik geen behoefte meer aan, dat heb ik mijn
hele leven lang al moeten doen.”

door Marion Duimel





4 ICT op de werkvloer en oudere
werknemers

Jaap de Koning

Arie Gelderblom

4.1 Inleiding: ouderen, computers en vroegtijdige uittreding

Nieuwe informatie- en communicatietechnologie heeft in snel tempo opgang
gemaakt. Volgens cijfers van het CBS maakte in 2001 56% van de werkenden
gebruik van een pc op het werk en bij ruim 80% van deze gebruikers is dit
dagelijks.1  Maar deze ontwikkeling heeft tegelijkertijd de vrees doen ontstaan
voor een digitale tweedeling. De computerisering van de economie vergroot
mogelijk de ongelijkheid, doordat vooral degenen die al een goede positie inne-
men ervan profiteren, terwijl groepen met een achterstandssituatie in het ge-
bruik achterblijven en daardoor nog meer achterstand oplopen (Steijn 2001).
Ook oudere werknemers worden in dit verband genoemd. In deze bijdrage rich-
ten we ons volledig op deze groep. Van de groep tussen 50 en 65 jaar werkt nog
maar 40%. De vergrijzing van de (beroeps)bevolking maakt dat een blijvende
lage participatie van ouderen een negatief effect heeft op de omvang van de
(beroeps)bevolking, wat een rem kan gaan vormen op de economische ontwik-
keling. Verhoging van de arbeidsparticipatie door voorkoming van vroegtijdige
uittreding van oudere werknemers is een ‘hot’ topic in het beleid, zowel binnen
als buiten Europa.2  Als de computerisering de vroegtijdige uittreding nog zou
versterken, dan zou genoemd negatief effect nog groter worden. Dat deze vrees
niet ongegrond is, blijkt uit een recente Amerikaanse studie van Friedberg (2001),
waaruit naar voren komt dat oudere werknemers die in hun werk geen compu-
ter gebruiken, eerder uittreden. Hierbij is gecorrigeerd voor andere kenmerken,
zoals opleiding.
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In deze bijdrage komen de volgende vragen aan de orde. Ten eerste: in hoeverre
blijven oudere werknemers achter in computergebruik? Vervolgens is de vraag
hoe erg dit is. Hoe belangrijk is computergebruik voor het functioneren van
werknemers? Ten slotte gaan we na hoe het computergebruik door oudere werk-
nemers kan worden bevorderd. Bij de beantwoording van deze vragen maken
we in eerste instantie gebruik van de resultaten van een studie (Gelderblom et al.
2001) over de grafische sector en de groothandel.3  Vervolgens stellen we de
generaliseerbaarheid van deze resultaten aan de orde. Allereerst gaan we echter
in meer algemene zin in op de relatie tussen leeftijd en functioneren.

4.2 Leeftijd, functioneren en ICT

Wat kunnen we op theoretische gronden zeggen over de gevolgen van ICT voor
oudere werknemers? In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de toepassing
van ICT leidt tot andere functie-eisen. Werknemers zullen zich dus nieuwe vaar-
digheden eigen moeten maken. Anders gezegd: zij zullen moeten investeren in
menselijk kapitaal. Het ligt dan voor de hand in eerste instantie te rade te gaan
bij de theorie van het menselijk kapitaal. Deze theorie doet in algemene zin een
uitspraak over de relatie tussen leeftijd en productiviteit. Menselijk kapitaal is
de door informeel en formeel leren verkregen productieve kennis waarover
mensen beschikken. Hoe hoger de voorraad menselijk kapitaal, hoe hoger ook
de productiviteit en de beloning. Sinds Becker (1964) wordt onderscheid ge-
maakt tussen algemeen en specifiek menselijk kapitaal, waarbij algemeen men-
selijk kapitaal kennis betreft die in meerdere bedrijven toepasbaar is, terwijl
specifiek menselijk kapitaal alleen in een bepaald bedrijf toegepast kan worden.
De theorie stelt dat bij algemeen menselijk kapitaal individuen de investeringen
voor hun rekening nemen, en dat bij specifiek menselijk kapitaal het bedrijf en
de werknemer de kosten en baten delen.

Bij ICT zal het veelal om algemeen menselijk kapitaal gaan. De theorie van het
menselijk kapitaal voorspelt dat oudere werknemers minder geneigd zullen zijn
hierin te investeren, althans als het gaat om investeringen die primair op het
werk zijn gericht.4  De oorzaak hiervan is dat de periode waarin zij deze investe-
ringen te gelde kunnen maken relatief kort is. Mensen zullen vooral op jongere
leeftijd in onderwijs en scholing investeren. Dit leidt tot een patroon waarbij op
jonge leeftijd de productiviteit toeneemt met de leeftijd, maar op den duur de
stijging afneemt en er zelfs een omslagpunt kan komen waarna de productiviteit
in absolute zin gaat dalen. Voor zover de beloning de productiviteit volgt, ver-
toont het leeftijds-inkomensprofiel een vergelijkbaar verloop. Voor formele
modellen waaruit dit patroon wordt afgeleid, verwijzen we onder andere naar
Ben-Porath (1967) en Mincer (1974). De met de leeftijd afbuigende productivi-
teitsstijging die op den duur zelfs overgaat in een daling, is overigens empirisch
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niet alleen vastgesteld op basis van loongegevens, maar ook op basis van directe
metingen van de productiviteit. Enkele recente studies (Gelderblom et al. 2003
en Crépon et al. 2002) vinden een dergelijk patroon door de toegevoegde waar-
de van individuele bedrijven in verband te brengen met de leeftijdssamenstelling
van het personeel (naast andere factoren, zoals vast en menselijk kapitaal). Voor
een overzicht van de literatuur over de relatie leeftijd-productiviteit verwijzen
we naar Gelderblom et al. (2003).

De aanname dat werknemers investeringen in algemene training geheel voor
hun rekening nemen, spoort echter niet met de werkelijkheid. De hoge kosten
van training, gepaard gaande met onzekerheid over het rendement ervan, leiden
ertoe dat werknemers terughoudend zijn om de training zelf te financieren. Er
blijkt dat veelal bedrijven een aanzienlijk deel van algemene training financieren
of dit zelfs geheel voor hun rekening nemen, al dan niet gekoppeld aan een
verplichting voor de werknemer ten minste een bepaalde tijd bij de werkgever te
blijven (of bij eerder vertrek alsnog de training geheel of gedeeltelijk te beta-
len).5  Nu zou men kunnen stellen dat het argument dat training van oudere
werknemers een laag rendement oplevert, even goed opgaat als werkgevers de
training financieren. Groot en Maassen van den Brink (1997) wijzen echter op
een belangrijk verschil, namelijk dat voor het rendement vanuit werkgeversop-
tiek van belang is hoe lang een werknemer naar verwachting bij de werkgever
blijft. Doordat de mobiliteit van oudere werkgevers relatief laag is, is het maar
de vraag of de pay-off-periode bij deze groep vanuit werkgeversperspectief lager
is dan bij jongeren.

Maar er zijn ook andere punten van belang, die tot nu toe buiten beschou-
wing zijn gebleven. Leren ouderen wel even gemakkelijk als jongeren? Als oude-
ren moeilijker leren, zal dit tot uiting komen in een lager scholingsrendement.
Uit de literatuur (zie Gelderblom et al. (2003) voor een overzicht) komt naar
voren dat het leervermogen van mensen tot op vrij hoge leeftijd intact blijft.
Maar wel zijn er aanwijzingen dat ouderen meer moeite hebben in korte tijd
veel informatie te verwerken. Juist bij ICT kan dit een rol spelen. Hoewel dus
niet in zijn algemeenheid kan worden beweerd dat ouderen minder goed preste-
ren in hun werk en in arbeid-gerelateerde scholing, is denkbaar dat dit bij be-
paalde typen arbeid en bepaalde typen scholing, mogelijk ook op het terrein van
ICT, wel het geval is. Verder kan de gemiddeld lagere vooropleiding van ouderen
een rol spelen. Bij lager opgeleiden is het rendement van bedrijfsopleidingen
lager dan bij hoger opgeleiden en lager opgeleiden nemen ook minder deel aan
bedrijfsopleidingen. Dit zal dan vermoedelijk ook gelden voor bedrijfsopleidin-
gen op ICT-gebied.

De theorie van het menselijk kapitaal leidt tot de conclusie, dat door de concen-
tratie van investeringen op jongere leeftijd de voorraad menselijk kapitaal op
den duur stabiliseert en zelfs afneemt. Veroudering van kennis kan dit verster-
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ken.6  Ook ICT kan hierbij een rol spelen. Zo heeft in de grafische industrie, één
van de twee sectoren waarop we ons in het empirische deel van het onderzoek
zullen concentreren, ICT tot een ingrijpende verandering in het productieproces
geleid, waardoor functies compleet in karakter veranderden en in vele jaren
opgedane werkervaring nauwelijks nog van belang was. Dit betekent dat een
deel van de werknemers zich vrijwel geheel moest omscholen. Maar als oudere
werknemer heeft men niet meer de tijd om over een langere periode dezelfde
vertrouwdheid met de nieuwe techniek te krijgen als met de oude.

In een aantal studies is het gebruik van ICT door ouderen in vergelijking met
jongeren, en het effect daarvan op de arbeidsmarktpositie van oudere werkne-
mers onderzocht. Daaruit komt geen eenduidig beeld naar voren. Uit de eerder
geciteerde studie van Friedberg komt naar voren dat ouderen die geen compu-
ters in hun werk gebruiken, eerder uittreden. Weinberg (2002) vindt op basis
van gegevens over de VS dat onder de hoger opgeleide, ervaren werknemers het
computergebruik minder sterk is gegroeid dan onder jongere werknemers. Maar
bij middelbaar opgeleiden vindt hij juist dat ervaren werknemers de nieuwe tech-
nologie het meest intensief hebben opgepikt. Borghans en Ter Weel (2000 en
2001) vinden op basis van Engelse data, dat oudere werknemers weliswaar min-
der bedreven zijn in computergebruik en dat zij minder vaak computers in hun
werk gebruiken, maar tevens dat dit hun beloning niet negatief beïnvloedt. Zij
concluderen hieruit dat ICT geen aanleiding geeft tot een zodanige veroudering
van de kennis van ouderen, dat dit hun arbeidsmarktpositie verzwakt. Het is
echter juist bij oudere werknemers zeer de vraag of beloning wel een goede
indicator is van productiviteit. De contracttheorie (Lazear en Moore 1984) stelt
dat werkgevers jonge medewerkers minder betalen dan hun productiviteit, maar
hen tevens een perspectief van stijgende lonen in het vooruitzicht stellen om zo
hen te binden en gemotiveerd te houden. Volgens deze theorie zou dan op latere
leeftijd de beloning hoger zijn dan de productiviteit. In empirisch onderzoek
zijn daarvoor ook aanwijzingen gevonden (Gelderblom en De Koning 1992;
Gelderblom et al. 2003; Medoff en Abraham 1980; Mendes de Oliviera et al.
1989; Crépon et al. 2002). Dit patroon van stijgende lonen met de leeftijd is
vaak geïnstitutionaliseerd in beloningssystemen. Het feit dat niet-gebruik van
ICT door oudere werknemers geen gevolgen heeft voor hun beloning, betekent
dus niet automatisch dat het ook geen effect heeft op hun productiviteit.

In het voorgaande is het gebruik van ICT en de scholing erin benaderd als de
resultanten van afwegingen tussen kosten en baten. Maar ook sociale en psycho-
logische factoren kunnen een rol spelen. Als, zoals in de grafische sector, ICT

ertoe leidt dat werknemers die voorheen een centrale rol in het primaire be-
drijfsproces speelden, volledig moeten omschakelen en een minder prominente
rol krijgen, dan betekent dit ook verlies van status. Dit kan de motivatie om zich
te laten omscholen verminderen, zeker als er alternatieven als vervroegde uittre-
ding beschikbaar zijn. Verder kan onwennigheid met computers tot een lager
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gebruik ervan leiden. Mikkelsen et al. (2002) vinden dat dit bij ouderen (maar
ook bij vrouwen en lager opgeleiden) een significante rol speelt. Uit hun resulta-
ten komt overigens ook naar voren, dat bedrijfsbeleid gericht op stimulering
van computergebruik (bijvoorbeeld door pc-privé-regelingen) dit kan ondervan-
gen. Het is echter maar de vraag of die stimulansen daadwerkelijk plaatsvinden.
Het is denkbaar dat oudere werkgevers vermoeden dat oudere werknemers ICT

niet aankunnen en hen vervolgens geen functies toevertrouwen die veel ICT ver-
eisen.

Schaadt nu het toenemend gebruik van ICT de positie van oudere werknemers?
Kernpunt hierbij is de vraag of ICT-gebruik leidt tot een hogere productiviteit.
Als dit zo is, zal niet-gebruik door ouderen hun positie in het arbeidsmarktpro-
ces verzwakken. Maar volgens een alternatieve hypothese van Borghans en Ter
Weel (2000) ligt het causale verband tussen ICT-gebruik en productiviteit eerder
andersom. Hun hypothese is dat het voor hoog-productieve werknemers eerder
loont om ICT te gebruiken. Het geringere gebruik van ICT door oudere werkne-
mers zou dan het gevolg zijn van het feit dat zij gemiddeld lager opgeleid zijn en
lagere functies vervullen. Dit geringere gebruik hoeft dan op zich geen negatieve
gevolgen voor hun functioneren te hebben. Borghans en Ter Weel toetsen dit
laatste echter niet met behulp van directe gegevens over het functioneren, maar
met loongegevens. Daarmee wordt verondersteld dat bij ouderen de lonen hun
productiviteit weerspiegelen, wat ons een aanvechtbare aanname lijkt. In dit
hoofdstuk zullen we de hypothese toetsen dat ICT-gebruik leidt tot een hogere
productiviteit op basis van gegevens over het functioneren van werknemers, in
plaats van hun lonen. Deze gegevens hebben betrekking op werknemers in de
grafische industrie en de groothandel.

Als ICT van belang is voor de productiviteit en als ouderen minder gebruik van
ICT maken, dan is aannemelijk dat dit laatste de positie van oudere werknemers
in het arbeidsproces verzwakt. De volgende vraag is dan of via het personeelsbe-
leid ICT-gebruik en ICT-vaardigheden kunnen worden gestimuleerd. Onderzoek
naar het rendement van scholing in het algemeen suggereert dat ook training
van ouderen voor bedrijven positief kan zijn. Maar bedrijfsbeleid omvat meer
dan alleen training. Het periodiek houden van functioneringsgesprekken is bij-
voorbeeld ook een instrument binnen het personeelsbeleid. Specifiek voor ICT

zou kunnen gelden, dat bedrijven door gerichte maatregelen onwennigheid er-
mee bij bepaalde groepen, waaronder ouderen, kunnen tegengaan. Ook de in-
vloed van het personeelsbeleid op het gebruik van ICT zullen we onderzoeken.
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4.3 Leeftijd en ICT-gebruik

Gebruiken oudere werknemers in de grafische sector en de groothandel minder
vaak ICT in hun werk dan hun jongere collega’s? En als zij ICT gebruiken, hebben
zij er dan meer moeite mee? Die vragen staan centraal in deze paragraaf. Eerst
gaan we in op de gebruikte data. Daarna volgt een analyse, waarin we ICT-ge-
bruik en knelpunten tussen ouderen en jongeren vergelijken. We beperken ons
hierbij niet tot beschrijvende analyses, maar bespreken ook resultaten van multi-
variate analyses, waarbij naast leeftijd ook andere factoren zijn opgenomen die
het ICT-gebruik kunnen verklaren.

De data
Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder werknemers in de grafische
industrie en de groothandel. Hierin zijn vragen opgenomen over het ICT-ge-
bruik, het functioneren, persoonskenmerken (waaronder uiteraard leeftijd), ken-
merken van de functie en het bedrijf, het personeelsbeleid van het bedrijf en
veranderingen binnen het bedrijf en in de bedrijfsomgeving. In totaal hebben
538 werknemers gereageerd op de (schriftelijke) enquête, waarvan 233 in de
grafimediasector en 305 in de groothandel. De enquête is het voorjaar van 2001
uitgezet onder een steekproef uit de ledenbestanden van CNV en FNV en onder
werknemers bij enkele bedrijven7 . Er heeft een stratificatie naar leeftijd en naar
functie plaatsgevonden, waardoor de resultaten niet als representatief voor bei-
de sectoren mogen worden beschouwd. De respons bedroeg zowel voor de groot-
handel, als voor de grafische industrie ongeveer 40 %.

Analyses
Een samenvatting van de resultaten wat betreft het computergebruik is opgeno-
men in tabel 4.1. Uit de resultaten voor de groothandel komt naar voren, dat in
deze sector bijna iedereen (97 %) die jonger is dan 45 jaar de computer in het
werk gebruikt. In de groep van 45 tot 55 jaar is dit 87% en vanaf 55 jaar 80%.
Kijken we naar verschillende computertoepassingen, dan zijn de verschillen tus-
sen de leeftijdsgroepen soms kleiner, maar soms ook aanzienlijk groter. Bij vrij-
wel alle toepassingen neemt de toepassing af met de leeftijd. De tendens is dat
het gebruik door ouderen vooral achter blijft bij meer complexe toepassingen
als EDI en ERP.8  Alleen boardcomputers worden naar verhouding meer door
ouderen gebruikt. Dit betreft chauffeurs, een beroepsgroep waaronder het per-
centage ouderen relatief hoog is.
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TABEL 4.1 Gebruik van diverse ICT-toepassingen bij verschillende leeftijdsgroepen in de groothandel en  grafische
industrie

Soort ICT-toepassing Aandeel leeftijdsgroep dat genoemde toepassing gebruikt (%)

Groothandel Grafische industrie

Tot 45 45-54 Ouder dan Tot 45 45-54 Ouder dan
jaar jaar 55 jaar jaar jaar  55 jaar

(N=142) (N=111) (N=51) (N=75) (N=96) (N=62)

Softwarepakketten 85 71 57 43 48 45
Databaseprogramma’s 46 31 27 20 30 18
E-mail 69 61 47 49 47 37
Internet 55 43 43 41 41 24
Intranet 42 15 18 19 21 8
ERP (Enterprise Resource
Planning) 18 18 8 3 4 5
Electronisch gestuurde
machines 7 4 6 43 27 19
Boekhoudprogramma’s 11 7 2 - - -
Boardcomputers 1 3 4 - - -
EDI (Electronic Data
Interchange) 15 7 2 - - -
DTP-programma’s
(grafische opmaak) - - - 51 38 15
Scan-programma’s - - - 19 19 10
Programma’s voor controle
productieproces - - - 19 21 16
Programma’s voor digitaal
drukken/printen - - - 7 6 3
Anders 15 16 12 9 4 10

Totaal (gebruik van minstens
één ICT-toepassing) 97 87 80 87 80 68

Bron: Gelderblom, De Koning en Mosheuvel (2001)

Ook bij de grafische industrie is de tendens dat de oudste leeftijdsgroep het
minst gebruik maakt van computertoepassingen. In de groep tot 45 jaar maakt
87% gebruik van de computer, onder de 45- tot 55-jarigen 80% en onder dege-
nen van 55 jaar en ouder 68%. Verder doen zich in deze sector de verschillen
juist voor bij computergebruik dat de kern van het productieproces raakt (DTP,
scanprogramma’s, programma’s voor digitaal printen/drukken).

Behalve dat minder oudere werknemers ICT gebruiken en het gebruik zich op
een lager niveau bevindt, is het verder mogelijk dat degenen die wel ICT gebrui-
ken er meer problemen mee hebben. In de enquête is een aantal vragen gesteld
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over het gemak waarmee werknemers zich van ICT bedienen, waaruit de volgen-
de indicatoren zijn afgeleid: 1) de mate waarin de kennis en vaardigheden op
ICT-gebied voldoende zijn (gemeten met behulp van een vierpuntsschaal oplopend
van ‘absoluut niet voldoende’ tot ‘ruim voldoende’), 2) de mate waarin men de
veranderingen op ICT-gebied kan bijbenen (gemeten met een vierpuntsschaal lo-
pend van ‘geheel eens’ tot ‘geheel oneens’ met stelling dat men hiermee moeite
heeft; 3) het gemak waarmee men zich van ICT bedient (gemeten met de drie-
puntsschaal ‘regelmatig moeite met ICT’, ‘wel eens moeite’ en ‘geen moeite’) en
4) verandering in ICT-vaardigheden gedurende de laatste vijf jaar (gemeten met
de driepuntsschaal ‘verslechterd’, ‘gelijk gebleven’ en ‘verbeterd’). De resultaten
zijn weergegeven in tabel 4.2. Uit de tabel blijkt dat ouderen meer problemen
hebben met ICT-gebruik dan jongeren.

TABEL 4.2 Knelpunten in het ICT-gebruik in de grafische sector en in de groothandel bij degenen die
van ICT gebruik maken.

Aandeel met genoemde knelpunten (% van degenen die gebruik maken van
ICT-toepassingen)

Tot 45 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar Ouder dan Totaal
54 jaar

Heeft (ruim) voldoende
computervaardigheden 69 63 50 56 62
Enigszins of geheel
oneens met stelling
dat men moeite heeft
met bijbenen veranderingen
op computergebied 45 19 21 15 29
Heeft geen moeite met
computergebruik 63 51 29 30 45
Computervaardigheden
zijn verbeterd 70 70 41 41 59

Bron: Gelderblom, De Koning en Mosheuvel (2001)

Uit het voorgaande blijkt dat ouderen ICT minder gebruiken, waarbij de verschil-
len nog het grootst zijn bij de meer complexe toepassingen. Verder ervaren zij
meer knelpunten met het gebruik van ICT. Maar de vraag is of het verschil met
jongeren significant is als ook met andere factoren wordt rekening gehouden.
ICT-gebruik en knelpunten bij dit gebruik kunnen immers ook door andere fac-
toren worden veroorzaakt. Als deze factoren op hun beurt met leeftijd samen-
hangen, kan de hiervoor gevonden relatie met leeftijd een schijnverband zijn.
Om dit te toetsen, zijn in Gelderblom et al. (2001) ook multivariate analyses
uitgevoerd, waarbij ICT-gebruik tegelijkertijd met een set van variabelen in ver-
band is gebracht. Hieronder zijn aan de werknemer gebonden kenmerken als
leeftijd, geslacht en opleiding, maar ook kenmerken van de functie, het bedrijf
(zoals grootte en sector) en het door het bedrijf gevoerde personeelsbeleid. Uit
deze multivariate analyses blijkt dat na correctie voor andere factoren, ouderen
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nog steeds een significant lager ICT-gebruik hebben. Bij gecompliceerde ICT-toe-
passingen is het effect van leeftijd nog duidelijker. Bij deze laatste analyse wordt
verder een significante invloed gevonden van opleidingsniveau (grotere kans op
gebruik bij hoger opgeleiden), geslacht (kleinere kans op gebruik bij vrouwen),
sector (kleinere kans op gebruik in groothandel), functie (kleinere kans op ge-
bruik in blauwe-boordenfunctie) en technische vernieuwing (grotere kans op
gebruik bij procesvernieuwing in de afgelopen vijf jaar).

Ook met de eerder genoemde indicatoren voor het gemak waarmee werkne-
mers met ICT omgaan, zijn multivariate analyses uitgevoerd. Hieruit komt even-
eens naar voren dat als rekening wordt gehouden met andere verklarende facto-
ren, leeftijd nog steeds van invloed is. Vooral het gemak waarmee men zich van
ICT bedient, hangt dan nog steeds significant met leeftijd samen. Anders gezegd:
ouderen ervaren meer knelpunten bij het ICT-gebruik. Overigens is dit al vanaf
ongeveer 45 jaar het geval. De categorie van 45 tot 49 jaar heeft zelfs meer
moeite om de ontwikkelingen op ICT bij te benen dan de groep vanaf 55 jaar.
Om twee redenen geven de resultaten echter mogelijk een te rooskleurig beeld
voor laatstgenoemde groep:
1. Problemen met ICT worden alleen waargenomen bij degenen die ICT gebrui-

ken. Doordat oudere werknemers vaker niet-gebruiker zijn, kan een selectie-
effect optreden, waardoor de invloed van leeftijd in werkelijkheid groter is
dan uit de schattingen naar voren komt. Nadere statistische analyses hebben
dit laatste bevestigd.

2. Van de groep 55-plussers is een groot deel reeds uitgetreden. Mogelijk zijn
dit juist ook de mensen die problemen hebben met computergebruik. Ook
hierdoor kan een onderschatting van het leeftijdseffect optreden. Met de
beschikbare gegevens is dit echter niet na te gaan. Daarvoor zou men ook
moeten beschikken over gegevens met betrekking tot een steekproef van uit-
getredenen.

Opleidingsniveau speelt geen grote rol. Alleen werknemers met basisniveau en
bij één regressie werknemers met LBO/VBO-niveau hebben meer problemen
met ICT. De sector heeft geen significante invloed op de knelpunten die werkne-
mers in hun ICT gebruik ervaren. In genoemde multivariate analyses zijn ook
indicatoren van het personeelsbeleid opgenomen. Daarop komen we terug in
een aparte paragraaf over de rol van het personeelsbeleid.

4.4 ICT-gebruik en functioneren

Voor de grafische sector en de groothandel hebben we vastgesteld, dat ouderen
minder gebruik maken van computers in hun werk en dat, voor zover zij com-
puters gebruiken, het vaak om de minder ingewikkelde toepassingen gaat. Maar
hoe belangrijk is dit voor hun functioneren? Is ICT wel zo wezenlijk voor het
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functioneren van werknemers? En in hoeverre speelt de mate waarin geavan-
ceerde ICT-toepassingen worden gebruikt een rol?

In de enquête is een poging gedaan directe indicatoren voor het functioneren
van werknemers, of problemen daarin, te meten. De eerste manier om functio-
neren te benaderen, vormt de individuele beoordeling door chefs. In tabel 4.3 is
weergegeven welk percentage naar eigen zeggen een bovengemiddelde beoor-
deling heeft gehad, welk percentage gemiddeld is beoordeeld en welk percenta-
ge volgens hun chefs niet (geheel) naar behoren heeft gefunctioneerd. Uit de
tabel komt naar voren dat de beoordeling licht afneemt met de leeftijd.

TABEL 4.3 Uitkomsten beoordelingsgesprekken (in procenten)

Uitkomst beoordeling Tot 45 jaar 45-54 jaar Ouder dan 54 Totaal
(n=119) (n=114) (n=43) (n=276)

Bovengemiddeld 34 30 26 31
Naar behoren 64 66 72 66
Niet (geheel) naar
behoren 2 4 2 3
Totaal 100 100 100 100

Bron: Gelderblom, De Koning en Mosheuvel (2001)

Als tweede indicator voor het functioneren, hanteren we de perceptie die de
werknemer heeft van de verandering in zijn eigen functioneren gedurende de
afgelopen vijf jaar (tabel 4.4). Binnen alle onderscheiden leeftijdscategorieën is
het aandeel dat een verbetering in het functioneren aangeeft groter dan het aan-
deel dat zegt een verminderd functioneren te hebben doorgemaakt. Maar onder
ouderen is het verschil tussen beide aandelen wel aanmerkelijk kleiner dan bij
jongeren. Dit zou wijzen op een afnemende stijging van de productiviteit met de
leeftijd. Uiteraard is goed denkbaar dat de antwoorden een ietwat optimistisch
beeld geven. Zolang deze eventuele vertekening bij alle leeftijdscategorieën ge-
lijk is, hoeft dit een analyse van het verband tussen leeftijd en functioneren ove-
rigens niet in de weg te staan. Opvallend is echter dat voor de 55-plussers de
gepercipieerde ontwikkeling van de productiviteit over de afgelopen vijf jaar
nauwelijks minder is dan voor de groep tussen 50 en 54 jaar. Mogelijk speelt
hierbij het eerder genoemde punt een rol, dat de slechtst functionerenden zijn
uitgetreden, waardoor de overgebleven groep een relatief sterk profiel heeft.
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TABEL 4.4 Perceptie op ontwikkelingen in eigen functioneren in laatste 5 jaar (in procenten)

Perceptie Tot 45 jaar 45-54 jaar Ouder dan 54 Totaal
(n=214) (n=205) (n=111) (n=530)

Beter dan 5 jaar
geleden 69 44 34 52
geleden 27 45 52 39
Minder dan 5 jaar
geleden 4 10 13 8
Totaal 100 100 100 100

Bron: Gelderblom, de Koning en Mosheuvel (2001)

De ontwikkeling van het functioneren is ook gevraagd voor een groot aantal
afzonderlijke aspecten van het werk. Bij sommige aspecten (‘werken onder
tijdsdruk’,’werken aan meerdere taken tegelijk’ en ‘werkvermogen, werkkracht’)
zien we bij ouderen gemiddeld zelfs een vermindering van het functioneren. Op
andere punten als ‘computervaardigheden’ lijken ook ouderen nog een verbete-
ring te hebben doorgemaakt, maar deze is geringer dan bij jongeren.

Het voorgaande bevat dus indicaties dat leeftijd invloed heeft op het functione-
ren. Maar evenals bij onze eerdere analyse van het ICT-gebruik geldt ook hier,
dat naast leeftijd ook andere factoren van invloed zijn op het functioneren. Daarbij
gaat onze aandacht in het bijzonder uit naar de mogelijke invloed van ICT op het
functioneren. Voor beide indicatoren van het functioneren (de uitkomst van het
laatste functioneringsgesprek en de gepercipieerde verandering van het functio-
neren over de laatste vijf jaar) is getracht de invloed van ICT-gebruik en leeftijd te
meten via multivariate analyses, waarbij ook andere mogelijke verklarende fac-
toren (persoonskenmerken en bedrijfskenmerken) zijn betrokken. Als rekening
wordt gehouden met deze factoren, heeft ICT-gebruik dan nog steeds een zelf-
standig significant effect op het functioneren?

Uit deze analyses blijkt dat ICT-gebruik alleen dan een significante (positieve)
invloed heeft op het functioneren, zoals gemeten via functioneringsgesprekken,
als het ‘moeilijke’ toepassingen betreft. Opvallend is, dat uitgaande van deze
resultaten, ICT-gebruikers met onvoldoende vaardigheden op dit gebied, gege-
ven alle andere verklarende factoren, zelfs slechter scoren op die indicator voor
het functioneren dan niet- ICT-gebruikers. Personen met ten minste voldoende
ICT-vaardigheden scoren op deze indicator van het functioneren wel beter dan
niet- ICT-gebruikers. Verder zijn in deze analyses weinig andere variabelen signi-
ficant. De categorie tussen 35 en 44 jaar blijkt beter beoordeeld te worden dan
de andere leeftijdscategorieën. Verder leidt het gebruik van loopbaanplannen in
een bedrijf tot een betere beoordeling.



60 SURFENDE SENIOREN

5

Ook uitgaande van de door de werknemer gepercipieerde verandering in het
eigen functioneren, blijft bij de multivariate analyses de invloed van de leeftijds-
factor overeind. De verandering van het functioneren is kleiner naarmate men
ouder is. Dit wijst op een kwadratisch verband tussen leeftijd en functioneren,
volgens welk op jongere leeftijd het functioneren toeneemt met de leeftijd, maar
waarbij deze toename afvlakt en op den duur omslaat in een daling. Dit dalende
patroon op latere leeftijd vlakt af bij de oudste categorie, maar dat kan, zoals
eerder is gesteld, te maken hebben met het feit dat in deze categorie de slechtst
functionerenden reeds zijn uitgetreden. Uit de resultaten blijkt dat de verande-
ring in het ICT-functioneren een sterk significante invloed heeft op de verande-
ring in het algemeen functioneren.

Een methodologisch probleem bij de analyse van het verband tussen ICT-gebruik
en functioneren, is dat men van tevoren niet weet hoe het causale verband ver-
loopt. Borghans en Ter Weel, bijvoorbeeld, vinden, zoals eerder aangegeven,
dat hoge lonen leiden tot meer ICT-gebruik in plaats van andersom. Hoewel het
loon zeker bij ouderen geen goede indicator van de productiviteit of het functio-
neren lijkt te zijn, geven hun onderzoeksresultaten aan dat men in ieder geval
rekening moet houden met de mogelijkheid dat het functioneren het ICT-ge-
bruik bepaalt in plaats van andersom. Om de aard van het causale verband tus-
sen ICT-gebruik en functioneren te identificeren, is een zogenoemd simultaan
model geschat, dat bestaat uit twee vergelijkingen:
1. Een vergelijking waarbij het functioneren wordt verklaard uit ICT-gebruik,

leeftijd en andere factoren.
2. Een vergelijking waarbij het ICT-gebruik wordt verklaard uit het functione-

ren, leeftijd en andere factoren.

Voor de schatting van dit model is een speciale econometrische techniek ge-
bruikt (kleinste kwadraten in tweevouden). In deze analyse, waarin wordt uitge-
gaan van tweerichtingsverkeer in de relatie tussen functioneren en ICT, vinden
we echter nog steeds een positief effect van ICT-vaardigheden op het algemeen
functioneren.

Al met al concluderen we dat er zeker aanwijzingen zijn, dat ICT-gebruik van
invloed is op het algemeen functioneren. Deze invloed komt echter pas naar
voren als rekening wordt gehouden met het niveau van de ICT-vaardigheden en
het niveau van de ICT-toepassingen.

4.5 De invloed van personeelsbeleid

Uit het voorgaande blijkt dat ICT-gebruik en voldoende ICT-vaardigheden, kort-
weg aan te duiden met ‘functioneren met ICT’, een positief effect te hebben op
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het algemeen functioneren, maar ook dat ouderen minder vaak dan hun jongere
collega’s ICT in hun werk gebruiken en hierin ook minder bedreven zijn. Is een
minder goed functioneren met ICT echter een vaststaand gegeven, of is er ook
ruimte voor bedrijven om dit functioneren te beïnvloeden middels hun beleid?
In de multivariate analyse van het functioneren met ICT zijn verschillende instru-
menten van het personeelsbeleid opgenomen. Wanneer deze variabelen een sig-
nificant positieve invloed blijken te hebben in de verklarende analyses, geeft dit
aan dat met behulp hiervan het functioneren kan worden verbeterd. In tabel 4.5
is weergegeven voor welke variabelen dit geldt. Uit deze tabel blijkt dat voor
diverse opgenomen variabelen die met het beleid te maken hebben, wel enige
indicaties gevonden zijn dat deze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een ver-
betering van het functioneren rondom ICT. Dit is het meest duidelijk voor de
variabele die aangeeft of het bedrijf het gebruik van nieuwe toepassingen stimu-
leert. Deze variabele heeft bij alle vier gebruikte indicatoren een significant po-
sitief effect. Voorts zijn er ook aanwijzingen, dat dit beleidsinstrument voor
oudere werknemers nog belangrijker is dan voor jongere. Ook een pc thuis heeft
een effect. Het gebruik van pc-privé-projecten door bedrijven is in dit licht ze-
ker een te rechtvaardigen instrument.

TABEL 4.5 Opgenomen beleidsvariabelen in verklarende analyses functioneren met ICT en de mate
waarin deze een positief significant effect hebben

Beleidsvariabelen Effect in de verklarende analyse van het
functioneren met ICT a

Cursus op ICT-terrein 0
Gebruik loopbaanplannen 0
Gebruik functioneringsgesprekken 0
Aantal jaren dat men in huidige functie
werkt (mobiliteit) 0
Aanpassing functie in verband met
problemen +
Bedrijf stimuleert meegaan met
nieuwe computertoepassingen +
Pc thuis +

a) Dit betreft afzonderlijke verklarende analyses van 4 indicatoren van het functioneren
met ICT: kennis en vaardigheden van computergebruik, moeite om veranderingen op dit
gebied bij te houden, verandering in computervaardigheden en knelpunten met betrekking
tot computervaardigheden. (+ = significant positief effect voor minstens 1 van de 4
indicatoren van het functioneren met ICT, 0 = geen significant effect)
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ICT-cursussen hebben opvallend genoeg geen significante invloed op het ICT-func-
tioneren. Dit wijst erop dat ‘learning by doing’ en andere informele leermoge-
lijkheden hierbij belangrijker zijn dan formele cursussen. De respondenten
geven aan dat er een grote variatie is aan bronnen via welke zij kennis over
computertoepassingen hebben opgedaan. Andere bronnen die regelmatig wor-
den genoemd, zijn “door vallen en opstaan zelf leren”, begeleiding op de werk-
plek, “thuis met eigen computer” en het gebruik van een handboek. Bedrijven
kunnen uiteraard deze informele leermogelijkheden stimuleren.

Het is echter ook denkbaar dat formele cursussen wel degelijk van belang zijn,
maar dat dit in de analyses versluierd wordt. Ten eerste blijkt scholing duidelijk
gecorreleerd te zijn met andere beleidsinstrumenten die wel een effect hebben.
Zo is scholing vaak verbonden met een hoge score op de variabele, die aangeeft
dat het bedrijf het meegaan met nieuwe toepassingen stimuleert. Scholing is dan
een uitingsvorm daarvan. Als dergelijke andere beleidsvariabelen zijn weggela-
ten, blijkt scholing in het geval van de groei van ICT-vaardigheden wel degelijk
een positief effect te hebben, zij het dan wel binnen een ruime significantiegrens
van 90%. In de tweede plaats tekenen we aan dat geen onderscheid is gemaakt
naar het niveau van ICT-cursussen. Naar analogie van de bevinding dat met name
‘moeilijke’ ICT-toepassingen van belang zijn voor het algemeen functioneren, is
denkbaar dat ICT-cursussen op een meer geavanceerd niveau wel van invloed
zijn op het functioneren met ICT. Ten derde geldt dat scholing op het ICT-terrein
ook een reactie kan zijn op problemen die zich op dit terrein voordoen. In dat
geval wordt juist bij degenen die op voorhand minder functioneren, deze scho-
ling toegepast. Het positieve effect van scholing kan dan minder zichtbaar wor-
den, omdat het met name op de ‘minder goeden’ wordt toegepast. In feite bete-
kent dit dat de causaliteit bij de toepassing van zo’n beleidsinstrument tweezijdig
is. Dit causaliteitsprobleem hebben we verder niet onderzocht.

Omdat de beleidsinstrumenten die het ICT functioneren bevorderen bij ouderen
(vooral bij de 55-plussers) minder vaak worden toegepast dan bij hun jongere
collega’s (tabel 4.6), biedt dit aanknopingspunten de achterstand van oudere
werknemers bij het ICT-gebruik te verminderen. Naar verwachting zal dit dan
ook hun algemeen functioneren verbeteren ten opzichte van jongere werkne-
mers.
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TABEL 4.6 Toepassingsgraad van enkele beleidsinstrumenten over leeftijdsgroepen

Beleidsinstrument Tot 45 jaar 45-54 jaar Ouder
dan 54

Mobiliteit (Hoeveel jaar werkt men inhuidige functie?):
Aandeel dat 1 jaar in huidige functie werkt (%) 30 16 9
2-4 jaar (%) 37 20 11
5-14 jaar (%) 29 37 35
15 jaar of langer (%) 3 27 44
Totaal (%) 100 100 100

Aandeel dat regelmatig functionerings-
of beoordelingsgesprek heeft (%) 57 56 41
Aantal gesprekken per jaar als men regelmatig
een functionerings- of beoordelingsgesprek heeft 1,5 1,2 1,1
Gemiddelde score op stelling of men vindt dat men
wordt gestimuleerd om mee te gaan met nieuwe
computertechnologieën (variërend van
“geheel mee eens” = 1 tot “geheel mee oneens” = -1) 0,16 0,20 -0,06
Aandeel dat gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid
om via werkgever computer te kopen (pc-privé) (%) 12 24 14

Bron: Gelderblom, De Koning en Mosheuvel (2001).

Overigens wijzen de resultaten uit, dat niet alleen personeelsbeleid gericht op
het beter functioneren met ICT van belang is. Ook het intensiveren van de toe-
passing van algemene instrumenten van het personeelsbeleid kan bijdragen tot
een verbeterd algemeen functioneren van ouderen. Zo blijkt bij de verklarende
analyse van de groei van het functioneren, ook de lengte van de periode dat men
een functie vervult, een negatieve rol te spelen.9  Dit onderstreept het belang van
mobiliteit. Voorts spelen bij deze groei ook functioneringsgesprekken een be-
langrijke rol.10  Ook voor mobiliteitsbevordering en functioneringsgesprekken
blijkt dat deze minder vaak toegepast worden bij oudere werknemers (tabel 4.6).
Het verschil met jongere werknemers is zelfs nog groter dan bij de beleidsinstru-
menten gericht op verbeteren van het functioneren met ICT.

4.6 Generaliseerbaarheid

De conclusies uit het voorgaande zijn gebaseerd op analyses onder werknemers
in  twee sectoren, namelijk de grafische sector en de groothandel. Dit is een
bewuste keuze in het onderzoek geweest. Het verklaren van leeftijdsgebonden
verschillen in functioneren, wordt hierdoor vergemakkelijkt, omdat de hetero-
geniteit in andere beïnvloedende factoren beperkt wordt. Het wordt dan im-
mers makkelijker om de relatie tussen leeftijd en functioneren te vergelijken
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tussen personen die min of meer vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren. Wat
betekent deze keuze voor twee sectoren nu voor de generaliseerbaarheid van de
resultaten? In de eerste plaats is het belangrijk om op te merken, dat de keuze
van twee sectoren in plaats van één, het voordeel heeft dat de conclusies sneller
gegeneraliseerd mogen worden, zeker ook gezien het feit dat het om sectoren
met een verschillend profiel gaat (industrie en dienstverlenend). Voor wat be-
treft het gebruik van ICT zijn er ook meer algemene bronnen die de conclusies
van dit onderzoek bevestigen. Cijfers van het CBS (over 2001) bevestigen dat
het gebruik van ICT bij oudere werkenden lager is. In 2001 werkt 69% van de
25/34-jarigen met een pc op hun werk, terwijl dit slechts 43% is bij de 55/64-
jarigen.

Borghans en Ter Weel (2001) hebben enigszins vergelijkbare analyses uitgevoerd
voor Groot-Britannië, die niet beperkt zijn tot twee sectoren. Zij signaleren voor
Groot-Brittannië ook een minder gebruik van computers in het werk vanaf 45
jaar. Bij hen is echter, in tegenstelling tot met name laatstgenoemde analyse, dit
effect niet langer significant als met verschillende andere verklarende factoren
rekening wordt gehouden. Zij gebruiken echter een algemene indicator van com-
putergebruik. Ook hier is denkbaar dat wanneer meer specifiek gekeken zou
worden naar de meer geavanceerde en ‘nieuwe’ toepassingen, dit verband wel
significant zou blijven. Borghans en Ter Weel constateren ook dat ouderen min-
der bedreven zijn in ICT-gebruik, maar bij hen werkt dit niet door in het algehele
functioneren, evenmin als de mate van ICT-gebruik. Zij gebruiken echter het
inkomen als indicator voor het functioneren. Eerder zijn de beperkingen van
deze indicator aangegeven. In de analyse in dit hoofdstuk zijn meer directe indi-
catoren van het algehele functioneren gebruikt, evenals een differentiatie in de
aard van toepassingen. Hierbij is wel een effect van het gebruik van bepaalde
vormen van ICT en het functioneren met ICT gevonden op het algehele functione-
ren.

Behalve de verschillen in de manier van meten, is er echter nog een belangrijk
verschil tussen de analyse van Borghans en Ter Weel en die in dit hoofdstuk die
mogelijk een deel van de verschillen in uitkomsten kan verklaren. Voor beide
sectoren in de analyse van dit hoofdstuk geldt namelijk dat zij een relatief hoge
ICT-intensiteit hebben (zie tabel 4.7). Vanwege dit ‘voorloperskarakter’ is denk-
baar, dat als er bij ouderen problemen zouden zijn in de omgang met ICT, dat
deze problemen in deze sectoren eerder en sterker naar boven komen en daar-
mee ook zwaarder doorwegen in het algehele functioneren. Vertaald naar de
economie als geheel, zou de analyse in deze sectoren dus een zekere overschat-
ting van de problematiek kunnen geven. Ook in sectoren die nu minder ICT-
intensief zijn, groeit het belang van ICT echter nog steeds, zodat, zeker op ter-
mijn, vergelijkbare patronen zijn te verwachten.
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TABEL 4.7 Investeringen in computers en randapparatuur per werkende fte (fulltime equivalents)
voor een aantal sectoren, naar sector (selectie), 2001 (in duizenden euro’s)

Industrie als geheel 474
Waaronder uitgeverijen, drukkerijen en reproductie
(hierin valt dus grafische industrie) 856
Bouw 287
Groothandel 923
Detailhandel 366
Horeca 155
Vervoer, opslag en communicatie 882

Bron: Bewerkingen van gegevens op Statline (CBS). Voor eerdere jaren zijn ook gegevens
bekend van banken en verzekeringen, die zeer hoog scoren (nog boven groothandel en
grafische industrie).

4.7 Conclusies en slotopmerkingen

In dit hoofdstuk hebben we getracht op basis van individuele gegevens over
werknemers in de grafische sector en de groothandel drie hypotheses te toetsen,
namelijk:
1. Ouderen gebruiken in hun werk minder vaak ICT en als ze ICT gebruiken is

het niveau van de vaardigheden en de toepassingen lager.
2.  ICT-gebruik en ICT-vaardigheden hebben een positief effect op het algemeen

functioneren.
3. Via instrumenten van het personeelsbeleid kunnen de ICT-vaardigheden van

ouderen worden verbeterd.

Uit onze analyse blijkt dat oudere werknemers in de groothandel en de grafische
sector minder vaak ICT gebruiken op hun werk en als zij dit wel doen, daar meer
problemen mee hebben dan jongere werknemers. Deze conclusie blijft overeind
als rekening wordt gehouden met andere factoren die naast leeftijd van invloed
zijn op het ICT-gebruik.

Ook de tweede hypothese wordt bevestigd. Hierbij moet wel worden aangete-
kend dat ICT-gebruik als zodanig minder van belang lijkt, maar dat vooral de
kwaliteit van de ICT-toepassing van invloed is op het algemene functioneren. Op
grond van onze analyse trekken we de conclusie dat het van belang is directe
indicatoren van productiviteit of functioneren en productiviteit te hanteren, zoals
wij in dit onderzoek hebben gedaan, in plaats van beloning, de indicator die
vaak in empirisch onderzoek wordt gebruikt door het ontbreken van directe
gegevens over productiviteit. De beloning van ouderen wordt waarschijnlijk sterk
door instituties bepaald en weerspiegelt maar in beperkte mate hun productivi-
teit. Dat bijvoorbeeld ICT geen invloed heeft op de beloning, betekent daarom
geenszins dat er ook geen effect op het functioneren is.
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Wat betreft de derde hypothese is het beeld gemengd. Het stimuleren van com-
putergebruik bij werknemers door hun bedrijf werkt daadwerkelijk in positieve
zin door in de kwaliteit van ICT-gebruik en daardoor indirect ook in het alge-
meen functioneren. Werkgevers en zeker ook de direct leidinggevenden dienen
zich dus bewust te zijn van het feit dat hun houding naar hun (oudere) werkne-
mers ook direct doorwerkt op het functioneren van deze werknemers op dit
terrein. Maar cursussen op ICT-gebied blijken daarentegen geen significant effect
te hebben. Denkbaar is dat het uitmaakt of de ICT-cursus betrekking heeft op een
meer of minder geavanceerde toepassing van ICT. In onze gegevens is dit onder-
scheid niet gemaakt. Het kan er echter ook op wijzen dat ‘learning by doing’ op
dit gebied belangrijker is dan formele training. Veel respondenten benadrukken
zelf het belang van meer informele manieren van leren. Daarop sluit ook aan dat
een pc thuis in onze verklarende analyses wel positief uitwerkt. Dit geeft aan dat
pc-privé-faciliteiten een middel kunnen zijn om ook het functioneren op het
werk op dit terrein te verbeteren.

We concluderen hieruit, dat voor de onderzochte sectoren, de grafische sector
en de groothandel, de opmars van ICT de positie van oudere werknemers inder-
daad verzwakt. Maar zegt dit nu ook iets over de situatie in andere sectoren?
Omdat in onze analyses vooral de kwaliteit van het ICT-gebruik van belang lijkt,
vermoeden we dat de problemen zich vooral voordoen in sectoren waarin meer
hoogwaardige toepassingen van ICT van belang zijn. De grafische sector en de
groothandel behoren tot deze sectoren, maar ook onderdelen van de industrie
en de zakelijke dienstverlening. Daarom denken we dat ICT op bredere schaal
een knelpunt vormt voor de oudere werknemer en bijdraagt tot de vervroegde
uittreding van oudere werknemers, zoals ook uit Amerikaans onderzoek naar
voren komt. Door de vergrijzing is het echter belangrijk dat de arbeidsparticipa-
tie van ouderen toeneemt. Op hele korte termijn versluiert de huidige econo-
mische slapte het probleem, maar op iets langere termijn zullen oudere werkne-
mers hard nodig zijn. Hoewel verdere stimulering van ICT-gebruik onder oudere
werknemers maar één onderdeel is van een breder beleid gericht op verhoging
van de arbeidsparticipatie van ouderen, achten wij het wel van belang.
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Noten
1 CBS Statline: Bezit en gebruik pc en internet.
2 Naar verwachting zal “meer ouderen aan het werk” één van de hoofdlijnen

zijn van de sociale nota 2004 van het kabinet (http://vakwijzer.adp.nl/the-
mas/prinsjesdag/socialenota.asp). De Europese Commissie heeft een aparte
website over ageing: http://europa.eu.int/comm/employment_social-prot/
ageing

3 Deze studie heeft plaatsgevonden in het kader van een breder onderzoeks-
programma ICT en arbeidsmarkt dat door de Stichting Arbeidsmarktbeleid
wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid.

4 Werknemers kunnen ook investeren in kennis in ICT met het oog op hun
privé-leven. Dit zal echter veel minder het geval zijn bij geavanceerdere
toepassingen die sterk aan beroepsmatige activiteiten zijn gerelateerd.

5 Het probleem dat het ene bedrijf investeert in scholing en het andere be-
drijf de geschoolde werknemer ‘wegkoopt’ kan ook worden opgelost door
scholingsarrangementen op brancheniveau.

6 Voor een recente stand van zaken in het theoretische en empirische onder-
zoek naar kennisveroudering, zie De Grip et al. (2002).

7 Om rekening te houden met eventuele selectiviteit worden in de verklaren-
de analyses steeds dummy-variabelen opgenomen voor de verschillende bron-
nen.

8 Bij ERP (Enterprise Resource Planning, bijvoorbeeld pakketten als SAP of
Baan) en EDI (Electronic Data Interchange) worden de administratieve pro-
cessen van verschillende productiefasen en/of bedrijven op elektronische
wijze direct aan elkaar gekoppeld. De elektronische aanvraag voor een on-
derdeel wordt dan bijvoorbeeld direct door een toeleverancier verwerkt.

9 Hier kan echter wel sprake zijn van een specifiek causaliteitsprobleem. Het
is namelijk denkbaar dat als men minder goed functioneert, men vervol-
gens minder snel van baan wisselt. Hier is in de analyse niet voor gecorri-
geerd middels een simultaan model, zoals dat wel gebeurd is bij het model-
leren van de wederzijdse beïnvloeding van ICT-gebruik en functioneren.

10 Ook hier blijken formele cursussen geen rol te spelen.



Mevrouw Fijnekam is 80 jaar en woont in een wooncentrum. In de
openbare ruimte staan computers met een internetverbinding, maar
mevrouw Fijnekam gebruikt ze niet. Ze stoort zich aan de
beperkingen waar ze tegenaan loopt als niet internetter.

“Ik moest laatst een telefoonnummer hebben in Oude Pekela, dus  ik
ging naar het postkantoor. Zegt dat meisje: ‘nee mevrouw, kijkt u maar
op internet’. En daar stond ik. Dus toen ben ik naar Zoetermeer gereden
en toen heeft mijn nichtje het voor me opgezocht en dat was zo gebeurd.
Je ziet het absoluut gebeuren. Je loopt tegen beperkingen aan, als je iets
doen wilt, of hebben wilt. En dan wordt er op tv een lijst van uitjes of
evenementen gegeven die je kan bezoeken, maar je kan alleen maar
bespreken via internet, nou daar word ik boos om. Ook voor een lezing
laatst moest je plaatsen via internet bestellen, dan denk ik: hup daar
gaan we weer. Als ik op tv een internetterm hoor, dan verdiep ik me er
ook niet zo in. Temeer omdat ik me daar ook een beetje boos over maak.
Ik vind het zo naar dat ze geen rekening houden met ons, want er staan
tegenwoordig nooit meer telefoonnummers bij. Tegenwoordig is het
allemaal van www nl zoveel. Ik ben geabonneerd op een tijdschrift voor
ouderen en daar heb ik nou een brief naar geschreven of ze dat eens
willen melden. Want als je ouder wordt, heb ik het idee, val je toch met
een heleboel dingen al buiten de boot en nu kom je helemaal apart te
staan,  terwijl wij toch wel degelijk meetellen in deze maatschappij, vind
ik.

Ik zou het wel kunnen leren, denk ik, maar ik wil het gewoonweg niet.
Het is gewoonweg bij mij niet willen. Daar ben ik maar heel moeilijk
vanaf te brengen. Nee, internetten dat spreekt me niet aan. Al weet ik
dat je er van alles mee kan. Dat is me inmiddels wel duidelijk geworden.
Je kan er verschrikkelijk veel mee. Net als mijn schoonzoon van de week
zei: dan kan je met de kleinkinderen berichten sturen enzo. En dan denk
ik: ik doe het wel met een brief. Dat is veel leuker, want dan maak ik
een mooie kaart. Internet hoort bij de tijd, maar, en dat is geloof ik mijn
grootste tegenzin, de techniek gaat voor mij te vlug. Of zie ik dat
verkeerd? Buiten dat heb ik zoveel hobby’s en andere interessen. Ik vind
dat ik nog lekker meedraai, dus waarom zal ik me dan nog inspannen
voor iets geks. Vroeger ging je naar een verjaardag en dan werd er over
auto’s gepraat, nu wordt er over computers gepraat. Dan word je er toch
zo met je neus bovenop gedrukt. Nee hoor, ik heb geen interesse. Het is
misschien verkeerd, maar ach… dat poosje dat ik nog leef. Ik hoop wel
oud te worden, maar dan zonder computer en toestanden.”

door Marion Duimel





5 Online en offline: keuzes van
ouderen in woonzorgcentra

Marion Duimel

Oene Klumper

5.1 Internet in woonzorgcentra

In 1999 was er sprake van een grote digitale kloof. Met name de oudste cohor-
ten liepen op dat moment nog aanzienlijk achter. Van de 76-plussers was im-
mers nog maar 2,6% online (Willemsen en Edelman 1999). Tijd voor actie,
want juist deze groep ouderen zou veel voordeel kunnen hebben van  internet.
Met behulp van allerlei internetdiensten en informatie zouden zij langer zelf-
standig kunnen leven. Ook zouden zij de eenzaamheid beter buiten de deur
kunnen houden door hun bestaande contacten te intensiveren en met het nieu-
we medium allerlei nieuwe contacten aan te gaan (Campbel et al. 1999).

De verwachtingen waren destijds hoog gespannen. In de lente van dat jaar
werden in het kader van het project ‘internetten in woonzorgcentra’ dan ook de
eerste twee internetcafés in woonzorgcentra geopend. In Eindhoven en Meppel
konden de bewoners onder begeleiding hun eerste schreden op internet zetten.
Na deze eerste twee internetcafés zouden nog 46 voorbeeldcafés volgen, die al
pionierend een voorbeeldfunctie zouden vervullen voor de 1300 overige woon-
zorgcentra.

Anno 2003 – ruim vier jaar verder en een internethype later – beschikken hon-
derden woonzorgcentra over plekken waar bewoners kunnen internetten. Maar
een woonzorgcentrum voorzien van een internetcafé, betekent niet automatisch
dat bewoners en masse online gaan. In 2002 woonde 5,8% van de 65-plussers in
een woonzorgcomplex. Binnen deze groep liggen de percentages behoorlijk uit
elkaar. Van de leeftijdsgroep 65-69 jaar woont 1,9% met zorg, terwijl dit in de
leeftijdsgroep 85-89 jaar 14,4% is. Het zijn dus voornamelijk de oudere oude-
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ren die in woonzorgcentra wonen (WBO 2002). Cijfers over internetgebruik
van alle ouderen in Nederland laten zien dat slechts één op de vijf 65-plussers
zich op  internet begeeft. Hoe hoger de leeftijd binnen deze groep, hoe lager dit
percentage ligt (zie hoofdstuk 2).

Met name de oudste ouderen laten internet dus links liggen. Maar is dat erg?
Steyaert stelt elders in deze uitgave – terecht – de vraag of ouderen nu wel zo
nodig op internet moeten. Is apart stimuleringsbeleid eigenlijk wel nodig, vraagt
hij zich af. Want wat is de meerwaarde voor hen? Er zijn immers nog genoeg
alternatieven om zich aan  internet te kunnen onttrekken. Voor ouderen in
woonzorgcentra is deze vraag helemaal legitiem, vanwege de relatief korte tijd
die hen nog resteert gezien de doorgaans hoge leeftijd binnen deze groep.

Men zou bovendien kunnen stellen dat het probleem van ‘uitsluiting’ zichzelf
oplost naarmate de tijd verstrijkt. De ouderen van nu komen te overlijden en de
huidige internetgebruikers worden vanzelf oud. Een verdere penetratie van com-
puters in de samenleving en het stijgende opleidingsniveau van Nederland zou-
den het probleem van uitsluiting van ouderen verder oplossen. Van Dijk (2000)
beargumenteerde echter dat geduldig wachten tot het zover is, onverantwoord
zou zijn. Enerzijds gezien de steeds langere levensverwachting van de Nederlan-
ders. Mannen en vrouwen van 65 jaar hadden in 2002 nog respectievelijk ge-
middeld 15,2 en 18,9 jaar in het verschiet (CBS 2002). Anderzijds met het oog
op de snelheid van technologische ontwikkeling. De informatietechnologie zal
zich alleen maar verder ontwikkelen en verspreiden en de samenleving zal nog
meer dan nu al het geval is in sterke mate leunen op digitale informatie- en
communicatiekanalen (vergelijk Thomas (1996) en hoofdstuk 8).

Naast praktische argumenten en argumenten met het oog op de toekomst, zijn
er ook sociaal-psychologische redenen om ouderen kennis te laten maken met
internet. Amerikaans onderzoek (Cody et al. 1998) toont aan dat ouderen in
een verzorgingshuis of aanleunwoning die een cursus internet hadden gevolgd,
een toegenomen gevoel van verbondenheid ondervinden. En dat in verschillen-
de netwerken. Maar ook uit Nederlands onderzoek blijkt dat het gevoel ‘er bij te
horen’ het belangrijkste motief is voor hulpbehoevende ouderen om zich in in-
ternet verdiepen. Een gevoel van het weer mee kunnen praten met vrienden en
familie en het ‘weten wat het is’, is voor hen al vaak voldoende. Het fijne hoeven
ze er doorgaans niet van te weten (Klumper 2000).

Dit sociale voordeel, het gevoel weer in contact te staan met de samenleving,
lijkt misschien belangrijker voor de oudste ouderen dan alle intrinsieke baten
van  internet. Het ergens bijhoren, aansluiting zoeken, het gevoel deel uit te
maken van een groter geheel, is de derde levensbehoefte van een ‘piramide’ van
zeven fundamentele menselijke behoeften, zoals de psycholoog Maslow die be-
schreef. Maar ook behoeften nummer vier, vijf en zes, respectievelijk: de be-
hoefte aan waardering en respect; de behoefte aan zelfverwerkelijking en het
verlangen om te weten en te begrijpen (Goble 1975) kunnen natuurlijk ook een



735  ONLINE EN OFFLINE: KEUZES VAN OUDEREN IN WOONZORGCENTRA

rol spelen bij de motivatie van ouderen om zich van internet op de hoogte te
stellen.

Dit soort inzichten maakt het interessant om te zien waarom ouderen zich nu
wel of niet in internet gaan verdiepen. Hoe komen ze tot hun gedrag? Hoe
beargumenteren zij hun keuzen? Antwoorden op deze vragen kan het werk van
ouderenwerkers, SeniorWeb-ambassadeurs en activiteitenbegeleiders in woon-
zorgcentra vergemakkelijken.

5.2 Voorspellen van gedrag

Wel internetten of niet internetten. Wat bepaalt dit gedrag? Volgens Rogers’
(1995) theorie van innovatiediffusie wordt de motivatie van mensen beïnvloed
door informatie. Mensen gebruiken informatie om te bepalen of een innovatie
voor hen van nut kan zijn. Informatie over innovaties verspreidt zich groten-
deels via twee communicatiekanalen: via de media en via de interpersoonlijke
weg. Massamedia hebben een enorm bereik en verspreiden zodoende informa-
tie over een nieuwe technologie het snelst. Toch blijken de persoonlijke kanalen
effectiever om iemand tot de adoptie van een innovatie over te laten gaan. Dit
adoptieproces vindt plaats vanaf het moment dat mensen voor het eerst horen
van een innovatie tot en met het daadwerkelijke gebruiken ervan. Daarin onder-
scheidt Rogers vijf fasen:

Knowledge: er wordt voor het eerst van de innovatie gehoord.
Persuasion: de houding ten opzichte van de innovatie wordt gevormd.
Decision: de beslissing ‘verwerpen of proberen’ wordt genomen.
Implementation: de innovatie wordt uitgeprobeerd.
Confirmation: de innovatie wordt definitief aangenomen.

De fasen van het model zullen in de praktijk niet statisch zijn, maar eerder vloeiend
in elkaar overlopen en soms ook door elkaar lopen. Ouderen die wel internet-
ten, hebben de fasen op een bepaalde manier allemaal doorlopen. Ouderen die
niet internetten, hebben dit proces (nog) niet volledig doorlopen. Volgens Ro-
gers is de tweede fase, de fase van ‘persuasion’, het meest cruciaal. Hier wordt
namelijk het beeld van de innovatie gevormd. Belangrijk bij deze beeldvorming
zijn de kenmerken van een innovatie:

Relative advantage: het voordeel ten opzichte van zijn voorganger.
Compatibility: mate waarin de innovatie op de eigen leefwereld aansluit.
Complexity: de complexiteit van de innovatie, wat betreft begrijpen en gebrui-
ken.
Trialability: de mate waarin de innovatie uitgeprobeerd kan worden.
Observability: de zichtbare resultaten van de innovatie in de samenleving.
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Wordt aan de hand van deze kenmerken een negatief beeld van internet ontwik-
keld, dan zal de motivatie voor internet ook laag zijn. Is het beeld positief, dan
is het waarschijnlijk dat een oudere wel gemotiveerd is om zich in  internet te
verdiepen. Het gevormde beeld bepaalt grotendeels of de oudere doorgaat in
het adoptieproces of niet. Bekend is dat het kenmerk complexiteit hoog scoort.

Uit onderzoek blijkt dat de computer het apparaat is dat ouderen het moei-
lijkst in het gebruik achten (Lammerts van Bueren 2000). Op de tweede plaats
noemen zij de videorecorder, gevolgd door de mobiele telefoon en de televisie.

Het beeld van de innovatie wordt echter niet gevormd door de objectieve ken-
merken van de innovatie, maar door de perceptie van die kenmerken, zo stellen
Moore en Benbasat (1991). Deze perceptie ontstaat door de verwerking van de
binnengekomen informatie. Hoe men deze informatie verwerkt en tot welke
perceptie dat vervolgens leidt, is voor elk persoon anders. Zo kan het gebeuren
dat iemand zich een negatief beeld vormt, terwijl iemand anders – in eenzelfde
situatie – zich een positief beeld vormt van de innovatie.

Binnen Rogers’ theorie is een rol weggelegd voor de ‘change agent’: een indi-
vidu die met andere mensen communiceert en zodoende hun innovatie-adoptie
beïnvloed. Door te communiceren kan de change agent alternatieven voor pro-
blemen bieden. Op deze manier worden de mogelijkheden van een innovatie
zichtbaar gemaakt. Belangrijk in dit proces is dat de cliënt de change agent ver-
trouwt; de cliënt moet de change agent dus accepteren. Een change agent kan
het adoptieproces zowel in gang zetten als het proces versnellen. Wanneer een
oudere een negatieve perceptie heeft van de kenmerken van internet, door bij-
voorbeeld de informatie van anderen, kan de change agent deze perceptie pro-
beren te veranderen door voorlichting en uitleg te geven.

De centrale vraag in dit artikel is: hoe verloopt het adoptieproces van internet bij
ouderen in woonzorgcentra en wat maakt dat zij deze innovatie wel of niet gaan
toepassen? Antwoord op deze vraag kan sturing geven aan het handelen van een
change agent. Welke weerstanden kan deze persoon verwachten? Met welke
vooroordelen heeft hij of zij te maken? Op welke argumenten kan de change
agent rekenen wanneer hij of zij praat met ouderen en met welke argumenten
kunnen ouderen het best worden verleid?

Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Met semi-gestructureerde inter-
views is geprobeerd meer zicht te krijgen op vooral de intensiteit van de argu-
menten. Uit kwantitatief onderzoek is immers bekend wat de redenen zijn voor
het niet of wel gebruik van  internet (zie bijvoorbeeld de bijdrage van De Haan).
De voornaamste redenen die daar naar voren kwamen, ‘geen interesse’ en ‘te
oud’, geven echter weinig inhoudelijk inzicht. Deze bijdrage is gebaseerd op
twee afzonderlijke onderzoeken. Eén onderzoek is uitgevoerd in 1999 naar de
motieven van ouderen in een woonzorg-omgeving om wel te gaan internetten
en een ander – recenter – onderzoek is opgestart in 2003 om de argumenten in
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kaart te brengen van ouderen in een zelfde woonzorgomgeving die zich niet in
internet hebben verdiept. In totaal zijn 45 ouderen geïnterviewd aan de hand
van twee verschillende topiclijsten: 25 ouderen in verschillende woonzorgcen-
tra met internetcafé die wel internetten en 20 ouderen in verschillende woon-
zorgcentra met en zonder internetcafé die niet internetten (van wie 7 ouderen in
een groepsgesprek). De leeftijd varieert van 68 tot 94 met een gemiddelde leef-
tijd van ongeveer 84 jaar. De interviews duurden minimaal 15 minuten en maxi-
maal 1,5 uur. De interviews hadden het karakter van gesprekken die de gedach-
tegangen van de ouderen nagaan. In 2003 zijn 25 begeleiders van internetcafés
in verschillende woonzorgcentra schriftelijk bevraagd naar hun ervaringen met
wel en niet internettende bewoners. In 1999 zijn vier begeleiders geïnterviewd
die de ouderen wegwijs maken op  internet.

5.3 Knowledge: ‘je hoort het overal’

Media
In de eerste fase, de knowledge-fase, hoort de oudere voor het eerst over inter-
net. Dit gebeurt grotendeels via de media en via persoonlijke contacten. Alle
ouderen, op een paar na, hebben van internet gehoord via de media. Op de
televisie en radio ziet en hoort men veel over internet: “Je hoeft maar de televisie
aan te zetten en reclame te kijken en je ziet het al. Daar word je ermee doodge-
gooid” (r.2). Een enkeling noemde naast de televisie ook kranten en tijdschriften
als informatiebron: “ik lees er wel eens over in de krant en tijdschriften, ik lees
veel” (r.26) en: “In de krant lees je er dagelijks over”. (r.27)

Persoonlijke contacten
Het nieuwe fenomeen internet wordt pas echt ‘geregistreerd’ wanneer er per-
soonlijke contacten aan te pas komen. De ondervraagde ouderen die zich in
internet hadden verdiept, hebben vrijwel allemaal kinderen en kleinkinderen
met een computer: “Ik kom ook met internet in aanraking doordat mijn familie-
leden allemaal een computer hebben, en die internetten.” (r.30)

De ouderen die niet internetten en wel kinderen hebben, horen via hen bijna
allemaal wel eens over internet. Sommigen hebben daar wel eens een keer over
de schouders meegekeken. Dat hoeft niet altijd positief uit te pakken. Er valt
niet zelden een zeker knoppennijd te bespeuren: “Ik word er gek van… als we bij
elkaar zijn, dan hoor je niets praten dan over computers…ik heb het dikwijls wel
gezien, maar het is hun vak ook. Maar ik hoor het al zoveel, te veel” (r.40).
Hoewel er in de omgeving over internet gepraat wordt en er soms zelfs even op
gekeken wordt, blijkt het begrip van internet daarmee niet zondermeer gegaran-
deerd. Veelal beschrijft men  internet in relatie tot wat men ervan heeft gezien:
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“… ik heb wel eens op tv gezien dat je op internet geld kan lenen. En internet,
daar worden ook interviews gegeven. Dat weet ik wel, maar ik weet er verder niet
veel van” (r.39). In twee gevallen werd door de kinderen de digitale camera
gedemonstreerd in combinatie met internet. Hierdoor wist de oudere dat je met
internet een foto kon verzenden naar iemand. Een andere man wist dat je op
internet kon kopen, omdat zijn schoonzoon er een auto had gekocht: “Ja, ik
weet wat de voordelen zijn van internet en zo. Mijn schoonzoon heeft een auto
gekocht over internet. Die zocht een auto van een bepaald type, en dat kon hij zo
in internet halen. Ik weet wel een beetje wat internet is, maar ik begrijp het zelf
niet” (r.35).

Ook andere familie, vrienden, kennissen en buren worden genoemd als infor-
matiebron. Er zijn echter ook ouderen die aangeven nooit wat over internet te
horen, niet via de media en niet via contacten. Het begrip van internet is daar
laag of geheel afwezig. “Nee, ik weet niet wat het is, nooit van gehoord. Nee,
internetten, als je thuis bent dat hoor je dat niet” (r.37). Dit deel van de respon-
denten is overwegend kinderloos.

De bewoners van een woonzorgcentrum praten onderling nauwelijks over inter-
net. Het is geen gesprekonderwerp, zelfs niet als er een internetcafé aanwezig is:
“Bij mijn neef en nicht hoor je er via de kinderen de hele dag over, maar hier in
huis helemaal niet” (r.29). Een heer die bij het groepsgesprek over internet geze-
ten had: “Vanmorgen was de eerste keer dat er zo over gesproken werd” (r.41).
De meeste bezoekers van een internetcafé blijken dan ook buurtbewoners. Be-
geleiders van internetcafés bevestigen dit. De interne bewoners die wel internet-
ten, voelen zich vaak een uitzondering. Zij stuiten bij hun medebewoners regel-
matig op onbegrip: “Nou hier in het huis niet, ze vinden me alleen maar gek dat
ik er achter zit, maar dan denk ik: ach...(r.7)”

Media en persoonlijke contacten blijken kortom een belangrijke rol te spelen in
de informatievoorziening van ouderen over internet. Kennis en begrip van inter-
net worden er mede door bepaald. Persoonlijk contact blijkt daarnaast een grote
rol te spelen bij het online gaan, bijna alle ouderen die internetten, waren gestimu-
leerd door kinderen, familie, of door de begeleiders van het internetcafé.

5.4 Persuasion: de houding ten opzichte van internet

Zoals we in paragraaf 5.2 hebben kunnen lezen, spelen bij de percepties van
internet vijf typen kenmerken een rol: het voordeel ten opzichte van andere
producten, de mate waarin de innovatie aansluit op de eigen leefwereld, de
vermeende complexiteit van de innovatie, de mate waarin de innovatie uitge-
probeerd kan worden en de zichtbare resultaten van de innovatie in de samenle-
ving. Hieronder worden ze stuk voor stuk besproken.
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Relative advantage
Het relatieve voordeel dat internet oplevert, is moeilijk te bepalen als men geen
volledig beeld heeft van internet. Van de ouderen die niet internetten, weet
anno 2003 bijna geen enkele respondent uit te leggen wat internet nu precies
inhoudt. Veel gehoord is dat internet iets is waarmee op een bepaalde manier
gecommuniceerd kan worden en dat dit vlug gaat. Maar wat internet nu precies
is?

“Ja, het is eigenlijk dat in plaats dat je telefoneert, doe je het op papier, dacht ik
hè? Het zijn kleine briefjes die je stuurt, dacht ik.” (r.29) Een andere dame: “Ik
weet er echt niets van. Want op de televisie zeggen ze, ja dan moet je www dit en
dat en zus en zo. Nou, ik zou niet weten hoe ik het moet doen. Ik heb het niet
geleerd, dus ik weet het niet.” (r.28) De meeste ouderen hebben de klok horen
luiden maar weten niet waar de klepel hangt: “Heel veel dat je niet er uit hoeft
en met internet kan doen, kan je bestellen en praten en met elkaar bezig zijn.”
(r.26)

De gebrekkige kennis zorgt er voor dat veel van de geïnterviewde ouderen het
relatieve voordeel ten opzichte van de alternatieven laag inschatten. Sommige
ouderen hebben wel het idee dat internet voordelen op kan leveren, maar dan
voornamelijk voor de jeugd: “Ik denk dat het wel voor de jongeren en de jeugd
heel interessant is”. (r.26) Voor zichzelf zien ze er zelden voordeel in: “Het
voordeel voor mij is er niet meer, wat moet ik opvragen?” (r.35) Ook ouderen
die later wel zijn gaan internetten, zagen er het voordeel in eerste instantie niet
echt van in: “Helemaal geen interesse gehad, wat moeten wij er nou mee? Want
eer je dat allemaal weet en wat doe je er dan mee? Boekhouding heb je niet meer,
hè? Ik kan dingen in de bibliotheek op gaan halen of wat dan ook. Dus ik zag er
de noodzaak niet van in”. (r.20)

Meer kennis leidt direct tot een positievere beoordeling. Een van de oudste
ondervraagden, een man van 90, wist internet als een van de weinigen vrij exact
te omschrijven. Deze man schatte het voordeel wel hoog in: “een brief naar
Portugal blijft vijf dagen onderweg, en internet, je tikt het in en ze hebben het
gelijk, een van de grote voordelen natuurlijk. En je hebt geen encyclopedie meer
nodig, je kunt als je zin hebt schaken met iemand in Zuid-Frankrijk”. (r.30)

De ouderen die wel internetten, noemen nauwelijks praktische mogelijkheden
van internet. Slechts een kwart van hen noemt e-mail als reden om te gaan inter-
netten: “Nou de kinderen wonen op de Nederlandse Antillen, zij zijn aangesloten
[op internet]. Dus eigenlijk hoofdzakelijk voor de correspondentie” (r.19). De
begeleiders van internetcafés merkten dit ook op: “Ik denk ook dat veel ouderen
er het nut niet van inzien, op één uitzondering na: e-mailen met familie op af-
stand, deze mensen zijn gemotiveerd om het e-mailen aan te leren”. Vrijwel nie-
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mand van de respondenten geeft aan dat ze van plan zijn via internet iets te
kopen. Men vertrouwt het niet. Men wil bijvoorbeeld gewoon boodschappen
blijven doen, zoals men dat gewend is: “Maar als ik dan hoor over bijvoorbeeld
boodschappen gaan doen op internet, dan denk ik wat een onzin allemaal. Ik zie
dat niet zitten” (r.20)

Compatibility
Met compatibility wordt de mate waarin internet bij de leefwereld aansluit, be-
doeld. Het gaat om het gevoel of internet bij de persoon past of niet. Een aantal
ouderen die niet internetten, vinden het niet meer bij hun generatie horen. In-
ternet is iets voor de jeugd: “Die jongelui, die doen dat allemaal. Jongeren heb-
ben nog een heel leven voor hun, maar ik niet.” (r.28) en: “Er staan hier in huis
computers, maar wij zeggen, ja gut, dat is voor de buitenwacht, voor de jongeren.
Het is iets van de jeugd”. (r.26)

Opvallend is dat een aantal ouderen stelt dat wanneer ze jonger waren geweest,
ze wel aan internet waren begonnen: “Want als ik jonger was, zeg 70, dan zou ik
het echt doen hoor.” Een andere dame van 90 vindt het dan zelfs noodzaak: “De
mensen die zo in de vijftig zijn, in het volle leven, ga toch in godsnaam…want je
loopt achter, je kinderen weten het allemaal”. (r.33) Haar zus van 85 is het
daarmee eens: “Ja, als je vijftig bent, dan hoor je dat te kennen.” (r.34)

Complexity
Voor ouderen lijkt  internet maar moeilijk en ingewikkeld. Dat geldt voor vrij-
wel iedereen. Ook in eerste instantie voor de ouderen die daadwerkelijk achter
de computer plaatsnemen. Een aantal verwondert zich erover dat het kinderen
zo makkelijk vergaat achter de computer: “Ik heb het idee dat dat aan leeftijd
ligt, want je hebt kleine kinderen die met die computers kunnen omgaan waarbij
je je ogen uitkijkt en een ouder iemand kan het helemaal niet”. (r.29)

Een aantal mensen reageert enigszins onzeker: “Ik ben nooit echt het internet-
café ingelopen, omdat ik dacht: dat kan ik toch niet“ en: “De zusters moeten hier
ook achter de computer en dan denk je, wat zouden ze voor opleiding hebben en
waarvoor kan ik dat nou niet.” (r.33) Ook de taal lijkt de ouderen een probleem:
“Ik kan ook geen Engels en dat zal je met computers ook wel hebben dat veel in
het Engels gaat. Daarom denk ik ook dat het te moeilijk voor me is, en dat heb ik
al snel hoor. Dan schaam ik me dat ik zo weinig weet” (r.28).

Ook de ouderen die wel internetten, verwachten in eerste instantie dat het moeilijk
zou worden. “Met angstgevoelens ben ik ernaartoe gegaan, ja eigenlijk wel, wat
moet ik er mee, ik denk achter zo’n ding gaan zitten, daar kan ik toch niks van,
het zweet brak me uit toen ik er achter mocht” (r.9).
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Triability
De mate waarin internet uitgeprobeerd kan worden in woonzorgcentra, ligt er
mede aan of er een internetcafé in het woonzorgcentrum aanwezig is. Een inter-
netcafé in huis, maakt echter dat de meeste bewoners nog steeds niet staan te
springen om achter de computer te kruipen.

“We hebben het hier beneden, we kunnen het zo krijgen, maar zover zijn we
nog niet geëvolueerd. We moeten meer achter de broek gezeten worden” (r.34).
Een begeleidster van een internetcafé bevestigt dit beeld, volgens haar moeten
sommige ouderen echt bijna letterlijk naar binnen gehaald worden. Ze komen
even kijken, maar lopen dan snel weer door. De manier om de oudere over de
streep te trekken, is dan een persoonlijke benadering en voorstellen om gewoon
eens te komen kijken. Het groepsgesprek vond plaats tussen zeven ouderen in
een woonzorgcentrum waar geen internetcafé aanwezig was. De begeleidster op
de afdeling had hier echter wel een bewoonster (r.43) met kinderen in het bui-
tenland aangeboden op haar computer te e-mailen. De bewoonster vertelde dat
ze ‘de code’ (ze bedoelde het e-mailadres) nog aan de kinderen moest vragen, en
daarom was het er nog niet van gekomen.

Observability
De zichtbaarheid van de invloed van internet op de samenleving is vrij hoog
voor zowel het merendeel van de ouderen die wel internetten, als de meerder-
heid van de ouderen die niet internetten. Veel ouderen hebben door, dat  inter-
net de nodige verandering met zich meebrengt: “als je tegenwoordig de tv hoort,
dan is het alsmaar: als u verder wilt praten of vragen, www nl, zus en zo, apen-
staartje” (r.30). Ook merkt een aantal ouderen, dat de telefoonnummers ver-
dwenen zijn en er nu www voor in de plaats staat: “Vroeger kon je met de tele-
foon een hele hoop vragen stellen, maar dat kan niet meer, dat is wel een gemis”
(r.29). Soms geeft men er ook een naam aan de nieuwe ontwikkeling: “Al mijn
kinderen, al m’n kleinkinderen hebben een computer en werken in de computer-
maatschappij” (r.10). Zoals wederom uit deze laatste opmerking blijkt, speelt de
directe omgeving en met name de familie een belangrijke rol in de beeldvor-
ming.

Een aantal niet-internettende ouderen stoort zich aan het gemak waarmee met
name radio en tv strooien met internettermen. Ook geeft het sommige ouderen
het gevoel, dat ze buiten de samenleving worden geplaatst: “Ik heb wel in de
gaten, dat als je het niet doet, dat je achterloopt, omdat ik overal zie als er iets
gegeven wordt, op de televisie en alles, eronder wordt gezegd waar je het nog kan
nazien. Wwwww, maar dat hebben wij niet” (r.33). Aan de andere kant wekt het
bij sommige ouderen ook nieuwsgierigheid op: “Je hoort er natuurlijk veel over,
laat ik zo zeggen en dan word  je op een ogenblik nieuwsgierig, maar je weet er
niks meer van. En dat ben je eigenlijk niet gewend,  je zat eigenlijk toch altijd in
dat drukke gedoe met  je werk en zo en dan krijg  je zo’n leegte. Zo van: wat is dit
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nou allemaal? Www, wat nou www, hè? Wat is nou een apenstaartje? Het is
gewoon nieuwsgierigheid en toch eigenlijk die leegte opvullen van dat je er niet
meer bij bent” (r. 6).

De ouderen die zeggen dat internet niet zichtbaar is en dat zij er niet vaak mee
worden geconfronteerd, zijn bovenal de ouderen die geen idee hebben wat in-
ternet is.

Van de vijf kenmerken valt op dat de complexity hoog ingeschat wordt door
bijna alle ouderen. Ook de observability wordt hoog genoemd, de meeste oude-
ren vinden internet duidelijk aanwezig in de samenleving. Ondanks dat ouderen
zeggen vaak in aanraking te komen met internet, wordt het relatieve voordeel
door veel ouderen laag ingeschat. Dit kan samenhangen met het beperkte begrip
van internet. Verder wordt internet veelal gezien als iets voor de jeugd, de com-
patibility wordt laag genoemd. De triability wordt over het algemeen ook laag
ingeschat. Ook al is er een internetcafé, bewoners gaan er nauwelijks een kijkje
nemen.

5.5 Decision: wel of niet aan internet?

In de decision-fase wordt de beslissing ‘verwerpen of proberen’ genomen. De
meeste ouderen hebben nooit geleerd hoe met een computer om te gaan. Dit
gebrek aan vaardigheden wordt als drempel gezien: “Ik vind het een beetje stom
staan, omdat ik er niets van weet. En dan ga je je een beetje, niet schamen, maar
je krijgt toch een beetje, god, dat ik dat niet weet” (r.28). Het kan ook dat ie-
mand de basisvaardigheden niet kent: “Typen kan ik ook niet, al die dingen heb
ik niet geleerd. Ik heb alleen de lagere school gehad (…) Ik ga niet internetten, ik
denk ook niet dat ze (de kinderen) het niet prettig zullen vinden, ‘staat mijn
moeder weer te stotteren’ ” (r.42). Uit deze uitspraken komt naar voren dat
ouderen zich voor hun gebrek aan vaardigheden kunnen schamen. Millward
(2003) vermoedt dat sommige ouderen liever een andere reden opgeven om
niet te internetten, dan toe te moeten geven geen vaardigheden te hebben. Een
respondente uit zijn onderzoek verklaarde ‘geen interesse’ als reden om niet te
internetten als minder stigmatiserend te ervaren, dan de reden ‘geen vaardighe-
den’ aangezien haar kleinkind van vijf wel kon internetten. Het is moeilijk om
dit te onderzoeken, aangezien sommige ouderen dit misschien niet toe zullen
willen geven.

Een veel genoemde reden om niet te internetten, is dat het volgens de oudere
geen nut en noodzaak heeft. Een paar uitspraken op een rij: “Ik heb het ook niet
nodig, wat moet ik met zo’n ding? Wat moeten wij daarmee?.” (r.31), “Ik ge-
bruik het toch nergens voor” (r.32), “Ik had niet het idee dat het belangrijk was
voor mij.” (r.33) En: “ik zie er het nut niet van in” (r.28). Een begeleider van een
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internetcafé bevestigt dit beeld: “Ik heb tot nu toe nog geen enkele klant ont-
moet die vindt dat internet nut heeft. Het is makkelijk, maar ik kan ook bellen of
schrijven”. Dit sluit aan bij een ander argument dat ouderen noemen, namelijk
dat de alternatieven voldoen. De encyclopedie, krant, televisie en telefoon vol-
staan: “Ik heb de krant en ik heb de bladen… of ik vraag iemand waarvan ik
denk: die weet het wel, ik kom er toch wel uit hoor” (r.29).

Een mevrouw stelt dat het weinig zin heeft, omdat ze geen kinderen heeft. Ook
relateert ze het aan haar leeftijd (89): “Maar nu denk ik: misschien ben ik er over
een jaar of een half jaar niet meer en dan heb ik al die moeite voor niets gedaan.
Dan wil ik mijn energie liever ergens anders voor gebruiken” (r.29). De reden  dat
men zich ‘te oud’ voelt voor internet, wordt overeenkomstig met eerder kwan-
titatief onderzoek vaak genoemd. Sommige ouderen lijken te stellen, dat met de
leeftijd zaken uitgesloten worden, alsof met een hoge leeftijd de mogelijkheden
automatisch minder zijn: “Ik ben veel te oud daarvoor, met de leeftijd heb je geen
interesse meer” (r.26) en een meneer: “Heb je wel eens iemand van 93, 95 ge-
hoord die nog iets gaat leren?” (r35). Een dame van 90 stelt: “Maar ja, ik ben 90
geworden, dus ik heb er niets meer aan denk ik…” (r.34). Frappant is dat juist
deze dame eigenlijk heel nieuwsgierig bleek te zijn naar internet. Na het inter-
view is ze onder begeleiding in het internetcafé van het woonzorgcentrum inter-
net gaan bekijken en besloot daarop een internetcursus te gaan volgen. Het ge-
mak waarmee deze dame in eerste instantie de conclusie trok er waarschijnlijk
niets meer aan te hebben omdat ze 90 was, lijkt op een beeld te duiden dat er
heerst: dat bij oud zijn geen nieuwe dingen horen. Dit spreekt ook uit de ant-
woorden van twee andere dames: “Ik ben nu zover dat ik denk: nou, ik heb nu
een leeftijd bereikt, ik kan toch niet aan nieuwe dingen nog mee gaan doen.” en:
“Nee hoor, hoeft niet, ik ben al 82 jaar, dus nou hoeft het ook niet meer” (r.31).

Een andere genoemd argument is de onbekendheid. Er blijkt  bij veel ouderen
een gebrekkig beeld van internet te bestaan. Wat internet inhoudt en wat de
mogelijkheden zijn, is vaak onbekend. Een mevrouw verklaart zelf: “Onbekend
maakt onbemind” (r.34). Een andere heer stelt: “Ik heb het nooit meegemaakt,
tegenwoordig groei je ermee op, maar vroeger was dat niet.” (r.41)

Interessant is dat een aantal ouderen die niet internetten, motivaties benoemen
met een normatieve lading. Internet en e-mail worden als onpersoonlijk be-
noemd. Een man van 90 spreekt als overweging uit: “Maar ja, mijn dochter hier
in Den Haag heeft er ook een, haar man die is ook al op leeftijd, die zit zowat de
hele dag achter dat ding, Dat is natuurlijk ook weer iets dat misschien een nadeel
kan zijn, want het huiselijk contact en gezelligheid….Maar ja, dat heb je met al
de dingen hè, toen de radio kwam, toen begon dat eigenlijk hè. Voor die tijd, dat
er een radio kwam, dan zaten de mensen ‘s avonds bij elkaar in de huiskamer, je
had gegeten, je ging zitten schemeren heette dat dan, dan kwamen toch de verha-
len los, wat je beleefd had, of hoe je ergens over dacht of dit of dat.” (r.30)
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Ook andere nadelen, zoals internetverslaving, zijn bekend. Een man van 92 ziet
het bij zijn buurman: “Ik heb een buurman, die was eigenlijk ontslagen omdat hij
over moest schakelen op de computer en dat deed hij niet. Later heeft hij zelf een
computer aangeschaft.Tot drie uur ‘s nachts zat hij te printen, of hoe noem je
dat. Die beelden naar voren te halen. Ik wil maar zeggen, als je er eenmaal aan
verslaafd bent, is het ook niet alles.” (r.35)

Ook de gebreken die komen kijken bij de ouderdom, worden vaak aangehaald
als reden om niet te internetten. Zo laat het geheugen veel van de respondenten
in de steek: “Wat ik nou vandaag leer, ben ik morgen kwijt hoor. Dat heb ik
vroeger nooit gehad” (r.35). Maar ook fysieke beperkingen spelen een rol: “Ik
kan niet goed zien, dan is het me veel te vermoeiend. En ik heb een slecht rug, en
dan moet je zitten en dat is het te zwaar” (r.28). Op hogere leeftijd lijkt voor
sommige ouderen de dagelijkse gang van zaken ook zwaarder te tellen dan op
jongere leeftijd. Een dame geeft aan dan het geroezemoes van anderen om haar
heen tegenwoordig zelfs vermoeiend werkt en dat ze zich dat vroeger nooit had
kunnen voorstellen. Een andere dame stelt: “Want je merkt als je ouder wordt,
dat je soms toch wel een beetje  jezelf af moet remmen…dan gaat de vermoeid-
heid parten spelen, nee, geen computer” (r.36). Een andere dame zegt dat het
aankleden en eten haar al de hele ochtend kost, veel langer dan vroeger, ze stelt
hierdoor geen tijd te hebben. Een andere man lijkt door de ouderdom te gaan
selecteren: “Mijn hele gestel werkt anders, je geest is anders. Je gooit een hoop
rommel eruit en je houdt wat zaken over” (r.27).

De rol van de change agent
Ook veel respondenten die zich wel aan  internet waagden, gaven aan dat ze in
eerste instantie er niet aan dachten om  internet te gaan verkennen: ”Ik wou
helemaal niet op de computer. Ik dacht: ’daar begin ik niet aan’, toen vroeg dan
die coördinator daarvan of ik dat wou? Ik zeg: ‘nee hoor, daar begin ik niet meer
aan’. Die hebt dat echt gevraagd, aan allemaal hoor, met veel moeite, want nie-
mand was direct enthousiast om dat te gaan doen, want ik denk: ‘wat moet ik
met zo’n ding; waar heb ik dat nou nog voor nodig?” (r.9).

Geen enkele oudere begint uit zichzelf aan  internet. Zij gaan pas internetten na
een klein duwtje in de rug. Vaak gebeurde dat door mensen van het woonzorg-
centrum: “[Iemand van het tehuis] kwam hier. Is dat niet wat voor u? zegt ze, dat
kan u best leren, zegt ze. Ik zeg:‘nou ja, als  jij denkt dat dat kan, dan doe ik mee”
(r.13)

Maar ook  de kinderen speelden hierbij vaak een grote rol: “Toen hier dat café
kwam, zeiden ze: ‘nou ma, nou moet je ook internet erbij nemen hoor’” (r.1).
En: “Maar omdat opeens allebei mijn kinderen weg waren, de één zat in Surina-
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me en de andere ging vier maanden naar Nieuw Zeeland, en die zeiden: ‘ga nou
internetten, dan kunnen wij zo makkelijk over en weer doen natuurlijk hè?” (r.20)

In een aantal gevallen van de internetgebruikers boden de kinderen hun oude
computer aan om deze te gebruiken.

Samenvattend kan gesteld worden, dat de ouderen die de beslissing  ‘wel inter-
netten’ nemen, veelal gestimuleerd zijn door mensen om hen heen. Deze change
agents blijken een belangrijke rol te spelen bij het online gaan van ouderen. De
ouderen die de beslissing ‘niet internetten’ nemen, noemen veelal als argumen-
ten de afwezigheid van nut en noodzaak, het zich ‘te oud’ voelen, de onbekend-
heid, het onpersoonlijke aspect, en de vrees voor een mogelijke verslaving. Maar
ook kan de beslissing ‘niet internetten’ een onvrije keuze zijn, doordat geeste-
lijke of lichamelijke beperkingen, als vergeetachtigheid en slecht zicht, hen in de
weg staan.

5.6 Implementation: de eerste stappen op internet

Eenmaal achter de computer plaatsgenomen, vond men het helemaal niet zo
moeilijk als in eerste instantie gedacht: “Ja dat viel reuze mee, honderd procent,
de eerste keer vond ik het al leuk” (r.9)

Het e-mailen wordt in deze fase in twee gevallen heel nadrukkelijk als een rela-
tief voordeel beschouwd ten opzichte van het schrijven van brieven. Omdat ge-
woon schrijven niet meer lukt, biedt het toetsenbord deze ouderen met een on-
zekere handcoördinatie een uitkomst en een extra motivatie om gebruik te maken
van e-mail. Na een gedeeltelijke verlamming moest een vrouw van schrijfhand
overstappen: “Ik was helemaal links en toen na die attack moest ik omschakelen
en dat is niet zo mooi schrijven” (r.14)

Over het algemeen moet gezegd worden dat wanneer de ouderen wel internet-
ten, zij niet intensief gebruikmaken van alle verschillende mogelijkheden die
internet biedt. Niet alleen maakt men weinig gebruik van de verschillende mo-
gelijkheden van internet, ook de intensiteit waarmee men gebruik maakt van die
mogelijkheden is laag te noemen. Men geeft in eerste instantie vaak hoog op,
maar wanneer men doorvraagt, blijken hun vaardigheden en frequentie niet op
een erg hoog niveau te staan. Een vrouw zegt bijvoorbeeld over haar e-mail-
ervaring: “Nou weet je wel, elkaar berichtjes sturen, van de ene naar de andere
computer: ‘het toetje was lekker’. Dat was leuk.“(r. 5)

Een andere respondent heeft er te weinig tijd voor: “Ik was gister bij een
vriend en die is ook pas begonnen met e-mailen met het buitenland en die zegt:
‘ik ga daar veel tijd in steken’, zeg maar, dat is wel gezellig, maar die tijd  heb ik
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niet” (r.10). De frequentie van de computeractiviteiten blijft over het algemeen
vrij laag: ‘Eigenlijk alleen met de cursus’ (r.24) blijkt min of meer uit de verhalen
van elf respondenten die zich wel op internet waagden.

Dat er spaarzaam met de mogelijkheden van internet wordt omgegaan, wil ech-
ter niet zeggen dat de ouderen hun nieuw verworven kennis niet koesteren.
Men hecht meer waarde aan dat men ‘nu eindelijk weet wat het is’ dan wat men
ermee kan doen. Wat in ieder geval zeker is, is dat de ouderen massaal aangaven
“dat je toch wel weer een beetje bijgetankt bent” (r.25). Het gevoel van ‘er weer
bij horen’ wordt door de nieuw verworven kennis versterkt.

 “Nou, dat plezierig gevoel, dat je ergens bij hoort, dat vind ik tenminste, je
wordt ouder en je raakt aan de kant. Nou, als je daartussenin zit dan, vind ik,
dan heb je het idee dat je er bij hoort, dat je dan nog niet helemaal afgeschreven
bent, om het maar zo uit te drukken, want ja, ik ben 85, dus dan heb je niet
zoveel meer in te brengen” (r.13)

 “Nou ik verwachtte alleen maar antwoord,  ja ik bedoel, ik wil alleen maar
weten hoe het werkte. Vond het leuk dat ik zelfs toch nog zoveel geleerd had, dat
vond ik wel erg leuk, maar verder verwachtte ik er niet zoveel van” (r.21)

Een groep (6) van voornamelijk vrouwen, vindt het leuk dat ze nu eindelijk
weten wat internet is. Zij zullen de cursus voltooien, maar twijfelen eraan of ze
daarna wel door zullen gaan. Over het algemeen vindt deze groep dat zij geen
reden ziet om te gaan internetten. Het relatieve voordeel ontgaat hen; als je
geen vrienden en familie in het buitenland hebt wonen, zo is vaak de redene-
ring, waarom zou je dan e-mailen:

 “Ik ben nogal een bezige bij; ik ben met veel dingen hier in huis en ja ik ben nou
81.Ik wil alleen maar weten hoe het werkte. Vond het leuk dat ik zelfs toch nog
zoveel geleerd had. [..] Nee, als ik die mensen in België echt wat wil vertellen, dan
pak ik de telefoon wel” (r.21)

De respondenten merken nog al eens op dat ze eerder iemand e-mailen, dan dat
ze een brief schrijven. Een man vertelt: “ ‘s Avonds schrijf je en een paar uur later
krijg je antwoord en dan word je weer bijgepraat over de hele familie uit Zuid-
Afrika” (r.22)

Stoppen
Onder de respondenten zaten ook vier ouderen die tijdens een cursus internet-
ten ermee zijn opgehouden. De gemiddelde leeftijd van deze ‘stoppers’ is wat
ouder dan de gemiddelde leeftijd van de internetters. Hun motieven om het te
willen leren, verschilden echter niet noemenswaardig van de mensen die uitein-



855  ONLINE EN OFFLINE: KEUZES VAN OUDEREN IN WOONZORGCENTRA

delijk wèl met de cursus doorgingen. De pogingen liepen hier voornamelijk stuk
op een lichamelijk gebrek. In twee gevallen was dat het zicht, in het derde geval
waren het de handen waar geen gevoel meer inzat.

“Ten eerste heb ik moeite met zien, op dat scherm, dus de meneer die de cursus
geeft, die heeft ook nog geprobeerd om het iets groter te krijgen en iets scher-
per, maar voor mij blijft het een beetje grijs vlak en dan is het heel moeilijk te om
te volgen, vooral als het snel gaat om dan te volgen wat je verder doet en hoe je
er uitkomt. Ik ben 87 dus, nu gaat dat nog redelijk, maar of dat blijft, moet je
nog maar afwachten en toen heb ik maar besloten, nu doe ik het maar niet meer.
Ik vond het hartstikke leuk, dat moet ik erbij vertellen” (r.16)

“Mijn handen, ik heb er geen gevoel meer in. Typen zou ik ook niet meer kun-
nen. Ik kan ook geen e-mailtje versturen. Die meneer die deed dat voor me, die
stuurde een e-mailtje dan weer terug, dan kreeg ik er een en dan meldde hij me
dat. Nou ja, ik vind het schitterend dat dat zo mooi kan. Wie begrijpt dat nou?
Op een gegeven moment, ik had best zelf gewild, maar mijn handen willen niet
meer, hè? Toen heb ik gezegd, ik doe het niet meer.” (r.18)

Het gebrek aan steun binnen de sociale omgeving was bij een vierde respondent
min of meer de ‘boosdoener’. Deze vierde respondent zette een punt achter haar
pogingen, omdat zij in haar sociale omgeving niet gestimuleerd werd om door te
gaan. Het leek erop dat zij zich schaamde dat zij op haar leeftijd nog leerde
computeren. Zij voelde zich in ieder geval niet prettig in sommige situaties:

“Dat computeren, wat heb ik eraan? Ik heb niet eens een computer staan en dan
was ik bij mijn zoon en toen was ik er een beetje mee bezig [de computerles] en
toen dacht ik, goh, ga ik stiekem achter de computer zitten, maar daar komt niks
van, dan vragen ze: ‘waar zit oma?’ Ja, die zit achter de computer, ja dat is ook
een beetje gek, hè? Ze moesten wel eens lachen, ook vanwege mijn leeftijd” (r.17)

Ze vond de eerste les echter niet moeilijk: “Je hoeft er bijna geen moeite voor te
doen, ik bedoel dat ding uit- en aanzetten. Dat kan iedereen.” Ook biedt internet
haar geen relatief voordeel; de telefoon is iets dat geen alternatief behoeft: “Nee,
gezien mijn leeftijd moet ik het wel heel graag willen en m’n zoon die heeft expres
de telefoon ingeprogrammeerd, dus ik hoef niet de moeite te doen. Dat knopje
indrukken en ik heb m’n broer in Amerika aan de lijn en vooral het is niet meer
duur, voor de prijs hoef je het niet doen” (r.17)

In de implementatiefase valt wederom op, dat aardig wat ouderen niet aangeven
dat internet hen voordeel oplevert of nut brengt. Ook hier worden weer de
mogelijke alternatieven genoemd. Daarnaast wordt weinig gebruik gemaakt van
de verschillende mogelijkheden van internet. De belangrijkste reden om te in-
ternetten, is doorgaans om te weten wat internet is en zo het gevoel te krijgen er
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weer bij te horen. Bij de ouderen die stopten met internetten, liep het voorna-
melijk vast op lichamelijke gebreken.

5.7 Confirmation: uiteindelijke beslissing

De meeste ouderen die wel zich in  internet verdiepten, zaten ten tijde van het
interview nog midden in de implementatiefase. Wanneer men hen echter naar
de toekomst vroeg, had men al een aardig vermoeden welke kant het op zou
gaan.

Over het gebruik in de nabije toekomst zijn er twee groepen te onderscheiden.
Een groep, voornamelijk mannen en ouderen in een rolstoel, (5) wil ermee door-
gaan en actief gaan kijken wat de verdere mogelijkheden zijn. Zij zien in internet
een zinvolle tijdsbesteding:

“Ja, ook dat je een verzet hebt, ik bedoel alles zit hier, alles zit hier, anders zit ik
hier bij wijze van spreken een hele ganse tijd. Ik had vroeger een tuin, maar dat
heb ik nou gewoon niet meer, dus als het koud weer is, ga ik niet meer naar
buiten, dan zit je heel lang binnen te kijken. Nou en nu kan ik daar naartoe en
daar kan ik me op verheugen” (r.11)

Een andere groep (9) vindt alles wat ze nog gaan meekrijgen mooi genoeg en
gebruikt de computer vooral voor e-mail en voor spelletjes:

“D’r zijn hier een hoop mensen zo van: ‘dit is m’n laatste cluppie; wat zou ik me
nog inspannen’? En dat is niet positief; dit is mijn laatste cluppie ook, en ik zie
wel waar het schip strandt.” (r.14)

Vooral de respondenten die al een jaar toegang hebben tot internet, zijn bijzon-
der positief over e-mail: “Ja, veel meer contact met de kinderen. Ja, je bent meer
bezig met hun gewone leven, weet je” (r.19). Niet alleen heeft deze groep vaker
contact, ook zijn de contacten verbreed en intiemer geworden: “De naaste fami-
liecontacten zijn veel nauwer geworden en mag ik ook wel zeggen vertrouwelij-
ker, want met dat e-mail, het is toch iets, je vertrouwt toch aan dat papier dan
zaken toe, het is zo’n praatje onder elkaar.” (r.22)

Aanschaf van een computer
In een aantal gevallen (4) is er een computer aangeschaft nadat de oudere zich
met de cursus was gaan bezighouden. Een echtpaar had een Netbox gekocht,
waarmee geïnternet kon worden via de tv. In de twee andere gevallen brachten
de kinderen wederom uitkomst met een ‘afdankertje’. De drie ouderen die het
zonder internetcafé in hun woonzorgcentrum moesten stellen, hebben zelf voor
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een computer moeten zorgen. In het andere geval heeft de man van een onge-
trouwd stel de computer aangeschaft: “Dat was om het even, als het zo was
uitgekomen, had zij hem gekocht” (r.23). Ook deze computer werd pas na de
cursus aangeschaft. Een vrouw (r.19) kocht een computer van een onverwachte
financiële meevaller. Het was haar eerste computer en ze liet zich meteen aan-
sluiten op internet. Haar zoon financierde het ontbrekende deel en zij kan bij
hem altijd aankloppen voor extra financiële steun.

Van alle respondenten blijkt in de confirmation-fase een klein groepje over te
zijn dat actief blijft internetten. Het andere iets grotere groepje heeft verder
weinig ambities en blijft de computer in mindere mate en slechts voor beperkte-
re doeleinden gebruiken.

5.8 Conclusies en discussie

In dit hoofdstuk zijn ouderen uit woonzorgcentra geïnterviewd over het wel en
niet gebruiken van internet. Het doel was om te achterhalen hoe het adoptie-
proces van internet bij ouderen in woonzorgcentra verloopt en wat maakt dat zij
deze innovatie wel of niet gaan toepassen. Per fase is gekeken hoe ouderen den-
ken en handelen. Daarvoor zijn 45 ouderen ondervraagd die in verschillende
woonzorgcentra wonen.

Het is een groep die tot de oudsten van Nederland behoort. De gemiddelde
leeftijd van de respondenten was ongeveer 84 jaar. Het is een groep met veel
fysieke en soms ook mentale problemen. Meer dan hun leeftijdsgenoten die nog
zelfstandig wonen. Het is niet verwonderlijk dat de groep die uiteindelijk een
poging waagde – of in ieder geval tijdens het interview een positieve grondhou-
ding ten opzichte van internet toonde – tot het mentaal fittere deel van deze
groep behoort.

Dit onderzoek zegt dus vooral wat over de mensen die wonen in woonzorg-
centra. Toch bestaat de indruk – mede op grond van vijftien ondervraagde oude-
ren die zelfstandig wonen en vanwege de omvang van het artikel niet zijn mee-
genomen – dat de overwegingen per fase in grote lijnen van toepassing kunnen
zijn op jongere, zelfstandig levende senioren. Bovendien zijn de uitkomsten van
beide onderzoeken geverifieerd bij begeleiders en vrijwilligers die ook ‘lesgeven’
aan minder oude senioren.

Het adoptieproces kent verschillende fasen. Bij elke fase ‘vallen er mensen af’ en
gaat er een kleinere groep door naar de volgende fase. De fases, zoals die door
Rogers zijn beschreven, zijn in de werkelijkheid moeilijk te onderscheiden. Ar-
gumenten, overwegingen en acties vloeien in elkaar over. Overigens gaven en-
kele respondenten aan dat het woord ‘internet’ bij hen geen enkel belletje deed
rinkelen. Bij deze enkelingen dient het adoptieproces nog te beginnen.
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Wanneer een oudere voor het eerst hoort over internet, begint de eerste fase van
het adoptieproces. De media (met name de televisie) en de sociale omgeving
brengen de ouderen op de hoogte. Het begrip van internet onder ouderen blijkt
in deze fase – maar ook in latere fasen – vaak gebrekkig. Van de media begrijpt
men dat ‘het er is’ , van de sociale omgeving krijgt men vaak meer uitleg ‘wat het
is’. In de volgende fase vormt men zich een beeld van internet. Op voorhand
wordt het medium over het algemeen gepercipieerd als weinig voordeel opleve-
rend, in mindere mate bij de leeftijd passend en nogal complex. Met andere
woorden, niet uitnodigend om het eens uit te proberen. Internet is wel heel
zichtbaar voor de ouderen; via media en mensen om hen heen wordt hen duide-
lijk dat internet een wijdverbreid fenomeen is. De vele internettermen in de
media kunnen nieuwsgierigheid opwekken, bij anderen kan het daarentegen juist
weerstand oproepen. De ouderen die een positief beeld hebben van internet,
stromen door naar de volgende fase.

In deze derde fase wordt de beslissing genomen om internet wel of niet uit te
proberen. De ouderen die hier afvallen, benoemen internet veelal als niet nuttig,
niet noodzakelijk en te moeilijk. Voor veel ouderen voldoen de voorhanden
liggende alternatieven. Het argument ‘te oud’ wordt vaak genoemd in combina-
tie met argumenten over het nut. Ouderen lijken daarbij de volgende afweging
te maken: ‘wat brengt het mij nog op in die korte periode dat ik nog leef’. Ook
de opvattingen dat internet onpersoonlijk is en dat je ‘er aan verslaafd kan ra-
ken’, worden aangehaald als reden om zich niet met internet in te laten. Sommi-
ge ouderen geven aan wel te willen internetten, maar ervaren lichamelijke of
cognitieve beperkingen en haken daarom op voorhand af. Daarnaast kan het
gebrek aan vaardigheden een mentale drempel vormen. Een zekere vorm van
schaamte speelt daarbij soms een rol. Deze ouderen lijken het risico niet te wil-
len lopen ‘af te gaan’. De ouderen die wel hun eerste stappen zetten op  internet,
zijn veelal ouderen die een duwtje in de rug hebben gekregen. Vaak fungeren
kinderen, andere familie of begeleiders van het internetcafé, als change agents.

 In de vierde fase, de implementatiefase, blijkt het gevoel ‘er weer bij te ho-
ren’ en ‘te weten waar er over gepraat wordt’ een heel belangrijke motivatie te
zijn. Praktische redenen zijn in eerste instantie minder belangrijk. De meeste
ouderen hebben slechts een beperkt beeld van de mogelijkheden. De meest ge-
bruikte toepassing is evenwel e-mail. De afvallers in deze fase zijn voornamelijk
degenen die tegen een lichamelijke beperking oplopen.

In de vijfde en tevens laatste fase onderscheiden de actieve internetters zich
van de internetters die tevreden zijn met wat ze weten en internet slechts in
beperkte mate zullen gebruiken. Deze eerste groep wil zich er intensief in ver-
diepen en ziet het als een nieuw tijdverdrijf. De tweede groep is voornamelijk
tevreden met de wetenschap wat internet inhoud en zullen het niet heel inten-
sief gebruiken.

Al met al blijkt dat de rol van de change agent van doorslaggevend belang is. De
ouderen die achter de computer zijn gekropen, hebben dat allemaal te danken
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aan hun kinderen of de enthousiaste begeleider in het woonzorgcentrum. De
change agent geeft hen niet alleen een duwtje in de goede richting. Hij of zij
speelt ook een rol bij de beeldvorming van  internet, door bijvoorbeeld te wijzen
op de voordelen ervan . Ook bij het ontkrachten van vooroordelen, zoals dat
internet alleen voor de jeugd zou zijn, of dat je de Engelse taal machtig moet
zijn, speelt de change agent een rol.

Persoonlijke aandacht lijkt daarmee onmisbaar, wil men de oudste oudere ken-
nis laten maken met  internet. Er van uit gaan dat ouderen vanzelf online gaan,
vanwege de ‘handige toepassingen’ op het net, lijkt niet realistisch. De beste
manier om de oudere over de streep te trekken, is om één op één voor te stellen
om gewoon eens te kijken. Eenmaal achter de computer blijkt immers de moei-
lijkheid mee te vallen. Het geeft de ouderen een goed gevoel. Trots dat ze het in
ieder geval hebben geprobeerd. Maar ook het gevoel dat ze weer meedoen met
de wereld om hen heen, lijkt hen een versterkt gevoel te geven van eigenwaarde.
De ambitie om van iedere oudere in een woonzorgcentrum een surfende senior
te maken, is dus misschien wat al te ambitieus. Maar het zou jammer zijn als
deze ouderen niet de kans krijgen om de mogelijkheden van  internet te verken-
nen.
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De heer van Eijk is 90 jaar en woont in een woonzorgcentrum. Hij zou
internet wel willen gebruiken, maar ziet erg slecht. Ook op andere
gebieden wordt hij hierdoor beperkt, wat hij als gemis ervaart.

“Toen ik een jaar of 80 was, toen heb ik wel geprobeerd me voor een
computercursus op te geven, maar die was vol en toen is er eigenlijk
nooit meer wat van gekomen. En intussen is mijn gezichtsvermogen
zodanig achteruit gegaan, dat ik me er niet goed meer aan durf te
wagen. Ik vind het eigenlijk wel een gemis hoor. Jazeker, want je wilt
toch met je tijd meegaan natuurlijk en als je tegenwoordig dus de tv
hoort, dan is het alsmaar: als u verder wilt praten of vragen, www nl zus
en zo hè, apestaartje. Ik vind het wel een gemis, maar daar is nou
eenmaal niets aan te doen. Ik heb wel eens gedacht, tegenwoordig
kunnen ze zoveel hè, kijk, je zit met een toetsenbord, als ze dat nou
zodanig maken, dat als je een bepaalde toets aanraakt, dat je dan een
geluid hoort, dan weet je, die moet ik niet hebben, die wel. Dan zou je er
met enige moeite nog wel iets aan hebben. Al die spullen zijn klein, de
toetsen enzo, en de letters die erop staan. Wat ik ook een bezwaar vind
van al die apparatuur tegenwoordig: het is allemaal zwart op zwart. Als
ik op mijn geluidsinstallatie een cd-tje op wil zetten, dan kan ik het op
het knopje niet meer zien door de kleur en de kleine lettertjes. Ik heb
allemaal stickertjes eroverheen moeten plakken om het nog te kunnen
lezen. Zo worden de mogelijkheden die je hebt geleidelijk aan steeds
minder. Ik begrijp wel goed natuurlijk dat de interesse van de industrie
voornamelijk bij de jongere mensen ligt, maar door de vergrijzing komen
er toch steeds meer mensen die dan eigenlijk buiten de samenleving
worden gesteld. En dat vind ik niet goed, nou, dat vind ik jammer, laat ik
het zo zeggen. En ik ben nou 90, in mijn tijd zal er wel niks meer aan
gedaan worden denk ik, maar misschien dat ze in de toekomst eens in
die richting moeten gaan denken. Ook wat betreft het instellen enzo, ze
zijn zo knap tegenwoordig, het moet mogelijk zijn dat als ik tegen dat
ding zeg: ik wil een cd aanhebben, dat ie dan ook dat beantwoordt,
misschien bestaat dat allemaal al, dat weet ik niet. Voor mensen die net
als ik slecht van gezicht zijn, ik ben nog niet blind hoor. Tv is ook niet
meer zo scherp, maar wel in zodoende mate dat ik het wel volg. Alleen
ook daar heb je weer hetzelfde probleem dat je die ondertiteling hebt,
die kan ik niet meer lezen, snap je wel. Wat dat betreft zijn je
mogelijkheden op mijn leeftijd eigenlijk beperkt. Ik zit er niet zo erg mee
hoor, want je hebt toch een rustige instelling. Maar bijvoorbeeld de
telefoon hier, het nummer indrukken, dat duurt een beetje langer bij mij
en dan krijg ik daardoor meestal de in gesprekstoon, nou heb ik daar
gelukkig iets op opgevonden, dan neem ik hem daarna weer op en dan
druk ik de herhaaltoets en dan hoor ik tuut tuut tuut tuut tuut, heel snel
en dan lukt het wel. Zo wordt je ook wel een beetje slimmer.”

door Marion Duimel





6 ICT en langer zelfstandig
wonen

Johan van der Leeuw1

6.1 ICT en wonen: domotica

Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, wordt in Nederland en België in
toenemende mate gebruik gemaakt van domotica, wat zoveel betekent als ‘woon-
huisautomatisering’. Deze specifieke techniek, ook bekend onder de termen smart
housing en woon-ICT , bestaat uit woninggebonden technologieën, die mensen
meer zelfredzaam maakt en langer zelfstandig kan laten wonen. Het aan de
woning gebonden zijn, is daarbij het onderscheidend criterium ten opzichte van
andere technologieën, zoals persoonlijke hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolla-
tor). Tevens gaat het om de toepassing van hoogtechnologie/elektronica. Dit ter
onderscheid van andere woninggebonden aanpassingen, als een traplift. Tot slot
is een belangrijk criterium om van domotica te kunnen spreken, de integratie
van verschillende technische systemen. Door de koppeling van technologieën
van diverse leveranciers ontstaan functies die anders niet mogelijk waren ge-
weest.

In april 2004 telde Nederland ruim dertig domoticaprojecten voor ouderen,
waar in totaal ruim duizend woningen bij betrokken waren. Op dat moment
waren ook nog circa honderd projecten in ontwikkeling. Veelal met een wo-
ningcorporatie als initiatiefnemer.2

De doelgroep van de domotica die hier wordt beschreven, is de bevolkingsgroep
van 55 jaar en ouder, die zelfstandig – buiten een verzorgings- of verpleeghuis –
woont. Het gaat in eerste instantie vooral om de bewoners van wooncomplexen
voor ouderen. Er wordt uitgegaan van bewoners die in staat zijn om de appara-
tuur te bedienen die voor een domoticatoepassing benodigd is. Domoticatoe-
passingen zijn nu eenmaal minder geschikt voor mensen die minder capabel
zijn, zoals dementerenden.
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De inzet van domotica is om via de woning een bijdrage te leveren aan het
langer zelfstandig blijven wonen. De vraag of dit aantoonbaar het geval is, staat
centraal in deze bijdrage. Daarnaast wordt gekeken of het huidige aanbod van
domotica aansluit op de wensen van de bewoners.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 6.2 volgt eerst een uit-
eenzetting van het rijksbeleid ten aanzien van domotica voor ouderen. Om iets
te kunnen zeggen over de resultaten van het huidige aanbod, dient eerst het
huidige aanbod van domotica in beeld te worden gebracht (§ 6.3). Dit wordt
gevolgd door een korte beschrijving van drie evaluatieonderzoeken in paragraaf
6.4, waarbij één van de onderzoeken betrekking heeft op zes projecten. Hierbij
komt bijvoorbeeld de vraag aan de orde of de huidige domotica aantoonbaar
een bijdrage levert aan het zelfstandig blijven wonen. Ook wordt nagegaan of de
huidige wijze van het aanbieden van domotica in alle opzichten voldoet. In pa-
ragraaf 6.5 over de gebruiksvriendelijkheid wordt specifiek ingegaan op vorm-
geving van domotica. Specifieke zorg- en dienstverlening vormen onmisbare
onderdelen voor een geslaagd domotica-aanbod. Wil domotica succesvol zijn in
het ondersteunen van het zelfstandig wonen, gaat het niet alléén om de tech-
niek. Dit wordt besproken in paragraaf 6.6. Tot slot komen er in paragraaf 6.7
de nieuwe technische ontwikkelingen aan bod en worden in paragraaf 6.8 de
belangrijkste conclusies op een rijtje gezet.

6.2 Beleid Rijksoverheid

Vanaf 1999 tot 2003 is de toepassing van domotica gestimuleerd door de minis-
teries van VROM en VWS via de Woonzorgstimuleringsregeling. Daarnaast sub-
sidiëren diverse provincies domotica of hebben zij dit gedaan. Achterliggende
doelstellingen zijn het ondersteunen van het langer zelfstandig blijven wonen en
het besparen op zorgkosten, met name door vermindering van het gebruik van
intramurale zorg (verzorgingshuiszorg).

In september 2003 is door de minister van VROM en de staatssecretaris van
VWS een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de kwantitatieve opgave
voor wonen, zorg en welzijn. Volgens deze brief zou er in de periode tot 2015 in
totaal 395.000 woningen bij moeten komen voor met name de doelgroep oude-
ren. Vervolgens wordt aangegeven dat het voorzien van deze woningen met
domotica en personenalarmering gewenst is. De toepassing van domotica kan
een belangrijke bijdrage leveren aan het geschikt maken van een woning voor
ouderen of mensen met een handicap. Dit geldt zeker voor personenalarmering
met alarmopvolging, zo wordt gesteld: ‘Het is van belang dat de kansen die
domotica en personenalarmering bieden, meer dan thans het geval is worden
benut’.

Van de woningcorporaties wordt een belangrijke bijdrage verwacht bij het
realiseren van het genoemde aantal woningen, inclusief de benodigde investe-
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ringen in domotica. Dit onder verwijzing naar het zesde prestatieveld ‘wonen en
zorg’ in het Besluit Beheer Sociale Huursector. Naar het oordeel van de minister
van VROM heeft de corporatiesector in zijn geheel voldoende financiële midde-
len om de benodigde investeringen te dragen (TK 2002/2003).

Tot nu toe zijn het inderdaad de woningcorporaties geweest die bij veruit de
meeste projecten de kar trokken en investeerden in de techniek. Men werkt
hierbij meestal samen met een aanbieder van zorgdiensten. In veel projecten
worden geen of weinig kosten doorberekend in de huur van de ouderenwoning.
De investering in domotica wordt tot nu toe veelal voor rekening genomen door
de woningcorporatie. Het is de vraag of dit bij een bredere uitrol van domotica
kan worden volgehouden.

6.3 Opzet domotica en personenalarmering voor ouderen

In een domoticawoning voor ouderen gaat het tot nu toe om de toepassing van
technische bouwstenen, die in de ouderenwoning aan elkaar worden gekop-
peld. Deze bouwstenen zijn personenalarmeringsapparatuur, een elektrisch slot,
een videofoon en een huisautomatiseringssysteem (Van der Leeuw en Mande-
maker 2003).

Personenalarmering voor ouderen is al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw op
de markt. Het systeem is inmiddels wel uitgebreider dan toen. Het is vormgege-
ven als een kastje dat bij of onder de telefoon wordt geplaatst. Wanneer een
bewoner in een noodsituatie belandt, hoeft hij of zij alleen maar een knop in te
drukken om een alarmsignaal te verzenden naar een alarmcentrale. De meest
simpele versie heeft een knop op het telefoontoestel zelf en een mobiele knop
die om de hals van de gebruiker hangt. De centralist op een centrale ziet auto-
matisch bij een binnenkomend alarm wie er alarm heeft geslagen. Hij kan ver-
volgens via een speciale verbinding in de alarmeringsapparatuur praten met de
bewoner, ook als die op geruime afstand van het alarmeringsapparaat op de
grond ligt. In een domoticawoning wordt een verbeterde versie van deze appa-
ratuur gebruikt. Met bijvoorbeeld extra alarmpunten in  de douche en rookmel-
ders met doormelding naar de centrale.

Met een elektrisch slot en een daaraan gekoppeld motortje kan men de voor-
deur automatisch openen en sluiten. In combinatie met de personenalarmering
kan een persoon in een centrale op afstand de voordeur openen. Hierdoor krijgt
de hulpverlening snelle toegang tot de woning, waarbij geen tijd verloren gaat
aan het eerst ophalen van een sleutel. Een elektrisch slot is meteen een oplossing
voor het zogenoemde sleutelprobleem van de thuiszorg. Bij grote aantallen oude-
ren ontstaat er bij de diverse zorgaanbieders en professionele alarmopvolgers
een logistiek probleem met het beheren van grote aantallen sleutels.



96 SURFENDE SENIOREN

5

Met een videofoon kan de oudere via een beeld- en geluidsverbinding verifiëren
wie er voor de centrale toegang van het wooncomplex staat. Met daarbij de
mogelijkheid deze centrale toegang te openen. Deze toepassing is alleen te ge-
bruiken bij appartementengebouwen met een afgesloten centrale toegang. Com-
bineert men dit systeem met de personenalarmering, dan is het ook mogelijk dat
de centrale toegang geopend kan worden door de centrale voor personenalar-
mering op afstand. Ook dit kan de snelheid van hulpverlening ten goede komen.

Een huisautomatiseringssysteem is een computer in de meterkast, die alle scha-
kelaars en stopcontacten in een woning aanstuurt. Een dergelijk systeem is om-
vangrijk en kent een groot aantal functies. Een van de meest sprekende functies
is het ‘aan- en uitzetten’ van de woning met een sleutelschakelaar in de hal. Net
zoals een auto aan of uit wordt gezet door middel van een contactsleutel. In één
handeling kan alle verlichting worden uitgedaan en alle apparatuur uitgezet met
uitzondering van bijvoorbeeld de koelkast. Een dergelijke schakelaar om het
huis in de dag- of nachtstand te zetten, bevindt zich ook in de slaapkamer. Een
andere toepassing is die van de nachtoriëntatieverlichting. Wanneer de oudere
bewoner ’s nachts het bed verlaat, wordt bijvoorbeeld automatisch een gedimd
strijklicht aangeschakeld op de looproute naar het toilet.

Combinaties van systemen
Zoals gezegd wordt onder domotica ook het in de woning aan elkaar koppelen
van diverse technische systemen verstaan. Dit levert extra  functies op die
anders niet mogelijk waren geweest. Het op afstand openen van de voordeur van
de woning en het wooncomplex is al besproken. De koppeling van personenalar-
mering aan een huisautomatiseringssysteem maakt een aantal extra veiligheids-
functies mogelijk. De eerste is de passieve personenalarmering door middel van
inactiviteitsmeting. Als de woning is aangeschakeld, houden bewegingsmelders in
elk vertrek in de gaten of er beweging is. Is er in de hele woning geen beweging
gedurende bijvoorbeeld vier uur, dan wordt via het alarmeringsapparaat een sig-
naal verzonden naar de alarmcentrale. Het systeem moet hiervoor wel weten of
de bewoner aanwezig is of niet en of de bewoner slaapt of niet. Dit krijgt het
systeem door via de aan/uitschakelaar van de woning en de schakelaar voor de
dag- of nachtstand. Wanneer de woning in de uitstand wordt geschakeld, weet het
systeem dat de bewoner niet meer aanwezig is en wordt de inactiviteitsmelting
uitgeschakeld. De reden voor deze voorziening is het angstbeeld bij een deel van
de alleenstaande ouderen, dat zij lang onopgemerkt in de woning op hulp liggen
te wachten na bijvoorbeeld een valpartij of een hartaanval. Deze functie onder-
vangt dit, in die zin dat er na bijvoorbeeld vier uur alarm wordt geslagen.

 Een andere functie vanuit de combinatie personenalarmering met een huis-
automatiseringssysteem is de inbraaksignalering. Deze wordt geactiveerd als de
woning wordt uitgeschakeld of in de nachtstand gezet wordt. Als er wordt inge-
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broken, verzendt de apparatuur voor personenalarmering het alarmsignaal naar
een centrale van de thuiszorg of een andere zorgaanbieder.

De combinatie van personenalarmering met een huisautomatiseringssysteem
maakt tot slot een alarmstand van de woning mogelijk. Als één van de genoemde
typen alarm verzonden wordt door het alarmeringsapparaat, gaat de woning in
alarmstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle verlichting aangaat als het donker
is. De hulpverlening hoeft dan niet te zoeken naar lichtschakelaars. Daarnaast
wordt de televisie uitgeschakeld. Een veelgehoorde klacht van zorgcentrales is
dat men geen contact kan krijgen met bewoners die de televisie te hard hebben
aanstaan. Tot slot wordt bij de alarmstand de keuken automatisch uitgescha-
keld. Als er nog iets staat te koken, levert dat geen gevaar meer op.

Alles bij elkaar kan een domoticawoning voor ouderen vier typen alarmen om-
vatten: actieve en passieve personenalarmering door middel van inactiviteitsme-
ting plus inbraak- en brandalarmering. Dit geheel levert een uitgebreid pakket
functies op dat in 1998 is opgesteld in het Programma van Eisen (PVE) voor de
eerste experimenten.3  Een dergelijke functioneel PVE is een startpunt voor een
domoticaproject. Het is dit functioneel Programma van Eisen uit ’98 dat in meer
of mindere mate in vrijwel alle gerealiseerde en nog in ontwikkeling zijn de
domoticaprojecten in de ouderenhuisvesting wordt gevolgd. Waarbij tot nu toe
meestal het geheel standaard in de woning wordt aangebracht (Van der Leeuw
2001).

6.4 Resultaten van evaluatieonderzoeken

De eerste zes experimenten
In de provincie Noord-Brabant zijn de eerste zes Nederlandse woonprojecten
voor ouderen met domotica gerealiseerd. Deze zijn in samenhang met elkaar
geëvalueerd (Bosch et al. 2002). Het onderzoek omvatte wooncomplexen die
varieerden in grootte van zes tot 74 woningen. Zowel reguliere ouderenwonin-
gen als aanleunwoningen en woningen in woonzorgcomplexen met 24-uurs zorg
werden onderzocht. De eerste ronde van het onderzoek vond plaats in de vorm
van gestructureerde interviews met een deel van de afzonderlijke bewoners.4

De tweede ronde omvatte een groepsgesprek met dezelfde huishoudens, die in
de eerste ronde zijn geïnterviewd.

De belangrijkste conclusies die uit het onderzoek getrokken kunnen worden,
zijn:

• Wanneer ouderen langer in een domoticawoning wonen, krijgt de domotica
een meerwaarde. Er is sprake van een periode van gewenning.
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• De meerwaarde geldt vooral voor de actieve en passieve personenalarme-
ring. De veiligheid die deze toepassingen bieden, vinden alle ouderen de be-
langrijkste meerwaarde van de domotica en men blijkt deze toepassingen
niet meer te willen missen.

• Over de overige domoticatoepassingen die veiligheid en comfort bieden, zoals
het aan- en uitzetten van de woning, of met één druk op de knop de appara-
tuur in de keuken uitzetten, is verdeeldheid onder de ouderen. De ene oude-
re vindt deze wel nodig, de andere niet. Deze toepassingen worden vooral
gebruikt en gewaardeerd door ouderen die positief zijn over domotica.

• Onvoldoende voorlichting, technische mankementen (kinderziektes) of ge-
bruiksonvriendelijkheid van sommige domoticatoepassingen had in het groot-
ste deel van de projecten als gevolg dat toepassingen zijn uitgeschakeld of
‘met tegenzin’ worden gebruikt.

• Het gebruik van domotica neemt in de loop der tijd toe, blijkt bij de tweede
ronde gesprekken. Dit hangt samen met het feit dat met het verstrijken van
de tijd meer mensen begrijpen hoe, waarom en wanneer domoticatoepassin-
gen aan- en uitgeschakeld dienen te worden.

• Het gebruik van domotica is niet gelijk aan de positieve waardering ervan.
Sommige ouderen gebruiken de domotica omdat ze denken dat bij niet-ge-
bruik het alarm wordt ingeschakeld. Zij zien het nut van de toepassing niet
en ervaren het daardoor als lastig.

• Sommige mensen hebben de personenalarmering laten uitschakelen, hoewel
deze in het algemeen als het belangrijkst beschouwd wordt. De belangrijkste
reden is dat men zichzelf of de partner nog in goede gezondheid acht en
personenalarmering, zowel de actieve als de passieve variant, daarom nog
niet als noodzakelijk ziet.

• De praktijkexperimenten zijn uitgevoerd in zowel ‘gewone’ ouderencom-
plexen als woonzorgcomplexen.

• Bij woonzorgcomplexen met 24-uurs zorg is de behoefte aan uitgebreide
domotica-pakketten kleiner, omdat het veiligheidsgevoel grotendeels al door
de aanwezige zorg gerealiseerd wordt.

• Tegelijkertijd is domotica natuurlijk hét instrument om de inzet van 24 uurs
zorg uit te stellen of overbodig te maken. Domotica kan juist die zorg voor
veiligheid, en uiteindelijk het veiligheidsgevoel dat daarbij hoort, overne-
men.

Samenvattend kan gesteld worden dat domotica, zoals toegepast in de eerste
experimentele praktijkprojecten, zeker een bijdrage levert aan het langer zelf-
redzaam zijn en langer zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen. Vooral
door het creëren van een gevoel van veiligheid. Duidelijk is echter dat veel on-
duidelijkheden en misverstanden onder ouderen over de mogelijkheden van
domotica leiden tot minder of verkeerd gebruik ervan. Goede begeleiding en
voorlichting kan veel misverstanden voorkomen (Bosch et al. 2002).
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Een vraag die de onderzoekers in 2002 al stelden, was of het standaard voor-
zien van elke ouderenwoning van een uitgebreid domoticapakket wel voortge-
zet moet worden. Uit de evaluatie blijkt dat veel bewoners hiervan geen (volle-
dig) gebruik maken of er zelfs geen behoefte aan hebben. Kortom, de
opdrachtgever moet het aanbod nauwkeuriger afstemmen op de wensen en be-
hoefte van de (toekomstige) bewoners (Bosch et al. 2002).

Evaluatie project Lidwinahof te Best
In augustus 2003 is een evaluatieonderzoek beschikbaar gekomen van het twee-
de domoticaproject van de woningcorporatie Domein. Van de 49 bewoners heb-
ben er 43 aan het onderzoek meegedaan. Dit onderzoek bevestigt eerder onder-
zoek: een grote meerderheid van de bewoners geeft aan te verwachten door
domotica en bijbehorende diensten langer zelfstandig in hun woning te kunnen
blijven wonen.

Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is evenwel, dat het
aanbieden van één uitgebreid standaardpakket in elke woning niet werkt. De
bewoners blijken niet in alle functies even geïnteresseerd. Men is bijvoorbeeld
minder geïnteresseerd in het aan- en uit kunnen zetten van de woning, en meer
in de personenalarmering. Er is ook een beperkt aantal bewoners dat het ge-
woon ‘niet oppikt’. Een vervolgconclusie is: om onnodige kosten en een over-
kill aan ongewenste functionaliteiten te voorkomen, is een vraag gestuurd aan-
bod noodzakelijk. Hierbij hoort ook een uitgebreid communicatietraject met de
bewoners, zowel vooraf als tijdens en na introductie van de domotica (Schouw
et al. 2003). Dit onderzoek is stelliger dan de eerdere evaluatie op het punt dat
het aanbieden van één uitgebreid pakket in elke woning niet werkt.

Evaluatie project Mandelahof te Tilburg
Hoewel in de meeste projecten nog steeds een uitgebreid pakket standaard in de
woning wordt aangebracht, is er naar aanleiding van voornoemde evaluaties een
langzame kentering te zien naar projecten waar bewoners een keuze kunnen
maken tussen diverse pakketten. Meestal gaat het daarbij om een basispakket
met keuzemodules. Eén van de vroegste voorbeelden met een beperkte evaluatie
is een project met 41 woningen voor ouderen en verstandelijk gehandicapten
van TBV Wonen (Van der Leeuw 2004). In het basispakket zit het huisautoma-
tiseringssysteem en de videofoon. Het eerste optionele pakket is toevoeging van
personenalarmering en daarmee de toevoeging van drie typen alarmering: actie-
ve personenalarmering, inbraaksignalering en brandalarmering met doormel-
ding aan een centrale voor personenalarmering van in dit geval de thuiszorg.
Het tweede optionele pakket betrof uitbreiding met de functie passieve perso-
nenalarmering door middel van inactiviteitmeting.

De evaluatie laat zien dat het grootste deel van de oudere bewoners – 23 van
de 29 huishoudens – kiest voor ook toepassing van de personenalarmeringsap-
paratuur en de daarmee samenhangende veiligheidsfuncties. Dit bevestigt de
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voorgaande evaluaties en overige praktijkervaringen dat deze voorziening en de
bijbehorende functies door de doelgroep in het algemeen als het belangrijkste
wordt beschouwd.

Slechts zes bewoners kozen voor de meest uitgebreide variant, dus inclusief
de passieve personenalarmering door middel van inactiviteitmeting. Van die zes
maakte ten tijde van het onderzoek maar één bewoner ook daadwerkelijk ge-
bruik van deze functie. Dit lijkt in schril contrast te staan met het onderzoek
onder de eerste zes experimenten, waar deze functie tezamen met de actieve
personenalarmering door de bewoners als onmisbaar werd gekwalificeerd. Het
angstbeeld langdurig niet gevonden worden na bijvoorbeeld valpartij, maakt dat
de functie op zich zelf als belangrijk wordt beschouwd. Het lijkt er echter op dat
de huidige vormgeving te wensen over laat op het punt van de gebruiksvriende-
lijkheid.

Algemene conclusies ten aanzien van de evaluaties
De evaluaties en andere praktijkervaringen in ogenschouw nemend, valt met
name uit het evaluatieonderzoek van het project te Best op dat de oudste groep
van 75 jaar en ouder de meeste behoefte heeft aan de geboden veiligheidsvoor-
zieningen. Deze groep heeft echter ook de grootste problemen in de omgang
met de techniek. De bewoners van 55 tot 70 jaar hebben duidelijk minder pro-
blemen met de techniek, maar hebben weer minder tot geen behoefte aan de
geboden veiligheidsvoorzieningen.

Een andere belangrijke conclusie is dat bewoners meer zeggenschap moe-
ten krijgen. In plaats van dat zij standaard een uitgebreid domoticapakket in de
woning geïnstalleerd krijgen, moeten zij zelf een pakket kunnen samenstellen.
Dit wordt de vraaggestuurde aanpak genoemd en wordt inmiddels ook nage-
streefd door de Rijksoverheid via de Ministeries VROM en VWS. Hoewel nog
beperkt in aantal zijn er inmiddels de eerste projecten van dit type.5  Het gaat
dan vooral om keuze tussen de technische systemen en de bijbehorende functies.

6.5 Gebruiksvriendelijkheid

Uit de evaluatieonderzoeken blijkt stelselmatig dat de gebruiksvriendelijkheid
van de techniek voor de oudere bewoners een achilleshiel vormt (Dries et al.
2004). Zeker voor de ouderen die momenteel 75 jaar en ouder zijn. Daarbij
dient wel opgemerkt te worden dat uitgebreide voorlichting voor, tijdens en na
implementatie van domotica ook een essentieel onderdeel van domoticaprojec-
ten vormt. Deze voorlichting betreft onder meer een modelwoning waar alle
mogelijkheden werkend te zien zijn en een helpdesk.

Waar gaat het bij gebruiksvriendelijkheid zoal om? In een aantal praktijkpro-
jecten wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van schakelaars met een dubbele
functie; kort indrukken van een schakelaar heeft iets anders tot gevolg dan lang
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indrukken. Dat blijkt voor de meeste ouderen te ingewikkeld. De achterliggen-
de technische bouwsteen is hierbij het huisautomatiseringssysteem. Dit systeem
is oorspronkelijk ook niet ontwikkeld voor ouderen. Het is eerder bedoeld voor
het topsegment van de woningmarkt om daar het wooncomfort en de veiligheid
te vergroten. Dit is een totaal andere doelgroep dan ouderen. Daarom omvatten
veruit de meeste systemen een zogenoemde user interface in de vorm van een
paneel met knoppen en display, die meestal in de hal of de woonkamer wordt
bevestigd. Deze systeemonderdelen omvatten vaak meerdere knoppen met even-
tueel meerdere functies en zijn vaak menugestuurd via het display. Het betref-
fende systeemonderdeel geeft nog meer functies dan al eerder omschreven. Net
zoals het bekende voorbeeld van de videorecorder, worden deze extra functies
niet gebruikt en leidt een overkill aan functies tot verwarring. Het zijn vooral
deze ingewikkelde user interfaces die in de domoticaprojecten voor ouderen tot
problemen leiden. Hetzelfde geldt voor de afstandsbedieningen die bij huisauto-
matiseringssystemen horen. Ze zijn evenmin ontworpen voor de doelgroep oude-
ren.

In de praktijk zijn wel benaderingen ontwikkeld om bedieningsproblemen aan
te pakken, zoals door Woonzorg Nederland. Drie knoppen voor het bedienen
van de woning met een simpele, enkelvoudige aan/uitfunctie en niet meer. Er
wordt geen aparte user interface en geen afstandsbediening toegepast.

De domotica en personenalarmering zoals die in de meeste Nederlandse domo-
ticaprojecten wordt toegepast, is van oorsprong ontwikkeld in Vlaanderen in
1996/1997.6  De Vlaamse domoticawoning voor ouderen kent een apart voor
ouderen ontwikkelde user interface, die overigens niet naar Nederland is mee-
genomen.7  Zo is er een knop met het pictogram waarschuwingsbord; een drie-
hoekig verkeersbord met uitroepteken. Deze schakelaar is voor de actieve per-
sonenalarmering en is een alarmknop die in alle vertrekken als integraal onderdeel
van de schakelaars is aangebracht. Een ander voorbeeld is een schakelaar met
het pictogram zonnetje. Indrukken van deze schakelaar betekent dat de woning
in de dagstand wordt gezet. In totaal zijn er vijf verschillende typen schakelaars
met een bepaald pictogram, plus een sleutelschakelaar in de hal waar met een
sleutel de woning aan en uit wordt gezet.

Nadeel van de Vlaamse aanpak is dat het in principe alleen in nieuwbouw is
aan te brengen.8  Dit in tegenstelling tot domotica van Woonzorg Nederland die
ook in bestaande ouderen- of woonzorgwoningen kan worden geïnstalleerd.

Er is in Vlaanderen geen evaluatieonderzoek uitgevoerd. De problemen die
zich in bepaalde Nederlandse domoticaprojecten hebben voorgedaan, komen
de verantwoordelijke organisatie in Vlaanderen niet bekend voor. De benade-
ring van Woonzorg Nederland is nog niet echt als zodanig in de praktijk ge-
bracht. Er zijn wel projecten met een bijna soortgelijke opzet, waar de proble-
men met het gebruik door de bewoners minder lijken te zijn.
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Vooralsnog slaat de functie passieve personenalarmering door middel van inac-
tiviteitmeting niet echt aan. Toch wijst onderzoek uit dat die functie belangrijk
wordt gevonden. Dit niet-gebruik heeft deels te maken met de gebruiksvriende-
lijkheid, maar heeft tevens een fundamenteler oorzaak. Zoals we hebben kun-
nen lezen, vergt de bediening een zekere discipline, omdat deze functie moet
weten of de bewoner wel of niet aanwezig is en wel of niet in bed ligt. Als bij het
naar bed gaan vergeten wordt de woning in de nachtstand te zetten, blijft de
inactiviteitmeting aangeschakeld, met als gevolg dat na vier uur zonder bewe-
ging automatisch een alarmsignaal doorgegeven wordt en de woning in alarm-
stand gaat. 9

6.6 Dienst- en zorgverlening voor de domoticawoning

Alarmopvang
De inzet van domotica kan een veiligheidsgevoel bij de bewoner tot stand bren-
gen. Dat is het voornaamste wat het langer zelfstandig blijven wonen onder-
steund. Daarvoor is een absolute noodzaak dat voor de bewoner naast de tech-
niek ook specifieke dienst- en zorgverlening beschikbaar is. Een eerste dienst is
de alarmopvang. De maximaal vier typen alarm moeten naar een centrale ver-
zonden kunnen worden die 24 uur per dag professioneel bemenst is en die in
staat is goed te communiceren met de oudere via de verbinding in het alarme-
ringsapparaat. In de praktijk zijn het meestal de centrales voor personenalarme-
ring bij bijvoorbeeld de thuiszorg die deze rol op zich nemen. Deze organisaties
krijgen er dan wel de opvang van brand- en inbraaksignalering bij, hetgeen om
afspraken vraagt met politie en brandweer. Bovendien krijgt zo´n centrale er de
extra functie bij om voor de hulpverlening de centrale toegang tot het woon-
complex en de voordeur van de woning op afstand te openen. Dit soort afspra-
ken moet ook schriftelijk worden vastgelegd. Een knelpunt bij de alarmopvang
is dat het aantal domoticaprojecten in de ouderenhuisvesting behoorlijk aan het
oplopen is, maar dat er nog te weinig centrales zijn die de vereiste dienstverle-
ning ook goed kunnen leveren.

Alarmopvolging
Een ander belangrijk element is het bieden van de mogelijkheid tot professione-
le alarmopvolging aan bewoners. Bij personenalarmering is het van oudsher ge-
bruikelijk, dat de mantelzorg wordt ingeschakeld om te reageren op alarm: fa-
milie, buren en kennissen die binnen een kwartier tot maximaal een half uur ter
plekke kunnen zijn. Vereist is meestal dat men drie contactpersonen opgeeft.
Los van de ontwikkeling van domotica blijkt dat steeds meer ouderen moeite
hebben deze contactpersonen te vinden (zie bijvoorbeeld Post et al. 1997). Daar-
naast zijn er zeker in ouderencomplexen regelmatig grote problemen als buren
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de alarmopvolging verzorgen. In het geval van domotica komt daar nog bij dat
naast de personenalarmering extra techniek in de woning wordt aangebracht,
waarbij nog sterker de verwachting ontstaat dat er professionele hulp komt als
er een noodsituatie is.

Met professionele alarmopvolging wordt bedoeld, dat er in plaats van de
mantelzorg de hulpverleners van de thuiszorg of intramurale ouderenzorg gaan
kijken. In grote delen van Nederland ontbreekt deze voorziening echter nog,
behalve in de directe nabijheid van verzorgingshuizen.10  Er is echter wel regel-
matig sprake van stedelijk of regionaal dekkende professionele alarmopvolging.
Het komt dan ook regelmatig voor dat woningen worden voorzien van domoti-
ca en personenalarmering zonder de mogelijkheid tot professionele alarmopvol-
ging. De praktijk, bijvoorbeeld het geëvalueerde project in Best, laat dan zien
dat bewoners vervolgens om die reden afhaken bij het gebruik van domotica. Er
is hierbij sprake van een onbalans tussen de investering in techniek en de inves-
tering in dienst- en zorgverlening (Schouw et al. 2003).

6.7 Nieuwe techniek en functies

Beeld- en geluidsverbinding tussen oudere en zorgaanbieder
Met de opkomst van breedbandinternet zijn er los van elkaar binnen Nederland
diverse ontwikkelingstrajecten gestart die in hun basis hetzelfde bieden: een
tweeweg beeld- en geluidsverbinding tussen zorgcliënt of bewoner en de zorg-
endienstenaanbieder. Momenteel zijn de belangrijkste, in willekeurige volgor-
de: ThuiszorgOnline, Camcare en Viedome.11

Zowel bij Viedome als ThuiszorgOnline gaat het om een apart ontwikkelde
thuispost in de vorm van een kleine desktop pc, waarvoor de bewoner moet
gaan zitten. Of men moet voor de televisie gaan zitten met daarbovenop een
camera (CamCare). Op deze wijze komt een tweeweg beeld- en geluidsverbin-
ding tot stand tussen de bewoner en de centralist van een zorgcentrale. De cen-
tralist en de bewoner kunnen elkaar dus zien en horen. ThuiszorgOnline heeft
op zijn thuispost ook een uitgebreide site met informatie voor zowel de zorg-
cliënt als de mantelzorgers.

Viedome heeft als aanvullende mogelijkheid om camera’s in alle vertrekken
van de woning op te hangen. Dit ter verificatie van de situatie door de centrale.
Er is wel uitgebreide privacybescherming ingebouwd. Het aanbod van Viedome
omvat ook een dienstenpakket. Met bijvoorbeeld een goedenmorgen- en goe-
denavondservice, waarbij de tweeweg beeld- en geluidsverbinding wordt inge-
zet.

Is hier nu vraag naar? Voor zover de beschikbare gegevens laten zien12  is er
onder de doelgroep ouderen een behoorlijke vraag naar de beeld- en geluidsver-
binding met een zorgcentrale. Voorwaarde is wel dat de verbinding tweerich-
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tingsverkeer toelaat. De bewoner moet de contactpersoon in de centrale kunnen
zien. Het is hierbij wel zo dat het betreffende aanbod de vraag oproept. Het gaat
vooral om een communicatiemogelijkheid met een zorg- en dienstenaanbieder
als een alternatief voor een face-to-face contact.

Er is aanzienlijk minder vraag naar camera’s in de woning, maar de vraag is
wel aanwezig. Zeker bij zorgintensieve mensen, zoals ouderen met een verpleeg-
huisindicatie (somatiek) die thuis willen blijven wonen.

Verbeterde detectie van een noodsituatie
Bij de voorgaande ontwikkelingen gaat het vooral om verbetering van de com-
municatie tussen de cliënt/bewoner en de zorg- en dienstenaanbieder. In het
algemeen is de detectie van een noodsituatie nog een zwak punt. Daar bestaat
van oudsher de techniek van de personenalarmering voor, maar de praktijk leert
dat de hand- of halszender maar zeer beperkt daadwerkelijk wordt gedragen.
Vaste alarmpunten hebben weer het nadeel dat deze onbereikbaar kunnen zijn.
De huidige generatie passieve personenalarmering via inactiviteitsmeting is daar-
naast een belangrijke bron gebleken van valse alarmen en heeft geen optimale
vormgeving ten behoeve van de doelgroep ouderen.

Door TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium13  wordt er sinds 2001 aan
een systeem gewerkt van Unattended Autonomous Surveillance (UAS). Een sys-
teem dat aan de hand van aan elkaar gekoppelde bewegingsmelders zelf conclu-
deert of de bewoner wel of niet aanwezig is en wel of niet slaapt. Deze zoge-
noemde mobiliteitsmonitor slaat ook veel eerder alarm bij een geconstateerde
noodsituatie dan bij de huidige domoticawoningen. Optioneel kunnen slimme
camera’s worden toegevoegd. De camera’s in het Viedome-systeem zijn nog ge-
wone camera’s, terwijl die van het TNO-systeem zelf de beelden analyseren en
interpreteren. De conclusie van de camera’s wordt gekoppeld aan de bewegings-
melders, waardoor het systeem nog trefzekerder kan bepalen of er sprake is van
een situatie die om directe hulp vraagt.

Het systeem omvat ook een spraakinterface, die het aantal valse alarmen moet
terugdringen. Het systeem belt eerst de bewoner op zijn eigen telefoon, voordat
een alarm uitgaat. De bewoner hoort dan een ‘stem’ van het systeem. Via dezelf-
de weg wordt bijvoorbeeld ook de bewoner gewaarschuwd als het systeem con-
stateert dat de bewoner naar bed toe gaat en er nog een kookplaat aan staat.

Een voordeel in vergelijking met de huidige domoticawoning voor ouderen
is, dat er geen nieuwe knoppen met nieuwe functies aan te pas komen. De scha-
kelaars en knoppen voor het aan/uitzetten van de woning en in dag/nachtstand
zetten van de woning vallen onder het UAS-systeem weg. Tot slot is ook niet
onbelangrijk dat het geheel werkt zonder extra bekabeling in de woning. Het
UAS-systeem is wel operationeel op laboratoriumniveau, maar moet nog verder
ontwikkeld worden tot een implementeerbaar product. Getracht wordt aanslui-
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ting te vinden bij de ontwikkelingen rond de tweeweg beeld- en geluidsverbin-
ding.

6.8 Slotconclusies

Levert de inzet van domotica een aantoonbare bijdrage aan het langer zelfstan-
dig blijven wonen van ouderen? Het antwoord daarop is in principe ‘ja’. Er
moet echter aan vier voorwaarden voldaan zijn.

In de eerste plaats dient de nadruk op veiligheidsfuncties te liggen (IWZ 2002).
De belangrijkste functie voor ouderen is duidelijk de actieve personenalarme-
ring gebleken.

Een tweede voorwaarde voor het succes van domotica heeft te maken met de
wijze van aanbieden. De manier waarop dat thans gebeurt, is in geringe mate op
de specifieke behoeften van ouderen afgestemd. In de meeste projecten wordt
een uitgebreid pakket technologie standaard in de woning aangebracht. Door
deze overkill aan technologie slaat domotica bij veel bewoners niet aan. Domo-
tica kan een bijdrage leveren aan het langer zelfstandig blijven wonen, mits een
vraaggestuurde aanpak wordt gevolgd. Dat wil zeggen dat de bewoner een keu-
ze kan maken uit diverse pakketten, meestal een bepaald basispakket met uit-
breidingsmogelijkheden.

Ten derde moet de vormgeving van domotica gebruiksvriendelijk en meer op
de doelgroep ouderen afgestemd worden. Dit lijkt een open deur, maar wan-
neer een technische component eigenlijk bedoeld is voor een totaal andere doel-
groep dan ouderen, gaat het al snel mis. Het leidt tot te veel knoppen, moeilijk
bedienbare touch screens en ongebruikte functies. Met andere woorden: ook in
recente projecten maakt de aanbieder van domotica, in de meeste gevallen een
woningbouwcorporatie, belangrijke fouten in de vormgeving. Daarmee is niet
gezegd dat dit direct de woningaanbieder te verwijten zou zijn. Het probleem
ligt veeleer bij leveranciers die de neiging hebben ‘het nieuwste van het nieuw-
ste’ te willen toepassen. Daarbij speelt ook dat het vooral oudere vrouwen zon-
der technologische affiniteit zijn die er gebruik van (moeten) maken, terwijl het
project meestal wordt vormgegeven door jongere mannen die in techniek geïn-
teresseerd zijn. Daar zit een wereld van verschil tussen.

En last but not least is geconstateerd dat de investering in dienst- en zorgver-
lening in gelijke pas moet lopen met de inzet op de techniek. Zonder die speci-
fieke dienst- en zorgverlening raakt het totale aanbod in onbalans en kunnen
bewoners afhaken.

Uit deze opsomming blijkt dat de eerste generatie domotica zijn beperkingen
kent. Er zijn momenteel echter interessante technische ontwikkelingen aan de
gang, die de gebleken onvolkomenheden in de huidige techniek kunnen ophef-
fen. Dit zou met een minimum aan extra knoppen en nieuw aan te leren hande-
lingen voor de ouderen moeten kunnen. Ook zijn er functies in ontwikkeling,
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zoals de tweeweg beeld- en geluidsverbinding, die het veiligheidsgevoel verder
kunnen ondersteunen. De ontwikkelingen zijn op dit moment zodanig dat een
tweede generatie domoticawoning voor ouderen aan de horizon gloort.

Voor meer informatie

• Handreiking personenalarmering en domotica voor ouderen; een handrei-
king voor beslissers, medewerkers innovatie/productontwikkeling en techni-
sche medewerkers van huisvesters. Uitgegeven door het Innovatieprogram-
ma Wonen en Zorg. Is te raadplegen via: http://www.iwz.nl/tekstbijlagen/
pdf/personenalarmering_domotica_jun2003.pdf

• Domotica Kenniscentrum Tilburg: modelwoning domotica voor ouderen te
bezoeken tot mei 2005. U kunt zich aanmelden via Thebe: 0900 – 8806 of
www.domoticakenniscentrumtilburg.nl

• Stichting Kennis- en Adviescentrum Ilse. De website www.stichting-ilse.nl
geeft informatie over actualiteiten binnen de wereld van wonen, welzijn, zorg,
mobiliteit en veiligheid.
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Noten
1 Onder het Innovatieprogramma Wonen en Zorg, een samenwerkingsver-

band van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en de Stuurgroep
Experimenten Volkshuisvesting, is vanaf 2000 gewerkt aan het thema domo-
tica voor ouderen en andere doelgroepen van zorg. Wat betreft de brede
doelgroepen eerst experimenten, later overgaand op ondersteuning van im-
plementatie.

2 Zie www.iwz.nl. O.a. publicatie vraaggestuurde domoticaprojecten voor
ouderen. Te publiceren circa september 2004.

3 Opgesteld door de Stichting Smart Homes voor de experimenten in Nue-
nen en Best.

4 In totaal 49 huishoudens van de in totaal 182 betrokken huishoudens zijn
geïnterviewd.

5 Een inventarisatie per maart 2004 heeft acht projecten opgeleverd, waar in
meer of mindere mate vraaggestuurd wordt gewerkt.

6 Serviceflats Invest, Antwerpen
7 Door Stichting Smart Homes in 1998.
8 Tenzij met vervanging van de schakelaars in de woning.
9 Dit geldt alleen als er geen tijd meer was om het alarm te resetten.

10 In bijvoorbeeld aanleunwoningen.
11 Zie voor achtergrondinformatie: www.thuiszorg-online.nl, wwwcamcare.nl

en www.viedome.nl. In het geval van Camcare lopen er drie experimenten
bij thuiszorgorganisatie Sensire in Doetichem. Viedome wordt gedemon-
streerd in twee experimenten van de Veldhovense woningcorporatie Aert
Swaens in samenwerking met Thuiszorg Eindhoven – Kempenstreek.

12 O.a. camcare, viedome
13 Zie: http://www.fel.tno.nl/uas/index.html
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internetverbinding heeft. Internet via de telefoon kan niet in verband met
de centrale hier in huis, dus ik heb internet via de kabel. Ik las in het
tijdschrift ‘Computer Totaal’ van de mogelijkheid om via de kabel
internet op te gaan. Hiervoor woonde ik zelfstandig en daar had ik al
jaren internet. Ik ben een half jaar geleden verhuisd naar dit
verzorgingshuis en hier kon het tot gister toe nog niet. Na zes maanden
kan ik sinds gisteravond weer op internet.

Ik gebruik internet voor contacten met kennissen, of om gegevens uit
kranten en andere  informatie op te zoeken. Er is een scala aan
onderwerpen te vinden, je kunt de gekste dingen niet verzinnen of het
staat erop. Als ik van een onderwerp iets meer wil weten, zoek ik het op
internet. Je kan niet vermoeden dat er zoveel gegevens zijn op een
gebied. Nieuwe werelden openen zich en je komt dingen tegen die je nog
nooit onderzocht hebt, al hangt dat natuurlijk ook van je interesse en
belangstelling af. Ik vind het prettig om kennis op te doen en contacten
te onderhouden. Daarom vond ik het wel vervelend dat ik bijna een half
jaar daarvan verstoken ben geweest. En je vergeet het gauw als je het
niet doet, daarnaast gaan de ontwikkelingen erg snel op het gebied van
internet. Ik heb er toch wel behoefte aan, ik vind het leuk en elke keer
leer je weer wat bij. Ik hou van techniek. Ik heb net een mooie nieuwe
draadloze telefoon aangeschaft. En ik knutsel graag met techniek als het
niet te ingewikkeld is. Ik gebruik ook mijn digitale camera. Ik kan foto’s
afdrukken, vergoten, verkleinen, al die mogelijkheden uitbuiten die er
zijn, vind ik leuk.

→



Veel ouderen hebben volgens mij wel nog de capaciteit om te leren
internetten. Ik denk dat het aan de onbekendheid van internet ligt dat
veel ouderen niet internetten. Ze denken dat ze het niet kunnen
bevatten of het niet meer op kunnen nemen, maar daar heeft het niets
mee te maken. Het gaat om de nieuwe mogelijkheden die een apparaat
je biedt, je hoeft niet te weten hoe het werkt. Dat schrikt de mensen af,
omdat ze er niets van weten, dan denken ze ‘het zal wel moeilijk zijn’,
maar het is helemaal niet zo moeilijk. Je hebt mogelijkheden waarvan je
denkt dat je ze niet meer hebt, maar iedereen heeft ze, want ik ben heus
geen bolleboos.”

door Marion Duimel

.
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7.1 Inleiding: de mondige oudere vraagt om meer

Vergelijkbaar met de strategie van veel commerciële bedrijven, die steeds beter
willen voldoen aan steeds specifiekere klantwensen, wil de Nederlandse over-
heid beter inspelen op wat haar burgers willen en belangrijk vinden. Zij wordt
hiertoe niet in de laatste plaats aangezet door de steeds mondigere burger zelf.
Kenmerkend voor het inspelen op wensen van burgers is, dat het beleid sterker
bepaald wordt door de vraag, ofwel de behoefte van de burger. Een goed voor-
beeld hiervan is de invoering van het persoonsgerichte budget (PGB) in het ka-
der van de nieuwe AWBZ. Burgers hebben nu zelf, bij een gegeven indicatie, de
vrijheid om hun eigen zorgbehoefte in te kopen.

De huidige oudere burger heeft in vergelijking met de bejaarde van enkele de-
cennia geleden een ander levenspatroon, andere toekomstverwachtingen, wen-
sen, behoeften en vragen. Dit komt tot uiting in onder meer een grotere sport-
deelname, meer reislust, levenslang leren en hogere huisvestingseisen. Deze
mondige ouderen verwachten dat de overheid meer inspeelt op hun wensen.

 Tegelijkertijd zijn de ouderen een kwetsbare groep. Bij een recent gesprek
(d.d. 1 maart 2004) tussen de ouderenorganisaties en minister De Graaf stonden
de knelpunten die ouderen met de overheid ervaren centraal. De ouderenorga-
nisaties gaven aan dat ouderen verstrikt raken in de molen van regelingen en
instanties en moeilijk hun eigen weg kunnen vinden in het doolhof (Metz 2004).
De uitspraak “Het lijkt wel of formulieren bewust ingewikkeld zijn gemaakt,
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zodat instanties minder geld hoeven uit te keren” van de Protestants Christelijke
Ouderenbond (PCOB)-woordvoerder is illustratief voor het slechte imago van
de overheid. Dat de kennis over voorzieningen bij ouderen gering is, blijkt uit
het lage percentage aanvragen voor onder andere de ‘verzilveringsregeling’. “Se-
nioren krijgen zoveel formulieren thuisgestuurd, dat ze niet meer weten waar ze
aan toe zijn,” stelt de woordvoerder van de Unie Katholieke Bond Ouderen
(KBO). De woordvoerder van de Algemeen Nederlandse Bond van Ouderen
(ANBO) wijst op het knelpunt, dat veel zaken via internet geregeld moeten wor-
den en veel ouderen nog niet beschikken over een computer met internetaan-
sluiting (Nijen-Twilhaar 2004). De Commissie Buitenparlementaire Enquête
Koopkracht Ouderen (2004) concludeert onder andere dat een teveel aan rege-
lingen en de moeilijke verwoording ervan ouderen voor onmogelijke keuzes
stelt. De efficiëntie en adequaatheid waarmee het centrale beleid wordt uitge-
voerd, laat dus vaak te wensen over. Ook het omgekeerde is het geval. De effi-
ciëntie en adequaatheid waarmee wensen en ervaringen van ouderen worden
gesignaleerd en ontvangen door de overheid en uitvoerders is gering.

De snelle ontwikkelingen in de ICT van de afgelopen decennia kunnen mogelijk
oplossingen bieden voor knelpunten in het ouderenbeleid. De Universiteit Utrecht
heeft in samenwerking met het IVA, in opdracht van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, een onderzoek uitgevoerd naar welke ICT

kan bijdragen aan de invulling van een klantgerichter ouderenbeleid van de over-
heid (dat is een ‘ouderengerichtere overheid’), (Batenburg et al. 2004). Dit on-
derzoek wordt hier samengevat.

In de onderzoeksaanpak is er voor gekozen om vooral het perspectief van de
ouderen zelf en dat van ‘ouderenexperts’ te nemen. In paragraaf 7.2 komen
eerst de ouderen aan het woord over knelpunten in en oplossingsrichtingen
voor het ouderenbeleid. In paragraaf 7.3 wordt de kijk van de experts op deze
zaken gepresenteerd. Paragraaf 7.4 presenteert vervolgens vier mogelijke ICT-
bijdragen voor de gedefinieerde knelpunten. In paragraaf 7.5 sluiten we dit hoofd-
stuk af en formuleren we de randvoorwaarden en mogelijkheden van de vier
ICT-bijdragen.

7.2 De betrokkenen zelf aan het woord: de
‘ervaringsdeskundigen’

Om de huidige knelpunten tussen de overheid, gerelateerde instellingen en oude-
ren in kaart te brengen, en om te zoeken naar verbeteringen, zijn de ouderen
zelf aan het woord gelaten. Binnen het kader van dit onderzoek is gekozen voor
een panelgroep ‘huidige ouderen’ (thans 70 jaar of ouder), een panelgroep ‘na-
derende ouderen’ (50 tot 70 jaar) en een panelgroep ‘toekomstige ouderen’(30
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tot 50 jaar). In totaal hebben 28 ‘ervaringsdeskundigen’  deelgenomen aan de
groepsgesprekken.

De groepsgesprekken hadden een open karakter en vonden zoveel mogelijk
in vertrouwde omgeving ‘rond de (koffie)tafel’ plaats. Gekozen is voor groeps-
gesprekken om de ouderen gemakkelijk op elkaars opmerkingen en ideeën te
laten reageren. De gesprekken werden gehouden in een rustige omgeving en
duurden elk zo’n anderhalf uur. Nadat het onderwerp en de opzet van het on-
derzoek waren toegelicht, is aan de ervaringsdeskundigen gevraagd om drie
knelpunten in de informatievoorziening te benoemen. Per knelpunt werd op
een A4-tje een toelichting geschreven en een steekwoord op een gele memo
genoteerd. De memo’s zijn door de gespreksleider verzameld en de verschillen-
de knelpunten zijn plenair geclusterd en besproken. Vragen die gesteld werden,
waren met name:

• “Voor welke terreinen geldt dit knelpunt?”

• “Vindt u dat u gehoord wordt?”

• “Welke oplossingen zou u hiervoor kunnen bedenken”

• “Welke rol kan ICT hierin spelen?”

De groepen ervaringsdeskundigen waarmee gesprekken zijn gevoerd, verschil-
len nogal van elkaar met betrekking tot ideeën over en ervaring met ICT. De
groep 30 tot 50-jarigen heeft thuis vaak een computer die is aangesloten op
internet en beschikt over een mobiele telefoon. Overigens geeft het merendeel
aan ICT niet als hobby te hebben en maar beperkt te surfen en geen SMS-en te
sturen. Sommigen gebruiken de pc wel om informatie te zoeken, anderen in het
geheel niet. Zij verwachten in de toekomst wel wat met ICT te blijven doen, maar
dan moet er niet al te veel veranderen ten opzichte van nu, want men is niet
geneigd om allerlei ontwikkelingen op de voet te volgen. De groep 50 tot 70-
jarigen voelt zich in het algemeen ouderwets vanwege het beperkte gebruik dat
zij van ICT maken. Oplossingen voor knelpunten zien zij liever in de sfeer van
intermenselijk contact dan met behulp van ICT. Bij de groep van 70+ zit een
enkeling wel eens achter de computer en bezitten enkelen een mobiele telefoon
om mee te bellen. Voor de meeste 70-plussers is ICT echter ‘ver van mijn bed’.

De groepsgesprekken zijn hierna samengevat in een aantal categorieën. In de
gesprekken is weinig gestuurd door de onderzoekers om de discussie zo open
mogelijk te houden. Dit heeft tot gevolg dat de categorieën niet uitsluitend zijn
en enige overlap vertonen.

‘Waar kan ik terecht en wordt alles mij wel verteld?’

Knelpunt
De ervaringsdeskundigen geven voor verschillende terreinen aan niet goed te
weten waar ze snel en gemakkelijk de benodigde informatie kunnen krijgen:
koopsompolissen, spaarloon, studiefinanciering, voorzieningen voor de oude
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dag, WAO, WW, overhevelingstoeslag, (thuis)zorg, toetredingspremie, open-
baar vervoer. Er is een wirwar aan wet- en regelgeving, waarin zij hun weg niet
kunnen vinden. Het is moeilijk om de juiste persoon of instantie te pakken te
krijgen, je wordt  van het kastje naar de muur gestuurd en moet telkens opnieuw
je verhaal doen. Ook hebben burgers het idee dat er informatie verborgen wordt
gehouden. Bij bijvoorbeeld de Belastingdienst vertellen ze je zo weinig mogelijk
om te zorgen dat ze niet te veel uit hoeven te keren. Ook bij de gemeente en het
UWV krijg je altijd eerst “nee” te horen en dan moet je van alles uit gaan zoeken
en regelen om toch “ja” te krijgen. Dit wordt onrechtvaardig gevonden. De
regels zijn kennelijk op meerdere manieren te interpreteren en als je toevallig
een goed netwerk hebt, zelf erg goed op de hoogte bent of een aardig individu
treft bij een instantie, is er meer mogelijk. Zoals één van de ervaringsdeskun-
digen het zegt: “Zonder een kruiwagen op luchtbanden, wordt het niks.”

Oplossingsrichtingen
De informatie moet worden aangeboden via kanalen die veel burgers bereiken.
Geopperd worden teletekst, de gemeentelijke pagina’s in het gratis wekelijkse
regionale nieuwsblad, de regionale televisiezenders, informatiezuilen in open-
bare ruimtes zoals de bibliotheek, flyers en folders, een centraal telefoonnum-
mer, een internetsite, Postbus 51 en informatiewinkels. Over informatiewinkels
wordt opgemerkt dat men ze niet altijd even gemakkelijk kan vinden. Een op-
lossing hiervoor zou zijn om door het hele land eenzelfde soort herkenbare rode
gebouwtjes neer te zetten. Gemak is een belangrijke overweging voor burgers.
Liefst gaan zij de deur niet uit om informatie in te winnen.

‘Ze willen me niet begrijpen, ik kom moeilijk uit mijn woorden’

Knelpunt
Verschillende burgers hebben ervaren dat aanbieders/overheden hun wensen en
behoeften niet begrijpen. Eén van hen moest naar Argonaut (een landelijk reïn-
tegratiebedrijf, onderdeel van Achmea) om te laten beoordelen of zij recht had
op een scootmobiel. De werknemer van Argonaut vond de aangevoerde argu-
menten onvoldoende en gaf een negatief advies. Toen de huisarts dezelfde argu-
menten voorlegde, werd het verzoek wel ingewilligd. In één van de groepsge-
sprekken wordt aangegeven, dat mensen vaak al nerveus zijn als zij hun verhaal
moeten doen. Als je dan niet goed te woord wordt gestaan of bijvoorbeeld voort-
durend doorverbonden wordt en telkens opnieuw moet beginnen, word je daar
erg moe van. Op de vraag of burgers het gevoel hebben dat zij gehoord worden,
antwoorden zij “nee”. Als voorbeeld wordt de inspraakavond van de gemeente
aangehaald. Op de eerste avond verschijnen twee mensen van de gemeente waar-
mee gesproken wordt en afspraken worden gemaakt. Op de tweede avond ko-
men er twee andere die zeggen: “Nee hoor, zulke afspraken zouden wij nooit
maken. Dat kan mijn collega nooit gezegd hebben.” Dit demotiveert de burgers
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en zij geven aan de rest van de avond hun koffie te drinken en verder niets meer
in te brengen.

Oplossingsrichtingen
De burgers willen graag de juiste, deskundige persoon aan de andere kant van de
lijn of tegenover zich hebben. Mensen die het moeilijk vinden om duidelijk aan
te geven waar zij behoefte aan hebben, zouden voor vraagverduidelijking kun-
nen worden bijgestaan door een consulent. Dat het principe van inspraakavon-
den bestaat, vinden de burgers een stap in de goede richting. Nu moet nog iets
gebeuren aan de invulling hiervan.

‘Moeilijke woorden en kleine lettertjes’

Knelpunt
Burgers geven aan dat vooral hogere instanties en doktoren vaak moeilijke taal
gebruiken. In het groepsgesprek met 50 tot 70-jarigen geeft iemand aan, dat als
je bij de dokter/specialist vragen stelt, deze netjes beantwoord worden. Anderen
brengen hier tegen in, dat zij zijn opgevoed met ontzag voor de witte jas en geen
vragen durven te stellen. Met betrekking tot brieven wordt opgemerkt dat deze
vaak moeilijk te lezen zijn, zelfs als zij geen ingewikkelde materie betreffen. Je
moet ze een paar keer overlezen voor je snapt waar het over gaat en in deze
jachtige tijden resulteert dat er vaak in dat ze blijven liggen. Soms blijven ze
liggen voor de kinderen die de zaken voor hun ouders uitzoeken en regelen.
Gebruiksaanwijzingen van ICT-toepassingen bevatten vaak technische termen en
beslaan een heel boekwerk, waardoor ze afschrikken. Er wordt veel gebruik
gemaakt van afkortingen en Engelse woorden. Ook het gebruik van ICT wordt
hierdoor bemoeilijkt. Met betrekking tot de vorm wordt opgemerkt dat het
onder andere bij het boodschappen doen vervelend is dat informatie door de
kleine lettertjes moeilijk te lezen is.

Oplossingsrichtingen
Burgers zouden graag hulp hebben bij het verwerken van moeilijke post. Andere
oplossingen die worden genoemd, zijn: uitleggen van afkortingen, folder niet
laten maken door iemand voor wie de materie gesneden koek is, maar juist op
beginniveau insteken: “een folder voor oude mensen moet ook op die doel-
groep gericht zijn.” Een alternatief om de juiste taal te hanteren, is het laten
schrijven van teksten door een tekstschrijver en deze dan ter toetsing voor te
leggen aan een panel van burgers. Informatie moet op korte, krachtige manier
overgebracht worden; in telegramstijl; in hapklare brokken.
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‘Onbetrouwbare overheid en “kinderen” achter de balie’

Knelpunt
Waar de burgers ook erg veel moeite mee hebben, is de status van informatie die
door de politiek en media verschaft wordt. Als er iets in de krant staat, betreft
dat dan plannen of besluiten? In de groepsgesprekken komt een groot wantrou-
wen ten opzichte van de landelijke overheid naar voren. Men hoort de ene dag
zus en de volgende zo, er worden proefballonnetjes opgelaten, en zeggen en
doen zijn twee verschillende dingen. In één van de gesprekken worden deze
knelpunten geclusterd onder de categorie “onbetrouwbare overheid”. Verande-
rend beleid heeft gevolgen voor de burgers, waarover zij niet altijd onmiddellijk
de juist informatie krijgen of kunnen vinden. Zo geeft één burger aan dat het
haar duizenden euro’s heeft gekost toen de belasting bepaalde regels veranderde
en de bank haar hier niet tijdig van op de hoogte stelde. Hieraan raakt een ander
knelpunt, namelijk dat van het slecht geïnformeerde personeel bij overheid/in-
stellingen. De ervaringsdeskundigen geven aan dat zij vinden dat ze vaak te woord
worden gestaan door “kinderen” achter de balie die zelf ook niet precies weten
hoe het allemaal in elkaar steekt. Eén vrouw belde de Belastingdienst op om te
vragen hoe het zat met de toetredingspremie en de persoon die haar te woord
stond, wist dat niet precies en kon als enige advies geven voorlopig niet aan de
slag te gaan. Met dit slecht geïnformeerde personeel komt men naar eigen zeg-
gen overal in aanraking, ook bijvoorbeeld bij de bakker. Twee redenen voor het
slecht geïnformeerd zijn van werknemers is ten eerste het eerder gesignaleerde
wisselend beleid en ten tweede het feit dat werkgevers graag de goedkoopste –
en dus minst opgeleide – krachten in dienst nemen.

Oplossingsrichtingen
Informatie zou de doelgroep ouderen beter moeten bereiken. Zoals nu in regio-
nale bladen de gemeentelijke informatie in verschillende talen terug te vinden is
om beter aan te sluiten bij allochtonen, zo zou ook op de doelgroep oudere
burgers ingespeeld moeten worden.

‘Hoeveelheid informatie’

Knelpunt
De hoeveelheid informatie vindt men zowel te weinig als te veel. Te weinig in de
zin dat je een folder over een dienst/product leest en denkt “Hé, dat is iets voor
mij” en er dan vervolgens achter komt dat er nog verschillende mitsen en maren
aanzitten die je op andere plekken terugvindt. Te veel komt op twee verschillen-
de manieren aan bod. De eerste keer wordt ‘te veel’ gekenmerkt als steeds meer
van hetzelfde. Als voorbeeld worden de televisiezenders gegeven. Ze hebben
allemaal hun eigen journaals, maar brengen zo in principe dus telkens hetzelfde
nieuws. ‘Te veel’ komt in een ander gesprek naar voren in het kader van de
hoeveelheid post die je krijgt. Als daar een algemene brief over bijvoorbeeld de
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spaarloonregeling in zit, dan onderscheidt die zich maar slecht van andere alge-
mene post van bank/verzekering en zou je hem per ongeluk in de prullenbak
gooien met het idee dat het reclame is.

Oplossingsrichtingen
Als oplossing wordt aangedragen dat er meer met persoonsgerichte informatie
gewerkt moet worden. Zo komt PGGM (Pensioenfonds voor Gezondheidszorg,
Geestelijke en Maatschappelijke belangen) bij het bedrijf bij één van de burgers
en daar is men dan in de gelegenheid om vragen over de persoonlijke situatie
onmiddellijk te stellen. Voor niet-werkende burgers organiseert de informatie-
winkel dergelijke activiteiten.

‘Verplicht internet en kostenaspect’

Knelpunt
In één van de groepsgesprekken geven de burgers aan dat zij zich verplicht voe-
len om internet te hebben. Als zij via televisie, radio of krant iets opvangen waar
ze meer over willen weten, worden ze verwezen naar ‘www. …’ of ‘…. .nl’. Het
betreft dan niet extra diensten of producten, maar zaken waarvan men vindt dat
ze belangrijk zijn en dat je ze echt nodig hebt. “De overheid doet het zelf ook.”
Ze ervaren extra dwang, doordat er geen goede alternatieven voor handen zijn.
Als je niet naar de site gaat, kun je een slecht bereikbaar en duur 0900-nummer
bellen. Daarnaast word je door bijvoorbeeld Essent beloond voor het doorgeven
van je standen via  internet. Als je dat doet, maak je kans op een prijs. Burgers
voelen zich dus verplicht om internet te hebben. Ze ervaren hiertoe belemme-
ringen vanwege vaardigheden (niet weten hoe je er mee om moet gaan) en kos-
ten. Behalve de aanschafkosten zijn er ook de internetkosten. Omdat men een
abonnement te duur vindt, wordt voor tikken gekozen. Dit leidt er toe dat elke
minuut op internet in rekening wordt gebracht en mensen niet rustig zaken
uitzoeken, maar snel het hoognodige afwerken. Het kostenaspect komt in de
groepsgesprekken veelvuldig naar voren als drijfveer om bepaalde dingen wel of
niet te doen. Het is bijvoorbeeld ook één van de grote irritaties bij het bellen
naar servicenummers. Als je vanaf je werk belt, is het niet zo problematisch,
maar als je van huis uit belt en zelf de kosten draagt, is het een grote bron van
frustratie. Ook van wantrouwen: één van de burgers vraagt zich serieus af of de
instellingen een afspraak met KPN hebben om je zo lang mogelijk aan de lijn te
houden.

Oplossingsrichtingen
Iedereen zou de beschikking moeten krijgen over een computer en een internet-
aansluiting. Scholen willen soms twee jaar oude computers van bedrijven al niet
meer hebben, particulieren zouden er blij mee zijn. Via de kabel of telefoonlijn
kan internet ontsloten worden. Vaardigheden kunnen worden bijgebracht in
cursussen. Deze moeten dan liefst wel gratis en goed bereikbaar zijn.
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‘Overheid en geprivatiseerde bedrijven’

Knelpunt
De overheden/uitvoerders waarmee burgers aangeven knelpunten te ervaren,
zijn gemeente (melding van obstakels op het wegdek, kapotte fietspaden en lan-
taarnpalen waar niet of laat op gereageerd wordt, bij inspraak alleen maar luis-
teren voor zover het ze zelf uitkomt, eerst altijd nee verkopen, communicatie
met de burgers), landelijke overheid (veranderend beleid, proefballonnetjes) en
bedrijven die getypeerd worden als “zonder vader of moeder”. Hiermee wordt
bedoeld dat zij geen verantwoording verschuldigd zijn aan de overheid en dat de
burger er min of meer verplicht is diensten af te nemen. Van klachten trekken
deze bedrijven zich volgens de burgers dan ook weinig aan. Als voorbeeld wordt
Essent genoemd, die maar informatie over groene stroom blijft toesturen.

‘Je moet over verschillende schijven, informatie wordt niet snel verwerkt’

Knelpunt
Tijdens de gesprekken worden verschillende voorbeelden gegeven van het niet
(tijdig) verwerken van informatie. Zo ontvangt een burger nog giroafschriften
voor haar moeder die al drie jaar overleden is en is de postcode van het Tilburg-
se stadsdeel Reeshof twee jaar lang onbekend geweest bij allerlei instanties, met
alle gevolgen van dien. Bij het UWV deed zich het verschijnsel voor dat sommi-
ge afdelingen al wel op de hoogte waren van veranderde regelgeving, maar an-
dere nog niet. Ook tussen overheid en gerelateerde instellingen komt informatie
niet (tijdig) op de juiste plaats terecht: een burger die uit het ziekenhuis kwam,
had bij thuiskomst behoefte aan persoonlijke hulp. Het RIO had dit niet goed
kortgesloten met de thuiszorgorganisatie en de enige hulp die in eerste instantie
geboden werd, was van huishoudelijke aard.

7.3 De betrokkenen zelf aan het woord: de ‘experts’

Naast de informatie die verkregen is van de ervaringsdeskundigen, zijn groeps-
gesprekken gevoerd met experts. Ruim 35 vertegenwoordigers van centrale en
lokale overheidsorganisaties, instellingen en belangenorganisaties gaven in drie
groepsdiscussies hun mening. Er is gezocht naar algemene knelpunten omtrent
vraagsturing, informatievoorziening en ICT tussen overheid en instellingen rond
het ouderenbeleid. In elk van de groepsdiscussies kwamen twee discussievragen
aan de orde:

• Wat zijn de belangrijkste knelpunten in informatievoorziening die de realisa-
tie van vraagsturing rond het ouderenbeleid in de weg staan?

• Welke oplossingrichtingen zijn er voor de belangrijkste knelpunten te be-
denken?
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De groep van experts was zo breed mogelijk samengesteld. De personen die
uiteindelijk aan de expertmeetings hebben deelgenomen, vertegenwoordigen de
overheid en gerelateerde instellingen rond het ouderenbeleid. Wat betreft de
overheidssector waren zowel departementen op centraal niveau als uitvoerende
organisaties op decentraal niveau aanwezig. Gezien het belang van een discussie
over de samenhang tussen zorg, welzijn, arbeid, wonen, veiligheid, leefomge-
ving, verkeer, cultuur en vrije tijd, zijn vertegenwoordigers van uitvoeringsin-
stellingen op deze terreinen betrokken. Bij de deelnemers vanuit de uitvoerings-
instellingen is ervoor gezorgd dat er een evenwicht is tussen ‘ouderenspecifieke
organisaties ‘(zoals de ouderenbonden, ouderenadviseurs, ouderennetwerken,
SeniorWeb) en ‘niet-ouderenspecifieke organisaties’ (vertegenwoordigers van
de woningbouwcorporaties, sportbonden, vakbonden, bibliotheken).1

De drie groepen ouderen en de drie groepen experts verschillen in perspectief
en andere belangrijke kenmerken, zoals affiniteit of kennis met ICT. Dat heeft er
dan ook toe geleid dat de knelpunten en oplossingsrichtingen verschillend van
aard en stijl zijn. Desondanks bleek het goed mogelijk om beide knelpunten- en
oplossingslijsten op elkaar te betrekken en de nodige overlap te bepalen. In tabel
7.1 zijn de geïdentificeerde knelpunten van de verschillende typen betrokkenen
naast elkaar gezet. Uit de tabel blijkt dat de experts op dezelfde knelpunten
uitkomen als de ouderen zelf, ook al gebruiken zij andere bewoordingen. Daar-
naast bleek uit de groepssessies dat voor het oplossen van de knelpunten experts
meer geneigd zijn om ook nieuwe technologie hierin te betrekken.

TABEL 7.1 Benoeming en beoordeling van de ‘kern-knelpunten’ die een ouderengerichte overheid in de weg staan;
volgens deelnemers in de drie panels van ervaringsdeskundigen en de drie expertsessies

Kernknelpunt: Communicatie van/naar burger

Ervaringsdeskundigen Experts

Knelpunt Oplossingsrichting Knelpunt Oplossingsrichting

‘Waar kan ik terecht - Informatie via ‘Transparantie/ - Informatie moet
en wordt mij alles verschillende vindbaarheid’ overzichtelijker
verteld?’ kanalen aanbieden aangeboden worden

-  Bredere inzet (bv. één loket,
informatiewinkels kwaliteitskeurmerk)

- Vergroting
vaardigheden burgers
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TABEL 7.1 (vervolg)

Kernknelpunt: Communicatie van/naar burger

Ervaringsdeskundigen Experts

Knelpunt Oplossingsrichting Knelpunt Oplossingsrichting

‘Ze willen me niet - Goed geïnformeerde ‘Behoeftenbepaling/ - Opzet systematische
begrijpen, ik kom en sensitieve articulatie’ en integrale
moeilijk uit mijn gesprekspartners behoeftenmonitor
woorden’ - Vraagverduidelijking - Methodieken

met behulp van ontwikkelen die
een consulent burgers helpen bij

- Inspraakavonden vraagsturing
- Beter begeleiden
burgers bij

articuleren behoeften
‘Moeilijke woorden’ - Hulp krijgen bij ‘Jargon’ - Vereenvoudigen taal/

verwerken moeilijke communicatie
post - Vaker toepassen

- Doelgroepgerichte ‘design for all’
communicatie

- Visualiseren van
informatie

- Meer werken met
stroomschema’s en
box-systemen (zoals
bij de loonbelasting
wordt gewerkt)

‘Kleine lettertjes, - Doelgroepgerichte ‘Kwaliteit informatie’ -
onbetrouwbare communicatie
overheid en ‘kinderen’ - Goed opgeleid en
achter de balie’ goed geïnformeerd

personeel
‘ICT-vaardigheden’, - Computer en ‘Toegankelijkheid -
‘verplicht internet en internetaansluiting van ICT’
kostenaspect’ voor iedereen

(kosten laag)
- Terugbeloptie

bij servicenummers
‘Hoeveelheid Persoonsgerichte ‘Segmentatie,
informatie’ informatie levensloop’ -



1217  EEN OUDERENGERICHTE OVERHEID: VIER MOGELIJKE BIJDRAGEN VANUIT DE ICT

TABEL 7.1 (vervolg)

Kernknelpunt: Communicatie van/naar burger

Ervaringsdeskundigen Experts

Knelpunt Oplossingsrichting Knelpunt Oplossingsrichting

‘‘Je moet over - ‘Organisatie van - Verbeteren
verschillende schijven, partijen en onderlinge
informatie wordt niet informatie tussen communicatie
snel verwerkt’ partijen’ (opzetten

‘marktplaats’/
’portal’)

- Eén taal tussen
overheid en
instellingen
onderling, betere

registraties
‘Overheid en - ‘Bedrijfsvoering’ -
geprivatiseerde
bedrijven’

7.4 Van knelpunten naar ICT-bijdragen

De ouderen hebben zeer veel knelpunten genoemd die aangeven dat er nauwe-
lijks sprake is van ouderengerichtheid. Onduidelijke brieven, onvriendelijke be-
jegening, lange wachttijden bij loketten en informatielijnen en de onmisbaar-
heid van intermediairs vormen een vertaling van miscommunicatie en coördinatie
binnen de overheid/uitvoeringsinstanties naar de dagelijkse belevingswereld.
Ouderen richten zich primair op de ‘front office’ en ervaren daar onvoldoende
en onduidelijke informatie, slechte toegankelijkheid en het gevoel dat er niet
naar ze geluisterd wordt. De geconstateerde mismatch tussen de vraag van het
individu (burger, oudere) en het aanbod van de organisatie (beleid en uitvoe-
ringsinstelling) vormt dus het voornaamste probleem.

Ten behoeve van de knelpunten werd de mogelijke inzet van ICT in eerste instan-
tie door de ouderen niet beschouwd als een mogelijke oplossingsrichting. Dit is
begrijpelijk aangezien ouderen veel minder ICT-georiënteerd zijn dan de eerder
genoemde experts. Enige nuancering is hier echter op zijn plaats, juist om aan-
sluiting te vinden bij het centrale idee van ouderengerichtheid. De ouderen zijn
in dit onderzoek vooraf onderverdeeld in drie groepen: toekomstige ouderen
(30 tot 50 jaar), naderende ouderen (50 tot 70) en huidige ouderen (70+). Deze
leeftijdsindeling fungeerde de facto als indicator voor de uitgangspositie van
burgers om met de genoemde knelpunten om te gaan. Zo kan van de huidige
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ouderen niet worden verwacht, dat zij zelf intensief ICT zullen leren gaan gebrui-
ken om hun wensen en behoeften aan overheid en instellingen kenbaar te ma-
ken. Deze vorm van betrokkenheid en ouderengerichtheid bij uitvoerende in-
stanties is echter wel een mogelijkheid voor de komende generaties ouderen.

Om bij de ontwikkeling van ICT-bijdragen rekening te houden met de variëteit
onder oudere burgers, is een vorm van doelgroepsegmentering van essentieel
belang. In deze context zijn twee indelingprincipes van toepassing. Ten eerste
de motivatie van ouderen om informatie met de overheid en instellingen uit te
wisselen en met behulp van ICT; dit betitelen we als het ‘willen’. Ten tweede de
vaardigheid van ouderen om ICT hiervoor te gebruiken; dit onderscheid noemen
we het ‘kunnen’. Als deze twee dimensies voor de eenvoud in ‘wel’/‘niet’ wor-
den onderscheiden en tegen elkaar afgezet worden, levert dat voor het bepalen
van ICT-bijdragen een zeer bruikbare segmentering op. Deze is te zien in tabel
7.2.

TABEL 7.2 Segmentering naar motivatie en vaardigheden van ouderen ten aanzien van informatie-uitwisseling met
overheid en gerelateerde organisaties met behulp van ICT

‘Kunnen’
‘Niet’ ‘Wel’

‘Willen’ ‘Niet’ Aanbieden van alternatieven Overtuigen om informatie met de
(‘multi-channeling’) overheid en instellingen uit te wisselen

‘Wel’ Bieden van ICT-training Uitdagen en betrekken bij
en ondersteuning innovatieve ICT-projecten

Deze vierdeling van ouderen naar motivatie en vaardigheid om informatie te
vinden en te verspreiden, was goed herkenbaar binnen de drie groepen ouderen
die bij dit onderzoek hebben opgetreden als ervaringsdeskundigen. Sommige
deelnemers voelden zich wel aangesproken wanneer het vizier specifiek op ICT

werd gericht, anderen bleven afwachtend of sceptisch. Zoals verwacht kon wor-
den, was dit onderscheid gerelateerd aan de leeftijd; de huidige ouderen van 70
en ouder zijn gemiddeld minder actief bezig met ICT en communicatie met over-
heden en instellingen, de toekomstige ouderen tussen de 30 en 50 jaar zijn ge-
middeld veel actiever hierin. Voor het beoordelen van concrete ICT-bijdragen
om de ouderengerichtheid te verbeteren, is het rekening houden met de diversi-
teit in vaardigheden en motivatie van ouderen dus essentieel.

Op basis van het conceptuele schema in tabel 7.2 hebben we in het onderzoek
vier innovatieve ICT-bijdragen geformuleerd. Daarbij is een combinatie gemaakt
van knelpuntcategorieën en de vier doelgroepen ouderen zoals weergegeven in
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tabel 7.2. Aan de gedachtevorming hebben uiteraard ook literatuurverkenning,
trendonderzoek en andere wetenschappelijke bronnen bijgedragen. Kort samen-
gevat zijn de volgende vier ICT-bijdragen onderkend:
1. Het persoonlijk webfolio: ouderen krijgen via een beschermde en persoonlij-

ke website de mogelijkheid om kennis te nemen van relevante informatie die
overheden en instellingen van hen bezitten en verzamelen. De bedoeling is
dat ouderen hun informatieachterstand ten opzichte van de overheid en in-
stellingen drastisch verminderen en bovendien zelf ook informatie kunnen
(laten) bijstellen. Daarnaast worden de instellingen en overheid geprikkeld
om informatie structureel en gestructureerd uit te wisselen, doordat de indi-
viduele (oudere) burger nu de gezamenlijke trigger is voor de administratie-
ve organisatie en de informatievoorziening. Zo kunnen ouderen op elk ge-
wenst moment over hun eigen informatie beschikken en snel op de hoogte
worden gebracht van regelingen waarvoor zij in aanmerking komen. Hier-
mee wordt het idee van een gepersonifieerd informatieportal toegepast.

2. Het ouderenkeurmerk voor websites: voor de redelijk ICT-vaardige ouderen
worden websites beoordeeld en geselecteerd op basis van kenmerken die
voor deze beginnende groep relevant zijn. De bedoeling is enerzijds om het
gebruiksgemak te verhogen door bijvoorbeeld een overzichtelijke structuur
toe te passen, voldoende grote lettertypes, et cetera. Anderzijds kan het keur-
merk de inhoudelijke kwaliteit (content) van de websites verhogen en zowel
een ‘redactionele’ functie als een ‘wegwijzer’-functie op internet vervullen.
De motivatie van ouderen om websites van overheden en instellingen te be-
zoeken, kan hierdoor toenemen en eveneens worden de aanbieders van in-
formatie geprikkeld om systematisch aandacht te besteden aan (re)presentatie
en gebruikersgemak (Nielsen Norman Group Report 2003).

3. De topbox plus: ouderen krijgen via een kastje gekoppeld aan hun televisie
aansluiting op internet en toegang tot een (beeld)telefonische helpdesk. De
bedoeling is dat deze mediakanalen, naast elkaar, even toegankelijk zullen
worden. De ICT-vaardigheden en motivatie van ouderen kunnen hierdoor
toenemen en aanbieders worden geprikkeld om hun informatie geschikt en
consistent te maken voor verschillende kanalen en media.

4. Het ouderen-telepanel: ouderen krijgen een pc, internet en een basistraining
in ruil voor het regelmatig deelnemen aan een webenquête of begrijpelijk-
heidcheck. Zo snijdt ook dit mes aan twee kanten: de ICT-vaardigheden en
motivatie van ouderen nemen toe, doordat zij geacht worden regelmatig via
internet informatie en diensten te beoordelen. En tegelijkertijd staat overhe-
den en aanbieders een testpanel ter beschikking, waarmee zij zicht krijgen op
de wensen en behoeften van hun doelgroep.

Op basis van tabel 7.2 die de motivatie (‘willen’) en vaardigheden (‘kunnen’)
van ouderen tegen elkaar af zet, kunnen de vier ICT-bijdragen aan de vier doel-
groepen gekoppeld worden (tabel 7.3).
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TABEL 7.3 Indeling van ICT-bijdragen naar motivatie en vaardigheden van ouderen

‘Kunnen’
‘Niet’ ‘Wel’

‘Willen’ ‘Niet’ 1. ‘top box plus’ 3. ‘ouderenkeurmerk websites’

‘Wel’ 2. ‘ouderen-telepanel’ 4. ‘persoonlijk webfolio’

De vier ICT-bijdragen zijn aan dezelfde ervaringsdeskundigen (ouderen) en ex-
perts voorgelegd die eerder ook de knelpunten mede in kaart brachten. Daarbij
is uitgelegd met welk doel voor ogen, namelijk het verbeteren van de gericht-
heid op ouderen, de ICT-bijdrage is ontworpen en wat deze globaal inhoudt. Per
sessie werden gemiddeld twee van de vier ICT-bijdragen besproken. De beoorde-
ling van de bijdragen verschilde soms binnen of tussen de groepen, maar het
bleek uiteindelijk goed mogelijk om bevredigende ‘gemiddelde’ oordelen vast te
stellen. Voor de uiteindelijke beoordeling zijn zes criteria gebruikt, die zowel
het ontwerp als de uitvoering van de ICT-bijdrage betreffen. De resultaten in
tabel 7.4 geven aan dat alle ICT-bijdragen over het algemeen redelijk tot goed
scoren op ieder van die criteria. Over het geheel genomen, zien zowel de oude-
ren als de overheid en instellingen vooral de potentie van de ICT-bijdragen. De
huidige ouderen waren het meest sceptisch, maar de toekomstige ouderen ble-
ken even positief als de experts. De plussen en minnen in het schema zijn geba-
seerd op levendige en constructieve groepsdiscussies, waarin de waarde van elk
van de ideeën werd erkend.

TABEL 7.4 Beoordeling van de ICT-bijdragen volgens zes criteria

‘persoonlijk  ‘ouderenkeurmerk ‘top box plus’  ‘ouderen-
webfolio’ websites’ telepanel’

De oplossing houdt rekening met
de diversiteit van de doelgroep +/– – + +
De oplossing heeft waarde voor
meerdere (beleids)terreinen ++ + + ++
De oplossing is op korte
termijn haalbaar +/– + + +
De oplossing brengt geen hoge
kosten of financiering met zich
mee – + +/– +/–
De oplossing draagt concreet bij
aan de verbetering van publieke
prestaties ++ + + +
Bij de oplossing zijn meerdere
partijen betrokken ++ – + +
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Bezien we de verschillen tussen de ICT-bijdragen, dan werd in vergelijkende zin
de minste potentie toegekend aan het ouderenkeurmerk voor websites. De toe-
gevoegde waarde wordt door zowel experts als ouderen enigszins beperkt ge-
acht. Men ziet zeker de mogelijk praktische waarde van een keurmerk (ouderen
worden op internet op weg geholpen, ervaren sneller de kwaliteit van informa-
tie). Maar men vindt ook dat het niet expliciet de knelpunten voor ouderenge-
richtheid aanpakt. Gebruiksvriendelijkheid van websites zou iets vanzelfspre-
kends moeten zijn, dat eigenlijk al met een goed ontwerp geregeld kan zijn. Een
keurmerk toetst achteraf, terwijl preventieve toetsing gebruikersproblemen al
vooraf kan voorkomen. Websites worden als informatiebron voor veel instellin-
gen wel steeds belangrijker.

De overige drie bijdragen – het persoonlijk webfolio, de topbox plus en het
ouderen-telepanel – dienen veel duidelijker het doel structurele ouderengericht-
heid te verbeteren. De topbox plus wordt gezien als de meest toegankelijke en
gebruiksvriendelijke ICT-bijdrage, maar ook als de meest beperkte. Nieuwe me-
dia en technologie ontlenen hun kracht aan het efficiënt invoeren, verwerken,
opslaan, uitvoeren en delen van gegevens en hiervan maakt de topbox slechts in
geringe mate gebruik. Met deze bijdrage wordt echter wel duidelijk de aandacht
gevestigd op de noodzaak om simultaan informatie te verstrekken en onderhou-
den. Dit multichannelconcept biedt veel mogelijkheden, maar tegelijkertijd vergt
het veel investering en onderhoud van de betreffende aanbieders. Een laatste
aspect van de topbox plus dat hier aandacht verdient, is het openstellen van
kanalen voor hulpbehoevende ouderen die in een isolement dreigen te raken.
Via beeldtelefonie (al dan niet via de televisie) verloopt het contact op een meer
persoonlijke wijze en als internet via de televisie ontsloten wordt, ontstaan mo-
gelijkheden voor lotgenoten- en familiecontact.

Met het oog op de toekomst zijn het persoonlijk webfolio en het ouderen-tele-
panel waarschijnlijk de ICT-bijdragen waarvan de nadelen het snelst kunnen weg-
vallen tegen de voordelen. Het persoonlijk webfolio heeft daarbij de meest ver-
gaande impact op de informatievoorziening rond het ouderenbeleid. Het vergt
in feite een redesign van de informatievoorziening van organisaties en instellin-
gen en is daardoor technisch, organisatorisch en financieel het meest riskant.
Daar staat tegenover dat het dus ook minder vrijblijvend is voor de overheid en
de instellingen die de back office vormen. Er zullen afspraken over samenwer-
king en uitwisseling op basis van standaarden moeten worden gemaakt en mu-
ren worden geslecht, waardoor de informatievoorziening inderdaad efficiënter
en effectiever kan gaan functioneren. De hiervoor benodigde technologische
concepten worden steeds breder toepasbaar: uitwisselingstalen, ‘webservices’
(technologieplatformen voor data- en systeemintegratie via internet) en integra-
le IT-architecturen worden steeds meer toegepast (Grijpink 2000).
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Voor het ouderen-telepanel ten slotte, vormt de opgave om ouderen te betrek-
ken dé organisatorische uitdaging. Net als bij het persoonlijk webfolio kan hier-
bij gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden tot personificatie van inter-
nettoepassingen, zodat specifieke groepen burgers gevraagd wordt specifieke
vragenlijsten in te vullen en specifieke overheidsinformatie te beoordelen. Dit
sluit aan bij wat in het bedrijfsleven het Customer Relationship Management
(CRM)-concept wordt genoemd. Bij CRM maken bedrijven/aanbieders zoveel
mogelijk gebruik van bestaande klantgegevens en proberen zij zoveel mogelijk
op maat gerichte producten/diensten aan te bieden. De bij het ouderenbeleid
betrokken instellingen dienen bij deze ICT-bijdrage dus onderling af te stemmen
wie, wanneer en voor welke doeleinden het ouderen-telepanel gaat benutten
om zoveel en betrouwbaar mogelijke persoonsgegevens te verzamelen.

7.5 Afsluiting: technologie voor ouderen in de toekomst

In dit onderzoek zijn vier ICT-bijdragen voor ouderen onderscheiden. Gegeven
de uiteenlopende mogelijkheden en risico’s zouden niet alle bijdragen tegelij-
kertijd, direct en op grote schaal uitgevoerd moeten worden. Desgevraagd ga-
ven zowel de experts als de ervaringsdeskundigen bij de ICT-bijdragen aan, dat
een en ander eerst maar eens uitgeprobeerd moet worden, alvorens dergelijke
nieuwe ideeën op grote schaal te lanceren. Het persoonlijk webfolio werd het
vaakst genoemd als kandidaat om als pilot te dienen op lokaal of regionaal ni-
veau. Daarmee kan op een veilige manier ervaring worden opgedaan. Wel ont-
staat hierbij een zeker dilemma: aan de ene kant is het lastig om ‘groot’ te begin-
nen, aan de andere kant is er ‘schaalgrootte’ nodig om daadwerkelijk meerwaarde
voor alle partijen te bieden. De bijdrage van het persoonlijk webfolio staat of
valt immers bij de participatie van alle partijen. Maar ook de andere ICT-bijdra-
gen, zoals het ouderenkeurmerk van websites, zijn afhankelijk van de erkenning
van meerdere partijen om het juiste effect te kunnen sorteren.

Feit blijft dat de ICT-bijdragen zo realistisch mogelijk uitgewerkt dienen te wor-
den. Teruggrijpend op de inhoudelijke groepsdiscussies gelden bij elke ICT-bij-
drage ook eigen ‘unieke’ randvoorwaarden. Zo draagt het persoonlijk webfolio
zowel het voordeel als nadeel in zich, dat de communicatie met de overheid
steeds minder persoonlijk (face to face) wordt. Het is de vraag of de huidige
ouderen hier ooit mee om leren gaan, en of het bedieningsgemak en de beveili-
ging voldoende zal zijn om mantelzorgers ‘op afstand’ de informatie voor de
oudere te laten beheren. De discussie welke informatie voor deze doeleinden
gekoppeld mag worden (Reterink en Reuvers 2003) en wie de content van het
webfolio bepaalt, zal ook barrières voor implementatie opwerpen. Dat geldt
ook voor de overheid en gerelateerde instellingen zelf, die samenwerking, be-
standskoppeling, en systeemintegratie waarschijnlijk wel als belangrijke trends
ervaren, maar ook afwachtend zullen zijn om hierin als eerste te investeren.
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Voor de topbox plus gelden ook specifieke randvoorwaarden. Het idee van per-
soonlijke assistentie achter de schermen, ook al is het op afstand, zal kostbaar
zijn. Eveneens zal het synchroniseren van overheidsinformatie veel tijd vergen,
met name wanneer het om maatregelen en richtlijnen gaat die vaak veranderen.
Voorts zal bij deze ICT-bijdrage de breedte van informatie en kanalen mede be-
palend zijn voor de uitvoerbaarheid. De topbox plus zou uitgebreid kunnen
worden met zaken als medische hulp op afstand en vormen van domotica, maar
hiermee nemen uiteraard ook de kosten en de afhankelijkheid van de technolo-
gie significant toe. Vooral de ouderen zelf zagen de topbox plus als een dure
aangelegenheid. Voor de wat minder bedeelde ouderen zou dit een financiële
drempel kunnen zijn.

Het succes van het ouderen-telepanel ten slotte, zal sterk afhankelijk zijn van de
bijdrage van zowel de makers als gebruikers van deze vorm van opiniepeiling en
onderzoek. Ook uit deze studie bleek dat ouderen graag en gemotiveerd hun
wensen en behoeften kenbaar willen maken, maar zich ook realiseren dat zij
maar voor een klein deel de menselijke maat voor het beleid zijn. Aan de be-
leidskant is wederom de wil tot samenwerking een kritieke succesfactor. Over-
heid en beleidsuitvoerders krijgen er ook hier weer werkzaamheden bij, hetgeen
ertoe zou kunnen leiden dat men zich verplicht voelt, of weerstand ontwikkelt
om producten en diensten regelmatig aan ouderen voor te leggen.

Uiteraard vormen de genoemde randvoorwaarden op hun beurt ook weer suc-
cesfactoren, die vooraf concreet opgepakt kunnen worden. In het algemeen is
het vanuit haalbaarheids- en kostenperspectief zinvol om aansluiting te zoeken
bij of te leren van reeds bestaande initiatieven in binnen- en buitenland. Zo
bestaat het telepanelidee in zijn algemeenheid al langer bij opiniebureau en on-
derzoeksinstellingen (zoals aan de Universiteit van Tilburg). Hetzelfde geldt voor
de topbox die in de jaren negentig door Philips werd gelanceerd. Voor wat
betreft de organisatie van de ‘achterkant’ van de topbox plus kunnen tevens de
huidige diensten van informatiewinkels en bibliotheken een goede basis vor-
men. Daarnaast vertoont het persoonlijk webfolio veel overeenkomsten met het
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De discussie die zich rondom dit initiatief
voltrekt, is belangrijk voor het persoonlijk webfolio voor ouderen, omdat hier
vergelijkbare knelpunten en succesfactoren een rol zullen spelen. En met het
ouderenkeurmerk voor websites wordt al in het binnen- en buitenland geëxperi-
menteerd.

In hoeverre zijn de resultaten van dit onderzoek specifiek voor het ouderenbe-
leid? In principe gaat het om algemene problemen in de overheidssector, maar
het is bij het ouderenbeleid zeer prominent. Dit kan worden verklaard door het
feit dat ouderen als doelgroep minder met ICT te maken hebben gehad in hun
leven, in een leeftijdsfase zitten waarin ze cognitief minder vaardig worden, en
tegelijkertijd steeds afhankelijker worden van overheidsinformatie. Over het al-
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gemeen is gebleken dat ouderen graag bijdragen aan de ouderengerichtheid van
overheid en instellingen, aangezien zij vaak te maken hebben met moeilijk toe-
gankelijke en onduidelijke informatie. Zij voelen zich slechts beperkt in staat tot
‘het sturen van hun vraag’. Voor een deel komt dit, omdat de huidige ouderen
van een generatie zijn die überhaupt niet gewend is te vragen en niet echt vaar-
dig met ICT is. De komende generaties zijn dat wel, maar ook deze voelen zich
vaak onvoldoende vaardig en beschikken niet over de meest actuele, betrouw-
bare, begrijpelijke en goed vindbare informatie. Op verschillende manieren is
dit informatieprobleem op te lossen met innovaties gebaseerd op ICT zo blijkt uit
de vier gepresenteerde ICT-bijdragen. Maar toch blijft het vinden van de ‘juiste
woorden’, om zelf precies te weten waar men behoefte aan heeft, een funda-
menteel probleem. Dit knelpunt was in de groepsgesprekken met ouderen een
terugkerend thema. En dus blijft juist de ‘menselijke factor’, een consulent, een
geduldige, deskundige persoon aan de andere kant van de lijn, van essentieel
belang. Menselijke interactie dient dus bij alle ICT-bijdragen in acht te worden
genomen.
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Noten
1 De drie breed samengestelde expert- annex brainstormsessies zijn gehouden

in het Utrechts Universitair Beleidslaboratorium (UBL). Het UBL is als elek-
tronische vergaderruimte en leeromgeving sinds december 2002 binnen de
Universiteit Utrecht in gebruik voor ondersteuning van wetenschappelijk on-
derwijs en onderzoek, en staat tevens ten dienste van projecten en initiatie-
ven van partijen buiten de instelling. De ruimte is uitgerust met veertien pc-
werkplekken en biedt dankzij wegklapbare monitoren zowel de mogelijkheid
om elektronisch, als face-to-face ideeën uit te wisselen en meningen te pei-
len. In de expertsessies is gebruik gemaakt van GroupSystems, een software-
pakket voor elektronische groepsdiscussie. Dit systeem vergroot door paral-
lelle en anonieme invoer via de werkplek de mogelijke input per deelnemer
per tijdseenheid aanzienlijk (vgl. Batenburg en Bongers 2001). Daarnaast biedt
het systeem directe verwerking en presentatie van gegevens die uit de groeps-
input naar voren komen. Deze vormt vervolgens ondersteuning van het
groepsproces.



Mevrouw van Oel is 61, woont zelfstandig en is getrouwd. Haar man
is erg vertrouwd met computers en internet. Ze is zelf net met haar
eerste computercursus begonnen.

“Ik wist wel wat internet was, omdat ik het bij mijn man gezien heb. Nu
heb ik net mijn eerste cursus achter de rug. Het ging wel nog een beetje
te snel voor me. Ik moet nog veel meer leren voor mijn gevoel. Voor de
docent is het gesneden koek, maar wij cursisten moeten helemaal bij nul
beginnen. Daarnaast word je wat vergeetachtiger op deze leeftijd.
Ik ben niet met computers en internet opgegroeid, voor mij is het
abracadabra. Maar zonder computer ben je niets meer. Waar je ook
komt, overal wordt ermee gewerkt. Ik weet er niets van en dan voel je je
een beetje dom. Maar ik zie het ook als investering in je oude dag, zodat
als je 80 bent je niet achter de geraniums zit. Dan kan je lekker
internetten en mailen met de kleinkinderen. Het heeft ook praktische
voordelen. Mijn man kan wel internetten en hij zoekt zo alle
aanbiedingen van winkels op internet. Dat wil ik ook zelf kunnen doen, ik
wil mijn man er niet meer voor nodig hebben. Ik wil niet afhankelijk van
hem zijn, maar het zelf graag kunnen. Ik internet nu onder begeleiding
van mijn man. Hij zit dan naast me en laat zien hoe het moet. Hij heeft
heel veel computerervaring, al sinds de computer in opkomst kwam, en
hij heeft in zijn loopbaan diverse cursussen gehad.

Ik denk dat het wel belangrijk is om te leren internetten. Stel je kunt
straks de deur niet meer uit, dan kun je je boodschappen via internet
bestellen en thuis laten bezorgen. Er wordt niet anders meer gedaan dan
internetten, het is echt iets van deze tijd. Misschien kun je straks niet
eens meer in een telefoonboek kijken. Als je 80 bent, dan wil je er
misschien niet meer aan beginnen, maar ik moet nog wel even, ik hoop
toch nog weltwintig jaar mee te gaan, en als je dan ziet wat er de laatste
jaren allemaal verandert is, dat kun alleen maar erger worden. Je bent
anders eigenlijk onmondig. De techniek gaat vooruit en je wilt toch
kunnen meepraten. Nu weet ik niet waar ze het over hebben, dat is ook
een motivatie geweest om een cursus te gaan volgen. Je hoort al die
termen over Windows XP, harde schijven, zachte schijven. Ik wil mee
kunnen praten en zelf eens wat op kunnen zoeken. Ik kan het nog niet
zo goed maar, ik wil het wel gaan gebruiken. Niet dat ik dat zo gauw zou
gaan doen, maar voor als ik slecht ter been wordt. En stel dat mijn man
er straks niet meer is. Ik heb ook een mobiele telefoon maar SMS-en kan
ik nog niet. Mijn man deed het tot nu toe wel. Maar dat is hetzelfde als
met internet. Stel hij is er niet meer, dan moet ik het toch allemaal zelf
kunnen.”

door Marion Duimel
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8.1 Kijken in de glazen bol

De vergrijzing van de bevolking en de sterke ICT-ontwikkelingen vormen bijzon-
dere uitdagingen voor Westerse landen. In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe
de grote groep ouderen in de toekomst gebruik zou kunnen maken van nieuwe
informatie- en communicatietechnologieën. Het is niet de bedoeling om te voor-
spellen hoe die verhouding er precies zal uitzien binnen een vijfentwintigtal jaar.
Wel worden mogelijke scenario’s aangereikt. Zij dienen beschouwd te worden
als een springplank naar creatief denken over bedreigingen en kansen in de toe-
komst, en als een hulpmiddel bij het uitstippelen van beleidsmaatregelen (Da-
vies et al. 2001).

De gepresenteerde scenario’s zijn het resultaat van de eerste fase (december
2003-februari 2004) van het project ‘Kleurrijk Vlaanderen Kleurt Grijs’, uitge-
voerd door het Centrum voor Publieksonderzoek (Cepo) van de K.U.Leuven in
opdracht van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch
Aspectenonderzoek (viWTA).1

Om te komen tot toekomstscenario’s over ouderen en ICT in 2030 werd door
het onderzoeksteam een beroep gedaan op drie verschillende bronnen: 1) de
bestaande onderzoeksliteratuur, 2) twee delphigesprekken met telkens vijf ex-
perts uit verschillende domeinen, en 3) focusgroepgesprekken bij respondenten
van middelbare leeftijd (40/50-ers) en bij senioren (60/70-jarigen). De informa-
tie afkomstig uit het ‘deskbased’ onderzoek en de ‘human sources’ maakte het
mogelijk om de verschillende onzekerheden in dit domein in kaart te brengen.
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Die kunnen gegroepeerd worden onder de noemers: ‘Kenmerken van de oude-
ren van de toekomst’ en ‘Kenmerken van de technologie van de toekomst’. De
variabelen worden hieronder eerst beschreven. Vervolgens worden twee ‘key
drivers’ geselecteerd. Op basis van hun invulling en onderlinge combinaties,
worden tenslotte vier mogelijke toekomstbeelden rond ouderen en ICT in 2030
geschetst.

8.2 Factoren die de toekomst rond ouderen en ICT in 2030
zullen bepalen

Kenmerken van de ouderen van de toekomst

Demografie en gezondheid
Gezondheid zal zonder twijfel één van de belangrijkste thema’s zijn in 2030. De
vooruitzichten van het NIS (zie tabel 8.1) tonen een vergrijzing van de Belgische
bevolking aan. Oorzaken daarvan zijn de dalende geboortecijfers sinds 1965 en
de toegenomen levensverwachting (Deleeck 2000: 30-45; Callewaert en De
Maeseneer 2000: 47-57; Lesthaeghe et al. 1998). Bovendien is er sprake van
een vergrijzing binnen de vergrijzing. Hiermee verwijst men naar de sterke toe-
name van de categorie hoogbejaarden binnen de ouderen. Gezien deze demo-
grafische evoluties zal gezondheid wellicht een zeer belangrijk thema zijn in
2030. Het is immers vooral in de laatste fase van het leven dat mensen met
gezondheidsproblemen te kampen hebben (Demarest et al. 2002). Enerzijds zal
er zonder twijfel een zeer grote groep zorgbehoevende ouderen (de hoogbejaar-
den) zijn, anderzijds is er nog een groep ‘jongere, actieve ouderen’ waarmee het
twee kanten kan opgaan. Terwijl sommige experts vermoeden dat mensen lan-
ger gezond zullen blijven en dus een groot deel van hun pensionering nog steeds
erg actief kunnen zijn, geloven anderen dat onevenwichtige voeding en onge-
zonde leefgewoonten (bijvoorbeeld te weinig beweging) zullen zorgen voor een
afname van de gezondheidsverwachting (delphi’s, Milisen en Abraham 2002).

TABEL 8.1 Bevolkingsvooruitzichten 2010-2030: veroudering van de Belgische bevolking, per
leeftijdsgroep

2010 2020 2030

60-69 jaar 1.130.593 1.362.588 1.413.963
70-79 jaar 834.571 956.634 1.180.825
80-89 jaar 468.771 492.567 612.679
90-99 jaar 68.073 113.555 131.264
100 jaar en meer 1.886 2.487 4.256

Bron: NIS (2002)
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ICT zal op het vlak van de gezondheidszorg in 2030 vast en zeker heel wat te
bieden hebben (delphi’s). Er kan vooral een vooruitgang worden verwacht wat
betreft de prognose en diagnose. Die kan ertoe leiden dat de levenskwaliteit van
zowel de actieve bejaarden als van de hoogbejaarden aanzienlijk verbetert. An-
derzijds kan ICT ondersteuning bieden bij de reorganisatie van de gezondheids-
zorg, die nodig zal zijn door de stijging van het aantal zorgbehoevenden en de
daling van het aantal artsen. Experts opperen dat tegen 2030 een deel van het
screeningsproces van een arts kan overgenomen worden door ICT. Een patiënt
zou bijvoorbeeld op internet een vragenlijst kunnen invullen, waarna hij onmid-
dellijk een diagnose krijgt (zie ook Hoving 2002).

Werk versus vrije tijd
Een groot deel van het onderzoek rond ouderen, heeft te maken met de arbeids-
participatie van deze groep (Van Dender 1993; Simoens en Denys 1997; De-
leeck 2000; Van Wichelen 2002). Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw ver-
toont de totale hoeveelheid pensioenuitgaven een constant stijgende trend. Dit
kan verklaard worden door de demografische evolutie, maar ook doordat de
aard van de pensioenen totaal veranderd is. Meer en meer hebben ook vrouwen
een volledige carrière achter de rug en worden er dus twee pensioenen per gezin
uitbetaald. Gezien de voorspellingen wat betreft de toekomstige demografische
ontwikkelingen, zal tegen 2030 deze pensioenlast nog fors gestegen zijn. Op dat
moment zal de naoorlogse generatie (geboren tussen 1945 en 1965) massaal het
arbeidsproces verlaten en willen genieten van hun oude dag (Deleeck 2000).

De arbeidssituatie zal er in 2030 wellicht totaal anders uitzien. Vermoedelijk
zullen mensen een langere loopbaan tegemoet gaan, omdat anders de pensioen-
kosten niet te financieren blijven. Een loutere verlenging van de arbeidsperiode
is echter onwaarschijnlijk, gezien de gehechtheid van de huidige werknemers
aan een vroege uitstapleeftijd. Daarom zal de algehele loopbaan in de toekomst
waarschijnlijk minder intensief zijn. Zo zal er flexibel worden omgesprongen
met allerhande tijdelijke uitstapmogelijkheden omwille van bijvoorbeeld zwan-
gerschap en sabbatjaar. Ouderen kunnen in een dergelijk systeem ook op een
efficiënte manier worden ingeschakeld, bijvoorbeeld in een mentorfunctie.

De toekomstige arbeidsorganisatie is een belangrijke bepalende factor voor
de manier waarop ouderen in 2030 met ICT zullen omgaan. Het al dan niet
hebben van werk, bepaalt immers de hoeveelheid vrije tijd, het gezinsinkomen
en de gelegenheid om met nieuwe ICT in contact te komen.

Huisvesting
Ouderdom gaat steeds gepaard met een aantal psychische en fysische verande-
ringen. Het zicht en gehoor gaan achteruit, men wordt iets minder mobiel enzo-
voort. Deze evoluties kunnen ervoor zorgen dat ouderen minder in staat zijn om
zelfstandig te wonen. Onderzoek toont nochtans aan, dat een overgrote meer-
derheid van de bejaarden de wens koestert om zo lang mogelijk thuis te wonen
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(Raymaekers en Vanderleyden 1998). Institutionele woonvormen, zoals woon-
zorgcomplexen voor ouderen, willen ze enkel in overweging nemen indien alle
andere opties, zoals bijvoorbeeld bij kinderen inwonen, uitgesloten zijn. Door
de verkleining van de familiale netwerken (Jacobs en Audenaert 2000), nemen
deze alternatieven echter af.

Omdat ouderen klaarblijkelijk vaak op zichzelf zijn aangewezen en dit ook zo
lang mogelijk zo proberen te houden, hebben ze er baat bij hun huizen zo goed
mogelijk aan te passen aan de veranderende situatie. Hier kan ICT een belangrij-
ke rol spelen. Nieuwe technologieën specifiek gericht op het verhogen van de
veiligheid en de autonomie van senioren zullen door hen ook makkelijk aan-
vaard worden indien ze gebruiksvriendelijk en betaalbaar zijn (zie hierover ook
de bijdrage van Johan van der Leeuw aan dit boek).

Waarden en opvattingen van de toekomstige generatie ouderen
De 65 tot 85-jarigen van 2030 maken deel uit van wat vandaag ook wel de
babyboomgeneratie genoemd wordt: de groep van mensen geboren tussen 1945
en 1965. Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke kenmerken
van deze generatie, wanneer men nadenkt over de toekomst rond ouderen en
ICT. De babyboomers zullen immers een ander soort senioren vormen dan de
huidige ouderen.

De babyboomers zijn opgegroeid in een periode van naoorlogs optimisme en
een florerende economie, terwijl ze tegelijkertijd met de koude oorlog werden
geconfronteerd (Merdes 2003: 25-31). Deze tijdsgeest heeft een generatie ge-
vormd die gekenmerkt wordt door het motto: ‘als we niet lang leven, kunnen
we tenminste goed leven’. Een belangrijke uiting van deze levensfilosofie is het
‘consumentisme’ van deze groep (in tegenstelling tot de spaarzaamheid van de
oorlogsgeneratie), Voorts zijn heel wat babyboomers tijdens hun leven in aanra-
king gekomen met computers (bijvoorbeeld op het werk) en andere technolo-
gieën (zoals GSM). Daardoor zullen zij in de toekomst misschien minder huiver-
achtig staan ten opzichte van nieuwe toepassingen (delphigesprekken).

Senioren: één groep?
Hoewel er vaak gesproken wordt over ‘de ouderen’ of ‘de senioren’ mogen ze
allerminst over één kam geschoren worden. Onderzoek toont aan dat verschil-
lende groepen binnen de seniorenpopulatie kunnen onderscheiden worden. Leir-
man (2000; delphi’s) identificeert op basis van Tréguer vier categorieën, met
eigen kenmerken en interessesferen (die wellicht niet alleen leeftijds- maar ook
cohortegebonden zijn). De huidige ‘pre-senioren’ (55-65 jaar) zijn geïnteres-
seerd in consumptie/economie, het gebruik van media en technologie en aller-
hande vrijetijdsbestedingen, zoals sport, reizen en dergelijke. De ‘jong-senioren’
(66-75 jaar) vormen de tweede groep. Ook zij houden zich graag bezig met
vrijetijdsbestedingen, als sport en reizen, maar ze hebben ook interesse in hun
familie, cultuur/levenskunst en maatschappelijke participatie. De ‘bedaagde se-
nioren’ (76-85 jaar) zijn volgens Leirman dan weer meer begaan met gezond-
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heid en zorg, alsook met hun huisvesting en zingeving. Tot slot is er de categorie
van de ‘hoogbejaarden’ (86+jaar) die enkel nog geïnteresseerd zijn in ‘gezond-
heid en zorg en het opmaken van de eindbalans’.

Gezien de stijging van de levensverwachting zal de leeftijdsgrens voor deze
categorieën in 2030 wellicht met minstens vijf jaar naar boven verschoven zijn.

Het is verder belangrijk om voor ogen te houden dat dit slechts één van de
indelingen is die gemaakt kan worden ten aanzien van ouderen. Naast de leef-
tijd, kunnen ook andere criteria (zoals gezondheidstoestand, economische rijk-
dom, hoeveelheid sociale contacten) gehanteerd worden ter onderscheiding.

Volgens de experts van de delphigesprekken, bijvoorbeeld, bestaat de kans
dat we in 2030 grosso modo twee groepen van bejaarden kunnen onderschei-
den: een groep ‘healthy wealthy’ bejaarden, die een hoge opleiding genoten
hebben, meer welgesteld zijn, over nieuwe technologieën beschikken en de ca-
paciteiten hebben om er gebruik van te maken. Daarnaast zal er ook een groep
ontstaan die deze kansen niet krijgt, omwille van financiële redenen en een ge-
brek aan vaardigheden.

Kenmerken van de technologie van de toekomst

Voortzetting van pc-gebaseerde technologie of paradigmashift?
Hoe de nieuwe technologieën er in 2030 exact zullen uitzien, is op dit moment
nog onzeker. Een meta-analyse van toekomststudies (Davies e.a. 2001) onthult
onder meer de volgende trends op het vlak van ICT: 1) groei van ICT-technologie
(toegenomen technologische globalisering), 2) grotere verfijning van compu-
ters, 3) toenemend gebruik van ICT in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, de
vrije tijd en de industrie, 4) toenemend gebruik van artificiële intelligentie, en 5)
groter gebruik van nanotechnologie en geminiaturiseerde technologie. Over de
toekomstige acceptatie van ICT bestaan tegenovergestelde meningen: sommige
studies voorspellen een hogere penetratie, andere een grotere kloof tussen de
‘haves’ en de ‘have nots’.

In het rapport ‘Sector Futures. Shaping the future of ICT’ (EMCC 2003) over
de toekomst van ICT (voor 2010) worden de hierboven vermelde (en andere)
resultaten samengevat in twee alternatieve scenario’s: ‘stumbling along’ en ‘gra-
ve new world’. In het eerste geval zijn de communicatie- en informatietechnolo-
gieën van de toekomst een voortzetting en evolutie van wat vandaag reeds op de
markt is. In het tweede geval is er sprake van een radicale shift. Tabel 8.2 geeft
een overzicht van de kenmerken die eigen zijn aan de technologieën van nu (en
van toekomstige technologieën indien deze inderdaad voornamelijk een voort-
zetting zijn van wat reeds bestaat) en van de Ambient Intelligence-technologie,
die bijvoorbeeld een radicale shift vertegenwoordigt.
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TABEL 8.2 ICT: Voortzetting van huidige technologieën versus radicale shift?

 Huidige technologieën Toekomst?

– pc-gebaseerd – de omgeving is de interface
– schrijven en lezen – gebruik van alle zintuigen
– text based information search – context-gebaseerde kennisverwerking
– beperkte bandbreedte/apart netwerk – oneindige bandbreedte/convergentie
– mobiele telefonie – mobiele/draadloze

multimediatoepassingen
– microschaal – nanoschaal
– silicoongebaseerd – nieuwe materialen
– e-services die pas ontstaan

Bron: Aangepaste versie van Friedewald en Da Costa (2003)

Volgens de experts die deelnamen aan de delphigesprekken, zal er tegen 2030
naar alle waarschijnlijkheid een paradigmashift optreden en zullen de nieuwe
technologieën niet louter een voortzetting zijn van wat vandaag reeds op de
markt is. Deze radicale verandering zal zich echter niet op alle domeinen even
sterk manifesteren.

De ICT van de toekomst: enkele toepassingsgebieden en concrete
voorbeelden2

In de gezondheidszorg kan een dergelijke drastische wijziging worden verwacht.
De ICT-mogelijkheden op het vlak van de preventie, genezing, zorg en admini-
stratieve ondersteuning zijn immers enorm. Bovendien ligt de aanvaardingsgraad
van technologieën die iets kunnen betekenen voor de gezondheid heel hoog,
omdat de gebruikers er duidelijk het nut van inzien. Ook lijken de overheid en
de bedrijven geneigd om te investeren in deze toepassingen.

Voorbeeld: Permanente monitoren van de gezondheid
De gezondheid van personen zal permanent in de gaten gehouden kunnen
worden op afstand. Dit betekent dat mensen, via sensoren op of in het lichaam,
of via intelligente kleding, in rechtstreeks contact met hun arts of ziekenhuis
zullen staan. Dat maakt het mogelijk om tijdig in te grijpen wanneer iets fout
loopt of dreigt mis te gaan. Deze toepassing is bijzonder interessant voor
senioren. Naarmate men ouder wordt, krijgt men immers met meer gezond-
heidsproblemen te maken.

Ook op het vlak van de huisvesting kunnen een aantal ontwikkelingen worden
verwacht. Dit betekent echter allerminst dat de woning van 2030 er erg futuris-
tisch zal uitzien. Technologieën worden alsmaar ingenieuzer (zij maken bijvoor-
beeld deel uit van het behang), wat laat vermoeden dat het huis van 2030 wat
betreft uitzicht niet in grote mate zal verschillen van dat van vandaag. Heel wat
van de toepassingen in dit gebied kunnen het leefcomfort en de zelfredzaamheid
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van de oudere in sterke mate verhogen. Hierbij moet men denken aan: huisau-
tomatisering, communicatie, rust en ontspanning (bijvoorbeeld ‘het intelligente
bed’), werk en leren.

Voorbeeld: domotica
Terwijl domotica vandaag vooral bij welgestelde mensen ingeburgerd zijn, zal
de verspreiding ervan veel breder zijn in 2030. Door bijvoorbeeld het scan-
nen van het oog bij thuiskomst, wordt een persoon bij het systeem aange-
meld. Hierop wordt in het intelligente huis alles onmiddellijk aangepast aan
de voorkeur van die persoon (juiste temperatuur, lievelingsmuziek, dimmen
van de lichten enzovoort) Het feit dat heel wat apparaten automatisch wor-
den bediend, is een belangrijk voordeel voor mensen met een fysieke handi-
cap.

De begrippen ‘monitoring’ en ‘veiligheid’ duiken ook op in de sfeer van verkeer
en mobiliteit. Toekomstige ICT maakt het voor overheidsinstanties bijvoorbeeld
mogelijk om de verkeerssituatie permanent te volgen (via sensoren die aan voer-
tuigen worden bevestigd) en eventueel te sturen. De individuele gebruiker kan
een beroep doen op ICT voor permanente reisbijstand. Een veiligheidssysteem in
de wagen kan de chauffeur ook attent maken op mogelijke gevaren.

Voorbeeld: monitoring van de bestuurder
Lichaamssensoren of videosensoren kunnen de fysieke toestand van de auto-
bestuurder controleren. Bij tekenen van stress, inalertheid, dronkenschapen
dergelijke worden waarschuwingen gegeven, of intervenieert het systeem au-
tomatisch. Voor ouderen die te kampen hebben met fysieke belemmeringen,
biedt de assisterende autotechnologie de mogelijkheid om langer mobiel te
blijven.

Ook het bedrijfsleven en de overheidssector zullen niet achter blijven op het
vlak van implementatie van nieuwe ICT-mogelijkheden. Nieuwe ontwikkelingen
zullen hun weg naar de (virtuele?) kantoren en administraties vinden. De uit-
breiding van de e-commerce- en e-governmenttoepassingen, eventueel in een
draadloze omgeving, kunnen de oudere consument en burger (van op afstand)
betrekken bij deze aspecten van het dagelijkse leven.

Ten slotte zullen ook op het vlak van ontspanning, leren en sociale contacten,
nieuwe technologieën geïmplementeerd worden. De vergroting van de band-
breedte zal een heel aantal toepassingen op het vlak van real-life experience,
entertainment en communicatie met familieleden mogelijk maken. Opnieuw,
dit wil helemaal niet zeggen dat de authentieke vormen van communicatie zul-
len verdwijnen. Face-to-face communicatie wordt door mensen nog steeds ho-
ger ingeschat dan contact onder elektronische vorm.
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Hoe radicaal de verandering op bepaalde domeinen ook zal zijn, er mag niet
vanuit gegaan worden dat de wereld er totaal anders zal uitzien. Authentieke
waarden blijven ook in 2030 belangrijk. Een radicale shift op bepaalde domei-
nen is technologisch gezien perfect mogelijk, maar kan niet op alle gebieden
verwacht worden.

Toekomstige houdingen tegenover nieuwe technologieën
Hoe mensen in 2030 tegenover ICT zullen staan, valt vandaag moeilijk te voor-
spellen. De stijging van het algemene scholingsniveau en de vertrouwdheid met
huidige ICT-toepassingen kunnen aanleiding geven tot een positieve attitude te-
genover nieuwe technologische ontwikkelingen. Anderzijds houden verschillen-
de toekomstscenario’s (onder meer het ‘Report on pan-European scenario-buil-
ding’ (Prisma scenario team 2002a) en ‘Sector Futures, Pan-European changes
and Trends in service delivery’ (Prisma scenario team 2002b) rekening met een
mogelijke groeiende mentale weerstand tegen de verdere technologiesering van
het leven bij de bevolking, die gebaseerd is op de (perceptie van de) daarmee
gepaard gaande risico’s voor de kwaliteit van het leven.

Welke houding de ouderen in 2030 aannemen tegenover nieuwe ICT, zal voorts
ook afhangen van de mate waarin er bij de ontwikkeling van nieuwe technolo-
gieën wordt rekening gehouden met hun specifieke behoeften, wensen en be-
perkingen (Bosma et al. 2000).

Positieve en negatieve gevolgen van (non-)adoptie van ICT door ouderen
Zoals hiervoor reeds meermaals werd aangehaald, kunnen de informatie- en
communicatietechnologieën een belangrijke invloed hebben op het leven van de
toekomstige ouderen. In dit onderdeel worden de voordelen/kansen versus de
nadelen/gevaren nog even kort op een rij gezet (delphigesprekken).

De toekomstige ICT kunnen enerzijds zorgen voor de ‘empowerment’ van
ouderen. Zij kunnen ertoe leiden dat ouderen langer gezond en zelfstandig le-
ven, in sterkere mate deelnemen aan heel het maatschappelijk leven, en goede
banden onderhouden met andere generaties (‘twinning’). Of anders geformu-
leerd: door het gebruik van ICT worden ouderen minder behoeftig (er is functie-
winst in plaats van functieverlies) en raken ze minder geïsoleerd.

Anderzijds zijn er ook nadelen en gevaren verbonden aan de ICT-ontwikkelin-
gen. Zo zou er een groeiende kloof kunnen ontstaan tussen de ‘information rich
and the information poor’, tussen de ‘haves and the have nots’, tussen diegenen
met en zonder het verlangen en de middelen om nieuwe ICT aan te schaffen. De
kloof zou kunnen optreden tussen de jongere en de oudere generaties, maar ook
binnen de oudere generaties zelf. Bij de ouderen die uiteindelijk gebruik maken
van de technologische toepassingen, bestaat verder het gevaar van technologie-
afhankelijkheid (functieverlies in plaats van functiewinst) en vervreemding. Ten
slotte vormen ook veiligheids- en privacy-issues een uitdaging.
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8.3 Vier toekomstscenario’s rond ouderen en ICT in 2030

Op basis van de informatie uit de literatuur, de delphigesprekken met experts en
de focusgroupinterviews met (toekomstige) senioren kunnen twee sleutelvaria-
belen rond de toekomst van ouderen en ICT geselecteerd worden: de aard van de
technologie van de toekomst (sterk geavanceerd of niet) en de adoptiegraad bij
ouderen (hoog of laag). Op basis van een assenstelsel – met voor elke variabele
twee dimensies – resulteert dit in vier mogelijke scenario’s voor de toekomst van
ouderen en ICT in 2030. Daarin staan telkens verschillende positieve en negatie-
ve gevolgen van de (non-)adoptie van de technologieën door de seniorenpopu-
latie centraal. Elk scenario veronderstelt echter ook een specifieke invulling van
andere (dan sleutel-) variabelen, en een situering binnen een ruimere socio-
economische context.

Beschrijving scenario 1: Techno Power
In 2030 maakt België deel uit van een uitgebreid en verenigd Europa, dat actief
participeert in een globaal systeem. De economie draait goed en er is een hoge
welvaart. We leven in een multiculturele, verdraagzame wereld. De technologie
is vergevorderd. Ambient intelligence (de intelligente omgeving), virtual agents
(die helpen bij het omgaan met technologie en informatie), en alle vormen van
mobiele (wireless) communicatie zijn sterk aanwezig. Die technologie verschilt
sterk van de pc-gebaseerde technologie van weleer. Ze is enorm gebruiksvrien-
delijk en laagdrempelig. Ook de ouderen van 2030 hebben de nieuwe technolo-
gische toepassingen zonder problemen aanvaard en geïntegreerd in hun dage-
lijkse leven. Het feit dat bedrijven de senioren als consumentenmarkt hebben
ontdekt en meer en meer hun reclame, diensten, en interfaces hebben afgestemd
op deze lucratieve groep, heeft daar sterk toe bijgedragen. De meeste senioren
kunnen zich de technologieën ook financieel veroorloven: enerzijds omdat zij
een kapitaalkrachtige groep vormen, mede doordat velen van hen nog actief
deelnemen aan het beroepsleven, anderzijds omdat de prijzen voor nieuwe tech-
nologieën betrekkelijk laag zijn, onder meer door overheidsinvesteringen en de
massale markt waarop zij gericht zijn. Intergenerationeel zijn er weinig verschil-
len meer te bespeuren; jong en oud leven, wonen en werken samen in solidari-
teit. Kortom: technologie heeft voor de ‘empowerment’ van senioren gezorgd.
Zij nemen een voorname plaats in, in de samenleving. Van ‘ageism’ is geen spra-
ke meer. Senioren spelen een belangrijke rol op alle maatschappelijke fronten:
in het bedrijfsleven, het culturele leven, de politiek ….

Aan de basis van deze situatie liggen onder meer de overheidsinvesteringen in
de gezondheidstechnologie, en de overheidsstimulansen om tot op hoge leeftijd
te blijven werken. Die hebben ervoor gezorgd dat ouderen langer gezond en
actief blijven, én kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Daardoor is het pro-
bleem van pensioenen en zorglasten grotendeels uit de weg geruimd.
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ADOPTIE

OUDEREN +

BEATLES VERSUS

STONES II

FLOWER POWER II

TECHNO POWER

LITTLE BROTHER

AARD TECHNOLOGIE +

TECHNO POWER: Het eerste scenario wordt gekenmerkt door sterk geavanceerde
technologische toepassingen (paradigmashift), die in hoge mate worden geadopteerd door
ouderen en leiden tot hun ‘empowerment’. Senioren drukken hun stempel op alle
maatschappelijke vlakken. Van ‘ageism’ is geen sprake meer. De intergenerationele
verschillen zijn klein. Nadeel van dit scenario: technologieafhankelijkheid. Dit scenario is
misschien het meest utopische.

LITTLE BROTHER: Ook in het tweede scenario staat ‘ambient intelligence’ centraal. In
tegenstelling tot in het eerste scenario, leidt dit echter niet tot de ‘empowerment’ van de
oudere generaties, maar wel tot het tegenovergestelde. Ouderen raken steeds meer
geïsoleerd en vervreemd. Hoewel groot in aantal, vormen zij een marginale groep.
Jongeren hebben het voor het zeggen. Zij schakelen de nieuwe technologieën ook in om
de ouderen ‘bij te staan’. Bij ouderen wekt dit evenwel een sterk gevoel van ‘gecontroleerd
worden’ op. De kloof tussen de jongere en de oudere generaties is groot. Dit scenario is
het ‘worst case’- of ‘doemscenario’ voor de toekomst van ouderen en ICT in 2030.

FLOWER POWER II: In dit scenario is de technologische vooruitgang matig; vooral omdat
er een grote mentale weerstand is in de maatschappij tegen de verdere technologiesering
van het leven. De ouderen nemen het voortouw in de strijd om ‘authenticiteit’ en de
terugkeer naar ‘face-to-face’-contacten. De ‘babyboomers’ beleven hun tweede jeugd.
Keerzijde van de afwijzing van nieuwe technologieën: gemiste kansen? Ook dit scenario is,
net zoals het Techno Power’ scenario, een positief scenario voor de ouderen van 2030.

BEATLES VERSUS STONES II: In dit scenario is de technologische vooruitgang eveneens
beperkt. Van een heuse paradigmashift is geen sprake. De pc-gebaseerde technologie
overheerst nog steeds. Toch is er een groeiende kloof binnen de groep ouderen. Aan de
ene kant is er de grote groep ‘healthy wealthy’ senioren, die de nieuwe technologische
toepassingen aanwenden om hun leven nog te verbeteren. Aan de andere kant zijn er de
minderbedeelde en de minder gezonde ouderen, die niet in staat zijn om zich de nieuwe
technologieën toe te eigenen. Niet de intergenerationele verschillen staan in dit scenario
centraal, wel de intragenerationele. Dit scenario is misschien het meest realistische.

FIGUUR 8.1
Vier scenario's rond de toekomst van ouderen en ICT
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De gemiddelde senior is dus gezond, werkt, en leeft heel actief. Het lijkt wel
of hij altijd te weinig tijd heeft. Op het werk fungeert hij vaak als mentor van
jongere werknemers. Ook daar is de technologie trouwens opvallend sterk aan-
wezig. De oudere wordt bijgestaan door persoonlijke assistenten, waarvan de
meeste uiteraard computers zijn, en de internationale contacten worden onder-
houden via ‘virtuele’ vergaderingen. Door de daling van de algemene arbeids-
tijd, zowel voor de jongeren als de ouderen (de vele arbeidskrachten – virtueel
en menselijk – maken het werk immers licht), is er nog voldoende tijd voor de
andere dingen van het leven: ontspanning, sociale contacten, leren, …

De relatief beperkte groep hulpbehoevende senioren – vooral bestaande uit
hoogbejaarden van 100-plus – wonen, net als andere hulpbehoevende catego-
rieën, in woonvoorzieningen tussen gezonde mensen. Zij leven vrij zelfstandig
dankzij de technologie. Hun gezondheid wordt op afstand gemonitored via in-
gebouwde chips of intelligente kleding, en hun huis bevat domoticatoepassin-
gen die tegemoetkomen aan hun handicaps. Verder biedt de geavanceerde tech-
nologie talrijke mogelijkheden voor ‘virtueel’ gezelschap. Tele-verzorging is de
norm. In noodgevallen en voor dagelijkse klussen en face-to-face-contact kun-
nen zij een beroep doen op de gezonde medebewoners in hun wooncomplex.
Integendeel tot wat in 2004 de norm was, bestaan er in 2030 geen bejaardente-
huizen meer. Van ‘ghettovorming’ is geen sprake. Zoals gezonde mensen hulp-
behoevenden helpen, helpen jongeren en ouderen elkaar ook in hun intergene-
rationele woonvormen.

Terwijl er heel wat nieuwe technologieën op de oudere afkomen, is het ech-
ter niet zo dat er sprake is van een ‘overload’ aan informatie of van keuzever-
lamming. Alles is ‘op maat gemaakt’ en de ‘intelligent agents’ fungeren eigenlijk
als de ‘gatekeepers’. Anderzijds blijkt er toch een prijskaartje aan de technologi-
sche evolutie te hangen: mensen (vooral ouderen) zijn zich bewust van hun gro-
te technologieafhankelijkheid. Zij kunnen niet meer zonder technologie. Als dat
toch gebeurt, valt heel hun leven in duigen.

Beschrijving scenario 2: Little Brother
In 2030 is België een technologisch geavanceerd, maar sociaal verdeeld land. Er
is een kloof tussen diegenen die meekunnen in het globale, technologische tijd-
perk, en diegenen die omwille van financiële of kennisredenen zijn uitgesloten
van actieve participatie in de samenleving. Een belangrijke kloof is deze tussen
de jongere en de oudere generaties. De eerste groep heeft snel gebruik gemaakt
van de nieuwe hoogtechnologische toepassingen, die in eerste instantie vooral
gericht waren op het bedrijfsleven en een efficiëntere productie, maar nadien
ook de andere domeinen van de samenleving veroverden. De oudere groep daar-
entegen, is minder bij de tijd. In tegenstelling tot wat vroeger werd beweerd, is
de adoptie van de Ambient Intelligence-technologie voor hen geen evidente zaak
geworden. Zij kijken meewarig naar de manier waarop hun kinderen en klein-
kinderen omgaan met de nieuwe toepassingen. Voor iemand die is opgegroeid
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met een televisietoestel, en op latere leeftijd heeft kennisgemaakt met pc’s en
GSM-toestellen, zijn die hoogtechnologische snufjes wel erg vreemd en beang-
stigend. (‘Wie spreekt er nu tegen muren?’ – ‘Al die elektronica en straling zijn
vast niet goed voor de gezondheid’). Bovendien kosten ze ook heel wat geld, en
met de kleine pensioenen die in 2030 worden uitgekeerd, is het voor veel oude-
ren niet evident om ze ook in huis te halen. Daarbij komt nog dat de technologie
ook niet is aangepast aan – en niet gebruiksvriendelijk is voor – de senioren-
groep. Oorspronkelijk werd de technologie enkel ontwikkeld met het oog op
een efficiëntere bedrijfsproductie en niet met de specifieke noden en beperkin-
gen van ouderen in gedachten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ouderen
moeilijk kunnen omgaan met de nieuwste technologieën, zoals de nanomulti-
machine (NMM), een zeer compact toestelletje dat duizenden functies integreert.

De jongere garde, vooral de hoger opgeleiden onder hen, controleert dus de
technologie, en lijkt daardoor ook de meeste zeggenschap te hebben op zowel
het economische als het politieke domein. ‘Ageism’ is sterk aanwezig. Ouderen
betekenen niet veel meer in het moderne bedrijfsleven of op maatschappelijk
gebied. Zij worden als hulpeloos beschouwd en ook als zodanig behandeld.

In het moderne verkeer komt dat bijvoorbeeld zeer goed tot uiting. De stan-
daard ingebouwde intelligente technologie in de auto zorgt ervoor dat het voer-
tuig onmiddellijk via rijstijl, gewicht, stem, vingerafdruk en dergelijke herkent
dat een oudere persoon het bestuurt. Daarop neemt het systeem automatisch de
controle over de wagen gedeeltelijk over ‘om het werk van de oudere te verlich-
ten en de veiligheid te bevorderen’. Dit terwijl de oudere misschien liever zelf
zou willen rijden. De oudere heeft in dit geval, net zoals in zovele andere alle-
daagse zaken, geen keuze. Hij heeft een sterk gevoel van machteloosheid, van
controleverlies over zijn eigen leven.

De gemiddelde senior is in 2030 met pensioen en heeft een vrij passief en
geïsoleerd leven. De beperkte financiële middelen laten geen actieve tijdsbeste-
ding toe. En ook de gestegen criminaliteit, die veroorzaakt wordt door de grote
sociaal-economische kloof, zorgt ervoor dat ouderen vaak niet meer uit hun
huis durven komen. Veel senioren zijn depressief en brengen een groot deel van
hun tijd door met het kijken naar één van de vele multimediastations. De oude-
ren in deze samenleving vervelen zich, zijn verbitterd, ontevreden en depressief.

De hulpbehoevende senioren moeten vooral een beroep doen op de vrijwilli-
ge inzet van hun gezondere generatiegenoten, of worden ondergebracht in pri-
vate instellingen. Ook in deze nieuwe ouderentehuizen staat efficiëntie centraal.
De kamers zijn uitgerust met de modernste technologie, die bijvoorbeeld toelaat
dat de kinderen of de dokter een virtueel bezoek brengen. Ingeplante chips ma-
ken een constante bewaking van de gezondheid en het hele doen en laten van de
oudere mogelijk. Van privacy is geen sprake meer. Ook hier geldt ‘Big Brother’
– of beter: ‘Little Brother’ – ‘is watching you’.
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Beschrijving scenario 3: Flower Power II
België is er niet in geslaagd een belangrijke rol te spelen op de globale markt.
Multinationals zijn andere oorden gaan opzoeken en vooral de kleine zaken
kennen succes. De economische groei is beperkt, maar sociale en ecologische
waarden floreren. De bevolking rebelleert tegen de overheid en de (economi-
sche) markt. Ze pleit voor decentralisatie, milieubewustzijn en deglobalisering.

De meeste mensen en bedrijven hebben toegang tot een snelle internetverbin-
ding en er is vooruitgang geboekt op het vlak van e-Learning, e-Health, en e-
Government. Toch is er ook een steeds grotere mentale weerstand tegen de
verdere technologiesering van het leven. De ouderen nemen het voortouw in de
strijd om authenticiteit en de terugkeer naar ‘face-to-face’-contacten. Zij willen
opnieuw mensen achter bankloketten, dokters om naartoe te gaan. De introduc-
tie van Ambient Intelligence blijkt mede hierdoor slechts een beperkt succes te
kennen. Zelfs veel jongeren beginnen zich aangesproken te voelen door de ‘anti-
technologische’ ideeën . De blijvende problemen rond de klassieke media (de
beveiliging van het net, computerhackers en spammail) zijn één van de oorzaken
van hún groeiend ongenoegen.

Anderzijds leeft er in deze maatschappij een grote bezorgdheid omtrent het
milieu. Vaak wordt (opnieuw) met een beschuldigende vinger gewezen naar de
technologie (en de massaproductie).

De gemiddelde oudere van 2030 werkt tot hij of zij daar fysiek en mentaal toe
in staat is, weliswaar in een parttime job. Daardoor is er nog voldoende ruimte
voor andere aangelegenheden, zoals studeren – waarbij vaak het principe ‘oude-
ren leren ouderen’ wordt gehanteerd -, sociale contacten, recreatie, spiritualiteit
en ecologisch verantwoord tuinieren. Ook politiek is de senior erg actief. Idea-
listisch als hij is, komt hij op voor thema’s zoals het milieu, anti-technologise-
ring, solidariteit… De gemiddelde oudere in 2030 heeft dus genoeg te doen,
maar zal zich er niet moe voor maken. In tegenstelling tot de jongere, heeft hij
leren genieten zijn (vrije) tijd.

Leven in grote gemeenschappen, voornamelijk met generatiegenoten, maar
ook wel met de ‘uitgebreide’ familie, is weer in. Fysiek of mentaal minder ge-
zonde ouderen worden in deze communes opgevangen. De actieve, nog gezon-
de senioren doen boodschappen, werken in de tuin, poetsen, wassen en dergelij-
ke voor de hulpbehoevende bejaarden. Niets is immers beter dan een echte
helpende hand. Niets is beter dan echt menselijk contact.

Met de gezondheid van de ouderen is het trouwens vrij goed gesteld, ondanks
de afwezigheid van geavanceerde gezondheidstechnologie. De overheid vond
het ethisch en economisch niet verantwoord om te blijven investeren in de ‘on-
natuurlijke’ verlenging van mensenlevens. Uit milieu- en financiële overwegin-
gen zijn mensen fysiek immers zeer actief. Omdat benzine haast onbetaalbaar is
geworden door de nijpende tekorten aan fossiele brandstoffen, gaan ouderen
vaak te voet, of nemen de fiets of het openbaar vervoer naar hun bestemming.
Bovendien lijken de terugkeer naar ‘gezonde’ voeding (die wel gestimuleerd werd
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van overheidswege), de sterke solidariteit (voornamelijk onder ouderen) en de
onthaasting, hun vruchten af te werpen. De babyboomers beleven hun tweede
jeugd.

Beschrijving scenario 4: Beatles versus Stones II
Tussen 2004 en 2030 is er sprake van een matige technologische vooruitgang:
de pc-gebaseerde technologie domineert nog steeds, en Ambient Intelligence-
toepassingen beginnen nu pas van de grond te geraken. Deze evolutie gaat ge-
paard met een verdere segmentering binnen elke generatie tussen de ‘haves’ en
de ‘have nots’. Dit is vooral het geval bij de groep ouderen, en lijkt bij hen ook
de meest verregaande gevolgen te hebben. Aan de ene kant is er een grote groep
‘healthy wealthy’ senioren, aan de andere kant zijn er de minder gegoede en de
minder gezonde ouderen. Doordat de nieuwe technologische toepassingen de
eersten in staat stellen om een beter leven te leiden, leidt de non-adoptie bij de
andere categorieën tot zeer grote verschillen in de levenskwaliteit bij ouderen.

De groep ‘healthy wealthy’ personen bestaat voornamelijk uit hogeropgelei-
de, niet alleenstaande 70 tot 90-jarigen, de jong-senioren en senioren. Zij leiden
een zeer actief leven en maken graag gebruik van de geavanceerde technologie
om die levensstijl zo lang mogelijk te kunnen behouden. Vooral de toepassingen
in het domein van de gezondheidstechnologie, de domotica, en de ‘vrijetijds-
industrie’ kunnen op hun bijval rekenen. Deze ouderen houden bijvoorbeeld
hun eigen elektronisch medisch dossier bij, raadplegen bij ziekte in eerste in-
stantie de online-dokter, en bezitten een reeks van technologische snufjes die
helpen bij het voorkomen en verhelpen van ziekten. Investeringen in domotica,
zoals automatische aanpassing van meubilair aan de persoonlijke noden, zien zij
als een investering in de toekomst, en een garantie voor een lang, zelfstandig
leven. Ook de geavanceerde beveiligingssystemen kennen bij hen veel succes.
Sommige van deze ouderen zijn nog aan het werk, maar de meerderheid van hen
geniet met volle teugen van het pensioen. De technologie verschaft tal van mo-
gelijkheden om de noodzakelijke, maar minder interessante aspecten van het
leven snel af te handelen. E-bankieren, e-administratie, en e-shopping – toepas-
singen die nu helemaal op scherp staan – vormen voor hen geen enkel probleem
en zorgen er voor dat men zich kan concentreren op de aangename zaken. Voor
vrije tijd en sociale contacten vormen technologieën een interessante ‘aanvul-
ling’.

De pre-senioren, de minder gegoede 70/90-jarigen en de vaak alleenstaande,
voornamelijk vrouwelijke hoogbejaarden leiden een minder rooskleurig en zor-
geloos leven, aan de rand van de informatiemaatschappij. Bij de eerste twee
groepen staan financiële beperkingen in de weg van de adoptie van nieuwe tech-
nologieën, die hen uiteraard ook wel interessant lijken. Bij de derde groep vor-
men fysieke en cognitieve beperkingen een hinderpaal bij het gebruik van de –
in hoofdzaak nog ‘domme’ – technologieën. Voor concrete hulp zijn zij daarom
vooral aangewezen op familieleden, of wanneer die niet bestaan (wat vaak voor-
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komt), op hulp van professionele instanties die gefinancierd worden door de
overheid.

De ‘healthy wealthy’ ouderen gebruiken de technologie dus als een ‘empo-
werment tool’, een middel om zo lang en zo goed mogelijk te leven: gezond,
veilig en autonoom. De minder bedeelden en minder gezonden, die juist het
meest zouden baten bij de adoptie van de nieuwe technologische toepassingen,
kijken vanaf de zijlijn toe. Dat maakt deze ‘drop-outs’ nog moedelozer en de-
pressiever. De kloof tussen de verschillende groepen ouderen is dus groter dan
ooit. De senioren leven in totaal andere leefwerelden en lijken volledig naast
elkaar te praten.

8.4 En nu? Discussie en actie!

In dit hoofdstuk werden vier scenario’s rond ouderen en ICT in 2030 beschre-
ven. Zij kregen de titels: Techno Power, Little Brother, Beatles versus Stones II
en Flower Power II, en vertegenwoordigden positieve en negatieve, ‘realistische’
en ‘utopische’ visies.

De scenario’s wilden op die manier de mogelijkheden en kansen versus de
uitdagingen en gevaren rond ouderen en ICT in de toekomst op een beeldende
manier in kaart brengen en aanleiding geven tot maatschappelijke discussies en
acties.

In Vlaanderen gebeurde dit tijdens de tweede en derde fase van het project
‘Kleurrijk Vlaanderen Kleurt Grijs’. De tot toneelstukken uitgewerkte scenario’s
werden opgevoerd voor senioren en samen met hen bediscussieerd. Uit de pei-
ling naar achterliggende waarden vloeide een beeld voort over de meest gewens-
te toekomst rond ouderen en ICT in verschillende levensdomeinen. Die vormde
de uitgangsbasis voor de backcastingoefening, waarin door academici, vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven en beleidsmakers werd teruggedacht naar het
heden, in verschillende stappen of fasen. Dit leidde tot de definiëring van actie-
plannen en korte tot middellange termijnprojecten.3

Hoewel de scenario’s ontwikkeld zijn voor Vlaanderen, lijkt het niet on-
waarschijnlijk dat ze eventueel met kleine aanpassingen ook gebruikt kunnen
worden als een actiestimulerend en beleidsoriënterend instrument in Neder-
land. In beide regio’s – en zelfs in de meeste Westerse landen – zijn immers
gelijkaardige technologische en demografische trends waarneembaar.
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Over SeniorWeb, het Sociaal en
Cultureel Planbureau en Fontys
Hogescholen

SeniorWeb
SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht, de vele
mogelijkheden van internet laten ervaren. SeniorWeb heeft een overzichtelijke
website, met nieuws, tips en tal van mogelijkheden om zelf mee te doen. Vrijwil-
ligers van SeniorWeb geven door het hele land computercursussen, begrijpelijk
en betaalbaar voor iedereen. Wie zich aan wil sluiten bij SeniorWeb, kan lid
worden van de vereniging. SeniorWeb biedt haar meer dan 30.000 leden een
ruim aanbod aan diensten. Zo kunnen leden gratis gebruik maken van een elek-
tronische helpdesk pcHulp en tegen onkostenvergoeding pcHulp aan Huis krij-
gen. Ook kunnen zij zich opgeven voor mailgroepen en gratis internettoegang,
gebruik maken van speciale onderdelen op de website en korting krijgen op
computers en software. Elk kwartaal ontvangen leden het blad Enter, met een-
maal per jaar een cd-rom vol met tips, spelletjes en software.

Cijfers SeniorWeb

2003 2002 2001

Leden 24.000 12.000  7.200
Mailgroepen 65 60 40
Websitebezoekers per maand 450.000 350.000 230.000
Deelnemers online cursussen 10.000 4.000 n.v.t.
Ambassadeurs (vrijwilligers) 1.600 1.500 1.100
Cursisten 45.000 40.000 35.000

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is ingesteld bij Koninklijk Besluit van
30 maart 1973. Het Bureau heeft tot taak:

• wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een
samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel wel-
zijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;
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• bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het
aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doelein-
den te bereiken;

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

Het SCP verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn,
die het beleid van meer dan één departement raken. De minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal en cul-
tureel welzijn verantwoordelijk voor het door het Bureau te voeren beleid.
Omtrent de hoofdzaken van dit beleid treedt de minister in overleg met de mi-
nister van Algemene Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijkrelaties, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Financiën, van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken,
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid.

Het SCP produceert in samenwerking met het Kenniscentrum Grote Steden,
Fontys Hogescholen en het stimuleringsprogramma ‘Maatschappij en de Elek-
tronische Snelweg’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO-MES) het Jaarboek ICT en Samenleving. Tot nu toe versche-
nen er twee edities, te weten:
Jaarboek ICT en Samenleving 2003, J. de Haan en J. Steyaert (red.). Amsterdam:

Boom.
Jaarboek ICT en Samenleving 2004, J. de Haan en O. Klumper (red.).

mAmsterdam: Boom.

Op het terrein van ICT en Samenleving verschenen bij het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) de volgende studies:
Digitalisering van de leefwereld, een onderzoek naar informatie- en communicatie-

technologie en sociale ongelijkheid (2000) L. van Dijk, J. de Haan en
S. Rijken. Den Haag: SCP.

Geleidelijk Digitaal, een nuchtere kijk op de sociale gevolgen van ICT (2001)
J. Steyaert en J. de Haan. Den Haag: SCP.

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

E-cultuur, een empirische verkenning (2002) J. de Haan en F. Huysmans, m.m.v.
J. Becker, K. Breedveld, J. de Hart en M. van Rooijen. Den Haag: SCP.

Cultuur op het web (2002). Jolijn Broekhuizen en Frank Huysmans. Den Haag:
SCP.
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Fontys Hogescholen
Fontys Hogescholen richt zich op beroepsopleiding (initieel HBO, post-HBO,
MSc) en beroepsinnovatie. Eén van de activiteiten binnen de hogescholen is het
lectoraat ‘sociale infrastructuur en technologie’. Daarin richt de aandacht zich
op het snijvlak van de digitale samenleving en sociale kwaliteit, en specifiek op
aangrijpingspunten voor sociale interventies of (lokaal) sociaal beleid.

• Linders, L. (2004). Eenzaamheid in de digitale stad. Eindhoven: Fontys.

• Steyaert, J. en J. de Haan (2001). Geleidelijk digitaal, een nuchtere kijk op
sociale gevolgen van ICT. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

• Steyaert, J. (2002). Het sociale dividend van technologie. Eindhoven: Fon-
tys.

• Steyaert, J. (2003). Digitale kansen voor lokaal sociaal beleid. In: V. Veld-
heer, P. van den Nieuwenhuizen, A. Schoorl, A. Sprinkhuizen en P. Stevens
(red.), Lokaal sociaal beleid (pp. losbladig werk, deel D6). Den Haag: Else-
vier.

• Steyaert, J. (2004). Digitale kansen en burgerschap. In: J. Steyaert en H.
Swinnen (red.), Het soortelijk gewicht van sociaal beleid (pp. 117-130).
Utrecht: Verwey-Jonker.

• Steyaert, J. en N. Gould (2004 (in druk)). The rise and fall of the digital
divide. In: J. Graham, M. Jones en S. Hick (red.), Digital Divide and Back:
Social Welfare, Technology and the New Economy. Toronto: University of
Toronto.

Alle teksten zijn digitaal op te halen via www.fontys.nl onder ‘kennis&onderzoek’.






