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Voorwoord

Informatisering is een van de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen
die op lange termijn onze manier van leven beïnvloeden. Steeds meer infor-
matie komt beschikbaar via moderne informatie- en communicatietechnolo-
gie () en steeds vaker communiceren we via nieuwe technologie. Deze
ontwikkelingen hebben invloed op het dagelijks leven, thuis, op school en op
het werk en op de verhoudingen tussen mensen. Ondanks de grote aandacht
staat de informatisering nog maar aan het begin. Verwacht kan worden dat
dit proces voort zal gaan en dat verschillende levensterreinen er in meer of
mindere mate door zullen veranderen. Inzicht in deze veranderingsproces-
sen is van groot belang.

Om de invloed van technologie op verschillende levensterreinen in kaart
te brengen is gestart met het Jaarboek  en samenleving. Dit jaarboek is het
resultaat van samenwerking tussen het Sociaal en Cultureel Planbureau
() en het programma Social Quality Matters () dat is ondergebracht
bij het Kenniscentrum Grote Steden. Met het jaarboek beogen we een plat-
form te bieden waarop onderzoekers en beleidsspecialisten kennis en infor-
matie kunnen presenteren. Het  en  zullen om beurten het voortouw
nemen bij het samenstellen van de publicatie. Het  heeft dat bij het jaar-
boek  gedaan,  zal dat bij jaarboek  doen.  richt zich daarbij
op de vraag hoe  wel en niet succesvol kan worden ingezet ter bevordering
van de kwaliteit van de samenleving.

Het jaarboek  is totstandgekomen door samenwerking met dr. Jan
Steyaert, lector sociale infrastructuur en technologie aan de Fontys Hoge-
school Sociaal Werk te Eindhoven. De samenwerking tussen hem en het 
leidde eerder tot het -rapport Geleidelijk digitaal, dat de stand van zaken in
het onderzoek naar sociale gevolgen van technologische ontwikkelingen pre-
senteert. Voor het -rapport Van huis uit digitaal beschreef hij het beleid
rond  in het onderwijs. Meer informatie over zijn onderzoeken is
beschikbaar via http://www.fontys.nl/sociaalplatform.

Tot slot willen we graag een woord van dank richten aan het stimulerings-
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programma ‘Maatschappij en de Elektronische Snelweg’ () van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (), omdat
de publicatie van het Jaarboek  en samenleving tot stand komt met hun
financiële steun.

Paul Schnabel Gerard Schouw
directeur  directeur Kenniscentrum Grote Steden
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  en samenleving

Jos de Haan en Jan Steyaert

1.1 Na de hype

De hype rondom internet is voorbij.Vooral de verwachtingen over de nieuwe
economie bleken te hoog gespannen. Veel jonge internetbedrijven gingen in
de afgelopen twee jaar failliet, weinig traditionele bedrijven transformeerden
volledig in webgerichte ondernemingen, de beurskoersen kelderden en keer-
den terug tot een niveau van voor de internetzeepbel.1 In de tussentijd ging
de verspreiding van mobiele telefoons, computers en internettoegang door
en kwamen grote delen van de bevolking in het bezit van de nieuwe appara-
tuur. Na de hype lijkt een stemming te ontstaan dat er eigenlijk niets veran-
derd is en dat het leven zijn ‘normale’ gang hervonden heeft. In dit klimaat
wordt de opmars van de informatie- en communicatietechnologie ()
nogal eens afgedaan als een modieus onderwerp dat zijn beste tijd gehad
heeft. Maar dat de nieuwe technologie zich in de levens van moderne burgers
heeft ingevoegd laat zich niet ontkennen. Hierdoor is aan communicatie met
anderen een nieuwe dimensie toegevoegd en zijn de mogelijkheden om
informatie te vergaren sterk toegenomen. De manier waarop onze levens ver-
anderen onder invloed van  is wellicht minder snel gegaan dan door som-
migen voorspeld is en de veranderingen zijn ook minder ingrijpend geweest
dan voorzien. Desalniettemin worden geleidelijk sociale en maatschappe-
lijke veranderingen zichtbaar. Alle maatschappelijke domeinen, zoals econo-
mie, politiek en educatie, zijn in meerdere of mindere mate door  veran-
derd.

Technologische innovaties zijn altijd een belangrijke kracht achter maat-
schappelijke ontwikkelingen geweest. De laatste twee decennia van de twin-
tigste eeuw kunnen gekenschetst worden als die van de opkomst van  en
zelfs van een nieuw type samenleving, de informatiesamenleving; een
samenleving waarin veel werk, consumptie en communicatie via digitale
media geschiedt. De geleidelijke en voortgaande verspreiding van  heeft
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een aantal veranderingen teweeggebracht in het denken en doen van Neder-
landers en hun onderlinge interactie. Aannemelijk is dat dit veranderings-
proces nog geruime tijd door zal gaan. Het ligt immers in de lijn van het den-
ken over de diffusie van innovaties dat ook verspreiding van de invloed van
 op het dagelijks leven de weg van de geleidelijkheid zal bewandelen. Een
periode van twintig jaar is dan nog kort om te beoordelen of zich transfor-
maties hebben voltrokken. Er is eerder sprake van een evolutie dan van een
revolutie (De Haan en Huysmans b).

Maatschappelijke transities strekken zich niet alleen uit over een lange peri-
ode, maar hebben ook een voedingsbodem in een complexe set factoren. Pro-
ductontwikkeling en -diffusie voltrekken zich in een sociaal en economisch
krachtenveld. De effecten van  liggen daarom niet alleen besloten in tech-
nische mogelijkheden, maar worden voor een groot deel bepaald door de
manier waarop met nieuwe mogelijkheden wordt omgegaan.

Zo verloopt de informatisering van de samenleving parallel aan de indivi-
dualisering. De laatstgenoemde trend kan bijvoorbeeld versterken dat er
meer gebruik wordt gemaakt van individuele informatievergaring via inter-
net dan van collectieve informatievoorziening via de massamedia. Ook de
internationalisering of globalisering is verbonden met de ontwikkeling en
verspreiding van nieuwe technologie. Internet maakt het mogelijk of ver-
sterkt dat steeds meer verkeer van informatie, goederen en mensen de lands-
grenzen overschrijdt. Ten slotte kan ook nog de trend van informalisering
genoemd worden. Dit proces wijst op een afbrokkeling van bestaande hiërar-
chieën en een grotere gelijkheid in menselijke verhoudingen (Schnabel
). Dit leidt tot een meer informele omgang tussen mensen, zelfs als zij
ongelijke statusposities bekleden. Bij de correspondentie kan dit er bijvoor-
beeld aan bijdragen dat de voorkeur voor een meer informeel medium als e-
mail groeit en dat de meer formele contacten in briefvorm aan populariteit
verliezen. Ieder van deze voorbeelden geeft al aan dat er niet van een mono-
causaal verband tussen technologische ontwikkeling en sociaal-culturele ver-
andering gesproken kan worden. Er is eerder sprake van een samenspel van
factoren dan van een eenduidige transformatie.

Dit Jaarboek  en samenleving behandelt een aantal veranderingen in de
levens van mensen die samenhangen met technologische ontwikkelingen.
Het gaat om mensen in al hun verbanden: commerciële, maatschappelijke en
sociale verbanden. Het boek beoogt in de eerste plaats bij te dragen aan het
inzicht in de ontwikkelingen die het gevolg zijn van de opkomst van nieuwe
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technologie. Het brengt daartoe de oogst van wetenschappelijke activiteit
van het afgelopen jaar samen. De vraag naar deze veranderingsprocessen is
echter niet alleen van wetenschappelijk belang, maar heeft ook een beleids-
matige relevantie. Het jaarboek wil dan ook politici en beleidsmakers infor-
meren over de sociale gevolgen van informatie- en communicatietechnolo-
gie. De gevolgen van het gebruik van technologie voor de verdere ontwikke-
ling ervan blijven hier buiten beeld. Nu de dotcomhype voorbij is, er meer
empirisch materiaal beschikbaar komt over bezit en gebruik van , en het
effect van geleidelijke verspreiding van technologie en van de invloed van die
technologie duidelijker wordt, is er ruimte ontstaan voor weloverwogen
beleidskeuzes. De overheid kan geduldig zoeken naar gefundeerde antwoor-
den op vragen naar wat zij moet doen en wat zij kan doen.

1.2 Doelstelling van het jaarboek

Het doel van dit jaarboek is beleidsmakers en het geïnteresseerde publiek te
informeren over centrale vraagstukken rondom sociale gevolgen van  op
een breed scala van beleidsterreinen. In deze informatie neemt de empirische
onderbouwing een vooraanstaande plaats in. Ieder hoofdstuk wordt besloten
met een korte beschouwing van de relevantie van de bevindingen voor het
beleid.

Sociale aspecten van technologie worden in Nederland door verschillende
organisaties onderzocht. Toch mankeert het momenteel aan een platform
waar de aanwezige kennis en informatie samengebracht wordt en in handza-
me vorm beschikbaar komt. Het Jaarboek  en samenleving beoogt daarom
ook een platform te bieden waarop het wetenschappelijke onderzoek naar
technologie en het sociale domein verzameld en gepresenteerd wordt. Een groot
aantal auteurs beschrijft in wisselende samenstelling een selectie van onder-
werpen die niet allemaal jaarlijks terug hoeven te komen. Grote diversiteit
van onderwerpen is eerder het doel dan onderlinge samenhang tussen
hoofdstukken. Net als de informatie op internet zelf, heeft dit jaarboek
zodoende geen centraal thema. Evenmin heeft het de pretentie van volledig-
heid.

Het jaarboek is een resultaat van samenwerking tussen het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau () en het programma Social Quality Matters (), dat
is ondergebracht bij het Kenniscentrum Grote Steden. Het  heeft lange
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tijd weinig onderzoek gedaan naar de invloed van technologische ontwikke-
lingen. Sinds  is echter een inhaalslag gemaakt. In  publiceerde het
 twee onderzoeken over nieuwe . De  Delft verkende de technolo-
gische ontwikkelingen in huishoudens tot  (Bouwman et al. ). In
samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzocht het  verschillen in
bezit en gebruik van nieuwe media in huiselijke kring (Van Dijk et al. ).
Deze onderzoeken vormden de basis voor het continueren van de aandacht
voor  in het -werkprogramma. Vervolgens is een nieuw onderzoeks-
programma opgestart rondom het thema sociale gevolgen van . Om een
gefundeerde beslissing te nemen over relevante onderzoeksvragen is eerst
een state of the art-studie geschreven getiteld Geleidelijk digitaal (Steyaert en De
Haan ). In dit rapport wordt de stand van zaken in het onderzoek naar
sociale gevolgen van technologische ontwikkeling gepresenteerd. Wat zijn
relevante vraagstellingen? Welke theorieën zijn al ontwikkeld? Hoeveel
empirisch onderzoek is voorhanden? Verder wordt aangegeven welke rele-
vante kennisvragen nog onbeantwoord zijn en wat de prioriteiten van het
 zijn. Tevens maakt het rapport dat er weliswaar op diverse plekken in
Nederland aandacht besteed wordt aan de maatschappelijke gevolgen van
, maar dat het er geen platform is waar dat materiaal samengebracht
wordt. Daarom stellen Steyaert en De Haan voor om een jaarboek  en
samenleving te starten.

Niet alleen vanuit de wetenschap is er groeiende interesse in de maatschap-
pelijke effecten van technologie. Ook op beleidsterrein is er de afgelopen
jaren sprake van veel activiteit. Daarbij gaat het zowel om de ontwikkeling
van nieuwe beleidsinstrumenten (zoals digitale trapveldjes en digitale broed-
plaatsen) als het plaatsen van strategische beleidslijnen. Dit laatste gebeurde
onder andere in het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikke-
ling ( ) en het advies van de commissie-Cerfontaine (Commissie-
Cerfontaine ). Als schakel tussen beleidsinstrumenten en beleidslijnen
is het programma Social Quality Matters (), -oplossingen voor soci-
ale kwesties (www.sqm.nl) opgestart. Het krijgt vorm in een samenwerking
tussen het Kenniscentrum Grote Steden () en -/Kennisnetwerk
Sociaal Beleid. Tijdens het vervaardigen van deze eerste editie van het Jaar-
boek  en samenleving werd duidelijk dat  vergelijkbare plannen had om
een jaarboek over de sociale gevolgen van  te starten.  wil zich daarbij
richten op de vraag hoe  wel en niet succesvol kan worden ingezet ter
bevordering van sociale kwaliteit. Na onderling overleg is besloten om beide
plannen op elkaar af te stemmen en met een gezamenlijke reeks te komen.
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Daartoe zal het  in het ene jaar het voortouw nemen en  in het daar-
opvolgende jaar.

Veel onderzoek naar de samenhang tussen  en de samenleving wordt
ondersteund door het stimuleringsprogramma ‘Maatschappij en de Elektro-
nische Snelweg’ () van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek (). - is een empirisch gefundeerd programma
van wetenschappelijke kennisontwikkeling over de samenhang tussen  en
de samenleving en wordt uitgevoerd in de periode -. Het program-
ma is geëntameerd door het Nationaal Actieprogramma Elektronische
Snelweg (). In het onderzoeksprogramma worden zes invalshoeken
onderscheiden en wel bedrijvigheid, arbeid, sociaal-culturele aspecten,
onderwijs en scholing, het ruimtelijk aspect en ten slotte de invalshoek van
meting en informatie. Nadere informatie over het programma en tussentijd-
se resultaten zijn te vinden op http://infomes.magw.nl. Ook enige onder-
zoekingen in dit jaarboek werden door - ondersteund. De specifie-
ke reden voor - om het voorliggend jaarboek te ondersteunen was
dat een actueel overzicht wordt gegeven van de wetenschappelijke en maat-
schappelijke discussie over de rol van  in de samenleving.

. Opzet jaarboek 

Er wordt veel gediscussieerd over de eventuele digitale kloof tussen de haves
en de have nots op internetgebied, tussen de informatiearmen en de informa-
tierijken. De vraag daarbij is of er een fundamentele dimensie wordt toege-
voegd aan de reeds bestaande ongelijkheid. In hoofdstuk  beschrijft Jos de
Haan () in hoeverre het bezit en gebruik van de pc en internet in huis-
houdens is voortgeschreden. Tevens wordt ingegaan op de digitale vaardig-
heden van burgers. Bij deze onderwerpen wordt onderzocht in hoeverre er
verschillen bestaan tussen bevolkingsgroepen en of deze verschillen in de
loop van de tijd zijn toegenomen of afgenomen. Als databron voor dit hoofd-
stuk wordt de pilot voor de -monitor gebruikt die het  en het 
samen met financiële steun van - hebben opgezet. In november
 zijn data verzameld, waarbij gebruik is gemaakt van de vragenlijst van
het onderzoek Digitalisering van de Leefwereld. In dit landelijk representatieve
onderzoek zijn ruim  Nederlanders ondervraagd.3 De data bieden de
mogelijkheid om de discussie over het wel of niet bestaan van een digitale
kloof te vervolgen. De Haan kiest voor een dynamisch perspectief op het
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debat over de digitale kloof. Hij interpreteert de empirische bevindingen in
het licht van de theorie over diffusie van innovaties.

Bezit en gebruik van  zijn in het debat over de digitale kloof sleutelbe-
grippen. In hoofdstuk  staat de invloed van gebruik van  op onze sociale
netwerken centraal. In dat hoofdstuk gaat Jan Steyaert (Fontys Hogescho-
len) in op de betekenis van internet voor de persoonlijke sociale contacten. Is
internet een aanwinst of juist een bedreiging voor het sociale kapitaal? Hij
gaat verder dan de utopische of dystopische claims die in de media naar
voren zijn gebracht en bespreekt onderzoek naar de gevolgen van internet op
sociale contacten. Steyaert constateert dat de informatiedichtheid stijgt en
de communicatiemogelijkheden toenemen in een periode dat het sociaal
kapitaal van de samenleving daalt. Deze paradox is voor hem aanleiding om
nader in te gaan op de vraag naar de causaliteit tussen -mogelijkheden en
de omvang van de sociale contacten. Gebruik makend van bestaand groot-
schalig bevolkingsonderzoek tracht hij de ideologische angel uit het debat te
halen.

Het begrip sociaal kapitaal is ruimer dan de persoonlijke contacten tussen
mensen. Ook de deelname aan maatschappelijke organisaties en de bijdrage
aan het georganiseerde vrijwilligerswerk kan hiertoe gerekend worden. Inter-
net heeft het organisatievermogen en de slagkracht van deze organisatie ver-
groot. In hoofdstuk  gaat Valerie Frissen (-) in op de betekenis van
het internet voor het ontstaan van nieuwe vormen van politiek-maatschap-
pelijke participatie. Zij beschrijft de manieren waarop maatschappelijke
organisaties het internet gebruiken om hun politieke doelstellingen te ver-
wezenlijken en om activiteiten te organiseren. Tevens gaat Frissen in op de
betekenis van internet voor de toekomstige vormgeving van de relatie tussen
overheid en burger. Is deze relatie op fundamentele wijze veranderd? Om
haar betoog te onderbouwen maakt zij gebruik van empirisch materiaal uit
verschillende casestudies.

Landelijk representatief onderzoek biedt een goed beeld van verschillen
in -bezit tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen. Van één relevant ken-
merk geeft dit onderzoek tot op heden echter geen goed beeld, namelijk etni-
citeit. Uit Amerikaans onderzoek bleek dat er grote verschillen bestaan tus-
sen etnische groepen en hoewel de verschillen tussen bijvoorbeeld mannen
en vrouwen en tussen hogere en lagere inkomensgroepen afnemen, bleken
de verschillen tussen etnische groepen juist toe te nemen ( ). In
hoofdstuk  geeft Leen d’Haenens () een beeld van de -achterstand
van etnische groepen in Nederland. Zij gaat tevens in op haar onderzoek dat
in --verband werd uitgevoerd naar allochtone jongeren als ‘digitale
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burgers’. Zij onderzoekt het relatieve gewicht van etniciteit bij de toegang tot
nieuwe media thuis in vergelijking met andere gangbare sociodemografische
kenmerken zoals gender, sociaal-economische status () en opleiding.
Daarbij besteedt zij ook aandacht aan de mediatoepassingen en -functies.
Gebruik makend van een survey onder scholieren aangevuld met diepte-
interviews bespreekt d’Haenens hoe groot het belang is van mediagebruik
voor de identiteitsvorming en -beleving van allochtone jongeren. Zij behan-
delt ook het soort-zoekt-soortprincipe. De uitspraak ‘birds of a feather flock
together’ verwijst naar het sociale verschijnsel dat burgers op talloze terrei-
nen voornamelijk activiteiten doen en relaties uitbouwen met burgers die
vergelijkbare kenmerken hebben. Hoe grijpt technologie in op de soort-
zoekt-soortvoorkeuren van allochtonen? Versterken toepassingen als
maroc.nl de scheidslijnen volgens etniciteit, zorgt de rijkdom van informatie
op internet tot ‘balkanisering’ van interessegebieden? d’Haenens stelt een
mediagebruiksprofiel (integratiebevorderend versus thuislandgeoriënteerd)
op van de onderzochte minderheidsgroepen.

Of mensen informatie zoeken via internet is mede afhankelijk van hun
oordeel over de betrouwbaarheid van de aangeboden informatie. Niet alle
informatie die op internet wordt aangeboden is geredigeerd door organisaties
die een soort kwaliteitskeurmerk toevoegen. Daardoor is de kans groter dat
via internet onjuiste informatie openbaar wordt gemaakt dan bij andere
media. Dit hoeft geen bewuste misleiding of manipulatie te zijn, ook hier zijn
goedbedoelde vergissingen en naïeve dwalingen mogelijk. De uitgangspunten
van internet als open medium waarop iedereen kan publiceren laten een kwa-
liteitscontrole van informatie niet toe. Daarom komt er extra nadruk te lig-
gen op kritische omgang met het medium. Anton Vedder () verkent in
hoofdstuk  hoe internetgebruikers zelf de kwaliteit van internetinformatie
beoordelen. Hij spitst zich daarbij toe op medische informatie. Welke criteria
leggen internetgebruikers aan bij het beoordelen van informatie? Wat doen
zij zelf om de juistheid van informatie te checken? Doel van dit kwalitatieve
onderzoek (elf semi-gestructureerde diepte-interviews) was om een eerste
beeld te presenteren van meningen over de betrouwbaarheid van medische
informatie van gebruikers – zowel medische experts als niet-experts.

De digitalisering van huishoudens heeft ervoor gezorgd dat consumenten
op een andere wijze naar informatie over producten en diensten kunnen
zoeken dan voorheen. Ook bestellen, kopen en betalen hoeven niet meer
hetzelfde te zijn. Op de enorme marktplaats van het internet kan een klant
steeds meer van zijn gading vinden, waarover steeds meer informatie wordt
aangeboden. Na de beursval van  zijn de hoge verwachtingen van e-com-
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merce bijgesteld. De consument liet zich niet plotseling verleiden tot het
kopen, en zeker niet tot het betalen via internet. Weerstanden bij de consu-
menten worden maar langzaam overwonnen. Ook op het terrein van het
consumeren gaat de burger slechts geleidelijk digitaal. Op basis van groot-
schalig veldonderzoek beschrijven Vincent Fructuoso van der Veen () en
Jos de Haan () in hoofdstuk  in hoeverre het consumeren een digitaal
karakter heeft gekregen. Hoeveel Nederlanders kopen on line en welke
bedragen besteden zij hieraan? Welke belemmeringen geven anderen aan om
via het internet te kopen? Ook bij het digitaal consumeren valt ongelijkheid
te bespeuren. Deze hangt in eerste instantie samen met ongelijkheid in het
bezit en het gebruik van -apparatuur, en wordt bepaald door traditionele
indicatoren, zoals sociale klasse. In hoeverre profiteren de bevoorrechten nog
eens extra van de digitale mogelijkheden van on-lineconsumptie?

De opmars van  heeft ook gevolgen voor de manier van werken. Even-
als in de thuissituatie gaat de diffusie van nieuwe technologie op de werkplek
geleidelijk. Steeds meer werknemers krijgen ermee te maken. Introductie
van  raakt verschillende aspecten van het werk, zoals productiviteit, kwa-
liteit van de arbeid en arbeidssatisfactie. Bram Steijn () presenteert in
hoofdstuk  een overzicht van relevante theorieën en onderzoek op basis van
recent empirisch materiaal. Hij besteedt aandacht aan de gevolgen van het
-gebruik voor de arbeidsproductiviteit en de vraag naar arbeid. Vervol-
gens gaat hij in op de relatie tussen  en de kwaliteit van de arbeid en op de
vraag wat de opmars van  betekent voor de ongelijkheid op de arbeids-
markt.

In hoofdstuk  beschrijven de -ers Andries van den Broek, Jolijn
Broekhuizen en Frank Huysmans de cultuur op het web. Zij richten zich op
de de vraag welke (soorten) informatie theaters en musea op hun websites
aanbieden. Na een uitgebreide beschrijving van dit informatieaanbod gaan
zij in op het bezoek aan die websites en op het verband tussen kenmerken
van webmusea en kenmerken van de musea zelf.

Noten

1 Ooit werden van e-commerce gouden bergen verwacht. Nogal gespierd zei Roel Pie-
per tijdens de startbijeenkomst van Infodrome op  oktober : ‘You’re in e-bu-
siness or you are out of business.’

2 Geleidelijk digitaal is het eerste rapport in de -reeks van het . In het voorjaar
van  publiceerde het  nog twee rapporten in deze reeks. In april verscheen

 Jaarboek  en samenleving 

g



Van huis uit digitaal dat gaat over het verwerven van digitale vaardigheden door leer-
lingen in het voortgezet onderwijs (De Haan en Huysmans a). In juni ver-
scheen een empirische verkenning van de e-cultuur (De Haan en Huysmans
b). Deze verkenning is geschreven vanuit een breed cultuurbegrip en behan-
delt de voorwaarden en de gevolgen van het alledaagse gebruik van . In het voor-
jaar  zal een -rapport verschijnen over de tijdsbesteding aan media met als
centraal thema ‘van oude naar nieuwe media’.

3 De basisgegevens en resultaten van de pilot -monitor zullen onder meer spoedig
via de website van -: (http://infomes.magw.nl) ter beschikking worden
gesteld.
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Jos de Haan

. Inleiding: debat over digitale kloof

In veel landen wordt een discussie over het bestaan van een digitale kloof
gevoerd ( ;  , ; Perillieux et al. ). Er zou een
kloof gapen tussen mensen die nieuwe technologische apparatuur in hun
bezit hebben en mensen die van -apparaten verstoken zijn. Omdat inter-
net toegang verschaft tot enorme hoeveelheden informatie wordt er ook wel
gesproken over ‘informatierijken’ en ‘informatiearmen’. Bovendien zou de digi-
tale kloof een scheidslijn trekken tussen personen die wel en die niet op digi-
tale wijze contacten met anderen kunnen onderhouden. De ernst van deze
vermeende tweedeling ligt niet zozeer in het wel of niet bezitten van appara-
tuur, maar in de consequenties die dit heeft voor het leven in een informatie-
samenleving. Naarmate , en dan vooral internet, een meer centrale positie
op uiteenlopende levensterreinen inneemt, dreigt in toenemende mate margi-
nalisering van de uitgeslotenen (Castells ). Sociale uitsluiting, als moge-
lijke consequentie van afwezig -bezit, gaat verder dan de sociale contacten
met bekenden, maar heeft eveneens betrekking op bijvoorbeeld arbeids-
marktperspectieven, aansluiting bij dominante gedrags- en waardenpatronen
en aanraking met voorzieningen van de verzorgingsstaat. Toegang tot infor-
matie- en communicatietechnologie () wordt gezien als een belangrijke
voorwaarde voor sociale insluiting. Veelal gaat het dan over verschillen in het
bezit van een computer en toegang tot internet op een bepaald moment. Toe-
gang wordt echter mede bepaald door houdingen en vaardigheden.

Bij het meerlagige karakter van -toegang worden vier aspecten onder-
scheiden: motivatie, bezit, vaardigheden en gebruik (Van Dijk et al. ;
Van Dijk ; De Haan en Huysmans b). Bij motivatie gaat het om
psychische toegang tot : de wil om er gebruik van te maken en de afwezig-
heid van angst voor nieuwe technologie. Een tweede toegangsvoorwaarde is
bezit: de beschikbaarheid van een pc met internetaansluiting thuis of op een
andere plaats waar men vaak komt, bijvoorbeeld op het werk of op school.
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Daarbij is ook het soort netwerkaansluiting van belang. De derde toegangs-
component betreft de vaardigheden om op succesvolle wijze met de techno-
logie om te gaan. De laatste toegangsvoorwaarde is het gebruik dat men
daadwerkelijk van die apparatuur maakt.

De metafoor van een kloof suggereert een absolute en blijvende scheiding
tussen bevolkingsgroepen. Verschillen in motivatie, vaardigheden en gebruik
zijn echter niet absoluut, maar gradueel. Tot op zekere hoogte geldt dat ook
voor het bezit, aangezien er verschillen in kwaliteit tussen de apparatuur
(type pc en soort internetaansluiting) zijn. Voor ieder van de vier toegangs-
vormen geldt eveneens dat er veranderingen door de tijd kunnen optreden.
De verspreiding van  kan geïnterpreteerd worden als een diffusieproces
dat voorlopers en volgers kent (Van Dijk et al. ). Vooral bij de diffusie
van het bezit zijn deze ontwikkelingen goed traceerbaar. Maar ook de andere
vormen van toegang volgen de logica van diffusieprocessen.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de toegang tot  (motivatie, bezit, vaardighe-
den en gebruik) in Nederlandse huishoudens tussen  en  is voortge-
schreden (paragraaf .). Door deze focus op huishoudens in Nederland
blijven verschillen tussen bedrijven en tussen geografische gebieden onbe-
licht. De beschrijvingen zijn gericht op verschillen tussen bevolkingsgroepen
en op veranderingen van deze verschillen in de loop van de tijd. Als databron
wordt de pilot voor de -monitor gebruikt die het  en het  in
november  samen hebben uitgevoerd.1 In dit landelijk representatieve
onderzoek zijn ruim  Nederlanders ondervraagd. De gegevens zijn te
vergelijken met die uit het onderzoek ‘Gebruik nieuwe communicatiemidde-
len’ () uit  (Van Dijk et al. ). Paragraaf . behandelt redenen
van niet-bezit en biedt een blik op de toekomst. In paragraaf . worden -
ontwikkelingen in het licht van de diffusietheorie geanalyseerd. De laatste
paragraaf vat de bevindingen kort samen en gaat in op de beleidsimplicaties.

. Trends: cijfers over toegang

Opvattingen over technologie
De set van mentale barrières om tot aanschaf van apparatuur over te gaan, is
wel aangeduid met het begrip ‘psychische toegankelijkheid’ (Van Dijk :
). Een gunstig oordeel over technologie bepaalt mede of iemand een com-
puter of mobiele telefoon zal kopen of niet. In de -pilot is de houding
tegenover nieuwe technologie onderzocht door te vragen naar de instem-
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ming met of afwijzing van een aantal stellingen (zie tabel .). Veel Nederlan-
ders associëren nieuwe technologie met vooruitgang. % vindt dat de
wereld beter is geworden van internet en mobiele telefonie. Een kwart van de
bevolking is het niet met deze stelling eens, terwijl bijna een derde geen
mening heeft of een neutraal standpunt inneemt. Ondanks de overwegend
positieve houding over de bijdrage van  aan de samenleving staan veel
Nederlanders toch kritisch tegenover het belang van digitale vaardigheden.
In  was % van de bevolking van mening dat computerkennis in onze
tijd wordt overgewaardeerd. Over de mate waarin computers het sociale ver-
keer beïnvloeden zijn Nederlanders ook kritisch. Een meerderheid van de
bevolking (%) is het oneens met de stelling dat je tegenwoordig alleen
meetelt als je over computers kan meepraten. Afgezien van de % die geen
mening heeft, impliceert dit dat ruim een kwart het belang van computer-
kennis voor het huidige sociale verkeer onderschrijft. Veelal dezelfde men-
sen, 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 %, angst in
voor de toekomst. Een op de vijf burgers denkt in de toekomst niet mee te
kunnen komen door ontwikkelingen op het gebied van computers.

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

1998 2001

mee mee mee mee

eens
neutraal

oneens eens
neutraal

oneens

Nieuwe technologie als internet en mobiele - - - 44 31 25

telefonie hebben de wereld beter gemaakt

Computerkennis wordt in onze maatschappij 36 35 29 45 22 33

overgewaardeerd

Je telt tegenwoordig alleen mee als je over 14 32 55 27 10 63

computers kan meepraten

Ik voel me een buitenstaander als ik betrokken 29 21 49 26 9 64

raak in een gesprek over computers

Ik kan me altijd goed mengen in een gesprek 28 27 45 38 19 44

over computers

Ik ben bang dat ik in de toekomst niet mee kan 26 20 53 22 9 69

komen door al die ontwikkelingen op het

gebied van computers

Bron: SCP (GNC 1998); CBS/SCP (ICT-pilot 2001)
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Een vergelijking tussen de gegevens van  en  leert dat Nederlan-
ders vooral het neutrale standpunt verlaten hebben, vaak ten gunste van een
standpunt dat het belang van  relativeert of dat blijk geeft van minder
beperkingen.

In de houdingen ten aanzien van de laatste vier stellingen valt een patroon te
onderkennen.2 Mensen die vinden dat je tegenwoordig alleen meetelt als je
over computers kan meepraten, voelen zich vaak ook een buitenstaander als
zij in een gesprek over computers verzeild raken en zijn bang om door de
technologische ontwikkeling niet meer mee te kunnen komen. Ongeveer een
kwart van de bevolking ervaart dergelijke beperkingen. Dit onderste kwart
van de informatiesamenleving realiseert zich over onvoldoende computer-
kennis te beschikken voor actieve participatie in een digitaliserende wereld.
Mogelijk gaat het hierbij eerder om emotionele afstand dan om feitelijke
beperkingen.

Als voor een kwart van de bevolking psychische toegankelijkheid proble-
matisch is, is het interessant om na te gaan wie dit zijn. De opvattingen over
nieuwe technologie hangen echter maar matig samen met sociaal-economi-
sche kenmerken. Zeer zwak zijn die verbanden als het gaat om de opvattin-
gen over waardering van computerkennis en over nieuwe technologie als
bron van vooruitgang. Dit is reden om deze opvattingen hier verder buiten
beschouwing te laten. Voorzover er bij de overige stellingen verschillen
bestaan, zijn het steeds de ouderen die eruit springen. Vooral de -plussers
voelen zich buitenstaanders, al leeft de angst voor de toekomst het sterkst
onder de --jarigen. In de tweede plaats zijn het de vrouwen die relatief
vaak moeite hebben om in het sociale verkeer mee te komen als het over
computers gaat. Verschillen tussen opleidings- en inkomensgroepen spelen
iets minder vaak een rol. Voor zover verschillen aanwezig zijn, voelen perso-
nen met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen zich vaker buiten-
staander dan personen met een hoger opleidingsniveau en een hoger inko-
men. Vergelijkbare verschillen zijn waar te nemen als het om de angst voor
de toekomst gaat. De verschillen tussen de opleidings- en inkomensgroepen
zijn hierbij groter dan die tussen de seksen.

Het bezit van nieuwe technologie
Na een trage start in de jaren tachtig heeft de verspreiding van de pc in de
jaren negentig een snelle groei doorgemaakt. Het pc-bezit in Nederlandse
huishoudens steeg van % in  naar % in  (Van Dijk et al. ).
Sindsdien is de verspreiding van computers doorgegaan. Eind  was al
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% van de Nederlanders in het bezit van een pc (tabel .). Het percentage
Nederlanders dat thuis toegang heeft tot internet nam tussen  en 
toe van % naar %. Deze ontwikkeling komt mede door reeds gedane
investeringen in pc’s en de opkomst van gratis internetproviders.

De pc is nog steeds het meest gebruikte apparaat voor de toegang tot
internet: % van de bevolking heeft via een desktop toegang tot internet.
Daarnaast heeft % een aansluiting via een laptop en kan % internetten via
een mobiele telefoon (wap, gprs). Internet via een handcomputer (palmtop)

Tabel . Bezit van een mobiele telefoon, personal computer en internetaansluiting,
naar achtergrondkenmerken, bevolking van  jaar en ouder, - (in procenten)

mobiele telefoon personal computer internetaansluiting

1998 2001 1998 2001 1998 2001

totaal 32 84 58 72 21 59

man 39 86 65 75 28 64

vrouw 24 81 52 68 14 54

18-34 jaar 40 94 68 85 26 73

35-49 jaar 38 93 76 87 29 74

50-64 jaar 25 83 51 67 16 50

65 jaar en ouder 13 47 13 25 2 17

lo 20 67 21 41 3 31

lbo, ulo, mavo 28 82 47 67 15 52

havo, vwo, mbo 36 88 68 77 23 64

hbo, univ. 37 89 76 89 34 78

inkomen 1e kwartiel a 41 65 47 46 15 33

2e kwartiel 54 81 59 66 18 51

3e kwartiel 65 92 71 83 26 70

4e kwartiel 68 96 81 93 39 85

schoolgaand/studerend 28 86 76 86 28 74

werkend 40 93 72 84 28 73

huishouding 21 73 42 55 9 42
a In 1998 een iets andere afbakening dan in 2001 (in 1998 is de groep met de laagste inkomens groter)

Bron: SCP (GNC 1998); CBS/SCP (ICT-pilot 2001)
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komt nauwelijks voor (,%) en via de televisie met een set top box evenmin
(,%). Wie op een andere wijze toegang tot internet heeft dan via een pc,
heeft vaak (in drie kwart van de gevallen) ook pc-toegang.

Mobiele telefoons hebben zich sneller verspreid dan pc’s en internetaan-
sluitingen. Binnen enkele jaren kwam een zeer ruime meerderheid van de
bevolking in het bezit van een mobieltje (%).

Nederland behoort samen met de Scandinavische landen, Australië,
Canada en de Verenigde Staten tot de leidende landen in de wereld wat de
verspreiding van  betreft ( ).

In het -rapport Digitalisering van de leefwereld is beschreven dat nieuwe
-producten zich volgens het ‘trickle-downprincipe’ verspreiden: de hogere
statusgroepen – met name de hogere inkomensgroepen – schaffen deze pro-
ducten het eerst aan en de lagere statusgroepen volgen. Personen met weinig
financiële draagkracht profiteren relatief laat van nieuwe mogelijkheden. Bij
de -producten duikt ook een aantal andere groepen steeds opnieuw op
als het niet-bezit ter sprake komt. Op basis van gegevens uit  werd
geconcludeerd dat geordend naar de gemiddelde omvang van hun achter-
stand de volgende groepen tot de niet-bezitters behoren: personen in huis-
houdens met een laag inkomen (die gemiddeld de grootste achterstanden
hebben), (alleenstaande) vrouwen, -plussers, mensen met een lagere
(voortgezette) opleiding en werklozen (Van Dijk et al. ). In dat rapport
werd tevens op basis van de beschikbare gegevens de verwachting uitgespro-
ken dat tot en met  de verschillen in het bezit van bestaande -pro-
ducten (draadloze telefoon, mobiele telefoon, fax en ) tussen leeftijdsgroe-
pen en in mindere mate tussen opleidingsgroepen nog zouden toenemen.
Deze ontwikkeling zou dan vooral veroorzaakt worden door de relatief snel-
le toename in bezit onder - jarigen. In de bezitsverschillen tussen man-
nen en vrouwen en tussen inkomensgroepen werd in de periode -
geen verandering verwacht.

Op basis van de gegevens uit de -pilot kan nagegaan worden in hoe-
verre die ontwikkelingen tot het einde van  inderdaad hebben plaatsge-
vonden. Conform de verwachting steeg het pc-bezit uitgedrukt in procent-
punten tussen  en  het sterkst onder --jarigen. Daardoor nam
het verschil met -plussers inderdaad toe, ondanks de verdubbeling van het
bezit in deze groep. Hoewel maar een op de vier -plussers een pc heeft, is
de verspreiding van pc’s ook onder ouderen goed op gang gekomen. Onder
de --jarigen hield de toename van het computerbezit gelijke pas met die
onder jongeren. Ook de verschillen in internettoegang en in het bezit van de
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mobiele telefoon tussen jongeren en ouderen namen toe. De verspreiding
van de drie -producten (pc, internet en mobiele telefoon) onder vrouwen
is sneller gegaan dan voorzien. Hierdoor is de ongelijkheid in bezit van 
tussen mannen en vrouwen afgenomen. Wat bezit betreft is de zogenoemde
‘gender gap’ dus aan het verkleinen. Tussen  en  hebben de lager
opgeleiden een deel van hun achterstand in pc-bezit op de hoger opgeleiden
ingelopen, maar daarentegen nam de toegang tot internet onder de laatste
groep sneller toe dan onder de eerste groep. Ook de verschillen tussen hoge-
re en lagere inkomensgroepen namen eerder af dan toe.

Bij de verspreiding van pc’s en internettoegang onder verschillende bevol-
kingsgroepen in Nederland is vergelijkbaar met die in andere westerse lan-
den. Ook hier zijn het vooral de rijkeren en de hoger opgeleiden die deze
nieuwe technologie eerst aanschaffen. Op basis hiervan werd er gewaar-
schuwd voor toenemende ongelijkheid ( ; Perillieux et al. ; Van
Dijk en Hacker ). Naast inkomen en opleidingniveau blijken in het bui-
tenland sekse en leeftijd de verspreiding van technologie op vergelijkbare
wijze te beïnvloeden. Ook in de Verenigde Staten is de verspreiding van pc’s
en internet zo ver voortgeschreden dat deze verschillen tussen bevolkings-
groepen inmiddels afnemen ( ). In internationaal vergelijkend
onderzoek wordt verder ook een verschil tussen etnische groepen en tussen
geografische locaties waargenomen ( ). Landelijk representatieve
databestanden in Nederland bevatten onvoldoende informatie om verschillen
tussen etnische groepen te beschrijven (zie hiervoor hoofdstuk ). Locatie
blijkt in Nederland nauwelijks een rol te spelen (Van Dijk en De Haan ).

De achtergrondkenmerken hangen onderling samen. Hoger opgeleiden heb-
ben bijvoorbeeld vaak ook een hoog inkomen. Om deze overlap te controle-
ren is een aantal multivariate analyses uitgevoerd. De uitkomsten lijken bij
de drie producten sterk op elkaar. Steeds komt leeftijd als de belangrijkste
determinant van het bezit naar voren, op afstand gevolgd door het inkomen.
Nergens valt een significante invloed van sekse te noteren. Verschillen tussen
producten zijn er alleen bij de invloed van het opleidingsniveau. Bij het bezit
van het mobieltje onderscheiden hoger opgeleiden zich niet van lager opge-
leiden, bij de pc en internet is dit wel het geval. Deze invloed is echter minder
groot dan die van het inkomen.

Eerder is aangegeven dat opvattingen over  mogelijk een stimulans of
juist een belemmering zijn om -producten aan te schaffen. Op basis van
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een schaal van de onderste vier opvattingen uit tabel . kan de samenhang
tussen opvattingen en bezit onderzocht worden. Of gunstige opvattingen
leiden tot aankoop of dat nieuwe bezittingen leiden tot positieve meningen
kan daarbij echter niet vastgesteld worden. Verder hangen zowel opvattingen
als bezit samen met achtergrondkenmerken. Gecontroleerd voor deze
achtergrondkenmerken blijken personen met positieve opvattingen over 
vaker in het bezit te zijn van een pc en van internet dan personen die negatie-
ver over  denken. Bij het bezit van een mobiele telefoon is deze samen-
hang na controle niet meer aanwezig.

Smalband en breedband
Het gebruiksgemak van internet wordt in belangrijke mate bepaald door de
snelheid van de verbinding en dus door de capaciteit van de infrastructuur.
Aanvankelijk ging het verkeer op internet hoofdzakelijk via een modem over
analoge telefoonlijnen. Integrated Services Digital Networking () bood
al meer mogelijkheden, maar de gebruiksmogelijkheden verruimden pas
aanzienlijk door internet via de kabel. Hierdoor ontstond de mogelijkheid
om altijd on line te zijn (het zogenoemde always-on principe) zonder in te
bellen, zonder telefoontikken en tegen een vast tarief. De kabelbedrijven
waren nog maar net begonnen met het opwaarderen en retourgeschikt
maken van de kabelnetten toen een nieuwe technologie zich al weer aandien-
de: Asymmetric Digital Subscriber Line (). Deze technologie maakt
gebruik van het telefonienetwerk, waardoor het niet zozeer op snelheid con-
curreert met kabel, maar op de hogere stabiliteit (de snelheid van de kabel is
afhankelijk van het aantal gelijktijdige gebruikers). Samen worden kabel- en
-verbindingen veelal als breedbandinfrastructuur aangemerkt. De
infrastructuur beïnvloedt de wensen, de verwachtingen en het gedrag van de
internetgebruikers. De grotere transmissiesnelheid maakt een diverser
gebruik van internet mogelijk. Bovendien zijn breedbandgebruikers altijd on
line en hoeven dus voor een internetsessie niet in te bellen bij een provider.
In de ogen van de smalbandgebruikers zijn dit ook de belangrijkste redenen
om een breedbandaansluiting te willen nemen. De prijs van het abonnement
en van de installatie zijn de belangrijkste redenen om dit toch niet te doen
(Dialogic : -). Uit de gegevens van de -pilot blijkt dat eind 
ongeveer % van de Nederlandse huishoudens een smalbandinternetaan-
sluiting had (% via een gewone telefoonverbinding en % via ) en %
een breedbandinternetaansluiting (% via kabel en % anders, bijvoorbeeld
via ). Onder de personen met een internetaansluiting hangt het soort
aansluiting zeer zwak met achtergrondkenmerken samen. Op basis hiervan
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kan dus niet gesteld worden dat het soort infrastructuur extra ongelijkheden
creëert.

Gebruik
In de discussie over de digitale kloof ligt veel nadruk op het bezit van .
Het is echter aannemelijk dat verschillen in bezit van -producten op den
duur zullen verminderen en wellicht geheel zullen verdwijnen, zoals dat nu
ook bij de telefoon en de televisie in belangrijke mate het geval is (zie Huys-
mans en De Haan ). In een kennissamenleving schuilen sociale verschil-
len niet in het bezit van complexe technologieën, maar meer in het gebruik
ervan en in het nut dat dit voor de gebruiker heeft. Hier wordt nader op het
gebruik ingegaan, meer specifiek op het thuisgebruik van de pc en van het
internet in de vier weken voorafgaand aan de enquête. Daarbij is onder-
scheid gemaakt tussen het gebruik voor werk en voor privé-doeleinden. Het
gebruik thuis wordt eveneens vergeleken met het gebruik elders, bijvoor-
beeld op het werk of op school. Ook wordt ingegaan op soorten off-line- en
on-linegebruik van de pc.

In  maakte ruim de helft van de bevolking thuis gebruik van een compu-
ter (tabel .). % deed dat dagelijks, % minimaal eenmaal per week en
nog eens % minimaal eens in de vier weken. Thuis wordt de pc vooral voor
privé-aangelegenheden gebruikt, maar een behoorlijk grote groep (% van
de bevolking) gebruikt de pc thuis zowel privé als voor werk. Van de andere
locaties van pc-gebruik is het werk veruit het belangrijkst. Van de werkenden
gebruikt % de pc op het werk. De kleinere groep studenten zorgt voor een
regelmatig gebruik van de pc in onderwijsinstellingen; % van de studenten
gebruikt daar een pc. Verschil tussen werkenden en studenten is dat de eer-
sten de pc vooral dagelijks gebruiken, terwijl de laatsten dat meestal een of
enkele malen per week doen.

Tot ver in de jaren negentig werd de pc thuis vooral als ‘stand alone’ gebruikt.
Sinds het midden van de jaren negentig groeit, mede dankzij de opmars van
de ‘gratis’ internetaanbieders, het aantal huishoudens met een eigen internet-
aansluiting echter snel. In  had % van de bevolking van  jaar en
ouder in de vier weken voor de enquête thuis geïnternet, ook hier weer voor-
namelijk voor privé-doeleinden. Het percentage van de bevolking dat inter-
net gebruikt is echter ruimer. Internet is voor veel mensen ook buitenshuis
toegankelijk. Bovendien maakt niet iedereen minimaal eens per maand van
het nieuwe medium gebruik. Gevraagd of ooit wel eens van internet gebruik
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Tabel . Gebruik van pc en internet, personen van  jaar en ouder,  (in procen-
ten)

pc                                          internet

bevolking pc-bezitters bevolking internet-bezitters

thuisgebruik pc in de afgelopen 4 weken 56 79 45 88

privé 31 56 29 63

werk 4 8 2 4

beide 20 36 15 32

gebruik pc in afgel. 4 wkn anders dan thuis 47 32

op het werk 39 83 25 77

in onderwijsinstelling    5 10 4 11

commerciële instelling 1 1 1 2

openbaar gebouw 1 1 0 1

bij buren, vrienden, familie 4 8 4 12

type off line pc-gebruik in de afgel. 4  wkn

tekstverwerking 46 71

spreadsheets 21 32

spelletjes 18 27

naslagwerken op cd-rom 17 26

reisplanner/cdfoongids 19 29

pc-bankieren 18 28

type on line pc-gebruik in de afgel. 4  wkn

e-mail 40 74

chatten 6 10

zoeken specifieke informatie 43 79

zomaar surfen 21 38

bestellen/kopen 7 12

Bron: CBS/SCP (ICT-pilot)
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was gemaakt, bleek in  % van de bevolking internetgebruiker. Daar-
mee behoort Nederland samen met de Scandinavische landen, Canada en de
 tot de wereldtop ( Interactive ). Desondanks heeft % van de
Nederlandse bevolking nog nooit van internet gebruikgemaakt.

Naast in de thuissituatie wordt de pc ook elders, door velen op het werk,
gebruikt voor toegang tot internet. Van de personen die elders een pc gebrui-
ken, heeft % ook thuis de pc hiervoor gebruikt. Alleen bij het gebruik van
een pc in een commerciële instelling of bij vrienden/kennissen ligt deze
overlap lager. Off line wordt de pc het meest gebruikt voor tekstverwerking.
Bij on-linegebruik zijn het zoeken van specifieke informatie op internet en e-
mailen favoriet.

De gegevens over -gebruik uit de -pilot zijn niet goed vergelijkbaar
met die uit het survey uit . Om ontwikkelingen in het gebruik zichtbaar
te maken is daarom gebruik gemaakt van het tijdsbestedingonderzoek
(). In dit onderzoek is sinds  om de vijf jaar gemeten hoeveel uur per
week de computer in de vrije tijd gebruikt wordt. Om het internet apart in
kaart te kunnen brengen is in het   onderscheid gemaakt tussen het
gebruik van internet en het overige pc-gebruik.3

In  brachten Nederlanders van twaalf jaar en ouder gemiddeld ,
uur per week in de vrije tijd thuis achter de pc door. In  was dat nog ,
uur en in  , uur. Van de bijna  uur in  werd een halfuur aan inter-
net besteed. Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat de pc-tijd tussen  en
 is gestegen. Toch bleven er aanzienlijke verschillen tussen bevolkings-
groepen bestaan. Ouderen en vrouwen besteedden minder tijd aan de com-
puter dan jongeren respectievelijk mannen, en die verschillen zijn eerder gro-
ter dan kleiner geworden. Weliswaar is de (vrije)tijdsbesteding aan pc-
gebruik onder vrouwen meer dan verdubbeld en daarmee relatief sterker
gestegen dan die van mannen, maar in absolute aantallen steeg het verschil
tussen mannen en vrouwen van , uur in  naar , uur in . De zoge-
noemde gender gap komt hiermee beter tot uitdrukking dan bij het bezit van
een pc. Ook onder -plussers verdubbelde het pc-gebruik, maar deze oude-
ren raakten hiermee toch verder achterop bij de jongeren. Personen in de
leeftijd tussen  tot  jaar (die vaak inwonend kind zijn en schoolgaand of
studerend) waren de grootste gebruikers van de pc. In  zaten zij
gemiddeld , uur per week achter de computer. Het internetgebruik is rela-
tief laag onder vrouwen, ouderen en lager opgeleiden. Mannen surfen weke-
lijks meer dan twee keer zo lang op internet als vrouwen. Werkenden en stu-
derenden gebruiken internet gemiddeld ruim een halfuur per week, terwijl
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gepensioneerden niet verder komen dan een kleine tien minuten (Huys-
mans en De Haan ).

De invloed van bandbreedte op het internetgebruik
Tussen smalband- en breedbandgebruikers bestaan voor de hand liggende
verschillen in gebruiksfrequentie en gebruiksduur van internet. De breed-
bandgebruikers zijn meer dagen per week en meer malen per dag on line.
Breedbandgebruikers hebben doorgaans ook langere internetsessies dan smal-
bandgebruikers (Dialogic ). Het soort internetaansluiting hangt ook
samen met het soort gebruik. Bij het vergaren van informatie blijkt dat breed-
bandgebruikers vooral vaker bestanden downloaden, meer gebruik maken van
streaming media en vaker informatie via portals zoeken.4 De toegevoegde
waarde van breedband komt het best tot uitdrukking bij entertainmenttoe-
passingen. Deze toepassingen maken in toenemende mate gebruik van geluid
en bewegende beelden. Dit gebruik van audio en video vergt meer capaciteit.
Breedbandgebruikers kunnen audio- en videobestanden door een hogere
transmissiecapaciteit sneller binnenhalen. Zij downloaden vaker filmfrag-
menten en muziek en kijken en luisteren hier ook vaker naar. Het grootste
verschil tussen smalband- en breedbandgebruikers tekent zich af bij het on
line luisteren naar muziek (streaming audio) (Dialogic ). De verschillen in
gebruik tussen smalband- en breedbandgebruikers zijn niet uitsluitend terug
te voeren op verschillen in samenstelling van deze groepen. De breedbandge-
bruikers geven zelf ook aan dat hun internetgebruik veranderd is nadat zij
breedband kregen. Sindsdien surfen zij langer, downloaden zij meer grote
bestanden, kijken zij meer film en luisteren vaker naar muziek via internet.

Digitale vaardigheden
Door de groeiende hoeveelheid informatie op internet en de invloed ervan
op het dagelijks leven van burgers is het belang van digitale vaardigheden
(het vermogen om met  om te kunnen gaan) toegenomen (zie Van Dijk
et al. ; vgl. Steyaert ). Niet iedereen beschikt in gelijke mate over
digitale vaardigheden. Sommige bevolkingsgroepen kwamen relatief vroeg
met nieuwe  in aanraking en verwierven de benodigde vaardigheden, ter-
wijl andere de aanschaf en omgang met nieuwe technologie uitstelden of nog
steeds uitstellen.

Ontwikkeling van digitale vaardigheden werd onderzocht aan de hand
van negen computerhandelingen waarnaar in de enquêtes van zowel  als
 is gevraagd. De respondenten is gevraagd of zijn konden omgaan met
een tekstverwerker, met spreadsheets, met besturingsprogramma’s als
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Windows, met presentatieprogramma’s als Powerpoint, of zij zelf program-
ma’s kunnen installeren, informatie kunnen vinden op internet en in hoever-
re zij over e-mailvaardigheden beschikken als verzendlijst maken, mappen
maken en attachments meesturen.5

Tabel . Mate van digitale vaardigheden, personen van  jaar en ouder, -
(in percentielen)

1998 2001

percentielscore bèta percentielscore bèta

totaal 50 50

man 56 58

vrouw 44 .21 42 .18

18-34 jaar 64 66

35-49 jaar 56 56

50-64 jaar 42 40

65 jaar en ouder 24 .29 22 .34

lo 27 28

lbo, ulo, mavo 40 41

havo, vwo, mbo 59 55

hbo, univ. 64 .23 66 .19

inkomen 1e kwartiel 48 37

2e kwartiel 49 44

3e kwartiel 56 56

4e kwartiel 64 .24 66 .19

schoolgaand/studerend 73 72

werkend 61 62

huishouding 31 .16 32 .19

verklaarde variantie (R2) 42,7 48,2

Bron: SCP (GNC 1998); CBS/SCP (ICT-pilot 2001)

Tabel . toont dat de digitale vaardigheden van mannen en vrouwen en van
jongeren en ouderen flink van elkaar verschillen. Verder blijken de hoger
opgeleiden en personen met een hoog inkomen over meer vaardigheden te
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beschikken dan lager opgeleiden en personen met een laag inkomen. Ten
slotte blijken ook schoolgaanden, studerenden en werkenden vaardiger te
zijn dan personen die het huishouden voor hun rekening nemen. Tussen
 en  zijn de verschillen tussen bevolkingsgroepen nagenoeg gelijk
gebleven.6

Tot op zekere hoogte overlappen de besproken achtergrondkenmerken
elkaar. Mensen met een hoge opleiding hebben vaak ook een hoog inkomen
en veel --jarigen studeren of werken. Daarom is het mogelijk dat de
geconstateerde verschillen in vaardigheden tussen bijvoorbeeld inkomens-
groepen in feite toegeschreven moeten worden aan een andere achtergrond-
variabele, zoals opleiding of leeftijd, dan wel hun combinatie. Om zulke
doorkruisende invloeden van andere variabelen uit te schakelen en netto-
effecten te vinden, is statistisch gecontroleerd.7 Uitkomsten van de analyse
(bèta’s en verklaarde variantie) staan eveneens in tabel . vermeld. Ook na
de controle voor de invloed van andere kenmerken blijkt dat vrouwen min-
der vaardig zijn dan mannen, lager opgeleiden minder dan hoger opgeleiden
en ouderen minder dan jongeren. Als de effecten van de achtergrondken-
merken met elkaar vergeleken worden, dan blijkt dat veruit de grootste ver-
schillen samenhangen met leeftijd. De invloed van de overige kenmerken is
ongeveer gelijk. Dat de verschillen betrekkelijk groot zijn, blijkt ook uit de
verklaarde variantie, die in  ,% bedroeg en in  zelfs ,%. Deze
stijging van de verklaarde variantie wijst overigens wel op toenemende ver-
schillen in vaardigheden.

. Redenen van niet-bezit en een blik op de toekomst

Ouderen, vrouwen en lager opgeleiden behoren tot de relatieve achterblij-
vers. Het is echter niet onmiddellijk duidelijk waarom dit zo is. De redenen
die mensen zelf aanvoeren om nieuwe technologie niet aan te schaffen bie-
den hierin een eerste inzicht. Hier wordt op basis van gegevens uit de -
pilot uit  nader op redenen van niet-bezit ingegaan, apart voor de pc en
voor internet. Aan mensen die thuis geen computer of een internetaanslui-
ting hebben is in de -pilot gevraagd in hoeverre onder meer prijs, vaardig-
heden, interesse en gebruiksmogelijkheden elders meespelen in hun beslis-
sing geen pc aan te schaffen. Uit deze gegevens blijkt dat ruim de helft van de
niet-bezitters niet geïnteresseerd is in de mogelijkheden van computerge-
bruik (tabel .). Daarmee is desinteresse verreweg de belangrijkste reden die
niet-bezitters opgeven. Veel minder vaak wordt de prijs als een bezwaar
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genoemd of een gebrek aan digitale vaardigheden. De prijs werd drie jaar
eerder nog door veel meer personen als een belangrijke drempel aangemerkt
(Van Dijk et al. ).

Ook voor de afwezigheid van een internettoegang thuis wordt gebrek aan
interesse het vaakst als reden aangevoerd. Een andere reden die hierbij veel
genoemd wordt, is de afwezigheid van een geschikte pc. De kosten van inter-
netgebruik en de benodigde vaardigheden worden slechts door weinigen als
belangrijke restricties gezien. Bezorgdheid om privacy of veiligheid speelt
voor de niet-bezitters in het geheel geen rol van betekenis.

De redenen om geen pc te bezitten, verschillen in geringe mate tussen
bevolkingsgroepen. Onder het geringe aantal jongeren dat geen pc heeft,
speelt gebrek aan interesse een relatief belangrijke rol. De prijs van de pc
wordt relatief vaak door vrouwen, jongeren en uiteraard personen met een
laag inkomen genoemd. Personen met een laag inkomen vinden zich ook
relatief vaak te oud. Gebrek aan computervaardigheden hangt met geen van
de kenmerken significant samen. Ook bij de redenen om thuis geen toegang
tot internet te hebben, zijn er nauwelijks verschillen tussen bevolkingsgroe-
pen. Voorzover die er wel zijn, zeggen ouderen wat vaker geen interesse te
hebben of, zeer voor de hand liggend, te oud te zijn. De --jarigen maken
relatief vaak melding van de hoge prijs of van de afwezigheid van een
geschikte computer. Lager opgeleiden ten slotte geven wat vaker dan ande-
ren aan niet over voldoende computerkennis te beschikken.

Tabel . Redenen om thuis geen pc of internetaansluiting te hebben, niet-bezitters van
 jaar en ouder,  (in procenten)

pc internet

gebruiksmogelijkheden elders 5 5

geen interesse, niet zinvol voor huishouden 59 37

te duur 13 6

fysiek niet in staat 2 1

geen kennis / vaardigheden 12 5

geen tijd 3 2

voelt zich te oud 11 2

benodigde apparatuur is te duur 2

taalproblemen 0

bezorgd om privacy en / of veiligheid 0

geen geschikte pc of kapotte pc 38

geen speciale reden 4

Bron: CBS/SCP (ICT-pilot)
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Hoe plausibel de genoemde redenen ook mogen zijn, ze zijn niet voor alle
niet-bezitters doorslaggevend. Ondanks de goede redenen is na  de ver-
spreiding van pc en internet doorgegaan. Blijkbaar gaan op een gegeven
moment de voordelen toch opwegen tegen de nadelen. Redenen in het heden
zijn blijkbaar geen garantie voor niet-bezit in de toekomst. In de -pilot is
even als in het onderzoek uit  gevraagd naar plannen om binnen drie jaar
een pc aan te schaffen. Daarnaast is ook gevraagd naar plannen om een inter-
netaansluiting te realiseren. Deze blik in de toekomst leert dat % van de
niet-pc-bezitters denkt tussen  en  zeker een pc aan te schaffen, ter-
wijl % denkt dit misschien te doen. Van de niet-internetbezitters denkt
% tussen  en  zeker een internetaansluiting te realiseren en %
misschien.

Ook in  is gevraagd of niet-bezitters van plan waren een pc aan te
schaffen. Als iedereen met zo’n plan ook daadwerkelijk een pc zou aanschaf-
fen, komt het voorspelde pc-bezit in  op %. Dat is redelijk in de buurt
van de gerealiseerde %.8 Deze goede voorspelling geeft aanleiding tot enig
vertrouwen in de intenties die niet-bezitters in  hebben. Overigens blijkt
wel dat vooral ouderen en lager opgeleiden slecht in staat bleken tot accurate
voorspellingen. Onder deze groepen steeg het pc-bezit veel sterker dan voor-
speld. Op basis van de gegevens uit  is opnieuw een voorspelling moge-
lijk over het pc-bezit in het najaar van . Dan zou % van de bevolking
een pc hebben. Een voorspelling voor internet leert dat in  % van de
bevolking on line zal zijn.

De intentie tot aanschaf is gekoppeld aan de redenen die niet-bezitters opge-
ven. Personen die aangeven een pc of internet te duur te vinden, hebben
vaker plannen tot aanschaf dan personen die een andere reden opgeven
(tabel .). Bijna een kwart van de personen die prijs een belemmering vindt,
zegt zeker een pc te gaan kopen in de komende drie jaar en nog eens bijna
een kwart zegt dit misschien te zullen doen. Ook bij internet lijkt de prijs-
drempel niet al te hoog. % van de niet-bezitters die deze reden noemt, zegt
zeker internettoegang tot stand te brengen en nog eens % zegt: misschien.
Vooral personen die zichzelf te oud vinden, hebben zeer weinig plannen tot
aanschaf. Een tussenpositie wordt ingenomen door niet-bezitters die aange-
ven geen interesse te hebben of niet over computerkennis te beschikken.
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Tabel . Intentie om pc of internet aan te schaffen onder niet-bezitters, naar reden
niet-bezit, personen van  jaar en ouder,  (in procenten)

pc                                                            internet

ja, zeker ja, misschien ja, zeker ja, misschien

gehele groep niet-bezitter 17,8 11,7 26,2 16,4

geen interesse 11,6 8,9 11,5 13,8

te duur 22,4 23,4 30,0 29,7

geen kennis 4,6 10,7 15,6 12,2

te oud 0,8 4,2 0,0 0,0

geen geschikte pc 24,6 15,7

Bron: CBS/SCP (ICT-pilot)

. Ontwikkelingen in het licht van de diffusietheorie

Succesvolle technologische producten doorlopen een proces van ontwikke-
ling en vervolgens verspreiding onder de bevolking. Zulke diffusieprocessen
volgen veelal een S-vormig patroon waarbinnen steeds grotere groepen van
de bevolking in het bezit komen van die technologie (zie figuur .). Daarbij
wijst de -vorm op een relatief langzaam begin van de verspreiding, een
middenfase met een versnelling en een vertraging als verzadiging van de
markt zich aandient (Rogers ). Overigens zijn lang niet alle producten
succesvol genoeg om die versnelling mee te maken. Bij succesvolle producten
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komt tijdens de versnelling de meerderheid van de bevolking in het bezit van
het betreffende product. De pc en internettoegang drongen aanvankelijk
maar langzaam in de Nederlandse huishoudens door en maakten vanaf 
(pc) respectievelijk  (internet) een versnelling in de diffusie mee. Ver-
wacht wordt dat naarmate verzadiging van de markt meer in zicht komt, de
verspreidingssnelheid zal afnemen. Zodoende volgt het verspreidingspa-
troon van de pc en het internet ook de -vorm.

Deze curve zegt niet alleen iets over de verspreiding van nieuwe technologie
in een samenleving, maar ook iets over het moment dat een individu het des-
betreffende product heeft aangeschaft ten opzichte van het moment waarop
anderen dat gedaan hebben. Sommige vaak goed in technologie ingewijde
personen gaan als eersten tot aanschaf over, terwijl anderen een afwachtende
houding aannemen. Verspreiding van technologie is daarmee een proces dat
voorlopers en volgers kent. Bij een verdeling van de curve in vijf stadia ont-
staat er een typering van de individuen. De vijf adoptertypen van Beal en
Bohlen () verwierven bekendheid door Rogers (). De kleine groep
personen die als eersten in het bezit komen, worden innovators genoemd. De
informatie, de gebruikservaringen en het positieve oordeel van deze voorlo-
pers beïnvloeden vervolgens de beslissing van de volgende groep, de early
adopters. Deze groep wordt gevolgd door de early majority. De late majority en
vooral de laggards zijn relatief laat met hun aanschaf.

Veel bezitters gaan hun producten gebruiken en leren al doende met het
product omgaan. Ook bij de pc en het internet kan het uitproberen van de
gebruiksmogelijkheden leiden tot een toename van de digitale vaardigheden
die op hun beurt weer leiden tot een frequenter en diverser gebruik. De kop-
lopers in het diffusieproces verwerven daardoor tevens een voorsprong bij
het gebruik en bij de verwerving van digitale vaardigheden. Waar de verschil-
len in bezit langzaam afnemen bij verdere verspreiding, hebben verschillen in
soorten gebruik en gebruiksfrequentie en verschillen in digitale vaardighe-
den mogelijk een duurzamer karakter. Door het gebruik en de vaardigheden
van de verschillende adoptergroepen met elkaar te vergelijken kan hier een
eerste inzicht in verkregen worden.

Op basis van gegevens over het jaar van aanschaf van de eerste pc is de
bevolking ingedeeld in de vijf adoptertypen. De % van de bevolking die al
voor  in het bezit van een pc was, wordt tot de innovators gerekend. Wie
tussen  en  zijn eerste pc aanschafte behoort tot de early adopters
(% van de bevolking), wie dat tussen  en  deed tot de early majori-
ty (%) en wie dat tussen  en  deed tot de late majority (%; verge-
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lijk figuur .). Personen die eind  nog niet in het bezit waren van een pc
worden tot de laggards gerekend (%).9 Op basis van deze indeling is nage-
gaan of er verschillen tussen de groepen zijn in opvattingen ten aanzien van
technologie, in de mate waarin men thuis een internetaansluiting een breed-
bandtoegang heeft, in de gebruiksfrequentie van de pc en van internet, en ten
slotte in de mate waarin men over digitale vaardigheden beschikt.

Tabel . laat zien dat innovators en early adopters gemiddeld minder
bevreesd zijn voor huidige en toekomstige uitsluiting door kennis en
omgang met computers dan de laggards. Voor een deel komt dit doordat de
innovators en early adopters over het algemeen jonger en hoger opgeleid zijn,
vaker werk hebben en een beter inkomen genieten dan de laggards. Door
statistisch te controleren voor de invloed van deze en andere sociaal-econo-
mische kenmerken, wordt het mogelijk om de sterkte van de invloed van het
type adopter in te schatten los van achtergrondkenmerken. De sterke samen-
hang tussen het type adopter en de opvattingen over technologie is voor
ruim een derde toe te schrijven aan de achtergrondkenmerken. Na controle
resteert echter nog steeds een sterke samenhang, die groter is dan de invloed
van het belangrijkste achtergrondkenmerk. Dat de laggards angstiger zijn

Tabel . -toegang naar verschillende adoptertypen, bevolking van  jaar en
ouder, .

innovators 0,88 99 21 22,5 7,6 6,2

early adopters 0,77 90 24 17,5 5,0 6,3

early majority 1,01 80 20 11,9 3,3 5,4

late majority 1,17 78 17 10,1 2,4 4,9

laggards 1,62 - - 5,0 0,7 -

samenhang (eta) .39 .17 .03 .39 .30 .24

gecontroleerde

samenhang1 (bèta) .24 .14 .06 .28 .27 .16

verklaarde variantie (R2) 26,6 8,8 6,8 32,4 17,6 38,7
1 Gecontroleerd voor sekse, leeftijd, opleidingsniveau, inkomensniveau, gezinssituatie en hoofdbe-

zigheid.

Bron: CBS/SCP (ICT-pilot)
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ten aanzien van technologie is niet zo verwonderlijk, aangezien ze er niet of
nauwelijks bekend mee zijn. Maar ook tussen personen die pas enige jaren
een pc hebben (late majority) en de voorlopers (innovators en early adop-
ters) bestaat een groot verschil in opvattingen. De verspreiding van de pc
heeft hier dus niet tot het verdwijnen van verschillen in opvattingen geleid.
Mogelijk dat op termijn die verschillen verminderen, zoals ook tussen de
innovators en early adopters geen verschil meer waarneembaar is.

Innovators en early adopters hebben vaker thuis een internetaansluiting dan
de early en late majority. Voor het hebben van internettoegang is het
moment van pc-aanschaf ongeveer even belangrijk als het opleidingsniveau
en het hebben van werk, dan wel het volgen van een opleiding. Bij het type
internetaansluiting (breedband of smalband) zijn er echter nauwelijks ver-
schillen tussen de adoptergroepen. Voorzover er verschillen zijn, hangen die
sterker met het opleidingsniveau, het inkomen en het hebben van werk of
het volgen van een opleiding samen. De innovators en early adopters zijn wel
weer frequentere gebruikers dan andere groepen en zijn bovendien vaardiger
in de omgang ermee. Naarmate personen langer een pc hebben, ligt de
gebruiksfrequentie van zowel off-line- als on-linegebruik hoger. Ook zijn de
voorlopers in het diffusieproces vaardiger in de omgang met pc en internet
dan de volgers.

. Samenvatting en implicaties voor beleid

Tussen  en  zijn er bij de verschillende vormen van toegang tot 
(motivatie, bezit, gebruik en digitale vaardigheden) verschuivingen opgetre-
den. Nederlanders zijn meer uitgesproken in hun opvattingen over 
geworden, dat wil zeggen dat zij minder vaak een neutraal standpunt inna-
men. In  relativeerden zij vaker dan in  het belang van  en vonden
zij zichzelf minder vaak gehinderd door onbekendheid met  in het socia-
le verkeer. Het bezit van de mobiele telefoon, de pc en een internetaanslui-
ting in Nederlandse huishoudens is snel voortgeschreden. Daarbij zijn de
verschillen in het bezit van mobiele telefoons en pc’s tussen bevolkingsgroe-
pen over het algemeen afgenomen. Alleen de ouderen raakten verder achter-
op bij de jongeren. Bij de internettoegang namen niet alleen de verschillen
tussen leeftijdsgroepen toe, maar vergrootten ook de hoger opgeleiden en de
hogere inkomensgroepen hun voorsprong op de lager opgeleiden en de lage-
re inkomensgroepen. Met de toename van het pc-bezit is ook de wekelijkse
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tijdsbesteding aan de nieuwe apparatuur toegenomen. Deze toename ging
gepaard met het vergroten van de gebruiksverschillen tussen bevolkings-
groepen. De verschillen in digitale vaardigheden bleven daarentegen con-
stant tussen  en .

Op basis van de beschikbare gegevens wordt verwacht dat de verspreiding
van de pc en de internetaansluiting tussen  en  door zal gaan, maar
dat een groeivertraging zal optreden ten opzichte van de drie jaar ervoor. Dit
kan geïnterpreteerd worden als een eerste teken van marktverzadiging.
Vooral gebrek aan interesse, dat relatief vaak voorkomt onder ouderen, staat
aanschaf in de weg. Ondanks de samenhang tussen bezit en inkomen blijkt
de prijs van apparatuur niet als een sterke belemmering tot aankoop beleefd
te worden.

Ongelijkheden in -toegang tussen individuen en huishoudens vallen
deels samen met reeds bestaande vormen van sociale ongelijkheid, zoals
opleidings- en inkomensongelijkheid en verschillen tussen leeftijdsgroepen.
Nieuwe ongelijkheden lijken geschapen te worden door de positie die indivi-
duen innemen in het diffusieproces. Vooral diegenen die al in een vroeg sta-
dium tot aanschaf van een pc overgingen, lijken extra te profiteren van de
nieuwe mogelijkheden. Deze voorlopers in het proces van technologische
innovatie gingen eerder on line, gebruiken hun apparatuur vaker en zijn
bovendien vaardiger in de omgang met pc en internet. Mogelijk werkt de
voorsprong in gebruik en vaardigheden door in de participatie op verschil-
lende maatschappelijke terreinen. Zoals gezegd, de echte ongelijkheden in
de informatiesamenleving hebben betrekking op deze benutting van .
Dat is hier echter niet het onderwerp. Uit dit hoofdstuk blijkt wel dat de
groep voorlopers zich een gunstige en mogelijk duurzame voorsprong heb-
ben verworven in de concurrentiestrijd om schaarse goederen.

In het -rapport Digitalisering van de leefwereld is betoogd dat de overheid
geen taak heeft om het bezit van  te stimuleren. Er werd verondersteld
dat marktwerking onder invloed van dalende prijzen, toenemende gebrui-
kersvriendelijkheid en toenemende gebruiksmogelijkheden zou zorgen voor
verdere verspreiding van apparatuur onder personen die er belang bij heb-
ben, en dat verschillen tussen bevolkingsgroepen op den duur zouden ver-
kleinen. Tussen  en  heeft de verspreiding van pc’s, mobiele telefoons
en internetaansluitingen zich voortgezet en is tussen een aantal groepen een
verkleining van de ongelijkheden waar te nemen. De groep niet-bezitters
bestaat in toenemende mate uit personen die niet in de gebruiksmogelijkhe-
den van de computer geïnteresseerd zijn. Deze ontwikkelingen wijzen erop
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dat marktwerking inderdaad zorgt voor afnemende ongelijkheid en dat over-
heidsinterventie op dit gebied weinig zinvol is.

Op het moment dat een product een grote verspreiding heeft gekregen, tel-
len vooral nog de verschillen in gebruik en benutting. Deze mogelijk duurza-
me verschillen hangen sterk samen met verschillen in digitale vaardigheden.
Hier kan eveneens de vraag gesteld worden of de overheid een taak heeft om
het verwerven van gebruikersvaardigheden te stimuleren en zo ja, hoe zij dit
moet doen. Het onderwijs lijkt een aangewezen plaats om nieuwe generaties
vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Jongeren zijn echter over het
algemeen redelijk vaardig in de omgang met computers en deze vaardighe-
den verwerven zij vooral thuis door zelf te experimenteren (De Haan en
Huysmans a). Ook van werknemers wordt steeds vaker verwacht dat zij
goed met computers overweg kunnen. Deze groep blijkt zich de benodigde
digitale vaardigheden redelijk goed op de werkplek eigen te maken (Borg-
hans en Ter Weel ). Voor personen die niet naar school gaan of actief
zijn op de arbeidsmarkt zijn digitale vaardigheden ook van belang.Voor deze
burgers geldt eveneens dat het gebruik of niet-gebruik consequenties voor
hun sociale en maatschappelijke leven kan hebben. Vervolgens kunnen
beleidsvragen aan de orde komen. Rechtvaardigen die belemmeringen een
eventuele overheidsinterventie? Welke maatregelen zijn dan het meest effec-
tief en efficiënt? Als digitale vaardigheden een probleem zijn voor bijvoor-
beeld werkzoekenden, dan kan de overheid overwegen om gemotiveerden
een computercursus aan te bieden ter vergroting van hun kansen op de
arbeidsmarkt. Als ouderen langer zelfstandig kunnen wonen door digitale
communicatie met bijvoorbeeld hulpverleners, dan kan de overheid de aan-
leg van digitale voorziening in de woningen van rechthebbenden ondersteu-
nen. Het zijn maar twee voorbeelden, maar door zulk beleid, gericht op spe-
cifieke problemen, kunnen knelpunten in de informatiesamenleving verhol-
pen worden. In dat beleid zijn bezit en vaardigheden geen doelen op zich,
maar gekoppeld aan het bereiken van sociale of maatschappelijke doelen.
Om dit beleid te onderbouwen is inzicht nodig in de sociale gevolgen van
.
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Noten

1 Dit pilotonderzoek is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van -.
2 De vier items over opvattingen vormen een schaal met een alpha van..
3 Voor personen met een breedbandaansluiting die always on line zijn, is dit onder-

scheid al moeilijk te maken, omdat zij regelmatig on-line- en off-lineactiviteit kun-
nen afwisselen.

4 Onder streaming media valt het gebruik van audio en bewegend beeld zonder dat
deze eerst op de pc worden gedownload. Een voorbeeld is teleconferencing. Ook het
kijken naar film en het luisteren naar muziek vallen onder streaming media.

5 De scores zijn gestandaardiseerd en de somscore wordt in percentielen uitgedrukt.
Om een beeld te krijgen van de -vaardigheden zijn de scores van de omgang met
de afzonderlijke producten opgeteld. De items vormen een goede schaal met een
alpha van . in  en van . in . De vraagstelling was in de twee enquêtes niet
overal precies hetzelfde en ook het aantal antwoordcategorieën verschilde soms. Om
de verdeling in  te kunnen vergelijken met die in  is de variabele uitgedrukt
in een percentielscore. Percentielscores zijn rangordes en hebben een vast gemiddel-
de (, de mediaan) en een vaste standaarddeviatie (namelijk ). Iemand met een
score van  behoort tot de onderste % van de verdeling, iemand met een score van
 bij de bovenste %. Gemiddeld genomen zitten personen in het midden van de
verdeling, score . Deze score is erg geschikt om ongelijkheid in de verdeling (van
verschillende kenmerken) tussen groepen te illustreren.

6 Alleen bij de laagste inkomenscategorie lijkt een opmerkelijke verandering waar-
neembaar. De lagere vaardigheden in  zijn hoogst waarschijnlijk eerder toe te
schrijven aan het feit dat in  een indeling in kwartielen niet goed mogelijk was
en de groep met de laagste inkomens in dat jaar groter was.

7 Dit is gebeurd met behulp van multiple classification analysis () in .
8 Een reden dat de voorspelling lager uitvalt, kan zijn dat een deel van de jonge gene-

ratie de plaats inneemt van personen uit oudere generaties.
9 Met deze indeling is getracht zo dicht mogelijk de ideaaltypische indeling van

Rogers (: ) te benaderen.
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 Je chat met de hele wereld, maar kent je
buurman niet meer

Jan Steyaert

. Inleiding: digitaal maar eenzaam?

“Een -jarige Groninger heeft een halfjaar dood in zijn flatwoning gelegen.”
“Een -jarige vrouw uit Stadskanaal heeft vijf weken dood in haar flat gele-
gen voordat ze werd gevonden.”Twee berichten van het  in de zomerperi-
ode van . Ze vormen evenveel ‘faits divers’ maar zijn een symbool voor de
vermeende vereenzaming in de samenleving. De sporadische vermelding van
dergelijke feiten in media en beleid maakt deel uit van de zorg om het verval
van sociaal kapitaal, waartoe ook signalen als dalende opkomst bij verkiezin-
gen, lage interesse voor vrijwilligerswerk, de calculerende burger behoren.

Samen met dit wat sombere verhaal wordt bij het beschrijven van de grotere
langzamere processen in de samenleving ook veelvuldig verwezen naar de
opkomst van de nieuwe media, de informatie- en communicatietechnologie
(). De informatiedichtheid in huishoudens is in de ste eeuw gestaag
toegenomen met de komst van de radio, telefoon, televisie, pc en internet.
Niet alleen hebben we er een handvol technische innovaties bij gekregen, de
beschikbaarheid van die media neemt ook toe, onder andere met de komst
van de kabel en -uursuitzendingen op televisie en de langzame versprei-
ding van altijd-aan internetverbindingen via breedband.

Terwijl de informatiedichtheid stijgt en de communicatiemogelijkheden
toenemen, neemt de bezorgdheid toe over een dalend sociaal kapitaal in de
samenleving. Terwijl de communicatiebekabeling stijgt, daalt de ‘sociale
bekabeling’. Dat is het paradoxale beeld dat uit het voorgaande ontstaat.
Waaruit ontstaat die paradox van toename van communicatie en afname van
sociale contacten? Is er sprake van een causale relatie tussen beide ontwikke-
lingen, staat sociaal kapitaal onder druk omdat we steeds meer nieuwe media
hebben en gebruiken? Of is het omgekeerde het geval, intensiever informa-
tiegebruik als vluchtgedrag uit de sociaal armere leefwereld?
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In deze tekst stellen we de vraag naar deze causale relatie. Daartoe wordt eerst
informatie samengebracht over het begrip sociaal kapitaal en over trends daar-
in, vooral in Nederland. Op deze basis worden de verschillende visies op de
causale relatie tussen technologie en sociaal kapitaal in beeld gebracht. Hier-
voor is zowel internationale literatuur als Nederlands datamateriaal gebruikt.
Besloten wordt met de vraag of de mogelijkheden van technologie om het
sociale kapitaal te vergroten ook aangrijpingspunten voor beleid bieden.

. Wat is ‘sociaal kapitaal’ eigenlijk?

In wetenschap, beleid en pers wordt veelvuldig naar ‘sociaal kapitaal’ verwe-
zen zonder dat er een omschrijving bijgeleverd wordt. De precieze inhoud
van sociaal kapitaal wordt als bekend voorondersteld. Maar populariteit van
een concept is niet steeds recht evenredig met een heldere en eenduidige
invulling van dat concept. Het is daarom nuttig om stil te staan bij de theore-
tische en empirische grondslag van het begrip.

Hoewel verscheidene auteurs het begrip gebruikten en gebruiken, zijn er
drie grote sociale theoretici die aan de wieg ervan stonden. Pierre Bourdieu
gebruikt het begrip in het begin van de jaren tachtig en plaatst het tegenover
economisch en cultureel kapitaal (Bourdieu ). Invalshoek is voorname-
lijk de functie van sociale netwerken voor de plaats van individuen in de
samenleving. James Coleman gebruikt de term in het kader van zijn werk
over de sociale context van onderwijs (Coleman ). Hij benadert het min-
der vanuit een individueel en meer vanuit een samenlevingsperspectief.
Bourdieu en Coleman kunnen als grootvader omschreven worden, want er
kan weinig discussie over bestaan dat Robert Putnam de vader van het con-
cept is. Door zijn interesse voor collectieve actie en maatschappelijke partici-
patie sluit zijn definitie van sociaal kapitaal vooral aan bij Coleman. Sociaal
kapitaal omvat dan drie elementen, te weten sociale waarden of vertrouwen,
normen of wederkerigheid van diensten en (actieve) sociale netwerken. Bij
sociale netwerken maakt Putnam het onderscheid tussen ‘bonding social
capital’, d.w.z. het behoren tot een bepaalde sociale groep, en ‘bridging social
capital’, d.w.z. de relaties tussen sociale groepen. In het -rapport Geleide-
lijk digitaal wordt hiernaar verwezen als sociale cohesie op micro- en op
mesoniveau (Steyaert en De Haan ).

Putnam levert niet alleen de meest gebruikte invulling van het begrip sociaal
kapitaal, maar ook vernieuwende elementen. Zijn studie naar de maatschappe-
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lijke verschillen tussen Italiaanse regio’s legde een verband tussen sociaal kapi-
taal en bestuur c.q. democratie (Putnam et al. ). In later werk wordt dit uit-
gebreid met gunstige maatschappelijke neveneffecten van sociaal kapitaal op
domeinen als economische ontwikkeling, onderwijs, gezondheid en veiligheid.
Een tweede vernieuwend element in het werk van Putnam wordt treffend
weergegeven door de subtitels van zijn later werk: America’s declining social capital
en The Strange Disappearance of Civic America (Putnam ; ). Na eerst de
gunstige effecten onderzocht te hebben, introduceert hij een wat paniekerig en
somber verhaal over hoe in de  dat sociaal kapitaal in grote mate aan erosie
onderhevig is. Diezelfde stelling wordt later nog eens stevig uitgewerkt aan de
hand van uitgebreid statistisch materiaal (Putnam ). Daarmee ontstaat
tevens een derde vernieuwend element, te weten de export van het concept
vanuit sociaal wetenschappelijk onderzoek naar beleid en media.

Op de omschrijving van Putnam en de wijze waarop die gehanteerd wordt,
zit nog veel bandbreedte. Diverse auteurs komen dan ook vanuit verschillen-
de invalshoeken bij hetzelfde concept terecht, zoals Wellman via persoon-
lijke sociale netwerken of Fukuyama via vertrouwen.

In deze tekst beperken we ons voornamelijk tot sociale netwerken (bon-
ding social capital) en de vraag of stijgend bezit en gebruik van internet effect
heeft op deze sociale netwerken. In een andere bijdrage aan dit jaarboek
beschrijft Valerie Frissen de relatie tussen  en sociale participatie (zie
hoofdstuk ) en Leen d’Haenens de relatie tussen  en relaties tussen
groepen (bridging social capital, zie hoofdstuk ).

. Indicatoren voor het koersverloop van sociaal kapitaal

Ontwikkelingen van economisch kapitaal kunnen nauwgezet gevolgd wor-
den via de beursindexen. Dat resulteert in strakke grafieken die per dag, jaar
op jaar, bijgehouden worden. Gelet op de eerder aangehaalde variëteit in de
invulling van het begrip sociaal kapitaal is het niet verwonderlijk dat niet
alleen het meten ervan, maar zelfs de grote ontwikkelingslijnen voor de
nodige discussie zorgen.

Het meest duidelijk in het benoemen van de ontwikkelingen is Robert
Putnam met zijn reeds aangehaald pessimisme over het aftakelend sociaal
kapitaal in de . In het kielzog van zijn werk volgden andere publicaties met
veelzeggende titels, zoals Why Americans feel so alone (Pappano ). Hoofd-
stuk na hoofdstuk beschrijft Putnam in Bowling Alone hoe Amerikaanse bur-
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gers zich minder politiek engageren, minder betrokken zijn bij religieuze
gemeenschappen, minder banden hebben met de werkomgeving en minder
informele sociale contacten hebben.

Er kwam evenwel vrij snel weerwoord, met name van de politieke weten-
schapper en opinieonderzoeker Everett Ladd. Zonder de door Putnam
beschreven dalende tendensen te ontkennen, stelt hij dat er talloze andere
plaatsen zijn waar sociaal kapitaal toeneemt, dat er kleine informele nieuwe
verbanden zijn die de kwantummaterie van ons sociaal universum vormen,
maar onzichtbaar zijn voor de gehanteerde onderzoeksbenadering. Ladd argu-
menteert dat Putnam nooit aantoonde dat het totale volume van sociaal kapi-
taal afneemt, alleen dat het op specifieke plekken afneemt. Op basis van zijn
eigen empirisch materiaal stelt Ladd dat sociaal kapitaal zich vernieuwt en er
juist sprake is van een toename (Ladd ; ). Na het overlijden van Everett
Ladd zetten andere auteurs deze discussie voort, zoals Wuthnow, Fukuyama of
Norris, die observeren dat “er niet zozeer sprake [is] van een erosie van het soci-
aal engagement, als wel van een afgenomen bereidheid deze uit te drukken in
organisatietrouw en het langdurige lidmaatschap van traditionele maatschap-
pelijke organisaties.” (De Hart et al. ). Met name het ledenverlies van reli-
gieuze genootschappen en politieke partijen zorgt volgens Putnam voor een
dalend sociaal kapitaal, terwijl uit andere cijfers duidelijk is dat anderszins vorm
gegeven politieke betrokkenheid en activisme de moderne burger beter ligt dan
zijn voorvaders (zie ook hoofdstuk  van Valerie Frissen over dit thema).

Nederlandse situatie
Recent is een overzicht gepubliceerd van ontwikkelingen van sociaal kapi-
taal in verschillende Westerse landen (Putnam ). Nederland komt
daarbij helaas niet aan bod, maar er zijn in onze sociale statistieken ver-
schillende relevante data te vinden. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld over
gezinsverdunning, afname van sociale contacten en individualisering van
gedrag.

Gezinsverdunning is in het kader van sociaal kapitaal relevant omdat het
duidt op de erosie van de kleinste sociale netwerken, namelijk huishoudens.
De ontwikkeling kan via administratieve gegevens vrij nauwkeurig in beeld
gebracht worden. Het is duidelijk dat de Nederlander, en in uitbreiding
daarvan de westerling, de afgelopen eeuw in steeds kleinere huishoudens is
gaan leven. Er is een stijging van het percentage eenpersoonshuishoudens in
het totaal aantal huishoudens (van % in  naar % in ) en een
daling van het gemiddeld aantal personen in een huishouden (van , per-
sonen in  naar , in ) (tabel .).
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Tabel . Gezinsverdunning in Nederland
1950 1961 1971 1981 1985 1990 1995 2000

eenpersoonshuishoudens 10 12 17 22 27 30 31 34

(als % van totaal aantal

huishoudens) 

gemiddeld aantal personen 3,93 3,56 3,21 2,76 2,58 2.42 2,34 2,28

per huishouden

aantal huishoudens (*1.000) 2.535 3.130 3.990 5.111 5.565 5.955 6.516 6.819

Bron: De Hart et al. (2002); SCP (1998; 2001)

De afname van sociale contacten laat zich in kaart brengen aan de hand van
het vijfjaarlijkse tijdsbestedingsonderzoek (). Daaruit blijkt dat het bud-
get tijd dat wekelijks aan sociale contacten thuis besteed wordt, afneemt. Dat
geldt zowel voor alleenwonende burgers als voor huishoudens met meerdere
personen. Onder huiselijk contact met huisgenoten worden activiteiten gevat
zoals praten met huisgenoten en aandacht voor kinderen. Met name het eer-
ste is fors gedaald, wellicht onder invloed van de eerder genoemde gezinsver-
dunning, maar ook door de individualisering van de thuis doorgebrachte tijd
(tabel .). Schnabel () beschreef eerder hoe de centrale verwarming en
meerdere televisietoestellen in een huishouden daartoe bijdragen. Onder hui-
selijk contact met derden worden activiteiten gevat als visite ontvangen, op
visite gaan of telefoneren. Alleen het telefoneren vertoont een stijgende trend.

Tabel . Huiselijke sociale contacten in Nederland, bevolking van  jaar en ouder (in
uren per week)

1975 1980 1985 1990 1995 2000

totaal sociale contacten 13,6 13,2 12,2 12,1 11,7 10,9

alleenwonenden 17,3 15,4 14,3 13,5 12,2 12,4

gezinsleden 13,2 13,0 11,9 11,9 11,6 10,6

waarvan contact met huisgenoten 4,0 3,7 3,1 3,2 2,7 2,4

waarvan contact met derden 9,5 9,5 9,1 9,0 9,0 8,5

Bron: De Haan en Huysmans (2002)

Ten slotte zijn er ook cijfers die wijzen op individualisering van gedrag. Put-
nam verwoordde dat treffend door te beschrijven dat er meer dan ooit aan
bowling wordt gedaan, maar steeds meer alleen en minder in groepsverband.
Dat geldt ook voor sportief Nederland (tabel .). Hoewel meer burgers
actief aan sport gingen doen (maar minder intensief !), ging die deelname
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meer naar individuele of duosporten zoals fitness, wandelen, fietsen, tennis
en golf, terwijl teamsporten minder populair werden.

Tabel . Sportdeelname, bevolking van - jaar (in procenten)
1979 1983 1987 1991 1995 1999

algemeen 51,6 57,4 57,0 61,2 62,2 63,5

teamsporten 19,2 19,7 18,7 18,6 18,0 17,4

duosporten 19,0 18,7 18,2 19,2 19,7 18,3

solosporten 42,3 47,2 44,1 49,7 51,1 51,5

Bron: De Haan en Breedveld (2002)

Hoewel deze cijfers lijken te illustreren dat de analyse van Putnam ook voor
Nederland relevant is, zijn er andere indicatoren die eerder wijzen in de rich-
ting van een transformatie van sociaal kapitaal dan in de richting van een
afname. Zo is de betrokkenheid van de Nederlandse burger bij het politieke
gebeuren alleen maar toegenomen de afgelopen decennia, hoewel met een
ander ‘participatierepertorium’ dan lidmaatschap van politieke partijen of
deelname aan verkiezingen.

Met dergelijke indicaties van groeiend sociaal kapitaal lijkt de stelling van
Ladd en Fukuyama aan kracht te winnen. Er lijkt namelijk eerder een trans-
formatie dan een erosie van sociaal kapitaal op te treden. De Amerikaanse
analyses en conclusies blijken niet volledig naar de Nederlandse situatie ver-
taald te kunnen worden.

. Stijgend internetgebruik en wijzigingen in sociaal kapitaal

In de dagen dat internet nog jong en onbekend was, werden wilde toekomst-
beelden geschetst van wat door dit medium allemaal op ons afkwam.
Auteurs zoals Howard Rheingold hielden begin jaren negentig een warm
pleidooi voor bovenlokale virtuele gemeenschappen op basis van gedeelde
interesses zoals zijn ‘The Well’ (Rheingold ) of digitale dorpen en wij-
ken zoals Blacksburg Electronic Village op www.bev.net (Cohill en Kava-
naugh ). Anderen maakten zich ernstige zorgen over de invloed van
internetgebruik op onze sociale netwerken. Zo schreef McClelland in 
in The Guardian: “Just as  produces couch potatoes, so on-line culture cre-
ates mouse potatoes, people who hide from real life and spend their whole
life goofing off in cyberspace.”
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Elders hebben we reeds gewezen op de armoede van deze utopische zowel
als dystopische standpunten  (Steyaert ) en hoe beide terrein verliezen, nu
via onderzoek de complexe relatie tussen technologie en sociale kwaliteit van
de samenleving aangetoond wordt. Deze ontwikkeling wordt hier weergege-
ven aan de hand van de verschillende relevante spraakmakende onderzoeken.

De eerste empirische gegevens over de invloed van internet op onze sociale
netwerken zijn wellicht afkomstig van Katz en Aspden in het kader van hun
‘syntopia’-onderzoek. Zij kwamen op basis van een telefonische survey bij
. respondenten tot het besluit dat er een correlatie is tussen ervaren
internetgebruiker zijn en frequenter vrienden ontmoeten. Ze zijn dan ook
optimistisch over de impact van internet op sociaal kapitaal: “far from crea-
ting a nation of strangers, the Internet is creating a nation richer in friend-
ships and social relationships” (Katz en Aspden :).

De studie van Katz en Aspden kreeg relatief weinig weerklank, wat niet
gezegd kan worden van het HomeNet-onderzoek (http://homenet.hcii.cs.
cmu.edu/) dat in  startte en waarin  personen uit  huishoudens
gevolgd werden. Het gaat hier om een longitudinaal onderzoek met twee
meetmomenten, te weten in  en mei . De aandacht van de onderzoe-
kers ging uit naar internetgebruik en psychologisch welbevinden, maatschap-
pelijke betrokkenheid en sociale contacten. Vanuit de vaststelling dat televisie
kijken sociaal isolement verhoogt en maatschappelijke betrokkenheid verlaagt,
vragen Robert Kraut en zijn collega’s zich af of internet deze trend kan ombui-
gen. Zij komen daarbij tot weinig hoopgevende resultaten en spreken dan ook
van de internetparadox:“The paradox we observe, then, is that the Internet is a
social technology used for communication with individuals and groups, but it
is associated with declines in social involvement and the psychological well-
being that goes with social involvement.” (Kraut et al. )  en in het kiel-
zog daarvan andere media blokletterden ‘Internet can make you lonely’.

Een volgende stap in de ontsluiering van de relatie tussen technologie en
sociaal kapitaal is de publicatie van Robert Putnams eerder genoemde boek
(Putnam ). Na de beschrijving van de diverse dalende trends in (onder-
delen van) sociaal kapitaal, gaat Putnam op zoek naar verklaringen. En daar-
bij gaat de aandacht naar tijdsdruk en geografische fragmentatie, maar ook
naar technologie en massacommunicatie (hoofdstuk  van zijn boek). Na
aandacht voor technologische innovaties in de ste eeuw en de bijdrage van
kranten aan sociaal engagement, volgt een uitvoerige beschrijving van hoe
televisie ons de huiskamer in dreef, weg van sociale netwerken. De Ameri-
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kaanse burger kijkt dagelijks gemiddeld  uur televisie, ruim een uur meer
dan de Nederlandse burger, en verliest daarbij sociaal kapitaal:“each additio-
nal hour of television viewing per day means roughly a  percent reduction
in most forms of civic activism.” (Putnam :). Elders noemt Putnam
ook internet, maar komt daarbij na een beschrijving van mogelijke voor- en
nadelen niet tot een eindoordeel. Het medium is hem nog te jong.

Geheel anders reageren Nie en Erbring. Op basis van een internetsurvey bij
ruim . personen uit . huishoudens komen ze tot resultaten die de
effecten van internet op sociaal kapitaal gelijk stellen aan die van televisie:“the
more time people spend using the internet, the more they lose contact with
their social environment.” (Nie en Erbring ). Daarmee worden eerdere
resultaten van het HomeNet-onderzoek bevestigd:“The Internet could be the
ultimate isolating technology that further reduces our participation in com-
munities even more than television did before it.” (Nie en Erbring :).
Opnieuw geven  en andere media ruime bekendheid aan de resultaten.

Het beeld van internet als de zoveelste aanval op sociaal kapitaal wordt
echter vrijwel meteen tegengesproken door het ‘inauguraal onderzoek’ van
het Pew-internet- & American-Lifeproject. Zij omschrijven e-mail juist als
een medicijn tegen aftakelend sociaal kapitaal: “This survey provides clear
evidence that email and the Web have enhanced users’ relationships with
their family and friends – results that challenge the notion that the Internet
contributes to isolation.” (Rainie ). Soortgelijke resultaten worden
gevonden in het internetonderzoek van  Center for Communication
Policy (Cole ).

Voor het eerst worden ook Europese resultaten bekend (Franzen ).
Het meetmoment van dit onderzoek lag in de lente van  in het Duitsta-
lige gedeelte van Zwitserland en had een nettorespons van . responden-
ten, aangevuld met een controlegroep. Een eerste vaststelling uit dit onder-
zoek is dat internetgebruikers, na controle op hun sociaal-demografisch pro-
fiel, een steviger sociaal netwerk hebben. De auteur geeft terecht aan dat dit
evenwel een kenmerk kan zijn dat losstaat van en vooraf gaat aan internetge-
bruik. Maar de dichtheid van het sociale netwerk laat geen correlatie zien
met de lengte van het gebruik van internet, waaruit de onderzoeker besluit
dat internet geen negatieve effecten heeft op sociale netwerken. Hoewel het
optimisme van Pew niet wordt gedeeld, worden de andere negatieve resulta-
ten wel sterk in twijfel getrokken.

De situatie aan het begin van de jaren negentig kan omschreven worden als
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één waarin voor- en tegenstanders van internet verwachtingen kunnen for-
muleren zonder daarvoor empirische onderbouwing te geven. Blijkens voor-
gaand overzicht zijn aan het eind van het decennium die empirische gege-
vens wel beschikbaar, maar zonder dat er een consensus blijkt te bestaan. Er
is welhaast sprake van twee kampen, diegenen die internet als bedreiging en
diegenen die het als medicijn voor sociaal kapitaal zien.

Er zou echter geen sprake zijn van wetenschap als eerdere inzichten niet
continu bijgesteld worden. De schijnbare dichotomie wordt doorbroken met
nieuwe resultaten uit het HomeNet-onderzoek (Kraut et al. ). Het oor-
spronkelijke HomeNet-onderzoek wordt hier uitgebreid met resultaten uit
een derde meting in februari . De resultaten wijzen er nu op dat gebruik
van internet wel degelijk leidt tot vernieuwing van sociaal kapitaal en uitbrei-
ding van sociale netwerken, en dat dit effect sterker is naarmate mensen al
langer gebruik maken van internet. De verklaring voor deze gewijzigde resul-
taten wordt voornamelijk gezocht in de toegenomen ervaring van gebruikers
maar vooral in de ‘maturiteit’ van internet, d.w.z. betere technologie en rui-
mere verspreiding. Waar de oorspronkelijke onderzoeksgroep in  nog
maar met weinig mensen kon communiceren, was internet al in veel ruimere
mate beschikbaar ten tijde van dit derde meetmoment. Een verdere onder-
zoeksvraag in deze nieuwe HomeNet-studie is of gebruik van internet
invloed heeft op sociale netwerken via een ‘rich get richer’-model of een ‘soci-
al compensation’-model. In het tweede geval zou internet inderdaad een
soort ‘medicijn’ kunnen vormen voor burgers met zwakke sociale netwerken
en de ongelijke verdeling van sociaal kapitaal verminderen, zoals Pew sugge-
reerde. De resultaten wijzen eerder op een ‘rich get richer’-model, d.w.z. wie
al een stevig sociaal netwerk heeft zal dit via internetgebruik versterken.

. Indirecte effecten: ‘time displacement’

De relatie tussen technologie en sociaal kapitaal bestaat voornamelijk uit een
samenbundeling van indirecte effecten. Putnam maakt in zijn analyse van de
effecten van televisie onderscheid tussen ‘time displacement’ enerzijds en de
‘mean world’-hypothese anderzijds. Beide zijn ook relevant voor internet. In
deze paragraaf wordt het indirecte effect van tijdsbesteding besproken. De
‘mean world’-hypothese komt in een volgende paragraaf aan de orde.

‘De tijd gaat snel, gebruik hem wel’ is een volkswijsheid. Per dag hebben
we maar een tijdsbudget van  uur beschikbaar en meer tijd aan een bepaal-
de activiteit gaat per definitie ten koste van een andere activiteit. Of het tota-
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le effect van internet op sociaal kapitaal positief of negatief uitvalt, hangt dan
ook in belangrijke mate samen met wijzigende patronen van tijdsbesteding
(time displacement): wat gaan we meer of juist minder doen onder invloed
van gebruik van nieuwe media? Naar analogie van de ecologische voetafdruk
kunnen we stellen dat niet alle activiteiten een gelijke ‘sociale voetafdruk’
hebben. Om de analogie met die ecologische voetafdruk vol te houden, spre-
ken we van een kleine sociale voetafdruk als een activiteit weinig schade toe-
brengt aan sociaal kapitaal. Met de wijkbewoners wekelijks een avondje voet-
ballen of in een leesclubje leeservaringen bespreken, heeft dan een kleinere
sociale voetafdruk dan een uur thuis op de hometrainer of alleen een roman
lezen. Op deze wijze kunnen we inschatten of onder invloed van internet
veranderende tijdsbesteding verschuivingen laat zien naar activiteiten met
een kleinere of grotere sociale voetafdruk. Als de tijd die we investeren in het
opbouwen van digitale sociale netwerken gecompenseerd wordt door min-
der aanwezigheid in de wijk, minder deelname aan culturele of sportacti-
viteiten, minder betrokkenheid op het publieke leven, dan is er wellicht spra-
ke van een negatieve eindbalans. Als die tijdsinvestering evenwel gecompen-
seerd wordt door minder tijd aan sociaal weinig relevante activiteiten, zoals
televisie kijken, lezen of slapen, kan er sprake zijn van een positieve eindba-
lans (tenminste in sociaal opzicht; de vraag blijft wat de betekenis is van een
verschuiving van lezen naar internet voor onze cultuur).

In september  hield  Handelsblad via haar website een interneten-
quête waaraan ruim . respondenten deelnamen. Hoewel het om een niet
aselecte steekproef gaat (internetters, bezoekers van nieuwswebsite) is het
toch relevant aan te geven wat deze groep aan verschuivingen ziet in tijdsbe-
steding. Televisie en radio worden als grote verliezers gezien (% offert deze
activiteiten ‘in sterke mate’ op) en in iets mindere mate telefoneren (%) en
lezen (%). Kleinere verliezers zijn contact met vrienden (%), uitgaan (%)
en sport (%).

Deze resultaten sluiten aan bij de cijfers van een Eurobarometer-onder-
zoek in de lente van  (tabel .). Ook daar gaven de respondenten de
verwachting te kennen dat gebruik van internet vooral zou leiden tot minder
televisie kijken en lezen. Toch verwachtte respectievelijk % en % van de
ondervraagden dat er minder tijd beschikbaar zou zijn voor vrienden en
familie. Zowel in de -enquête als in de Eurobarometer gaat het om
inschattingen van respondenten, eerder dan feitelijk waargenomen verschui-
vingen tussen activiteiten. Daarvoor zou een ‘time diary’-onderzoek nodig
zijn.
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Tabel . Heeft gebruik van internet geleid tot vermindering van tijd die u besteedt
aan …?   landen, bevolking van  jaar en ouder (in procenten ‘eens’)

televisie boeken kranten radiovrienden familie sport N

bevolking 15 jaar en ouder 6 4 3 3 2 2 2 15900

bevolking met 34 22 16 14 11 13 13 2917

internettoegang thuis

Bron: Eurobarometer 53 (april-mei 2000)

Opvallend is dat in beide overzichten mobiliteit niet voorkomt. Ook uit
andere gegevens blijkt de gemiddelde tijd die een burger aan mobiliteit
besteedt vrij stabiel op  uur per dag (-statistieken over mobiliteit van
personen). Toch waren er juist over de invloed van internet op mobiliteit en
indirect op sociaal kapitaal ooit hoge verwachtingen geformuleerd. Zo is er
de Europese High Level Group of Experts (de groep met o.a. Manuel
Castells en Luc Soete, die midden jaren negentig de maatschappelijke effec-
ten en kansen van de informatiesamenleving doordacht) die een toename
van wijkgebonden sociale cohesie verwachtte:“the information society provi-
des the tools to increase distance working. Such an increase could have a
profound impact on social integration. At present, some individuals resist
tele-working because they are afraid that they will be socially isolated due to
reduced contact with colleagues. However, more employees working from
home could result in increased social contacts within the neighbourhood
and family thus creating ‘social networks’ within communities” (High Level
Group of Experts ). Ook zou tele-shopping ons verlossen van het weke-
lijkse saaie en tijdrovende ‘inslaan van proviand’. Een kwartiertje surfen bij
www.albert.nl geeft meer ruimte voor alternatief tijdsgebruik dan wekelijks
twee uur door de gangen van de supermarkt dwalen (zie ook hoofdstuk ).
In het eerder genoemde onderzoek van Nie en Erbring () zegt % van
de internetgebruikers dat ze minder woon-werkverkeer hebben. Het is
mogelijk Nederlandse casuïstiek te vinden van kenniswerkers die door thuis-
werk hun reistijd significant verminderen of druk-druk-drukhuishoudens
die on line boodschappen doen en daardoor meer in de wijk aanwezig zijn,
maar dergelijke situaties zijn voorlopig te beperkt in aantal om op landelijk
niveau statistisch zichtbaar te zijn (tabel .). De -raad () komt in
een recente verkenning van de gevolgen van  op wonen, ruimtelijke orde-
ning, milieu en mobiliteit wel tot een overzicht van ontwikkelingen waarvan
verwacht wordt dat ze meer of minder mobiliteit veroorzaken, maar niet tot
het vaststellen van een verwacht nettoresultaat.
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Tabel . Tijdsbesteding aan verplaatsingen, bevolking  jaar en ouder (in uren per
week)

1980 1985 1990 1995 2000

totaal verplaatsingen 6,9 7,3 8,0 8,6 8,5

voor woon-werkverkeer 1,2 1,3 1,6 1,6 2,0

voor educatie 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8

voor huishouden & zorg 2,7 2,2 2,6 2,9 2,6

voor vrije tijd 2,3 2,9 2,9 3,2 3,0

Bron: De Haan en Huysmans (2002)

Een belangrijkere relatie tussen technologie, mobiliteit en sociaal kapitaal
ligt wellicht in het massale gebruik van de mobiele telefoon. Ook het lange
woon-werkverkeer kan nu (hands-free!) benut worden voor communicatie
en onderhoud van het sociale netwerk. Daardoor daalt de sociale voetafdruk
van mobiliteit. De sociaal negatieve kant van een geografisch gefragmenteerd
bestaan kan worden verkleind.

Prominent aanwezig in de rij verliezers van de -enquête en Eurobaro-
meter is televisie- en radiotijd. Maar liefst % zegt deze tijd ‘in sterke mate’
op te offeren voor computer- en internetgebruik. Tenminste, dat is de
inschatting van tijdsverschuivingen zoals burgers die zelf maken.

Uit het vijfjaarlijkse Nederlandse tijdsbestedingsonderzoek () leren we
dat in de afgelopen decennia de gemiddelde kijktijd is toegenomen, mede door
-uursuitzendingen en de keuze uit talrijke zenders via de kabel. In  keek
de Nederlandse burger gemiddeld , uur televisie per week, in  was dat
opgelopen tot , uur (Breedveld en Van den Broek ). Zoals eerder aan-
gegeven, riep Robert Putnam op basis van soortgelijke Amerikaanse cijfers de
televisie uit tot een van de belangrijkste ‘moordenaars’ van sociaal kapitaal. Een
verschuiving naar een relatief socialer medium zou dus winst zijn.

Hetzelfde tijdsbestedingsonderzoek geeft evenwel aan dat het beeld van
tijdsverschuiving tussen internet en televisie te optimistisch kan zijn. Uit de
-cijfers blijkt dat toenemend computer- en internetgebruik op bevol-
kingsniveau voorlopig niet leidt tot minder televisietijd (tabel .). Het tota-
le tijdsbudget voor media blijft relatief stabiel en de tijd besteed aan gedruk-
te media (kranten, tijdschriften, boeken) daalt. Dit is echter een ontwikke-
ling die al ingezet is vóór de opkomst van thuisbezit van computers, en deze
kan dus niet volledig daardoor verklaard worden (Breedveld en Van den
Broek ). Uit tabel . bleek al dat de tijdsbesteding aan huiselijke sociale
contacten is gedaald.
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Tabel . Mediagebruik, bevolking  jaar en ouder (in uren per week)
1975 1980 1985 1990 1995 2000

totale tijd media 18,5 17,8 19,0 18,8 18,8 18,7

gedrukte media 6,1 5,7 5,3 5,1 4,6 3,9

radio en audio (cd, …) 2,2 1,8 1,4 1,2 0,8 0,7

televisie, video, teletekst 10,2 10,3 12,1 12,0 12,4 12,4

computer, internet 0,1 0,5 0,9 1,8

Bron: De Haan en Huysmans (2002)

Een tweede studie bevestigt deze twijfel. Via een dagboekmethode bij .
Amerikaanse burgers in mei  onderzocht Nie de tijdsbesteding aan
internet en sociale contacten (Nie en Hillygus ). De resultaten sluiten
aan bij het eerder genoemde onderzoek van Nie: internetgebruik gaat ten
koste van sociaal kapitaal. Daarbij hoort wel een specificatie, want de negatie-
ve invloed geldt alleen voor internetgebruik thuis en voornamelijk voor
gebruik tijdens het weekend. De auteurs rekenen ons voor dat elk uur inter-
netgebruik thuis leidt tot een halfuur minder contact met gezinsleden.
Gebruik van internet in de werksituatie of op weekdagen heeft geen of min-
der effect op sociaal kapitaal. Met deze nuanceringen zijn we een stap verder
in het in beeld brengen van effecten van internetgebruik op sociale netwerken.

. Indirecte effecten: de gemene wereld

Zelfs tussen burgers die evenveel tijd besteden aan televisie kijken, is er verschil
in sociaal kapitaal. Het is niet alleen de hoeveelheid kijktijd die invloed uitoe-
fent, ook de inhoud van het televisieprogramma waarnaar gekeken wordt:“the
clear distinction between the NewsHour audience and the Jerry Springer
Show audience underscores the fact that not all television is anti-social.” (Put-
man ). Dit heeft o.a. te maken met het ‘mean world’-gehalte van televisie.
Wie veel televisie kijkt en daarbij een voorliefde heeft voor amusement eerder
dan nieuws, heeft minder vertrouwen in zijn medemens (Putman ).

Eenzelfde differentiatie dringt zich wellicht op bij het evalueren van het
effect van internetgebruik op sociaal kapitaal. De laatstgenoemde studie van
Nie maakt reeds onderscheid tussen effecten van internetgebruik thuis of op
het werk en weekdagen versus weekend. De ‘content preferences’ blijven
evenwel buiten beeld. Het is derhalve niet duidelijk hoe de verhoudingen lig-
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gen tussen gebruik van internet voor informatie (www), voor amusement of
voor sociale contacten (e-mail, chat). Het valt wel te verwachten dat er ver-
schillend effect is bij verschillend gebruik: surft men van  naar Volks-
krant en , zit men in een chatruimte met onbekenden of wordt er digi-
taal samengewerkt aan het huiswerk van die dag?

En welke invloed heeft welk soort internetgebruik op vertrouwen tussen
burgers? Sociale contacten die via internet verlopen worden meermaals als
erg oppervlakkig afgeschilderd (Locke ). Het zouden maar ‘drive by’-
ontmoetingen zijn die weinig beklijvend zijn en weinig wederkerig. Commu-
nicatie via internet kan immers anoniem zijn en de weinige identiteitsinfor-
matie die uit een chatnaam of een e-mail adres blijkt, hoeft nauwelijks de
realiteit te weerspiegelen.

Een eerste observatie die hierbij gemaakt moet worden, is dat uit onder-
zoek van o.a. Barry Wellman (zie www.chass.utoronto.ca/~wellman) blijkt
dat de bulk van via internet verlopende communicatie plaatsvindt tussen
personen die ook anderszins tot elkaars sociale netwerk behoren (zoals
familieleden, vrienden en collega’s). Vertrouwen wordt dan niet alleen opge-
bouwd of bepaald door de communicatie via internet.

Een tweede observatie is dat de dynamiek van sociale steun en wederke-
righeid ook op internet aanwezig is. De ‘bank van wederzijdse diensten’, zoals
beschreven door Tom Wolfe in het Vreugdevuur der ijdelheid, is een informele
structuur in sociale netwerken: ik doe iets voor jou, en ooit, wanneer ik daar
behoefte aan heb, zal ik van iemand anders steun krijgen. Hoewel er op inter-
net ongetwijfeld individuen zijn die meer uit de ‘bank van wederzijdse dien-
sten’ halen dan ze er ooit aan bijdragen, is deze vorm van indirecte wederke-
righeid wel aanwezig. Wellman maakt melding van zijn ervaring dat actieve
deelnemers aan discussielijsten, plekken waar sociale relaties juist erg zwak
en anoniem zijn, voor hun bijdragen ‘beloond’ worden door snelle en uitvoe-
rige antwoorden op hun eigen vragen (Wellman en Gulia ).

. Lijdzaam toezien of maakbare samenleving?

Nog voor de dynamiek tussen sociaal kapitaal en nieuwe media helemaal
duidelijk is, worden er al verwachtingen uitgesproken en initiatieven geno-
men om internet als versterking van sociale netwerken in te zetten. De
instrumenten die we gebruiken voor individueel gebruik van internet, zoals
een webbrowser en e-mailsoftware, kunnen daarbij van dienst zijn. Maar er
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is ook sprake van specifieke toepassingen die op internet sociale hangplek-
ken organiseren. In chronologische volgorde kan daarbij onderscheid
gemaakt worden tussen:
– discussielijsten. Discussielijsten vormen, wellicht als oudste vorm van

groepsgebruik van internet, eenvoudige instrumenten om mensen op
basis van e-mail, los van tijd en plaats, met elkaar te laten communiceren.
Het zijn hangplekken met een gedeelde interesse als aangrijpingspunt,
gaande van zware levensbeschouwelijke of academische vragen over dage-
lijkse bezigheden tot esoterische thema’s als aromatherapie of het belang
van de zeehondenkweek in de Westelijke Sahara.

– virtuele ‘kantoor’ruimtes. Platformen voor discussielijsten zijn de afge-
lopen jaren doorgegroeid en bieden aanvullende functionaliteiten, zoals
gezamenlijke agenda, fotoboek, archief van documenten. De daartoe
benodigde accommodatie is, in ruil voor het ontvangen van wat reclame,
gratis beschikbaar bij Yahoo Groups, CommunityZero en vele andere.

– chatruimte of . Discussielijsten en virtuele kantoorruimtes hebben
gemeenschappelijk dat de deelnemers niet op hetzelfde tijdstip hoeven
deel te nemen. Chatruimtes werken daarentegen met wel op hetzelfde
tijdstip aanwezige deelnemers. Communicatie gaat daardoor veel sneller
en bestaat uit korte zinnen. Terwijl virtuele kantoorruimtes vergeleken
kunnen worden met vergaderingen, zijn chatruimtes meer de gesprekken
aan de toog van een café: korter, informeler, weinig gestructureerd, meer-
dere sprekers tegelijk. Plekken als www.chatplaza.nl of www.chat-
xpress.nl bieden daarvoor de virtuele accommodatie aan. Wellicht dat dif-
fusie van breedbandinternetverbindingen toepassingen populair maakt
om niet alleen via tekst maar ook via beeld te ‘chatten’.

– van virtuele naar fysieke ontmoetingen. Alle digitale hangplekken delen
de eigenschap virtuele contacten te vereenvoudigen en daarmee het gevaar
face-to-facecontacten te verminderen. Recentelijk zijn er nieuwe initiatie-
ven om virtuele contacten te vertalen naar fysieke, ‘echte’ ontmoetingen,
zoals www.meetup.com.

Deze instrumenten worden in verschillende combinaties en aangevuld met
de ‘traditionele’ toepassingen van e-mail en websites toegepast om virtueel
sociaal kapitaal te organiseren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om contacten
op straatniveau (www.versailleslaan.nl), op wijkniveau (www.wijkinfo.nl),
opsporen van oude contacten uit vroegere woonplaatsen (www.rotterdam-
mers.nl) of vroegere studieplaatsen (www.vriendentrefpunt.nl). Daar waar in
de fysieke leefwereld ‘derde plaatsen’ teloorgaan (Oldenburg ), waar
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mensen elkaar naast huishouden en werk (eerste en tweede plaatsen) kun-
nen ontmoeten, zien we een toename van virtuele derde plaatsen, digitale
hangplekken waar internetgebruikers elkaar treffen.

Aansluitend bij de adviezen van de commissie-Cerfontaine en de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling inzake het mobiliseren van de moge-
lijkheden van technologie, heeft Paars II een kabinetsstandpunt  ‘ en soci-
ale kwaliteit’ ingenomen (oktober ). In dat kader zijn in vier Nederland-
se steden ‘digitale broedplaatsen’ gestart. Daar waar digitale trapveldjes eerder
voornamelijk gericht zijn op het overbruggen van de digitale kloof (zie
hoofdstuk ), richten deze initiatieven zich op het inzetten van technologie
voor het verhogen van sociale cohesie en participatie (zie www.sqm.nl voor
uitvoerige projectbeschrijvingen), in aanvulling op de eerder genoemde spon-
tane toepassingen. Effectevaluatie in de volgende jaren zal uitwijzen welke
instrumenten opgenomen kunnen worden in grotestedenbeleid of lokaal
sociaal beleid en welke geen of onbedoelde negatieve resultaten hadden.

In de pilot van oktober  voor de -monitor ( ⁄) werden enkele
vragen opgenomen over de mate waarin internetgebruik leidt tot nieuwe
sociale contacten. Daarbij werd gevraagd of diegenen die al e-mailen, daar-
mee nieuwe vrienden of nieuwe contacten hebben opgedaan (tabel .).
Daaruit blijkt dat momenteel internetgebruik vooral bij jongeren tot  jaar
leidt tot nieuwe sociale contacten. Ook de ‘geschiedenis’ die mensen al heb-
ben in het omgaan met nieuwe media speelt een rol. Wie tot de voorhoede
van de informatiesamenleving behoorde (de ‘innovators’ en ‘adopters’, zie
hoofdstuk  voor verklaring begrippen) heeft door gebruik van internet meer
nieuwe contacten gelegd op basis van gedeelde interesses.

Speciaal moet worden vermeld de invloed van internet op het sociaal kapi-
taal van personen met functionele beperkingen. Elke nieuwe communicatie-
vorm brengt nieuwe vormen van uitsluiting en aansluiting met zich mee.
Internet is een zegen voor dove burgers, omdat nu plots grote delen van de
bevolking over een teksttelefoon beschikken (zonder dat het nog die naam
draagt). Ook voor mensen die door chronische ziekte of anderszins beperkt
mobiel zijn, opent internet nieuwe mogelijkheden tot het opbouwen en
onderhouden van sociale netwerken (zie bijvoorbeeld het project
http://escape.dse.nl/). Voor blinden en slechtzienden is de grafische
omgeving van Windows dan weer een kwelling, omdat het zich lastig laat
vertalen in braille en producenten van informatie zich weinig aantrekken van
de elementaire regels van toegankelijkheid (zie www.drempelsweg.nl).
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. Besluit: eenzaam maar digitaal

De aangehaalde onderzoeken geven niet het laatste en zeker niet het defini-
tieve antwoord op de vraag welke effecten gebruik van internet heeft op soci-
ale netwerken en volgens welke omstandigheden deze effecten variëren. Uit
het overzicht blijkt dat er de afgelopen jaren sprake is geweest van voort-
schrijdend inzicht, maar ook van ‘een bewegend doel’. Dat laatste is voorna-
melijk het gevolg van doorgezette technologische innovatie en ruimere diffu-
sie. Internet zoals onderzocht anno  is wezenlijk verschillend van inter-
net anno . Het gebruik van -baud modems wordt vervangen door
een altijd-aan breedbandverbinding, steeds meer vrienden en kennissen zijn
op internet bereikbaar, software is gebruiksvriendelijker en minder kwets-
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Tabel . Sociale contacten, naar sekse, leeftijd en adoptertype, personen van  jaar en
ouder,  (in procenten)

nieuwe vrienden nieuwe contacten met email is vooral een aanvulling

via email of chatten zelfde interesses door op bestaande communicatie

het gebruik van internet (% mee oneens)

bevolking 5 9 9

mannen 6 12 9

vrouwen 5 6 10

15-24 jaar 19 22 9

25-34 jaar 6 11 8

35-44 jaar 4 9 7

45-54 jaar 2 6 8

55-64 jaar 1 3 9

65+ jaar 0 1 19

innovators 6 13 12

early adopters 7 13 7

early majority 7 12 9

late majority 7 9 6

laggards 1 2 15

Dit pilotonderzoek is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van NWO-MES.

Bron: CBS/SCP (pilotonderzoek ICT-gebruik) 
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baar geworden, er zijn nieuwe toepassingen zoals chatruimtes of ‘instant
messaging’, en wellicht zien we binnenkort telefoneren en videofonie over
internet belangrijker worden.

Deze ontwikkelingen maken ook dat de vraagstelling in de genoemde
onderzoeken steeds complexer wordt. De eerste surveys konden nog vol-
staan met de vraag ‘heeft u thuis toegang tot internet’ en zo een onderscheid
maken tussen internetters en niet-internetters. Nu moet minstens gevraagd
worden naar het soort verbinding (inbellen, breedband), het gemiddeld aan-
tal uren wekelijks gebruik en het soort gebruik (www, games, e-mail, chat,
messaging).

De resultaten maken het ook mogelijk om de oorspronkelijke vraagstelling
naar de verantwoordelijkheid van internet inzake erosie van sociaal kapitaal
te verfijnen en intermediaire variabelen te benoemen. De status van het soci-
ale netwerk voor/zonder internet blijkt belangrijk te zijn. De plaats en tijd-
stip van gebruik beïnvloedt de sterkte van het effect, en de aard van de toe-
passing is belangrijk. Na volgende onderzoeken en aanvullende analyses van
bestaande data is ook in te schatten voor welke groepen de effecten in welke
mate opgaan. Net zoals de telefoon op wezenlijk verschillende wijzen
gebruikt wordt door mannen en vrouwen, is het mogelijk dat de ons nu
bekende gebruikspatronen van internet op bevolkingsniveau grote ongelijk-
heden verbergen.

Bij al deze verfijningen van de vraagstelling blijft steeds de vraag naar de
richting van de causaliteit: hebben we met internetgebruik een belangrijke
oorzaak van verzwakkende sociale netwerken geïdentificeerd of zijn er
andere belangrijkere oorzaken? Causaliteit of oorzakelijkheid vastleggen is
in de sociale wetenschappen moeilijk en controversieel. Daarom moet dik-
wijls volstaan worden met het observeren van co-variantie: meer e-mailge-
bruik hangt samen met minder face-to-face sociale contacten. Maar één
regel laat wel toe met enig vertrouwen causaliteit te benoemen:“een oorzaak
kan nooit verder in de tijd gesitueerd zijn dan haar gevolg.” (Tacq )
Daarmee wordt meteen duidelijk dat gebruik van nieuwe media (computer,
internet) nooit de oorzaak kan zijn van de vermeende erosie van sociaal
kapitaal zoals beschreven door Putnam of Fukuyama. Deze auteurs situeren
de trendbreuk inzake sociaal kapitaal omstreeks  en beschrijven de afta-
keling van sociaal kapitaal als een proces van vier decennia. Tijdsbesteding
aan televisie, gezinsverdunning, stijgende arbeidsparticipatie en daaruit
resulterende tijdsdruk worden dan ook beschouwd als belangrijkste oorza-
ken.
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Zoals in de inleiding is gesuggereerd, is er een andere benadering mogelijk
van het huidige gebruik van internet in relatie tot sociaal kapitaal. Daarvoor
is het nuttig opnieuw Bowling alone te lezen, maar de aandacht niet zozeer te
richten op de dalende tendensen van de afgelopen veertig jaar, maar juist te
kijken naar de stijgende tendensen die daaraan vooraf gingen. Putnam ver-
wijst in hoofdstuk  naar de overeenkomsten tussen de huidige technologi-
sche, economische en sociale veranderingen en die van eind de en begin
ste eeuw. Industrialisatie en verstedelijking veroorzaakten toen een afbreuk
van bestaande sociale configuraties. Het verenigingsleven, waarvan nu de
teloorgang de aandacht trekt, is in die periode opgebouwd.

De huidige toepassingen van internet kunnen bekeken worden als de ste

eeuwse variant van de opbloei van het verenigingsleven van een eeuw gele-
den. Toepassingen zoals discussielijsten en chatruimtes vormen dan voor de
digitale burger het equivalent van scouts, vakbond of politieke partij voor de
verstedelijkte arbeider tijdens de industrialisatie. Vanuit dit perspectief kan
het gebruik van nieuwe media (en met name het sociale en communicatieve
gebruik, in tegenstelling tot het informatieve of amusementsgebruik) bezien
worden als een maatschappelijk antwoord op veranderend sociaal kapitaal,
eerder dan als een oorzaak ervan.
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 Burgerengagement in de digitale wereld1

Valerie Frissen

. Inleiding: de paradox van het individuele engagement

In Geleidelijk digitaal schetsen Steyaert en De Haan () de vaak nogal
sombere bewoordingen waarin het publieke debat over burgerschap in
Nederland is getoonzet. Hierin horen we bijvoorbeeld dat er sprake is van
tanend burgerschap en daarmee samenhangend van een afbrokkelend soci-
aal weefsel van de Nederlandse samenleving. In meer politieke termen wordt
gesproken van een democratisch tekort. Een en ander wordt gelardeerd met
kreten als ‘de calculerende burger’, ‘de cultuur van de afzijdigheid’ of ‘de ver-
weesde samenleving’. In dat licht hoeft het niet te verbazen dat sinds de ver-
kiezingen van  het thema van herstel van normen en waarden en van de
leefbaarheid van de Nederlandse samenleving prominent op de politieke
agenda staat. Als we dit debat geloven, zijn burgers meer dan ooit op het
naakte eigenbelang gerichte individualisten geworden en zijn we momenteel
getuige van een ernstig verval van de publieke moraal. Een mooi voorbeeld
van deze gedachtegang biedt het manifest van de Stichting Stop de Uitver-
koop van de Beschaving, een gelegenheidsverband van bezorgde (en beken-
de) burgers:

“De combinatie van een technocratische overheid, de oprukkende individualise-
ring en de ontmanteling van maatschappelijke verbanden heeft ertoe geleid dat
de publieke zaak is verweesd. De zogenaamde civil society, die door velen wordt
gezien als het belangrijkste bindmiddel van onze beschaving, is in een kwade
reuk komen te staan. Wie zich bekommert om zaken als solidariteit en saamho-
righeid, verbondenheid en belangeloosheid, is niet meer ‘van deze tijd’. Dat uit
zich nergens zo scherp als in de welhaast epidemische nonchalance ten aanzien
van dat wat van ons allemaal is: de beschaving. Als de beschaving een kleed is
dat mensen door de eeuwen heen samen hebben geweven, (..), dan zien we nu
dat er gaten beginnen te vallen in dat kleed.” (www.stopdeuitverkoop.nl)
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Ook in de academische literatuur vinden we voorbeelden van deze weinig
vrolijke houding tegenover ontwikkelingen in burgerschap en civil society.
Bekend is bijvoorbeeld het werk van in dit veld gerenommeerde wetenschap-
pers als Robert Putnam (, ) en Francis Fuyukama (), die een
teloorgang van het burgerlijk engagement in de Amerikaanse samenleving
constateren. Putnam wijst daarbij ook op de naar zijn mening verderfelijke
rol van het internet: virtuele gemeenschapsvorming leidt tot hypersegmenta-
tie in de civil society en tot een ‘balkanisering’ van het algemene belang. Put-
nam en Fuyukama onderbouwen hun analyses met statistieken over een lage
opkomst bij verkiezingen en een dalend aantal leden van maatschappelijke
en politieke organisaties en verenigingen. Het is zeker niet moeilijk om ook
voor Nederland dergelijke statistieken te vinden, bijvoorbeeld bij het  en
het . Zo registreert het  een gestaag dalend aantal leden van politieke
partijen, vakbonden en dergelijke, en een steeds lagere opkomst bij verkiezin-
gen. Hier is echter meer aan de hand. Het  constateert namelijk ook een
toename van de politieke en maatschappelijke interesse en betrokkenheid
van burgers, die onder meer gestalte krijgt in een hoge organisatiegraad van
burgers in vrijwillige maatschappelijke verbanden (zie bijvoorbeeld De Hart
). Kenmerkend voor de betrokkenheid van burgers is echter dat die een
andere weg zoekt dan voorheen en een ander gezicht heeft gekregen.

Zo is de politieke belangstelling en participatie van burgers steeds minder
via de traditionele politieke kaders georganiseerd. Vanuit het perspectief van
burgers heeft de politiek zich verplaatst en zijn ‘subpolitiek’ (Beck ) en
‘levenspolitiek’ (Giddens , ) en de daarbij horende vormen van maat-
schappelijke verbinding, participatie en actie belangrijker geworden. Het
vertrouwen in de formele politiek en de binding met politieke partijen is
gedaald, maar het politieke zelfvertrouwen van burgers is juist gestegen (De
Hart ). In het dagelijks leven dienen zich allerlei onderwerpen en
gebeurtenissen aan, waaromheen mensen zich met elkaar verbinden voor
belangenbehartiging, uitwisseling van ideeën of om tot actie overgaan. Zij
doen dit echter nu meer dan voorheen in fluïde, eenmalige en minder sterk
geïnstitutionaliseerde sociale verbanden en netwerken. Deze hedendaagse
vormen van associatie zijn onder meer mogelijk omdat , en vooral het
internet, de vorming van netwerken sterk ondersteunt. Het  spreekt van
‘een verbreding van het participatierepertoire’ (ibid. p.). In dat licht kun-
nen we misschien ook spreken van een digitalisering van het participatiere-
pertoire. In deze bijdrage richten we onze aandacht op deze digitale vormen
van burgerengagement.
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De hier geschetste ontwikkelingen hangen samen met zowel een toenemen-
de individualisering als een vernetwerking van de samenleving. De manier
waarop mensen tegenwoordig aan hun identiteit als burger gestalte geven
wordt steeds minder bepaald door traditionele collectieve kaders (zoals de
ideologische kaders van sociaal-democratie, christen-democratie of libera-
lisme), maar door wat Kunneman () in zijn boek Van Theemutscultuur
naar Walkman-ego een ‘postmoderne individualiteit’ noemt. Burgerschap is
permanent under construction (Frissen en De Mul ) en wordt ingegeven
door telkens wisselende individuele keuzes. Burgers handelen niet zozeer
vanuit één duidelijk ideologisch bepaald belang, maar vanuit verschillende,
vaak zelfs tegengestelde belangen. Vanuit deze optiek is in de laatste decen-
nia het maatschappelijk engagement van burgers niet zozeer teloorgegaan,
dan wel sterk van gezicht veranderd. In eerdere publicaties hebben we deze
ontwikkeling aangeduid als ‘de paradox van het individuele engagement’
(Frissen en Van Bockxmeer ).

 speelt hier een dubbele rol. Enerzijds lijkt  de fragmentatie en indivi-
dualisering van belangen en interesses van burgers in de hand te werken.
Nergens zien we immers een zo fijnmazig web van platformorganisaties,
actiegroepen, belangengroeperingen, lotgenotengroepen, gespreksgroepen,
discussiefora en andere sociale associaties als op het internet. Anderzijds
maakt juist internet het bij uitstek mogelijk om naar verbinding te zoeken
met gelijkgestemden in een wereld waar de vanzelfsprekende gemeenschap-
pelijke kaders zijn verdwenen en de sociale verbanden steeds losser lijken te
worden. Bovendien gebruiken burgers steeds vaker digitale middelen om
hun politieke belangen te effectueren en zich daartoe met anderen te verbin-
den. De mogelijkheden die  biedt, stellen niet alleen bestaande politiek-
maatschappelijke organisaties in staat om hun activiteiten en achterban
anders te organiseren, maar leiden ook tot nieuwe vormen van maatschappe-
lijke verbinding en organisatie in het virtuele domein. In dat verband ont-
staan ook mogelijkheden voor burgers om hun positie in het maatschappe-
lijk krachtenveld te herdefiniëren en hun relaties met de andere actoren in
dat krachtenveld anders vorm te geven. Dit heeft implicaties voor de vormge-
ving van de politieke participatie en organisatie van burgers en leidt tot ver-
schuivingen in de relatie overheid/burgers casu quo civil society.

De vragen die in deze bijdrage aan de orde komen zijn:
– Wat betekent het internet voor het ontstaan van nieuwe vormen van poli-

tiek-maatschappelijke participatie?2
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– Op welke manier gebruiken maatschappelijke organisaties het internet
om hun politieke doelstellingen te verwezenlijken en activiteiten te orga-
niseren?

– Wat betekent dit voor de toekomstige vormgeving van de relatie overheid-
burger ?

In paragraaf . en . komt de eerste vraag aan de orde. Paragraaf .
beschrijft een aantal recente verschuivingen in het politiek-maatschappelijk
engagement van burgers, waarna ik in paragraaf . meer specifiek inga op de
vraag wat de betekenis is van  voor deze hedendaagse vormen van verbin-
ding en engagement. In paragraaf . illustreren we dit aan de hand van het
concrete gebruik van het internet door een viertal maatschappelijke organi-
saties. In dit hoofdstuk staat het gebruik van internet voor de verwezenlij-
king van politieke doelstellingen van burgers centraal. In de slotbeschouwing
komt de vraag aan de orde of we hier kunnen spreken van een fundamentele
verandering in de relatie overheid-burger; de focus ligt hier op de politiek-
bestuurlijke implicaties van deze digitale participatievoorbeelden.

. Het nieuwe gezicht van de civil society

Trendstudies naar de maatschappelijke participatie van burgers en de daar-
mee samenhangende veranderingen in de civil society laten zien dat een
ander type van burgerengagement in opkomst is. Er is niet zozeer sprake van
een afnemende politieke belangstelling van burgers, maar veeleer van een
verschuiving van participatie via de klassieke politieke platforms naar parti-
cipatie in one issue-organisaties. Volgens een recente studie van ontwikkelin-
gen in de non-profit sector in Nederland (Dekker ) is bovendien over
de hele linie een verandering in het karakter van maatschappelijke organisa-
ties waarneembaar: er is sprake van een verschuiving van face-to-face-organi-
saties met een actief verenigingsleven naar mailinglist-organisaties en van
een verschuiving naar een meer individueel gebruik van organisaties (ibid.
p.). Gegevens over negentig grote maatschappelijke organisaties (vereni-
gingsleven, belangenorganisaties en ledenorganisaties met ideële doelein-
den) laten zien dat in twee decennia met name de kerkelijke, de institutio-
neel-politieke organisaties en de vrouwenorganisaties aan belangstelling
hebben ingeboet. Dat werd ruimschoots gecompenseerd door een snelle
groei van de organisaties die gericht zijn op “morele issues (..), de bescher-
ming van natuur en milieu en internationale solidariteit.” (De Hart :
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). Daarbij zien we ook een toename van het passieve lidmaatschap, lagere
tijdsinvesteringen in die organisaties en een groei van het ‘giro-activisme’
(geven aan goede doelen, donateurschap). Het vrijwilligerswerk blijft al
decennia lang tamelijk stabiel, zij het dat het  de kanttekening maakt dat
de tijd die in vrijwilligerswerk wordt gestoken niet afneemt, maar het per-
centage vrijwilligers wel, wat in lijn is met de tendens naar een meer passief
lidmaatschap van maatschappelijke organisaties.3

Als we nu wat specifieker kijken naar de politieke participatie van Neder-
landse burgers, is de binding met politieke partijen wel afgenomen, maar de
belangstelling voor politiek bepaald niet. De ‘protestgeneigdheid’ en de feite-
lijke deelname aan protestactiviteiten zijn juist sterk toegenomen, een trend
die al in de jaren zeventig is ingezet. Volgens het  wijst dit op een grotere
mondigheid van burgers, die bovendien hun ‘participatierepertoire’ hebben
uitgebreid met een scala aan activiteiten die niet tot de traditionele politieke
activiteiten behoren (Dekker : ) en waartoe we nu ook digitale reper-
toires kunnen rekenen. Het engagement van burgers heeft bovendien in de
laatste decennia een meer gefragmenteerd, vluchtig en minder geïnstitutio-
naliseerd karakter gekregen. Burgers zijn steeds meer geneigd om hun aan-
dacht te verdelen over verschillende doelen en de bijbehorende organisaties
en committeren zich niet vaak meer voor lange tijd aan een beweging of
organisatie. Er is sprake van een breed uitwaaierend palet van issues en events
waarvoor men zich tijdelijk en soms beperkt (door bijvoorbeeld donateur te
worden of door e-mailacties) wenst in te zetten. De noties van lidmaatschap
en achterban zijn daardoor meer problematisch geworden. Eigen onderzoek
laat zien dat dit zeker geldt voor maatschappelijke organisaties die juist in
het virtuele domein zijn ontstaan.4 In de virtuele wereld is vrijwel nooit dui-
delijk wie wel en niet als lid van een gemeenschap of organisatie gekarakteri-
seerd kan worden, omdat virtuele netwerken veelal open zijn en daardoor
allerlei gradaties van participatie kennen. Registratie als ‘lid’ is daarbij lang
niet altijd aan de orde. Desondanks kunnen deze maatschappelijke associa-
ties voor hun aanhang toch effectief en bevredigend zijn in termen van nage-
streefde doelstellingen. Zonder daadwerkelijk strak georganiseerd te zijn,
weten deze organisaties juist door de inzet van  snel en doelgericht men-
sen te mobiliseren of mensen bij elkaar te brengen die in de off linewereld
veel meer moeite zouden moeten doen om elkaar te vinden. In de casebe-
schrijvingen in de volgende paragrafen zullen we daarvan een paar voorbeel-
den laten zien.
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Een andere trend is dat maatschappelijke organisaties steeds minder een
strikt nationaal karakter hebben, een tendens die versterkt wordt door het
tijd- en plaatsonafhankelijke karakter van het internet. In internationaal ver-
band wordt dan ook steeds vaker gesproken over de opkomst van een globale
of transnationale civil society.5

“What we can observe in the s is the emergence of a supranational sphere of
social and political participation in which citizens groups, social movements, and
individuals engage in dialogue, debate, confrontation, and negotiation with each
other and with various governmental actors – international, national and local
– as well as the business world” (Anheier et al. : ).

In het algemeen wordt de opkomst van het internet (naast ontwikkelingen als
globalisering, homogenisering van cultuur en de verspreiding van het liberaal-
democratische model) als een belangrijke factor gezien om dit fenomeen te
verklaren (zie bijvoorbeeld Warkentin ; Anheier et al. ; Norris ;
), waarbij overigens de meningen verdeeld zijn over de vraag of de global
civil society een nieuw verschijnsel is of een evolutie die al eerder in gang is
gezet. Wat nieuw is, is vooral de schaal en de reikwijdte van de transnationale
civil society: zowel het aantal internationale non-gouvernementele organisa-
ties (’s) en individuen die zich daarbij hebben aangesloten als het bereik
van die organisaties is nog nooit zo groot geweest. Anheier et al. constateren
ook dat het netwerk dat veel van die organisaties verbindt nog nooit zo wijd-
vertakt is geweest (Anheier et al. : ). Daarnaast wordt ook internatio-
naal vastgesteld dat er steeds meer sprake is van een focus op single issues en dat
er steeds vaker tegelijk nationaal en internationaal geopereerd wordt. Volgens
verschillende onderzoekers hebben ’s het internet op een nieuwe en ook
opmerkelijk effectieve manier ingezet om te kunnen opereren op internatio-
naal niveau (Warkentin en Mingst : ; Calabrese : ). Ook
menen deze onderzoekers dat het internet een duidelijke invloed heeft op de
organisatiestructuur van zowel de nationale als de transnationale civil society,
bijvoorbeeld doordat het internet meer gedecentraliseerde en participatieve
vormen van organisatie mogelijk maakt.

. De betekenis van  voor politiek-maatschappelijke participatie

Om deze op elkaar ingrijpende sociale en technologische ontwikkelingen te
verstaan, is het begrip ‘sociale reflexiviteit’ (Giddens ; Beck et al. )
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bruikbaar. In de informatiesamenleving zijn ruimtelijke en temporele beper-
kingen steeds minder aan de orde, waardoor mensen in toenemende mate
deel uit kunnen maken van globale – althans grensoverschrijdende – sociale
verbanden en netwerken. Doordat steeds meer activiteiten op zowel macro-,
meso- als microniveau op afstand kunnen worden uitgevoerd, is ook de
‘natuurlijke’ logica van tradities, die altijd sterk aan plaats en locale autoritei-
ten gebonden was, op losse schroeven komen te staan. Omdat mensen – niet
in de laatste plaats door communicatiemedia – steeds meer en steeds diver-
sere informatie en kennis tot hun beschikking krijgen en steeds makkelijker
met onbekende anderen in contact kunnen komen, worden de vanzelfspre-
kendheden die kenmerkend waren voor de traditionele samenleving ter dis-
cussie gesteld. Tegelijkertijd worden de zekerheden van de technologische
werkelijkheid ook voortdurend gelogenstraft door de risico’s van de laatmo-
derne samenleving: onbeheersbare epidemieën (), voortgaande milieu-
verontreiniging en natuurrampen en falende controles op bijvoorbeeld de
voedselketen (). Burgerlijke zekerheden zoals een veilig woon- en leefkli-
maat, lijken steeds meer onder druk te komen staan, onder meer doordat de
media dramatische gebeurtenissen steeds sterker uitvergroten en daarmee
een contrast schetsen met de veronderstelde veiligheid en geborgenheid van
de privé-wereld van burgers. Die onzekerheid, die volgens Giddens funda-
menteel is voor de laatmoderne tijd, dwingt mensen tot een voortdurende
reflexiviteit, die zich in het dagelijks leven uit in het telkens opnieuw maken
van keuzes en het stellen van prioriteiten en in een (her)bezinning op mora-
liteit. Dit kan worden aangeduid als sociale reflexiviteit.

Volgens Manuel Castells () tast deze onzekerheid ook de fundamenten
van de klassieke democratie aan. In de netwerksamenleving zijn de grenzen
van de natiestaat opgerekt of versplinterd, is de basis voor democratisch bur-
gerschap onzeker geworden en zijn communicatiemedia een steeds grotere
en ook ondermijnende rol gaan spelen in de manier waarop politiek gestalte
krijgt en waarop de publieke opinie tot stand komt. ‘Citizens are still citi-
zens, but they are uncertain of which city and of whose city’ (ibid. p.).
Deze onzekerheid biedt ook ruimte aan een ándere invulling van burger-
schap en een heroriëntatie op meer traditionele democratische waarden.
Communicatiemedia spelen een bijzondere, ambivalente rol in deze ‘reflexie-
ve moderniteit’. Enerzijds vormen zijzelf (bijvoorbeeld door de enorme hoe-
veelheid en variëteit aan informatie) een van de belangrijkste bronnen van
onzekerheid, anderzijds bieden zij juist de nieuwe reflexieve kaders om die
onzekerheid het hoofd te bieden. De door Marshall McLuhan geïnspireerde
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communicatiewetenschapper George Gerbner typeerde de massamedia in
dit verband al als de moderne storytellers, die mensen een samenhangend ver-
haal bieden waarmee zij zichzelf als deel van een nieuwe, deels virtuele
gemeenschap kunnen begrijpen (de global village van McLuhan). Het net-
werkkarakter van nieuwe media als het internet voegt aan die symbolische,
culturele dimensie nog eens nieuwe mogelijkheden tot interactie toe, en ver-
sterkt daarmee de sociale dimensie van deze nieuwe vormen van identiteit.
Op alle mogelijke gebieden – maatschappelijk, cultureel, politiek, econo-
misch – is sprake van een sterke differentiatie van organisatievormen en han-
delingspraktijken. Het internet weerspiegelt die differentiatie, maar komt
ook tegemoet aan een behoefte aan nieuwe tradities en vormen van collectie-
ve betekenisgeving. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de literatuur over virtu-
ele gemeenschappen: daarin is een idealistische en soms nostalgische toon te
bespeuren, die de traditionele Gemeinschaft nieuw leven in wil blazen (zie bij-
voorbeeld Rheingold ).

Castells () constateert dat niet alleen individualisering en fragmentatie
kenmerkend zijn voor de netwerksamenleving, maar evenzeer de groei van
sociale bewegingen die hij ziet als uitingen van communal resistance. Door de
opkomst van ‘globale netwerken van welvaart, macht en informatie’ en de
daarmee samenhangende soevereiniteitscrisis van de natiestaat zijn de orga-
nisaties en instituties die nauw verbonden waren met die natiestaat niet lan-
ger meer de bron voor wat Castells legitimizing identities noemt. In dit identi-
teitsvacuüm zien we twee tegengestelde reacties optreden. Enerzijds de
opkomst van een globale elite, die bestaat uit ‘identiteitsloze’ individuen (citi-
zens of the world) en anderzijds nieuwe maatschappelijke organisaties die zich
juist verzetten tegen de crisis in identiteit die het gevolg is van de globale net-
werksamenleving en die hun heil zoeken in wat Castells communal resistance
identities noemt. Het gaat hier om een brede waaier van actiegroepen, sociale
bewegingen en maatschappelijke associaties van religieuze fundamentalisten
tot milieuactivisten, van regionale identiteiten tot gay communities. Al deze
bewegingen leggen enerzijds een nadruk op differentie – op voor hen speci-
fieke sociale en culturele wortels – en komen anderzijds overeen in hun ver-
zet tegen de individualisering van identiteit die juist zo kenmerkend is voor
de geglobaliseerde netwerksamenleving.

Ook Giddens () signaleert bij burgers een toenemende behoefte aan
controle over het eigen leven en aan zelfverwerkelijking. Hij noemt dit life
politics, waarbij mensen politieke en maatschappelijke doelen veel meer dan
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voorheen koppelen aan het ‘project van hun eigen leven’ en de daarbij horen-
de levensstijlen. Een hoge mate van differentiatie is hier kenmerkend. Ken-
merkend is ook een verschuiving in de manier waarop politiek bedrijven
door burgers ervaren en gedefinieerd wordt. Dit kunnen we in navolging van
Ulrich Beck aanduiden als subpolitiek. In subpolitieke maatschappelijke
organisaties heeft politiek bedrijven niet veel meer te maken met de repre-
sentatieve democratie. Zich inzetten voor een single issue-beweging wordt
als bevredigender en effectiever ervaren dan de meer traditionele vormen van
politieke participatie, niet alleen omdat daarin allerlei varianten van betrok-
kenheid en actie mogelijk zijn, maar ook omdat sprake is van andere vormen
van vertegenwoordiging en uitbesteding (bijvoorbeeld donateur zijn van
Greenpeace, waarbij anderen de acties of politieke druk voor hun rekening
nemen). Het internet lijkt de organisatie en mobilisatie van losse individuen
rond dit soort issues en belangen te vereenvoudigen, zonder dat directe fysie-
ke ontmoetingen noodzakelijk zijn. In hoeverre deze sterkere subpolitieke
beweging – mogelijk aan te duiden als een ‘schaduwdemocratie’ (Frissen et
al. ) ook daadwerkelijk invloed heeft op de meer formele en reguliere
politieke processen is nog onduidelijk. Maar duidelijk is wel dat hier sprake
is van een aantal fundamentele verschuivingen in de manier waarop maat-
schappelijke en politieke betrokkenheid en participatie gestalte krijgen, ver-
schuivingen die nauw verweven zijn met -ontwikkelingen, en waarvan we
dus kunnen verwachten dat die in de toekomst zeker nog in belang zullen
toenemen (Van de Donk : ).

. Digitale participatierepertoires

In deze paragraaf komt een aantal voorbeelden aan de orde waarin die
samenhang geïllustreerd wordt in de vorm van een analyse van de manier
waarop maatschappelijke organisaties het internet inzetten en welke rol dat
speelt in de manier waarop zij hun politieke doelstellingen trachten te verwe-
zenlijken. We doen dit aan de hand van vier cases, waarvan een met een
transnationaal karakter (Indymedia).6 De focus ligt hier op organisaties met
een politieke doelstelling, waarbij we onderscheid maken tussen een organi-
satie die zich richt op de meer formele politieke beleids- en besluitvormings-
processen (Wereldburgers.nl), twee organisaties met een subpolitieke oriën-
tatie (Indymedia en Wakker Dier) en een organisatie met een oriëntatie op
life politics (Vragenforum Abw). De organisaties die hier aan bod komen,
zijn interessant omdat ze goede voorbeelden zijn van de sterke rol die het
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internet kan spelen bij hedendaagse vormen van politiek-maatschappelijke
verbinding.7

Wereldburgers.nl
Wereldburgers.nl is een initiatief van het Centrum voor Internationale
Samenwerking (), genomen in  in de aanloop naar de parlements-
verkiezingen van  en vooral naar aanleiding van  september .
Wereldburgers.nl fungeert als koepel voor meer dan zestig aangesloten orga-
nisaties. Doelstelling bij de oprichting was om het internationale perspectief
en het belang van het Zuiden in het nieuwe regeerakkoord zo zwaar moge-
lijk neer te zetten. De campagne richtte zich in eerste instantie op de poli-
tiek, en pas in tweede instantie op het publiek. De organisatie probeerde
druk uit te oefenen in de vorm van brieven aan politieke partijen, kamercom-
missies, en later ook aan de informateur van het kabinet-Balkenende. Ook
was zij fysiek aanwezig met informatiestands op bijeenkomsten van politieke
partijen, en maakte het logo van de campagne zichtbaar tijdens activiteiten
van deelnemende organisaties. De organisatie beschikte over , fulltime
medewerker, betaald door het . De campagne ontvangt van alle aangeslo-
ten organisaties een financiële bijdrage van verschillende omvang.

Internet speelde in de activiteiten van Wereldburgers.nl een belangrijke
ondersteunende rol. De website was het centrale informatiepunt over de
campagne (achtergronden, doelstelling, aangesloten organisaties, geplande
activteiten). Bezoekers van de website kunnen on line een manifest onderte-
kenen en deelnemen aan polls. Internet stelde de organisatie zowel visueel als
in de vorm van een platform in staat uitdrukking te geven aan de verbonden-
heid van een groot decentraal krachtenveld. Het functioneren als platform
ging echter niet zonder slag of stoot: het grootste probleem bleek om aange-
sloten organisaties te motiveren om informatie over hun geplande activitei-
ten op de website te plaatsen, maar ook om tijdens de uitvoering van hun
activiteiten aandacht te geven aan de campagne. Met name e-mail bleek een
nuttig instrument te zijn. Dankzij e-mail was de organisatie in staat om een-
voudig te communiceren en documenten uit te wisselen met een grote groep
organisaties en mensen. E-mail was vooral van waarde om snel te kunnen
reageren op onverwachte ontwikkelingen en om punten adequaat te kunnen
agenderen bij de juiste gremia. Hoewel internet dus een belangrijk hulp-
middel bleek te zijn bij het klassieke politieke lobbywerk, blijft onduidelijk of
de campagne van Wereldburgers.nl ook meer succesvol is geweest dankzij
internet. Wereldburgers.nl kan worden getypeerd als een organisatie die op
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een klassieke manier de politiek tracht te beïnvloeden, en daarbij gericht
nieuwe media inzet om die processen beter te kunnen organiseren (vooral
wat betreft de onderlinge verbinding tussen de aangesloten organisaties).

Wakker Dier
De Stichting Wakker Dier richt zich op het bevorderen van het welzijn van
de dieren in de bio-industrie en wil daarnaast alternatieve vormen van vee-
teelt stimuleren. De organisatie heeft vier betaalde krachten. De daadwerke-
lijke kracht zit echter vooral in de  vrijwilligers die zich voor verschillende
acties beschikbaar stellen. Wakker Dier richt zich bewust niet primair op de
politieke lobby, maar probeert met alternatieve middelen de aandacht te
vestigen op de negatieve aspecten van de bio-industrie. Het is een campagne-
organisatie, met onder meer educatieve, juridische en publiekscampagnes.
Ze richt zich bijvoorbeeld direct tot supermarktketens die eieren uit legbat-
terijen verkopen, maar ook tot de Algemene Inspectiedienst om te wijzen op
hun gebrekkige controleactiviteiten. In de juridische campagnes worden
wetsovertredende boeren of gemeentes aangeklaagd. Ze is ook wel te vinden
op het Binnenhof, bijvoorbeeld om aandacht te vragen voor het leed van big-
gen wanneer zij onverdoofd gecastreerd worden. De organisatie presenteert
alternatieven voor de bio-industrie, bijvoorbeeld door het aanprijzen van
restaurants die diervriendelijk geproduceerd vlees op het menu hebben
staan. De organisatie wordt volledig gefinancierd uit donaties.

Wakker Dier is een voorbeeld van een organisatie die al langer bestond en
internet is gaan inpassen in de activiteiten van de organisatie. De internetac-
tiviteiten zijn steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld in de relatie met
vrijwilligers. Wakker Dier is nu veel beter dan voorheen in staat om met
behulp van e-mail op korte termijn een groep vrijwilligers te mobiliseren.
Verder speelt de website een belangrijke rol bij de werving van vrijwilligers
(en donateurs). Internet is ook essentieel voor het naar buiten treden van de
stichting. Zo is er op de website ruime multimediale aandacht voor de akeli-
ge kant van de bio-industrie, en wordt er informatie geboden (ook via een
virtuele nieuwsbrief ) over actuele en voor Wakker Dier relevante gebeurte-
nissen (inclusief de eigen activiteiten en de berichtgeving daarvan in krant,
radio, en televisie). Internet wordt in die zin gebruikt als een alternatief voor
en een aanvulling op de reguliere mediaberichtgeving. Internet wordt ook
gericht ingezet door Wakker Dier, bijvoorbeeld met aparte websites voor
bepaalde campagnes (Actie Koe in de Wei, Actie Legbatterij). Internet is
onderdeel van een meeromvattende mediastrategie. Zo werd bij een actie
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tegen legbatterijen gebruik gemaakt van websites, van een radiospot inge-
sproken door Wim T. Schippers, van advertenties in kranten, en van optre-
dens in actualiteitenprogramma’s als  en Netwerk. Via de speciale web-
pagina’s van campagnes wordt bezoekers gevraagd om on line petities te
tekenen en te versturen naar bepaalde ministeries, bedrijven of andere orga-
nisaties. In het geval van de legbatterijactie werd een e-mailbombardement
georganiseerd om druk uit te oefenen, wat ertoe leidde dat enkele super-
marktketens besloten de legbatterijeieren uit de schappen te halen. Opval-
lend is bij deze organisatie de uitgekiende professionele actiestrategie, waarin
media en internet in het bijzonder een cruciale rol spelen.

Indymedia
Indymedia is een wereldwijd netwerk van activistisch georiënteerde media-
organisaties, die streven naar een onafhankelijke berichtgeving en communi-
catie over grassroots-activiteiten en belangen. Indymedia ziet zichzelf als: ‘(…)
a democratic media outlet for the creation of radical, accurate, and passiona-
te tellings of truth’ (www.indymedia.org). Het succesvolle Seattle Indepen-
dent Media Centre (), dat zichzelf als alternatieve informatie-aanbieder
profileerde tijdens de protesten van de antiglobalisten tegen de wereldtop in
Seattle in december , diende als model voor een globaal netwerk van ver-
gelijkbare initiatieven die locaal georganiseerd zijn. Momenteel zijn in meer
dan  landen s actief die een globale visie combineren met locale acties.8

Deze s zijn vooral actief (en bijzonder succesvol) bij het organiseren van
en mobiliseren voor protestacties in het kader van topontmoetingen van
internationale organisaties als de , de  en de . Indymedia is een vir-
tueel netwerk van deels virtuele en deels fysieke civil society organisaties en
individuen.

“The strength of the  as a concept comes directly from its organisational struc-
ture; namely, a decentralised network of autonomous collectives whose shared
resources allow for the creation of a social and digital infrastructure that is inde-
pendent of state and market forces” (Indymedia.org).

Via internet heeft Indymedia een alternatieve publieke ruimte gecreëerd en
een platform voor het organiseren, sturen en promoten van burgeracties.
Daarbij wordt samengewerkt met andere organisaties, zoals locale tv- en
radiostations. Zo zorgden Indymedia en Radio Bruxxel (een samenwer-
kingsverband van verschillende Belgische radiostations) gedurende vier
dagen de alternatieve informatievoorziening over en de verslaglegging van de
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protestacties tijdens de Europese top van Laken in Brussel, december .
Programma’s werden zowel via de radio als via internet uitgezonden,
waardoor wereldwijd ook andere radiostations die uitzendingen konden
doorgeven. Daarnaast werd ook veel met flyers gewerkt. Net als bij Wakker
Dier zien we hier hoe een maatschappelijke organisatie met een uitgekiende
multimediastrategie de reikwijdte van het netwerk en de interactie binnen
het netwerk kan intensiveren.

Wereldwijd zijn er inmiddels  Independent Media Centers actief. Elk van
die organisaties is autonoom en heeft een eigen structuur en mission state-
ment, en eigen procedures. Er is een centrale website (www.indymedia.org)
en daarnaast hebben de ’s eigen websites, die er heel verschillend uit kun-
nen zien. De basale structuur van de -websites is wel vergelijkbaar. Er is
sprake van vier hoofdframes, namelijk een header, een centrale pagina, een
mogelijkheid tot open posting and thematische links.9 Onder de header vin-
den we vooral informatie over de organisaties zelf, over Indymedia.org en
een uitleg over hoe kan worden deelgenomen aan discussie en chat en hoe
gepubliceerd (open posting) kan worden op de website. Indymedia biedt in
principe iedereen de mogelijkheden nieuwsberichten (in tekst, beeld, geluid
etc.) te posten, zonder redactie daarop. Er wordt alleen ingegrepen als er
sprake is van discriminerende uitingen. Daarnaast worden persberichten,
bijdragen van niet-grassrootsorgansiaties (zoals politieke partijen) en com-
mentaar zonder nieuws geweerd. Indymedia-Duitsland heeft wel een Mode-
rationskollektive, waarvan de leden regelmatig wisselen (Indymedia.de).
Oproepen tot protest en actie worden gepubliceerd in het centrale frame.
Hoewel Indymedia zelf zegt ‘not to be a conscious mouthpiece of any parti-
cular point of view’, zien we in de postings dat Indymedia vooral een platform
is voor de antiglobaliseringsbeweging. In de thematische lijst worden de
berichten op thema geordend, worden speciale reportages aangeboden en
wordt verwezen naar specifieke ’s. De meeste -websites linken ook
naar to het chatchannel irc.indymedia.org. Veel van de chatrooms zijn zeer
actief. Registratie wordt niet vereist en de inhoud wordt niet gemodereerd.
Verder zijn er veel links naar andere organisaties.

VragenForum  (Algemene bijstandswet)
VragenForum  is een initiatief van een individuele burger (‘Mado’), die
als bijstandsconsulent werkzaam is bij een Nederlandse sociale dienst en
persoonlijk begaan is met de ‘juiste uitvoering’ van de Algemene bijstandswet
() en een goede informatievoorziening daaromtrent. Mado heeft een
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zevental ‘experts’ (veelal juristen) die haar ondersteunen en bepaalt de
inhoud, vorm en functionaliteit van de website. De tekst van de  is inte-
graal beschikbaar en met behulp van steekwoorden te doorzoeken. Hetzelf-
de geldt voor een grote hoeveelheid jurisprudentie die rondom de 
bestaat, wat interessant is omdat die doorgaans niet toegankelijk is voor bij-
standscliënten. Bezoekers van de website kunnen aan Mado via e-mail een
vraag stellen over de . De meeste vragen beantwoordt zijzelf, maar voor
ingewikkelde vragen schakelt ze zonodig de experts in, waarna de beant-
woording van de vraag weer via Mado loopt. De inhoud van deze vorm van
advisering is dus niet transparant, waardoor ook niet vast te stellen is of die
adviezen binnen de wettelijke kaders blijven, hoewel Mado beweert dat dit
het geval is. Het discussieforum werkt anders en bevat een meer openbare
vorm van advisering op basis van uitwisseling van ervaringen. Bezoekers, die
zich eerst moeten aanmelden, kunnen discussielijnen starten of reageren op
berichten in discussielijnen van anderen. Op die manier ontstaan veel en
vaak levendige discussies waar (medewerkers van) sociale diensten vaak
behoorlijk worden bekritiseerd. Mado typeert het interactieve forum dan
ook als een ‘digitale zeepkist’. Vragenforum  is een uitsluitend virtuele
organisatie die geheel op basis van vrijwillige inzet draait.

. Slotbeschouwing: implicaties voor politiek en bestuur

De vraag die tot slot aan de orde is, is hoe deze organisaties er nu in slagen
hun politieke doelstellingen te verwezenlijken en welke implicaties dat heeft
voor het reguliere politiek-bestuurlijke proces. Daarbij doet zich ook de
vraag voor wat  bijdraagt aan de verwezenlijking van die doelstellingen.

De onderzochte organisaties hebben implicaties voor verschillende facetten
van dat proces, zoals agendavorming, besluitvorming, uitvoering van beleid
of toezicht op beleid. Als het gaat om de invloed op beleidsvoorbereiding en
agendavorming is vooral de informerende en organiserende rol van het inter-
net (mobiliseren) opvallend. Door het aanbieden van informatie via allerlei
kanalen, zoals websites, digitale nieuwsbrieven, e-maillijsten maar ook via de
meer traditionele media zoals krant, radio en televisie, kan een bepaalde
(alternatieve) visie op de werkelijkheid duidelijk worden overgebracht.
Zeker campagne-organisaties zoals Wakker Dier, maar ook Wereldbur-
gers.nl en Indymedia zijn hier bedreven in. In het geval van Indymedia – en
in mindere mate ook bij Wakker Dier – gaat het primair om een alternatieve
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(‘onafhankelijke’) vorm van informatievoorziening, die vooral tot doel heeft
de eigen politieke subcultuur te bedienen. Wakker Dier past het internet
gericht toe om acties te organiseren en mensen te mobiliseren voor bijvoor-
beeld e-mailpetities. Virtuele demonstraties worden (met succes) ingezet
om verstopping van e-mailaccounts of overbelasting van servers te veroorza-
ken, waardoor de druk op doelwit-organisaties sterk opgevoerd kan worden.
Het succes van de (virtuele) acties van Wereldburgers.nl is minder duidelijk:
de mogelijkheid om haar manifest op de website te ondertekenen, is relatief
vaak gebruikt, maar welk effect dat heeft gehad is onduidelijk. Immers, van
een versterkte aandacht voor het belang van het Zuiden in het regeerak-
koord van het kabinet-Balkenende, waar Wereldburgers.nl zich op richtte, is
nauwelijks sprake.

In de case van het VragenForum  zien we dat een maatschappelijke
organisatie – als gevolg van het internet – taken kan overnemen van de over-
heid, waar die zelf kennelijk steken laat vallen. Het VragenForum functio-
neert als een externe expertisebron voor bijstandsgerechtigden en medewer-
kers van sociale diensten. Zonder het internet was dit waarschijnlijk niet
mogelijk geweest: juist het internet stelt deze organisatie in staat om relatief
ontoegankelijke overheidsinformatie (jurisprudentie) voor burgers beschik-
baar en transparant te maken en daar bovendien relatief eenvoudig dienst-
verlening op maat aan te verbinden. Ironisch genoeg zijn beide aspecten, het
leveren van algemene en transparante informatie en vraaggestuurd ‘advies op
maat’ feitelijk taken van de sociale diensten. Ook worden via het internet
burgers in staat gesteld om informatie en adviezen die sociale diensten aan
hun cliënten geven, desgewenst ter controle voor te leggen aan het VragenFo-
rum (‘second opinion’). Het VragenForum beweegt zich daarmee, vooral
dankzij het internet, op het terrein van zowel de uitvoering van als het toe-
zicht op beleid. Het succes van het VragenForum kan worden gezien als een
indicatie voor een gebrekkige dienstverlening van sociale diensten. In beide
rollen, als adviseur en als controleur, versterkt het VragenForum de positie
van bijstandsgerechtigden (en consulenten) en draagt dus bij aan wat door
Infodrome de ‘empowerment’-strategie wordt genoemd (Infodrome ).
Mits transparant en controleerbaar zou een organisatie als deze, als een soort
Trusted Third Party, dan ook kunnen bijdragen aan een verbetering van de
uitvoering van overheidsbeleid.

Een ander voorbeeld van verschuivingen op het gebied van toezicht op over-
heidsbeleid biedt Wakker Dier. Het duidelijkst komt dit tot uitdrukking in
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de manier waarop door vrijwilligers geconstateerde wetsovertredingen wor-
den aangekaart bij de Algemene Inspectiedienst (), of bij het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (). Hoewel het ministerie van
 de wettelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het veeteelt-
beleid heeft gelegd bij de , wijst Wakker Dier er regelmatig op dat de con-
trole van de  niet altijd even goed wordt uitgevoerd. Niet alleen staat
Wakker Dier vaak bij de kantoren van de  op de stoep en probeert hen
ertoe aan te zetten bepaalde controles versterkt en versneld uit te voeren,
maar ook spant Wakker Dier processen aan tegen het verlenen van vergun-
ningen door gemeentes aan boeren (bijvoorbeeld voor de bouw van legbatte-
rijen) en doet aangifte van boeren die in overtreding zijn. De activiteiten zijn
te zien als een vorm van kritisch burgertoezicht op het controlewerk van de
, waarbij die controletaak deels wordt overgenomen.Wakker Dier pro-
beert problemen aan te kaarten in verschillende stadia van het beleidsproces
(multifocus). Sommige liggen op het terrein van controle van beleid (proce-
deren tegen boeren, benaderen van de ), terwijl andere meer liggen op het
terrein van de uitvoering van beleid (de acties Koe in de wei en Legbatterij)
of agendavorming (de campagne tegen biggencastratie). De informatie op
basis waarvan Wakker Dier dergelijke acties vormgeeft, ontvangt zij meestal
via e-mail van de vrijwilligers, die worden aangeduid als de ‘voelsprieten’ van
de organisatie, maar soms ook van boeren die bijvoorbeeld hun
collega/buur-boer aangeven. Internet speelt in dergelijke activiteiten een
belangrijke rol. Al deze activiteiten waarbij veel vrijwilligers worden ingezet,
worden georganiseerd met behulp van moderne , waarbij een belangrijke
meerwaarde in de mogelijkheid ligt om telkens weer een grote groep vrijwil-
ligers op maat te mobiliseren. Dit mobiliserende vermogen van  is in ver-
gelijking met oude media weliswaar niet volstrekt nieuw, als we bijvoorbeeld
denken aan de telefooncirkels die door activisten uit de kraakbeweging van
de jaren tachtig werden ingezet. Nieuw is echter wel het meer grootschalige
en anonieme karakter van die mobilisatiestrategieën en de snelheid waarmee
een dergelijke strategie effectief kan worden ingezet (zoals vooral de ’s
laten zien).

Ook blijkt de combinatie van oude en nieuwe media een effectieve -cock-
tail op te leveren die het succes van bijvoorbeeld Wakker Dier vergroot. Het-
zelfde geldt voor Indymedia, dat aan de basis ligt van de succesvolle positie
van de antiglobaliseringsbeweging in het publieke debat. Voor deze case
geldt niet alleen dat de antiglobaliseringsbeweging zonder het internet nooit
zoveel publieke en politieke aandacht zou hebben gekregen: de beweging
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zou waarschijnlijk niet eens een beweging zijn geweest zonder het organise-
rende potentieel van het internet.

In termen van beleidsimplicaties kunnen hieraan twee conclusies worden
verbonden. De analyse geeft in de eerste plaats aan dat de hier beschreven
digitale participatievormen wijzen op een herpositionering van civil society-
organisaties in het maatschappelijk krachtenveld en op een andere invulling
van de relatie die burgers hebben met overheid en politiek. De trend naar een
verplaatsing en ook marginalisering van de institutionele politiek wordt
hiermee versterkt: door onder meer  in te zetten blijken burgers goed in
staat specifieke doelen te verwezenlijken, zonder daarbij gebruik te maken
van de klassieke politieke participatierepertoires. In politiek-bestuurlijke zin
kan dat een probleem zijn, als we dit opvatten als een verdieping van de kloof
tussen burgers en overheid/politiek. In dat geval lijkt het zinnig dat beleids-
makers en politici zich meer verdiepen in deze nieuwe vormen van burger-
engagement en daarbij zoveel mogelijk aansluiting proberen te zoeken. Aan
de andere kant kunnen we in deze ontwikkeling ook een tendens naar een
grotere zelfredzaamheid van burgers en een versterking van het maatschap-
pelijk middenveld zien. De politiek-bestuurlijke uitdaging is dan vooral om
nieuwe garanties en checks and balances te ontwerpen, waarmee een democra-
tisch evenwicht in het maatschappelijk krachtenveld kan worden gewaar-
borgd.

In de tweede plaats wijzen de voorbeelden in deze bijdrage erop dat de
betrokkenheid van burgers bij beleid- en besluitvormingsprocessen mis-
schien een ander karakter heeft dan doorgaans wordt aangenomen in debat-
ten over e-government en e-democracy. Als we kijken naar bijvoorbeeld experi-
menten van de overheid met interactieve besluitvorming, dan beperken die
zich meestal tot de fase van agendavorming en beleidsontwikkeling, geheel
in lijn met de politieke tradities van inspraak en raadpleging van de achter-
ban. De voorbeelden wijzen erop dat juist ook in de fase van uitvoering van
en toezicht op beleid behoefte bestaat aan een grotere of andere rol van bur-
gers. Maatschappelijke organisaties ontstaan hier omdat overheid en politiek
kennelijk tekortschieten. Het betrekken van burgers bij deze fases in het
beleidsproces vergt echter veel meer dan raadpleging en debat (waarvoor ook
de overheid het internet inzet), namelijk daadwerkelijke participatie in de
vorm van coproductie van beleid. Het piepkleine burgerinitiatief van Mado
van het VragenForum  biedt mooie aanknopingspunten voor hoe over-
heid en politiek deze uitdaging zouden kunnen aangaan: de hamvraag is
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daarbij of de overheid haar werk zelf beter moet doen of dat zij erkent dat
anderen daartoe kennelijk beter in staat zijn.

Noten

1 Deze bijdrage is gebaseerd op verschillende onderzoeken en publicaties van -

 en de auteur. Zie de volgende publicaties en rapporten: Van Audenhove et al.
(), Bardoel en Frissen (), Van Bockxmeer et al. (), Frissen (,
), Frissen en Van Bockxmeer (), Frissen et al. (), Ponsioen en Frissen
() en - ().

2 We concentreren ons daarbij op de min of meer georganiseerde vormen van maat-
schappelijke participatie, ook wel aangeduid als ‘civil society’, en daarbinnen op die
organisaties die een meer politieke doelstelling hebben.

3 Zie verder ook Burger en Dekker (), Dekker (, ) en  (, ).
4 Zie de genoemde onderzoeken in noot . Deze studies zijn overwegend gebaseerd op

casestudies van hedendaagse maatschappelijke organisaties en hun digitale verschij-
ningsvormen en op literatuurstudie. In een studie in opdracht van het ministerie van
 (- ) is ook een survey onder Nederlandse maatschappelijke organi-
saties uitgevoerd. Uit literatuurstudie komt naar voren dat er nog nauwelijks syste-
matisch onderzoek is gedaan naar ‘nieuwe’, meer tijdelijke en minder geïnstitutiona-
liseerde vormen van politiek-maatschappelijke organisatie. Meer systematisch – bij-
voorbeeld longitudinaal – onderzoek richt zich vooral op de meer geïnstitutionali-
seerde civil society ( de ‘vrijwillige sector’, de non-profit sector, etcetera). Van de
Donk () stelt vast dat de implicaties van  zich met name doen gelden in spe-
cifieke ‘sectoren’ van de civil society:“… de sector van het maatschappelijke bestuur
kenmerkt zich door allerlei nieuwe manifestaties van maatschappelijk organiseren
die aan de traditionele niveaus en vormen voorbijgaan. Die ontwikkeling zien we
evenwel nog niet zo sterk in het deel van de derde sector waarin de (…) klassieke
middenvelders opereren (maar) met name in de sfeer van sociale bewegingen en
allerlei kleine informele gemeenschappen” (p. ).

5 Wij baseren ons hier met name op: Audenhove et al. (). Veel onderzoek en
publicaties op dit terrein vinden we bijvoorbeeld bij het Centre for Civil Society and
het Centre for the Study of Global Governance van de London School of Economics, onder
meer verantwoordelijk voor het Global Civil Society Yearbook (Anheier et al. ). Zie
ook O’Donnel ().

6 De cases worden veel uitgebreider beschreven in Van Audenhove et al. () (Indy-
media case) en Ponsioen en Frissen (), (Interwad, Wakker Dier en VragenFo-
rum ), zie ook Ponsioen () (in druk).
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7 In de -studies waarin cases met een politieke oriëntatie aan de orde kwamen,
hebben verschillende overwegingen bij de selectie een rol gespeeld. Gezocht is naar
maatschappelijke organisaties die voor verschillende fases van het beleid- en besluit-
vormingsproces relevant zijn (beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beleidstoe-
zicht). Voorts is onderscheid gemaakt naar maatschappelijke organisaties met een
oriëntatie op ‘government politics’, ‘subpolitics’ of ‘life-politics’. En ten slotte is
onderscheid gemaakt naar organisaties die primair in de on-line- of in de off-linewe-
reld zijn ontstaan. De hier gepresenteerde cases zijn voorbeelden van die verschillen-
de typen van organisaties.

8 Een van de onderzochte cases in Frissen et al. () is bijvoorbeeld het  dat
functioneerde tijdens de Klimaattop in Den Haag in .

9 In Van Audenhove et al. () zijn zowel de centrale website als de website van de
Nederlandse, Belgische en Duitse Indymedia bestudeerd (op basis van analyse van
websites, interviews met betrokkenen en deels analyse van forumdiscussies).
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  in de multiculturele samenleving

Leen d’Haenens

. Inleiding: etniciteit, identiteit en nieuwe media

De Nederlandse samenleving wordt snel kleurrijker. Momenteel wonen in
Nederland ongeveer , miljoen ‘nieuwe Nederlanders’, d.w.z. inwoners die
in een ander land geboren zijn, of met ten minste één ouder elders geboren.
Tussen  en , voorspelt het , moet binnen deze groep bovendien
rekening gehouden worden met een stijging van  procent ( ). Tur-
ken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen vertonen hierbinnen een
belangrijk aandeel (ruim een miljoen).1

Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën () zijn evenmin nog
weg te denken uit onze samenleving. Anno  telt Nederland volgens
, toonaangevende on-linebron voor trends in internetgebruik, gebaseerd
op de Nielsen NetRatings van februari, , miljoen mensen (of  procent
van de bevolking) met een internetaansluiting thuis of op het werk. Dat der-
gelijk cijfermateriaal razendsnel veroudert, getuigen onder meer de gegevens
van ProActive uit februari , toen nog maar , procent van de Neder-
landse bevolking on line was.

In deze bijdrage wordt de toegang tot  onder numeriek belangrijke groe-
pen van nieuwe Nederlanders belicht. In het empirische gedeelte gaat aan-
dacht uit naar trends in het -consumptiegedrag van vooral Turkse, Marok-
kaanse en Surinaamse jongeren. Een eerste onderzoeksvraag luidt: in welke
mate oefenen cultuurspecifieke eigenschappen, naast andere sociodemografi-
sche kenmerken, invloed uit op het bezit en gebruik van  bij allochtone
jongeren? De belangrijkste (d.w.z. alleen statistisch significante) bevindingen
zijn samengevat weergegeven in paragraaf .. Een tweede onderzoeksvraag
wordt als volgt geformuleerd: hoe kunnen media (naast internet ook televisie
en muziekdragers) een bijdrage leveren in het proces van identiteitsconstruc-
tie en -beleving? We maken hiervoor gebruik van twee onderzoeksmethoden:



g



() een inventarisatie van onderwerpen die behandeld zijn op internetdiscus-
siefora die veelvuldig geraadpleegd worden door onze onderzoeksgroep; ()
de analyse van schrijfopdrachten en diepte-interviews over de constructie en
beleving van culturele, etnische, nationale en religieuze identiteit, gekoppeld
aan de gepercipieerde rol van de onderzochte media hierin.

Kortom, culturele diversiteit en identiteitsvermenging zijn blijvende en zelfs
toenemende kenmerken van de Nederlandse samenleving. Nagegaan wordt
in deze bijdrage of, en zo ja, in hoeverre (nieuwe) media een belangrijke rol
kunnen spelen in de identiteitsontwikkeling en integratiebevordering van
mensen met een allochtone achtergrond. Manuel Castells’ The Power of Iden-
tity () is verhelderend in die zin dat hij tegen een achtergrond van globa-
lisering en convergentie, en de hieruit resulterende vermenging van identitei-
ten, wijst op de verdwijning van de zogenoemde legitimizing identity of de oor-
spronkelijke, door dominante, nationale instellingen in de samenleving opge-
legde identiteit. Als tegenreactie ontwikkelt zich een resistance identity. Die
biedt echter geen echte oplossingen, is defensief, definieert zich op basis van
uitsluiting, en kan extreme vormen aannemen zoals religieus fundamenta-
lisme en etnisch nationalisme. Castells ziet wel heil in het derde type iden-
titeit, namelijk de zogenoemde project identity. Die komt tot stand wanneer
sociale actoren op basis van om het even welk cultureel medium een nieuwe
identiteit weten te bouwen die hun positie in de samenleving herdefinieert.
Hier ligt ook een rol weggelegd voor :“The new power lies in the codes of
information and in the images of representation around which societies
organize their institutions, and people build their lives, and decide their
behavior. The sites of this power are people’s minds.” (Castells : )

Een dergelijke transformatie in de sociale omgeving, als die dan al tot stand
komt, kan alleen maar gebeuren indien de toegang tot  gegarandeerd kan
worden. Precies daar wringt de schoen. In zowel buitenlands als Nederlands
onderzoek wordt gewaarschuwd voor een tweedeling in de samenleving wat
toegang tot en gebruik van nieuwe media zoals internet betreft. Allochtonen
en andere zwakkere groepen in de samenleving (bijvoorbeeld laag opgelei-
den, lage inkomensgroepen, laag opgeleide vrouwen) zijn de eerste slachtof-
fers aan wie ‘cyberspace’ voorbij dreigt te gaan. In de discussie van deze bij-
drage gaan we kort in op het Nederlandse media- en minderhedenbeleid en
de mate waarin de Nederlandse overheid als contextbrenger voor een verant-
woord pluriform mediabeleid weet te fungeren waarin voldoende aandacht
wordt geschonken aan toegang tot -inhoud gericht op allochtonen.
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.  en allochtonen in Nederland: enkele cijfergegevens

Uit een inventarisatie van Brants et al. () blijkt dat er relatief weinig
onderzoek uitgevoerd is rond media en migranten in Nederland, en nog
minder naar bezit en gebruik van  onder allochtonen. Opvallend ken-
merk van het merendeel van het voorhanden surveyonderzoek is de bijna
exclusieve aandacht voor de gangbare sociodemografische kenmerken zoals
sekse, leeftijd, opleiding en inkomen als mogelijke determinanten voor
mediabezit en -gebruik (vgl. Van Dijk en De Haan ; Van Dijk et al.
). Etnisch-culturele kenmerken worden hierbij nauwelijks meegeno-
men als mogelijke beïnvloeders van mediabezit en -gebruik. In het onder-
zoek waarin de etnisch-culturele dimensie wel wordt bestudeerd staan dan
weer mediatoegang en -gebruik doorgaans niet centraal. Bovendien gaat het
etnografisch geïnspireerde mediaonderzoek per definitie uit van beperkte ad
hoc samengestelde steekproeven, waarbij etnisch-culturele origine niet
wordt afgewogen tegen sociodemografische gegevens (bijvoorbeeld Brouwer
; Geense en Pels ).

In Nederland was tot voor kort het onderzoek van Bureau Veldkamp in
opdracht van de  het enige grootschalige onderzoek waarin naar de toe-
gang tot en het gebruik van (nieuwe) media door allochtonen werd gepeild
(, , ). De resultaten overstijgen echter niet de numerieke
beschrijving van mediabezit en mediagebruik. Onder meer uit het Veld-
kamp-onderzoek uit  bleek dat het internetgebruik onder de Nederlan-
ders beduidend hoger lag dan onder de allochtone bevolking. Het 
Communicatie Omnibusonderzoek uit  (in Verheggen en Spangenberg
: ) rapporteert  procent internetgebruikers (thuis, op het werk of
elders) onder de Turkse bevolking, naast  procent onder de Marokkanen,
 en  procent onder respectievelijk de Surinamers en de Antillianen.
Ook hier golden als voornaamste obstakels voor internetgebruik een lagere
opleiding en een lager inkomen bij voornamelijk de oudere groepen, die
bovendien het minst openstaan voor innovatie. Het wordt snel duidelijk uit
onder meer eigen onderzoek bij allochtone jongeren dat de digitale kloof
kleiner wordt naarmate gepeild wordt naar internetgebruik onder hoger
opgeleide, jonge etnische minderheden. Dat de school- of bibliotheekcom-
puter een remediërende rol kan vervullen om de digitale achterstand weg te
werken, bleek ook uit een recente studie van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau Van huis uit digitaal (De Haan en Huysmans ). Via een scholen-
survey werden . leerlingen (waaronder allochtonen) ondervraagd naar
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hun computervaardigheden en de rol van  op school. De Marokkaanse
en Turkse leerlingen bleken de grootste achterstand te hebben in -bezit
en -toegang thuis. Vandaar dat ze vaak ter compensatie de pc in de openbare
bibliotheek gebruiken en behoren tot die groep die het meest frequent de
schoolcomputers raadpleegt om informatie op te zoeken. De studie ging na
in hoeverre opleiding en thuissituatie bijdragen aan deze verschillen. De
sociale achtergrond (kenmerken van de ouders) en de aanwezigheid van een
of meer pc’s in huis bood de beste verklaring voor de verschillen in digitale
vaardigheden.

. Hoe verhouden zich deze Nederlandse observaties tot die in de VS?

Uit een Amerikaanse survey uit  van de National Telecommunications and
Information Administration () bleek dat inkomen de belangrijkste deter-
minant is voor internettoegang in de  (zie -website). In  had een
derde van de blanke gezinnen toegang tot internet, in vergelijking met
slechts , procent van de zwarte huishoudens en , procent van de lati-
no’s. Ook Tseng () wijst op de kostprijs van internettoegang als belang-
rijkste bezwaar voor zowel de latino’s als de zwarte bevolkingsgroepen in de
. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beide groepen beduidend minder
on-line-ervaring hebben en minder tijd on line doorbrengen dan de door-
snee consument. Tseng reikt ook inhoudelijke argumenten aan voor dit on-
linegedrag: gebrek aan vertrouwen in  (bijvoorbeeld gebruik betaalkaart
via internet) en niet of weinig relevant of interessant bevonden inhoud.
Zeer recent onderzoek van het Pew Internet and American Life Project
(februari ) stelt vast dat Amerikanen van Aziatische origine beduidend
meer geneigd zijn om dagelijks het internet te gebruiken dan om het even
welke andere bevolkingsgroep:  procent van de Aziaten, tegenover  pro-
cent van de blanken,  procent van de latino’s en  procent van de zwarte
bevolking. Elke maand worden er echter gemiddeld twee miljoen nieuwe
internetgebruikers geregistreerd in de . Er werd  procent groei vastge-
steld tussen  en september  onder de lagere inkomensgroepen en
bewoners van rurale gebieden, tegenover slechts  procent onder de stede-
lijke en meer begoede bevolking. On-lineactiviteit onder zwarte en latino-
huishoudens groeit bovendien sneller dan bij de blanke en Aziatische bevol-
kingsgroepen.
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. Allochtone jongeren als ‘digitale’ burgers: een scholensurvey

In onderzoek naar allochtonen lijkt het ons van belang aandacht te besteden
aan de maatschappelijke context waarin deze bevolkingsgroep leeft, nl. de
oriëntatie op het land waarin de allochtonen leven en de oriëntatie op het her-
komstland. Indien we alleen aandacht zouden schenken aan de positie van al-
lochtonen in Nederland, gaan we voorbij aan een voor hen essentieel deel van
hun bestaan (zie onder meer Strijp ). Ook Klatter-Folmer () bena-
drukt het belang van de sociaal-culturele oriëntatie in onderzoek.

Gebaseerd op onderzoek van Klatter-Folmer () en Van Heelsum ()
naar de tweede generatie Surinamers, hebben wij (d’Haenens et al. ;
Van Summeren en d’Haenens ) onderzoek verricht naar de rol van
etnisch-culturele kenmerken als beïnvloeders van mediabezit en -gebruik
van  bij allochtone jongeren (- jaar) uit drie numeriek belangrijke
minderheidsgroepen (Turken, Marokkanen en Surinamers) in Nederland.
Etnisch-culturele positie werd, op basis van Van Heelsum (: ), als volgt
gedefinieerd: “de mate waarin leden van een bepaalde groep zichzelf primair
als leden van een specifieke groep beschouwen en/of gedragen (positiever-
werving) en de mate waarin zij door (het grootste deel van) de samenleving
primair als vertegenwoordigers van een specifieke groep worden beschouwd
en/of behandeld (positietoewijzing)”. Positieverwerving en -toewijzing fun-
geren dus als de twee theoretische dimensies van het construct etnisch-cul-
turele positie. Positieverwerving wordt opgesplitst in drie componenten,
waarvan de eerste samenhangt met de vraag of men onderscheid maakt tus-
sen etnische groepen onderling, ook wel groepsdifferentiatie genoemd. De
tweede component van de dimensie positieverwerving, etnische zelfdefinitie,
wordt door Van Heelsum (: ) omschreven als “de mate waarin iemand
zichzelf als lid van een specifieke etnische groep definieert”. De derde com-
ponent bevat onder andere vragen om de oriëntatie op contacten met perso-
nen in Turkije/Marokko/Suriname vast te stellen. Positietoewijzing wordt
door Van Heelsum (: ) omschreven als “de mate waarin men door de
omgeving als lid van een specifieke groep wordt beschouwd (belevingsas-
pect) en de mate waarin men op een specifieke manier bejegend wordt
(gedragsaspect)”. We hebben aan de hand van  stellingen een maat voor de
etnisch-culturele positie gecreëerd. Zowel de Turkse, Marokkaanse als Suri-
naamse jongeren bleken zich middelmatig of sterk betrokken te voelen bij
het herkomstland. Bij de Marokkaanse jongeren is de betrokkenheid echter
het sterkst, bij de Surinamers het minst sterk.
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Mediabezit en -toegang
Ons onderzoek wees uit dat er thuis nog steeds sprake is van een achterstand
in toegang tot  bij allochtone jongeren in vergelijking tot hun autochtone
Nederlandse leeftijdsgenoten.2 Zo heeft men in aanzienlijk meer autochto-
ne dan allochtone gezinnen de beschikking over een pc, cd-rom en/of inter-
netaansluiting (zie tabel .). Qua persoonlijk mediabezit in de slaapkamer

Tabel . Toegang tot ‘nieuwe’ media (pc, cd-rom en internet) in huis (in procenten)
Turkse Marokkaanse Surinaamse Nederlandse Totaal

jongeren jongeren jongeren jongeren

pc *** 53 57 57 81 60

cd-rom *** 55 51 48 82 59

internet *** 50 45 44 71 53

N 198 108 44 94 444

*** Verschillen tussen allochtone groepen en Nederlandse jongeren significant: p ≤ 0,001.

Bron: d’Haenens et al. (2001)

Tabel . Significante voorspellers in volgorde van invloedrijkheid t.a.v. bezit -appa-
ratuur op eigen kamer; toegang tot -apparatuur elders in huis (N=)3

media Turkse Marokkaanse Surinaamse

jongeren jongeren jongeren

bezit media- (Kabel)modem/ 1. sekse 1. ses 1. sekse

apparatuur internetaansluiting (ϕ=-,235***) (ϕ=,349*) (ϕ=-,524***)

(op eigen kamer)

pc 1.sekse 0 0

(ϕ=-,160*)

2. religie

(ϕ=,142*)

toegang tot (kabel)modem/ 0 0 0

media-apparatuur internetaansluiting

(elders in huis)

pc 0 0 0

N 198 108 44

Significant *=p≤,05;**=p≤,005; ***=p≤,001.

0 betekent dat geen enkel achtergrondkenmerk als significante voorspeller kon worden aangeduid.

Bron: d’Haenens et al. ( 2001)
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bleek dat de Surinaamse jongeren het best vergelijkbaar zijn met hun Neder-
landse leeftijdsgenoten. De slaapkamers van zowel allochtone als autochtone
jongens zijn meer high-tech ingericht dan die van meisjes.

De standaardsociodemografische kenmerken, en dan vooral sekse, oefenen
de meeste invloed uit op zowel het persoonlijk bezit in de slaapkamer van
en toegang elders in huis tot  (pc, internetaansluiting en GSM). Wel blijkt
religie invloed te hebben op pc-bezit op de slaapkamer: Turkse jongeren die
weinig begaan zijn met godsdienst, zijn minder vaak persoonlijk in het
bezit van een pc dan de Turkse jongeren die zeer actief een godsdienst belij-
den. De etnisch-culturele positie bleek op geen enkele wijze van invloed op
het persoonlijk bezit dan wel de toegang elders in huis tot  (zie tabel
.).

Pc-gebruik thuis en op school
Onder de pc-bezitters bleek dat Nederlandse jongeren in vergelijking tot al-
lochtone jongeren thuis meer gebruik maken van de computer. Ook Neder-
landse ouders maken in vergelijking tot allochtone ouders meer gebruik van
de computer thuis (zie tabel .). Zowel allochtone als autochtone Neder-
landse jongens besteden meer tijd aan het gebruik van de pc thuis dan meis-
jes. De Turkse jongeren die zeer actief zijn op religieus gebied besteden meer
tijd aan het gebruik van de computer thuis dan de Turkse jongeren die zeg-
gen niet zo begaan te zijn met godsdienst. Qua toepassingen maken jonge-
ren thuis het meest gebruik van de computer om huiswerk te maken of spel-
letjes te spelen. De Nederlandse jongeren e-mailen en internetten meer
thuis, spelen meer spelletjes, of zoeken frequenter informatie op dan de al-
lochtone jongeren. Jongens maken thuis meer gebruik van de pc om te inter-
netten en spelletjes te spelen. Naarmate men ouder wordt, neemt het
gebruik van e-mail in de thuissituatie toe. Het spelen van spelletjes op de
computer is een toepassing waar juist de jongere leeftijdsgroepen thuis
gebruik van maken. Hoe hoger de sociaal-economische achtergrond, des te
meer er thuis gebruik wordt gemaakt van de computer om te e-mailen, te
internetten en/of informatie op te zoeken.

De pc op school en ook de pc in de (school)bibliotheek blijken een remedië-
rende rol te vervullen ten aanzien van de geringere pc-ervaring in de thuissi-
tuatie van de allochtone jongeren. Zij maken meer gebruik van de pc op
school buiten schooltijd dan de Nederlandse jongeren. Het gebruik van de
pc op school buiten de lesuren neemt bij de Turkse en Marokkaanse leerlin-
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gen toe naarmate ze ouder zijn. De meest voorkomende pc-toepassingen op
school zijn: internet, informatie zoeken en huiswerk. Meisjes, ongeacht hun
etnisch-culturele achtergrond, maken frequenter gebruik van de computer
voor sociale toepassingen zoals e-mailen, chatten en informatie zoeken. Jon-
gens daarentegen gebruiken de computer vaker voor technische toepassin-
gen zoals spelletjes en het downloaden van bestanden. Naarmate de jonge-
ren ouder worden, wordt de computer op school meer gebruikt voor toepas-
singen zoals e-mail, huiswerk, internet, tekstverwerking en informatie-zoek-
opdrachten. Jongere leerlingen spelen daarentegen meer spelletjes op de
schoolcomputer.

Internet en e-mail
Het zal niemand verbazen dat internet een populair medium is bij jongeren.
Chatten en e-mailen zijn de meest gebruikte internettoepassingen. Het zoe-
ken van informatie voor studie en/of hobby’s zijn eveneens belangrijke rede-
nen voor internetgebruik. Nederlandse jongeren versturen echter meer post
per e-mail en downloaden ook vaker bestanden dan allochtone jongeren. We
stelden een duidelijk verband vast tussen religie en internetgebruik om infor-
matie te zoeken over godsdienst. Hoe groter de affiniteit met religie, hoe fre-
quenter er via het internet hierover informatie wordt gezocht. Dit verband
bleek het sterkst bij de Turkse groep. Ook de etnisch-culturele positie is van
invloed op de verschillende doeleinden waarvoor het internet wordt
gebruikt. Hoe sterker de band met het land van herkomst, des te vaker de al-
lochtone deelnemers gebruik maken van het internet om () te zoeken naar
informatie over godsdienst, () op de hoogte te blijven van nieuws uit het
land van herkomst, () contacten te onderhouden met mensen uit het land
van herkomst in Nederland en () contacten te onderhouden met familie en
vrienden in het land van herkomst.

In elk van de bestudeerde allochtone groepen maakt ongeveer de helft wel

Tabel . Gebruik ‘nieuwe’ media (in procenten en in gemiddeld aantal minuten per
dag onder de gebruikers)

Turkse Marokkaanse Surinaamse Nederlandse

jongeren jongeren jongeren jongeren

% min. N % min. N %min. N %min. N

pc-thuis 80 51 207 76 49 115 75 58 44 94 52 98

internet 77 44 205 82 45 114 84 52 44 84 37 98

e-mail 50 22 203 50 16 115 50 24 44 70 13 98

Bron: d’Haenens et al. ( 2001)
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eens gebruik van elektronische post, in vergelijking met driekwart van de
Nederlandse jongeren. Van de allochtone jongeren die gebruik maken van e-
mail, verstuurt ongeveer de helft wel eens een bericht naar familie en/of
vrienden in het land van herkomst. De Marokkaanse en Surinaamse jonge-
ren met een hoge affiniteit met hun land van herkomst, onderhouden het
vaakst per e-mail contact met familie/vrienden ginds. Dergelijk contact is bij
ruim zeven op de tien jongeren toegenomen dankzij e-mail. Een meerder-
heid van alle e-mailgebruikers heeft bovendien een tot twee dagen per week
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Tabel . Wegingsoefening van significante voorspellers in combinatie (etnisch-culture-
le positie, leeftijd, opleiding, religie, sekse, ) en in volgorde van invloedrijkheid t.a.v.
bezit -apparatuur op eigen kamer; toegang tot -apparatuur elders in huis;
gebruik .

Media Turkse jongeren Marokkaanse Surinaamse

jongeren jongeren

gebruik ICT internet 0 0 1. ses

(β = ,522*)

e-mail 1. leeftijd

(β= ,381**)

pc-les 1. leeftijd

(β = ,737*)

pc-thuis 1. religie

(β = ,277**)

2. sekse 1. ses

(β = -,213*) (β = ,520*)

N 198 108 44

In bovenstaand schema is telkens gekeken naar de (drie) significante achtergrondkenmerken per

medium en per etnische groep. Significant * = p ≤ ,05; ** = p ≤ ,005; *** = p ≤ ,001

0 betekent dat geen enkel achtergrondkenmerk als significante voorspeller kon worden aange-

duid.

Bron: d’Haenens et al. ( 2001) 
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via e-mail contact met familie of vrienden in Nederland. Volgens alle jonge-
ren is ook het contact met Nederlandse familie/vrienden toegenomen dank-
zij e-mail.

Als antwoord op de eerste centrale onderzoeksvraag stellen we vast dat reli-
gie in een enkel geval wel van belang is als we kijken naar -bezit. Turkse
jongeren die weinig aan godsdienst doen, zijn minder vaak persoonlijk in het
bezit van een pc dan zij die zeer actief een godsdienst belijden. De etnisch-
culturele positie is echter op geen enkele wijze van invloed op mediabezit,
maar oefent op zichzelf (d.w.z. als afzonderlijk kenmerk) wel invloed uit op
-gebruik. Echter, in competitie met de standaardsociodemografische
kenmerken (na de geëigende regressieanalyses) zijn de laatstgenoemde
eigenschappen, op het belang van religie in een aantal gevallen na, het meest
invloedrijk. Uit tabel . blijkt welke kenmerken, in volgorde van invloedrijk-
heid, significante beïnvloeders zijn van mediabezit, -toegang en -gebruik.
Hieruit wordt duidelijk dat het gemis van een of andere operationalisering
van cultuurspecifieke eigenschappen in voorgaande studies minder ernstig is
dan we aanvankelijk dachten.

. De rol van het internet bij de identiteitsconstructie en -beleving
onder allochtone jongeren kwalitatief bevraagd

De kwantitatieve gegevens uit de scholensurvey bieden onvoldoende moge-
lijkheid tot verdere interpretatie. Ter verdieping hebben we geprobeerd om
aan de hand van schrijfopdrachten en diepgaande vraagsessies de relatie tus-
sen media (naast internet ook televisie en muziekdragers) enerzijds en de
nationale, etnische, culturele en religieuze identiteitsconstructie en -beleving
anderzijds onder allochtone jongeren te achterhalen. Onderstaande resulta-
ten maken deel uit van nog lopend onderzoek op basis van tot nu toe  uit-
gevoerde interviews. Media worden gebruikt als hulpmiddel om bepaalde
behoeften te bevredigen. Larson () stelt dat het medium televisie voor-
namelijk fungeert als middel tot ontspanning, terwijl muziek eerder dient
om identiteitsproblemen het hoofd te bieden. Geïnspireerd door Larson
() verwachten wij dat andere media, inclusief  waaronder het inter-
net, soortgelijke functies vervullen. Media bieden immers de mogelijkheid
om door processen zoals representatie, identificatie en interactie de zoek-
tocht naar een authentieke identiteit te begeleiden of een identiteitscrisis te
bestrijden (Labouvie-Vief ). In ons onderzoek staan jongeren centraal
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die in een socialiserende omgeving bestaande uit ten minste twee etnische
groepen opgroeien. Hierdoor kan de identiteitszoektocht of de eventuele
identiteitscrisis in potentie verschillen van die waarin Nederlandse leeftijds-
genoten terecht kunnen komen.

Identiteit: een meerlagig concept
Identiteit biedt antwoord op de vraag: wie ben ik? Identiteit is dynamisch,
constant aan veranderingen onderhevig en voor ieder mens anders van
inhoud. Identiteit wordt bepaald door factoren zowel binnen als buiten
jezelf. Identiteit beweegt zich binnen een spanningsveld dat gevormd wordt
door een behoefte aan continuïteit, conformiteit, uniciteit en distinctie (Hij-
mans, in druk). Volgens Larson () heeft een kind een stabiel idee van wie
hij of zij is, gebaseerd op ouderlijke en sociale toekenning. Dit verandert ech-
ter tijdens de adolescentie: de ontwikkeling van een abstracter denkvermo-
gen en de behoefte om als individu onafhankelijk te zijn van ouders en fami-
lie leidt tot een kritische blik op, en twijfel over, het toegewezen zelf. Het
gevolg van deze analyse en twijfel is de deconstructie van het zelf (Boyes en
Chandler ) en derhalve de noodzaak voor een reconstructie: het begin
van de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit. In een zoektocht naar
een zekere en authentieke identiteit maken jongeren gebruik van verschillen-
de media. Een belangrijke reden hiervoor is dat media, en sommige meer dan
andere, identificatie met gelijkgezinden mogelijk maken (Larson ).

Naast de constructie en beleving van een identiteit wordt in voorliggende
studie rekening gehouden met de ervaring van jongeren met hun collectieve
deelidentiteiten (d.w.z. nationale, etnische, culturele en religieuze identiteit)
en de rol van (nieuwe) media bij hun identiteitsconstructie en -beleving. Het
onderzoek wil bij de allochtone jongeren nagaan in welke mate media-
inhouden (waaronder internetinhoud) kunnen voorzien in een behoefte om
elk van deze collectieve identiteiten te voeden. Bij elk van die componenten
wordt hieronder stil gestaan.

In navolging van Heidt () definiëren wij het begrip nationale identiteit in
essentie als “one’s place of belonging” en “one’s sense of belonging”. Het eerst-
genoemde heeft hierbij betrekking op iemands onveranderbare afkomst, het
tweede op een veranderlijk gevoel van thuishoren in een bepaalde natie. Bij
etnische identiteit gaat het om het behoren tot een groep waarmee men zich
ancestraal verbonden voelt (Edwards ). Etnische identiteit refereert naar
gevoelens van toebehoren en continuïteit als gevolg van toewijzing – door
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zichzelf of anderen – aan een groep mensen die afkomst en culturele tradi-
ties beweren te delen. Culturele identiteit definieert cultuur als een symbolen-
systeem dat een kader biedt om de dagelijkse sociale werkelijkheid te inter-
preteren en te voorzien van betekenis. Religieuze identiteit verwijst naar de
mate van actieve godsdienstbeleving, hier uitgedrukt in het houden van
gebedsmomenten tijdens de dag – al dan niet in de moskee – het lezen van
de koran en het actief deelnemen aan religieuze activiteiten zoals ramadan,
suikerfeest en offerfeest.

Inventarisatie van onderwerpen op discussiefora
Marokkaanse jongeren blijken nadrukkelijker on line actief te zijn dan bij-
voorbeeld Turkse jongeren (Geense en Pels ;  Communicatie
). Het aanbod aan websites bedoeld voor Marokkaanse Nederlanders is
groot en neemt nog altijd toe. Websites speciaal bedoeld voor Marokkaanse
mensen in Nederland zijn onder andere Naffer.nl, Maroc.nl, Rif.Cous-
Cous.nl, Yasmina.nl, MarocStore.nl, Marokkoplein.nl en Maghreb.nl. De
eerstgenoemde website onderscheidt zich van de andere door iedere vorm
van censuur uit de weg te gaan. Het gemeenschappelijke aan deze sites is dat
de islam een prominente plaats inneemt. Zo bestaat bij alle sites de mogelijk-
heid een Nederlandse vertaling van de koran te raadplegen. Verder kunnen
bezoekers vragen voorleggen aan zogenoemde cyberimams. Eveneens biedt
het merendeel van bovengenoemde websites actuele nieuwsberichten,
muziek en de mogelijkheid voor chatten en dating.

Ondanks de vele overeenkomsten vertonen de diverse sites ook veel verschil-
len. Zo beschikt Yasmina.nl over een uitgebreide bruidswinkel en richt
Rif.CousCous.nl zich op de Berbers. De website van Maroc.nl kan via een
-service moslims laten weten wanneer zij tijdens de ramadan weer
mogen eten (Brouwer ). Maghreb.nl onderscheidt zich vooral door de
prominente plaats van religie. Daarnaast is een brede waaier aan websites
voorhanden van verenigingen op gebieden zoals literatuur, muziek, kunst en
cultuur. Een vaak voorkomend gespreksonderwerp is onder meer de negatie-
ve beeldvorming van Marokkaanse jongeren in de Nederlandse nieuwsbe-
richtgeving. Verder levert het verschil in bewegingsvrijheid tussen Marok-
kaanse jongens en meisjes verhitte discussies op. Meisjes uiten hun onvrede
over het gebrek aan vrijheid en jongens klagen over het Westerse gedrag van
Marokkaanse meisjes. Andere thema’s waarover in discussieforums veel
wordt gesproken, zijn de discrepanties tussen enerzijds Arabieren en ander-
zijds Berbers. Jongeren hebben het regelmatig over vakantieplannen en
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vakantie-ervaringen in Marokko. De anonimiteit van het internet biedt
Marokkaanse jongeren eveneens de mogelijkheid gevoelige vragen over de
islam voor te leggen aan een cyberimam of aan leeftijdsgenoten. Brouwer
() stelt dat jonge Marokkanen het erg moeilijk vinden om taboes als
seks voor het huwelijk of homoseksualiteit voor te leggen aan een geestelijke
in de moskee. Het is een stuk makkelijker om via het internet anoniem een
vraag te stellen over dergelijke onderwerpen. Jongeren blijken eveneens op
zoek te zijn naar informatie, raad of steun over onderwerpen als politiek, cul-
tuur, religie en relaties. Het internet wordt gebruikt om met jongeren met
een gedeelde culturele achtergrond te communiceren over problemen, erva-
ringen en oplossingen. Onderwerpen waar jongeren zich voor generen, wor-
den over het algemeen besproken in een anoniem forum.

Voor Turkse Nederlanders is het aanbod op internet beduidend minder
gevarieerd: de discussies op de Turkse websites handelen over het algemeen
over Turkije en de Turkse cultuur. Dit magere aanbod staat in schril contrast
met het rijke aanbod aan vele andere op Turken gerichte media (zoals radio-
zenders, televisiezenders en dagbladen); in Nederland woonachtige Turken
hebben duidelijk meer keuzemogelijkheden aan ‘oude’ media uit het land van
herkomst dan Marokkanen in Nederland. De Turkse verenigingen die over
een eigen website beschikken, bevatten voornamelijk informatie over de
eigen organisatie en de activiteiten die zij organiseren. Geense en Pels ()
geven verder aan dat in het voorjaar van  de nieuwe Turkse website
‘Jonge Moslims’ op het internet is verschenen. Eveneens zijn er twee nieuwe
Turkse sites (Turkije.startpunt.nu en islam.startpunt.nu) geopend die meer-
dere Turkse websites samenbrengen. De discussieforums op deze sites wor-
den in vergelijking tot de Marokkaanse forums minimaal bezocht.

Concluderend en aansluitend bij Geense en Pels (), blijkt dat Turkse
jongeren een sterkere band hebben met de traditionelere, minder van 
gebruikmakende, netwerken dan de Marokkaanse jongeren. Aansluitend bij
het debat in de literatuur rond de vraag of men ervoor kiest om via het inter-
net in interactie te treden met gelijkgestemden of andersgezinden, blijkt een
inventarisatie-oefening van behandelde thema’s en conversaties op het inter-
net duidelijk over te hellen ten voordele van de zogenoemde homofilie-the-
sis. Die stelt dat men gelijkgezinden opzoekt, eerder dan diversiteit aan opi-
nies. Sunstein () en Selnow () spreken hun bezorgdheid uit over het
internet dat, in tegenstelling tot de traditionele media, mensen bedient naar
gelang hun interesses. Binnen deze interessegroepen, die actief zijn op websi-
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tes en in chatrooms, zal men ideeën uitwisselen, en naar dié perspectieven
luisteren die men horen wil, zodoende blootstelling aan alternatieve visies
vermijdend. Goethals en Nelson () stellen dat voor thema’s die te maken
hebben met waarden, normen en meningen waarvoor geen ‘correct’ ant-
woord bestaat, men in eerste instantie op zoek gaat naar, en meer vertrouwen
heeft in gelijkgezinden. Wanneer het echter gaat om verifieerbare feiten, dan
levert het akkoord van een andersgezinde bron meer vertrouwen op in het
waarheidsgehalte van het feit. Toegepast op de door allochtonen veelbezoch-
te websites blijkt dat de hoofdmoot van de behandelde thema’s inderdaad
waarden- en normengebonden is: er wordt raad gevraagd over religie, het
dragen van een hoofddoek, man-vrouwrelaties, voorhuwelijkse seks e.d.
Bovendien zijn dergelijke debatten vaak heel specifiek (bv. betrekking heb-
bend op concrete passages in de koran), waarbij het oordeel van andersgezin-
den voor de betrokkenen weinig relevant is.

Schrijfopdrachten en diepte-interviews over identiteit en de rol van inter-
net hierin
Aan de hand van schrijfopdrachten en diepte-interviews is geprobeerd de
houding van jongeren ten aanzien van de vier boven beschreven collectieve
identiteiten in kaart te brengen en na te gaan hoe media hierin een rol ver-
vullen. Zo is ter illustratie in een schrijfopdracht gepoogd te achterhalen in
hoeverre de informant zich verbonden voelt met haar/zijn geloof. Hierbij
wordt gedacht aan het lezen van de koran, bezoek aan de moskee en de fre-
quentie waarmee wordt gebeden. Ook met betrekking tot nationale, etnische
en culturele identiteit werden soortgelijke schrijfopdrachten geformuleerd.
Vervolgens is per onderzocht medium gepoogd vast te stellen welke media-
inhouden de informant tot zich neemt en welke motieven aanleiding vor-
men tot mediagebruik. In deze bijdrage wordt enkel verslag gedaan over
internet, televisie en muziekdragers, de belangrijkste media qua tijdsbeste-
ding en rol in identiteitsvorming en -beleving. Met betrekking tot internet
bijvoorbeeld is via een diepte-interview gepoogd een koppeling te maken
tussen media-inhoud en mediabehoeften enerzijds en de vorming en bele-
ving van collectieve identiteiten anderzijds. Ter bepaling van de media-
inhoud is bijvoorbeeld gevraagd wat het onderwerp is van de websites die
met enige regelmaat worden bezocht en of de informant ook gebruik maakt
van websites uit het land van herkomst. Wat de bepaling van behoeften bij
gebruik betreft, zijn onder andere vragen gesteld om de reden van internetge-
bruik te achterhalen. Koppelt de informant de inhoud van een forumdiscus-
sie op internet bijvoorbeeld aan haar/zijn eigen leven? Kan het voorkomen
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dat bepaalde websites van invloed zijn op het gevoel van Marokkaan, Turk of
Nederlander te zijn? Wordt er tijdens het bezoeken van sites wel eens nage-
dacht over religie? Dit is slechts een selectie van vragen die met betrekking
tot de koppeling aan collectieve identiteiten aan bod zijn gekomen.

Profielen van media en mediaconsumptie
Op basis van mediatijdsbesteding (van internet, televisie en geluidsdragers)
en voorkeuren voor mediagenres en -inhouden, is de onderzoeksgroep inge-
deeld in drie ‘archetypes’ mediagebruikers:
 de ‘homelanders’: mensen die meer gebruikmaken van media in de eigen

‘moedertaal’ dan van Nederlandstalige media;
 de ‘omnivoren’: zowel gebruikers van media in de eigen ‘moedertaal’ als

van Nederlandstalige media (ongeveer gelijk verdeeld);
 de ‘adapters’: mensen die minder gebruikmaken van media in de eigen

‘moedertaal’ dan van Nederlandstalige media.

Uit het tot nog toe voorhanden onderzoeksmateriaal werden drie subtypes
homelanders gedetecteerd. De eerste subgroep (politiek geëngageerden) maakt
voornamelijk gebruik van media in de ‘eigen moedertaal’ om op de hoogte te
blijven van de politieke ontwikkelingen in het herkomstland. De tweede sub-
groep (hedonisten) kenmerkt zich door puur uit vermaak gebruik te maken
van op het herkomstland georiënteerde muziek, televisiezenders en internet-
sites. Deze informanten leggen niet het verband tussen identiteitsvorming
en -beleving enerzijds en mediagebruik en -voorkeuren anderzijds. De derde
subgroep (de normgebondenen, sterk georiënteerd op normen en waarden van-
uit het land van herkomst) is meer gericht op ‘oude’ media (televisie, krant en
leesboek) dan op . Het gebruik van deze oude media is meer van invloed
op de vorming van de nationale (verlangen naar het land van herkomst) en
etnische identiteit (sterke band met vrienden en familie uit het land van her-
komst) dan op de constructie van religieuze identiteit.

Binnen het tweede type, de omnivoren, worden twee subgroepen onder-
scheiden. De eerste subgroep legt, in tegenstelling tot de tweede, zelf geen
relatie tussen mediagebruik en identiteitsconstructie en -beleving. Voor deze
eerste subgroep zijn media bedoeld om een beeld te krijgen van diverse cul-
turen (niet alleen de Nederlandse en/of Turkse/Marokkaanse cultuur).
Deze jongeren kunnen omschreven worden als de multiculti’s: het gemeen-
schappelijke element met de hedonisten is het niet geconstateerde verband
tussen mediagebruik en identiteitsbeleving. De tweede subgroep bestaat uit
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allochtone jongeren die zich in hun eerste levensjaren meer Nederlands dan
Turks/Marokkaans voelden en bij wie, nu ze wat ouder zijn geworden, het
omgekeerde het geval is (de roots searchers). Deze jongeren zijn nadrukkelijk
aanwezig op het internet. Dit blijkt uit een actieve deelname aan discussiefo-
ra gericht op allochtonen in Nederland. Religie speelt een belangrijke rol in
hun leven en media spelen bij de vorming van deze identiteit een centrale rol.

De mediagebruikers van het derde type, de adapters, onderscheiden zich van
de andere twee types door beduidend meer gebruik te maken van Neder-
landstalige media dan van media in de ‘eigen moedertaal’. De allochtone jon-
geren die tot deze groep behoren, gebruiken voornamelijk Nederlandstalige
media om een beeld te krijgen van de waarden en normen binnen de Neder-
landse samenleving (gebondenen aan Nederlandse waarden).

Figuur . Thuislandgeoriënteerde of integratiebevorderende mediagebruikersprofielen
op basis van voorkeuren van mediatypes en -inhouden

Lage oriëntatie op Nederland

Politiek- Geen Normen

sociaal relatie met en waarden

engagement identiteit

HOMELANDERS politiek hedonisten normgebonde-

geëngageerden nen thuisland

OMNIVOREN multiculti’s roots searchers

ADAPTERS gebondenen

Nederlandse

waarden

Hoge oriëntatie op Nederland

Het onderzoek toont aan dat Marokkaanse jongeren meer ‘oude’ Nederland-
se media en meer internet gebruiken dan de Turkse jongeren, die meer Turk-
se ‘oude’ media ter beschikking hebben, en minder on line actief zijn. De
minderheidsgroepen waarbij de grenzen met de meerderheid duidelijker
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zijn afgelijnd, kunnen een hoger aantal van ofwel homelanders ofwel omni-
voren bevatten. Men kan zich afvragen waarom bij de homelanders drie sub-
groepen zijn te onderscheiden (de politiek bewogenen, de hedonisten en de
aanhangers van de normen uit het thuisland), bij de omnivoren slechts twee,
en bij de adapters maar één groep. Politiek engagement vergt wellicht een te
grote betrokkenheid bij het thuisland, die de omnivoren niet meer weten op
te brengen. De omnivoren ervaren ofwel geen link tussen mediagebruik en
identiteitsbeleving, ofwel die link beperkt zich tot cultureel-religieuze uitin-
gen die deel uitmaken van de normen en waarden van het thuisland, wars
van enige vorm van politiek engagement. De adapters ten slotte, de groep
met de meest ‘doordringbare’ grenzen met de Nederlandse meerderheid,
hebben het volledige proces van acculturatie al doorlopen, hebben de taal en
de media van hun herkomstland achter zich gelaten, ‘negociëren’ nog nauwe-
lijks tussen Nederlandse output en andere thuislandmedia-inhouden. Hun
thuisland is Nederland, hun identiteitsbeleving is bijgevolg vooral gericht op
de gangbare normen en waarden van Nederland.

. Conclusies en discussie

De aandacht in deze bijdrage ging uit naar trends in mediabezit, -toegang en
-gebruik onder allochtone jongeren, en de rol van etniciteit als mogelijke
beïnvloeder van bezit en gebruik van nieuwe media. Uit dit onderzoek bleek
dat de etnisch-culturele positie op geen enkele wijze van invloed is op media-
bezit, maar wel invloed uitoefent op -gebruik. Echter, in competitie met
de standaardsociodemografische kenmerken blijven de laatstgenoemde
eigenschappen, op het belang van religie in een aantal gevallen na, het meest
invloedrijk. Verder werd gekeken naar de rol van de belangrijkste media (qua
tijdsbesteding) in de identiteitsvorming en -beleving van allochtone jonge-
ren. Er werd een mediagebruiksprofiel (integratiebevorderend versus thuis-
landgeoriënteerd) opgesteld, rekening houdend met vier types identiteit
(religieuze, etnische, nationale en culturele) en gebaseerd op verschillende
mediaconsumptiepatronen (tijdsbesteding, voorkeuren voor mediatypes en
genres). Drie ‘archetypes’ mediagebruikers werden gedetecteerd: de ‘home-
landers’, de ‘omnivoren’, en de ‘adapters’. Afhankelijk van de door de infor-
manten aangegeven aard van samenhang tussen mediagebruik en identiteits-
beleving (sociaal-politiek engagement, geen verband tussen media en identi-
teitsbeleving, en zoeken naar normen en waarden) werden binnen deze
gebruikersprofielen nog subgroepen aangetroffen.
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Wat niet in deze bijdrage is behandeld, is het heikele vraagstuk rond de
zichtbaarheid van etnisch-culturele minderheden in de media en, hieraan
gekoppeld, de perceptie van hun zichtbaarheid (of gebrek daaraan) door
henzelf. Uit voorliggend en vroeger onderzoek (o.m. d’Haenens et al. )
is gebleken dat allochtonen zich te weinig herkennen in de Nederlandse
media. Het beeld dat in de media wordt opgehangen wordt door hen niet als
een terechte afspiegeling van de Nederlandse multiculturele samenleving
ervaren. Internet wordt gezien als een medium dat tegenwicht kan bieden
aan die problematische situatie. We kunnen ons afvragen in hoeverre de
Nederlandse overheid erin slaagt als contextbrenger te fungeren voor een
mediabeleid waarin ook voldoende aandacht wordt geschonken aan toegang
tot .

Kenmerkend voor het -beleid van de Nederlandse overheid is de geringe
aandacht voor potentieel zwakkere -gebruikers in de samenleving, waar-
onder allochtonen. Wat opvalt aan het media- en minderhedenbeleid van de
Nederlandse overheid is de prominente aandacht voor de ‘oude’ media
(radio, tv en printmedia). De nadruk ligt hierbij uitdrukkelijk op publieke
omroep en op televisie. Deze moeten, meer dan andere mediakanalen, oog
hebben voor de verschillende publieksbehoeften en -voorkeuren, zonder
structurele uitsluiting van welke groep dan ook (zie  ). Omroepen
worden bijvoorbeeld gestimuleerd om meer allochtone medewerkers in
dienst te nemen. De achterliggende idee van het Nederlandse overheidsbe-
leid hierin is dat allochtone mediagebruikers niet genoodzaakt moeten zijn
om zich te bedienen van media uit het herkomstland wanneer ze een naar
hun smaak aantrekkelijk mediamenu willen hebben. Ze moeten ook hun
gading kunnen vinden bij in Nederland geproduceerde media-inhoud.

In de Concessiewet heeft de publieke omroep ook meer wettelijke mogelijk-
heden gekregen om nieuwe, on-linediensten te ontwikkelen. De rijksover-
heid heeft hiervoor middelen ter beschikking gesteld. Een ander concreet
stimuleringsinitiatief van de Nederlandse overheid gericht op  en
etnisch-culturele minderheden is een tijdelijke subsidieregeling voor uitge-
vers ten behoeve van persorganen gericht op culturele minderheden en sti-
mulering van journalistieke informatieproducten via internet. Dit initiatief
beoogt nieuwe, op interactieve wijze aangeboden journalistieke producten
die afwijken van wat al voorhanden is, en die zodoende de verscheidenheid
van informatie en opinievorming vergroten.
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Kortom, vastgesteld kan worden dat het Nederlandse overheidsbeleid lang-
zaam evolueert van oorspronkelijk louter op ‘oude’ media gerichte naar meer
op  georiënteerde stimuleringsinitiatieven. Tegelijkertijd blijkt dat de
nadruk hoofdzakelijk ligt op de stimulering van de productie van inhoud.
Ondersteuning van initiatieven waarbij de toegang tot  onder ‘nieuwe’
Nederlanders centraal staat – hoewel de digitale kloof aan het verkleinen is,
zoals bleek uit dit en ander onderzoek – verdient verdere aandacht binnen
het overheidsbeleid. De school-pc als tegenwicht voor de geringere pc-toe-
gang thuis is hiervan een mooie illustratie.

Noten

1  StatLine () telt in totaal .. allochtonen (niet-westerse allochtonen:
..; westerse allochtonen: ..) woonachtig in Nederland. Binnen de
niet-westerse allochtonen behoren de Marokkanen (.), Antillianen/Aruba-
nen (.), Surinamers (.) en de Turken (.) tot de numeriek belang-
rijkste groepen.

2 Dit onderzoek ‘Allochtone jongeren als “digitale” burgers: de school als (re)medië-
rende factor? Een verkennende survey’ werd in opdracht van - uitgevoerd.

3 Om te komen tot onze operationele populatie hebben we gekozen voor een aselecte
steekproeftrekking uit het totale aanbod van scholen uit het voortgezet en middel-
baar beroepsonderwijs in geheel Nederland: dit heeft medewerking van acht scholen
voor voortgezet onderwijs en vijf mbo-opleidingen opgeleverd.
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 Betrouwbaarheid van internetinformatie

Anton Vedder

. Kwaliteit

Het internet is in korte tijd voor veel mensen een belangrijke bron van infor-
matie geworden. Karakteristiek voor het internet is zijn relatieve laagdrem-
peligheid, zowel voor mensen die informatie zoeken als voor mensen die
informatie kwijt willen. Met slechts enkele klikken vind je er informatie.
Bijna net zo gemakkelijk en snel kun je informatie via het internet versprei-
den. Om deze redenen is het ook relatief gemakkelijk om, bewust of onbe-
wust, via het internet onjuiste of gemanipuleerde informatie openbaar te
maken of om de presentatie van in allerlei andere opzichten correcte infor-
matie te manipuleren. Aangezien dergelijke informatie de basis kan zijn voor
belangrijke beslissingen is nader onderzoek en kritische evaluatie van dit
fenomeen op zijn plaats (Vedder ). Als eerste opstapje gaat deze bijdra-
ge over de beoordeling door internetgebruikers zelf van de kwaliteit van
informatie op het internet.

Omdat informatie in het algemeen een veel te weidse categorie is om te
onderzoeken, spitst de bijdrage zich toe op medische informatie. Dit gebeurt
vanuit de verwachting dat het type van problemen dat speelt rond de
betrouwbaarheid van medische informatie in hoge mate ook aan de orde is
bij andere soorten van informatie, zoals bijvoorbeeld technische en juridi-
sche informatie (vgl. Barendrecht et al. ). Net als technische en juridi-
sche informatie kan medische informatie ingrijpende gevolgen hebben voor
het concrete handelen en leven. Medische informatie is daarnaast ook veel en
vaak gezocht op het internet. Bovendien is het weinige tot nu toe uitgevoerde
onderzoek naar de kwaliteit van informatie op het internet al vanaf het ver-
schijnen van een baanbrekend artikel van Impicciatore et al. () meestal
verricht in verband met medische informatie.

Onder medische informatie wordt hier overigens verstaan: informatie
over gezondheid, ziekte, behandeling en zorg die bestemd is voor een alge-
meen publiek. Het gaat hier niet om informatie bij elektronisch ondersteun-
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de transacties voor het verkopen, bestellen en kopen van producten, het
maken van afspraken enz. Ook gaat het niet om informatie over het on-line-
consulteren van cyberdokters of traditionele hulpverleners in de gezond-
heidszorg. Ook sites die primair gericht zijn op het verkrijgen van informatie
vanuit het publiek, bijvoorbeeld voor gezondheidsonderzoek of commerciële
belangen, of sites gericht op de zogenoemde telegeneeskunde vallen buiten
het bestek van deze bijdrage. De problematiek van de verwerving van infor-
matie over het surfgedrag van internetgebruikers om zo bijvoorbeeld profie-
len op te stellen over de medische interesses en de mogelijke gezond-
heidstoestand van mensen blijft hier eveneens buiten beschouwing (Vulliet-
Tavernier ).

Paragraaf . bevat een overzicht van eerder – door anderen – verricht
onderzoek op terreinen die relevant zijn voor het onderwerp van dit hoofd-
stuk.

Paragraaf . geeft de resultaten weer van een onderzoek dat medio 
is uitgevoerd onder enkele patiënten/consumenten, c.q. hun vertegenwoor-
digers, en een groep medici in Nederland (Vedder en Schellekens ). Dit
onderzoek was een verkennend kwalitatief onderzoek. Doel was om een eer-
ste beeld te kunnen vormen van wat er aan meningen over de betrouwbaar-
heid van medische informatie leeft onder gebruikers – zowel medische
experts als niet-experts. Het onderzoek had dan ook geen pretentie van
representativiteit. Kern van het onderzoek vormden elf semi-gestructureer-
de diepte-interviews (Punch : -). Feitelijk hadden deze interviews
veel weg van wat in de methodologie van de sociale wetenschappen wordt
aangeduid als expertinterviews (Flick : -). De interviews werden in
de maanden mei en juni  afgenomen. De geïnterviewden zijn grofweg in
twee groepen te verdelen: een groep van vijf medische professionals en een
groep van zes eindgebruikers die zelf geen medische professional zijn maar
wel nauw bij de gezondheidszorg betrokken zijn door lidmaatschap of func-
tie bij een patiëntenvereniging of -federatie. De groep van geïnterviewden
bestond uit vier vrouwen en zeven mannen. De medici waren allen van het
mannelijke geslacht. De groep van de niet-medici bestond uit vier vrouwen
en twee mannen. De opleidingsgraad van de geïnterviewden was hoog. De
medici hadden uiteraard allen een universitaire opleiding. Onder de niet-
medici varieerde de opleidingsachtergrond van middelbare school tot een
universitaire opleiding. De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewden was 
jaar. De vrouwelijke deelnemers waren allen  of  jaar oud. De leeftijd van
de mannelijke geïnterviewden liep uiteen van  tot . Onder de medici
bevonden zich drie huisartsen, een kinderarts en een arts-assistent orthope-
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die. De niet-medici waren afkomstig van verenigingen voor uiteenlopende
ziektes, zoals spierziekten, stofwisselingsziekten, kanker, reuma, en van de
Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. In de meeste gevallen
ging het hierbij om mensen die een al dan niet betaalde functie vervullen bij
de genoemde verenigingen of federatie.

Na de weergave van de onderzoeksresultaten wordt, tot slot, in paragraaf
., een samenvattend overzicht van de bevindingen gegeven en worden
enkele suggesties gedaan voor beleidsvorming.

. Eerder onderzoek

Volgens onderzoek dat werd uitgevoerd in oktober  en november 
onder respectievelijk  en  internetgebruikers in Nederland in
opdracht van de Raad voor het Gezondheidsonderzoek en de Zorg (Van
Rijen et al. : -) heeft zo’n % van de Nederlandse internetgebrui-
kers wel eens naar gezondheidsinformatie op het internet gezocht. Dit is
aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld in België waar zo’n % wel eens naar
medische informatie heeft gezocht op het internet (Insites Consulting
). In Nederland zijn het volgens de eerstgenoemde onderzoeken vooral
vrouwen en ouderen die op het internet naar medische informatie zoeken.
Hierbij moet worden aangetekend dat volgens een -onderzoek, uitge-
voerd in de maanden september en oktober , de huisarts nog steeds de
meest geraadpleegde bron van medische informatie is, gevolgd door het
internet (Hazelhoff Roelfzema ). Tevens bleek uit dit onderzoek dat
jongeren minder geneigd zijn om voor informatie naar de huisarts te gaan en
meer hun heil zoeken bij het internet en naslagwerken. Dat het volgens de
eerstgenoemde onderzoeken vooral ouderen zijn die op het internet naar
medische informatie zoeken, heeft dan wellicht ook te maken met het feit
dat ouderen relatief vaker met gezondheidsproblemen te maken hebben dan
jongeren.

Bij het speuren naar medische informatie heeft men meer vertrouwen in
websites van patiënten- en artsenorganisaties dan bijvoorbeeld sites van ver-
zekeringsmaatschappijen en van farmaceuten. Over het algemeen is men
tevreden met de aangetroffen informatie. Twee derde van de internetgebrui-
kers voelde zich beter geïnformeerd nadat zij medische informatie op het
internet hadden gevonden. Het initiatief om medische informatie van het
internet te halen bleek vrijwel altijd bij de gebruiker te liggen. Artsen bleken
hun patiënten haast nooit aan te raden om het internet te raadplegen. Onge-
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veer de helft van de internetgebruikers consulteert het internet echter juist
na een bezoek aan de dokter. Kennelijk zijn zij dan nieuwsgierig geworden of
zoeken zij een ‘second opinion’. Ongeveer % gaat met de gevonden infor-
matie (terug) naar de dokter. Patiënten met chronische aandoeningen doen
dit eerder dan anderen. Volgens degenen die met medische informatie van
het internet op hun dokter afstappen, reageren drie op vier artsen positief op
het feit dat zij met die informatie van het internet op de proppen komen.
Volgens de patiënten die met informatie van het internet naar hun dokter
gaan beïnvloedt het praten met de dokter over die informatie de keuze van
hun behandeling.

De meerderheid van de Nederlandse artsen blijkt dit met hen eens te zijn.
In Nederland heeft, volgens een onderzoek uitgevoerd in maart , een
groot deel van de artsen ook zelf toegang tot het internet: % van de huis-
artsen en % van de andere artsen ( ). Een onderzoek van febru-
ari  (Van Rijen et al. : -) laat zien dat % van de artsen in
Nederland wel eens geconfronteerd is met patiënten die medische informa-
tie van het internet meebrengen. Bij % gaat het om niet meer dan een of
enkele patiënten in totaal. % zegt er een of twee per maand tegen te
komen. % ontmoet er een of enkele per week. Drie van de vier artsen zegt
dit op prijs te stellen. Slechts % geeft aan het niet op prijs te stellen dat hun
patiënt dergelijke informatie meebrengt. Volgens % van de artsen beïn-
vloedt het praten over dergelijke informatie de keuze van de therapie. Vol-
gens % is dit niet het geval.

Het internetgebruik voor het verkrijgen van medische informatie in
Nederland verschilt niet veel van dat in de . Dit is in één opzicht opmerke-
lijk te noemen. Het medische zorg- en verzekeringssysteem verschilt immers
fundamenteel van het Nederlandse, zodat het aannemelijk is dat medische
informatie ook een andere rol vervult dan in Nederland. Het Pew Internet &
American Life Project (Fox en Rainie ) rapporteert op basis van natio-
nale enquêtes uitgevoerd in juni en augustus  en maart  dat % van
de Amerikaanse internetgebruikers – dat wil zeggen  miljoen mensen –
ooit op het internet naar gezondheidsinformatie heeft gezocht. Per dag zoe-
ken zes miljoen Amerikanen gezondheidsinformatie op het internet.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Amerikanen denken dat die
informatie betrouwbaar is wanneer zij klopt met wat zij al weten over een
bepaalde aandoening of gezondheidstoestand. Mensen moeten niet zoveel
hebben van sites waarop iets verkocht wordt of waarop de bron van de infor-
matie niet helder is aangegeven. Ongeveer een derde van de Amerikanen die
informatie van het internet halen neemt dit mee naar hun dokter om erover
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te praten en de kwaliteit ervan te beoordelen. Slechts een kwart van de men-
sen die medische informatie op het internet zoeken gaat bij alle gevonden
informatie na wat de bron ervan is en of de informatie up-to-date is. Nog
eens een kwart gaan dit meestal na. De helft van de mensen die medische
informatie zoeken, controleert de bron en actualiteit slechts zo nu en dan,
nauwelijks of nooit. Vrouwelijke internetgebruikers zoeken vaker naar medi-
sche informatie dan mannen (% van de vrouwen tegenover % van de
mannen). Van de internetgebruikers tussen  en  jaar oud heeft % wel
eens naar gezondheidsinformatie gezocht. Van de internetgebruikers tussen
de  en  heeft % wel eens naar gezondheidsinformatie op het internet
gezocht. Hoe hoger de opleiding en hoe meer ervaring men heeft met inter-
net, des te vaker zoekt men on line naar medische informatie. Deze bevin-
dingen worden bevestigd door recent onderzoek naar internetgebruik door
Harris Interactive (a en b).

Specifiek over opvattingen over de kwaliteit van medische informatie op
het net of over de wijzen waarop mensen de kwaliteit van die informatie pre-
cies beoordelen is tot nu toe bijna alleen nog onderzoek verricht in Duits-
land. Eysenbach en Koehler () vonden in een groep van  internetge-
bruikers dat, hoewel hun zoektechniek vaak suboptimaal was, zij redelijk
succesvol antwoorden vonden op vragen als: wanneer u naar Australië wilt
reizen, hebt u dan een malariaprofylaxe nodig? Wat is de definitie van over-
gewicht? en dergelijke. De ondervraagde personen zeiden dat zij bij de vast-
stelling van de geloofwaardigheid van een website allereerst keken naar de
bron, het professionele ontwerp, een wetenschappelijk of officieel cachet, het
taalgebruik en het gebruiksgemak. Eigenaardig genoeg bleek bij observaties
geen van de  groepsleden de ‘about us’-secties van de websites te raadple-
gen. Dit lijkt erop te duiden dat mensen in de praktijk minder zorgvuldig
met de toepassing van criteria voor geloofwaardigheid of betrouwbaarheid
omgaan dan zij bij expliciete navraag suggereren. Dit wordt min of meer
bevestigd door Meric et al. () die vonden dat de populariteit van websi-
tes eerder met het type website te maken heeft dan met kwaliteit van infor-
matie, wanneer die kwaliteit althans wordt afgemeten aan veel gehanteerde
criteria als: vermelding van auteur, bron, datum van laatste actualisering,
eigenaar van de site, eventuele sponsoren, adverteerbeleid, mogelijke belan-
genconflicten en de aanwezigheid van het adres van de webmaster en/of een
kwaliteitscertificaat.

Deze uitkomsten van eerder onderzoek in Nederland, de Verenigde Sta-
ten en Duitsland maakten het gewenst om in Nederland in het kader van het
verkennende onderzoek een aantal zaken nader te bezien. Allereerst was het
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belangrijk om na te gaan of mensen inderdaad, zoals de aangehaalde onder-
zoeken suggereren, in het algemeen tevreden zijn over de medische informa-
tie die zij aantreffen op het internet. Om deze kwalificatie wat meer in per-
spectief te plaatsen moest de ondervraagden ook telkens worden gevraagd
om een vergelijking te maken met traditionele informatiebronnen zoals tijd-
schriften, boeken, televisie en radio. Ten tweede was het belangrijk om meer
zicht te krijgen op de manieren waarop de gebruikers de kwaliteit van infor-
matie beoordelen. Ten derde moest worden nagegaan hoe zij meenden dat
de kwaliteit van informatie op het internet desgewenst het beste kon worden
gehandhaafd of vergroot. Wat was hun mening over de diverse instrumenten
die de laatste jaren bedacht zijn om kwaliteit te meten of herkenbaar te
maken? Ten vierde moesten de geïnterviewden worden gevraagd naar moge-
lijke negatieve ervaringen met onbetrouwbare informatie op het internet.
Ten vijfde moest inzicht verschaft worden in de wijze waarop informatie op
het internet de arts-patiëntrelatie beïnvloedt. Ten slotte was het zaak om
erachter te komen of er ten aanzien van deze kwesties verschillen van
mening bestaan tussen medici en niet-medici.

. Resultaten

Algemeen oordeel over kwaliteit
De kwaliteit van medische informatie op het internet is een zaak van vele
factoren: juistheid (correctheid, overeenstemming met de feiten, overeen-
stemming met de heersende mening onder deskundigen), volledigheid, pre-
cisie, presentatie, plaatsing in context, vergelijkbaarheid met andere informa-
tie over zelfde onderwerp/toetsbaarheid, achterhaalbaarheid auteur of inter-
mediair, en de bereikbaarheid of toegankelijkheid van de informatie. De
meeste ondervraagden vinden het dan ook moeilijk om een algemeen oor-
deel te geven over de kwaliteit van medische informatie op het internet. Over
het algemeen beoordeelt men de mogelijkheid om medische informatie van
het internet te halen als een verbetering ten opzichte van vroeger tijden zon-
der internet. Artsen maken zich een enkele keer zorgen over het feit dat
iedereen op het internet over elk type informatie kan beschikken, en dus ook
over informatie die eigenlijk voor experts bedoeld is. Deze informatie is voor
leken soms moeilijk te begrijpen of in het juiste kader te plaatsen. Meerdere
artsen maken zich ook zorgen over het feit dat de bron van de informatie
soms een commerciële achtergrond heeft (bijvoorbeeld: een farmaceut) zon-
der dat dit vermeld wordt op de site. Onder de niet-medici bestaat wel het
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verlangen om de content-provider te kennen, maar lijkt men zich minder
zorgen te maken. Breder leeft het gevoel (ook onder niet-medici) dat infor-
matie op het internet soms moeilijk te interpreteren is. Enkele van de onder-
vraagden uit de groep van niet-medici klagen over een teveel aan, vaak, zeer
ongelijksoortige informatie, waaruit men slechts met grote moeite de infor-
matie kan filteren die voor hem of haar relevant is. Over de omvang van dit
probleem lopen de meningen licht uiteen. Sommigen menen optimistisch
dat de meeste mensen snel in de gaten hebben of ze te maken hebben met
irrelevante of bedrieglijke informatie. Anderen twijfelen daarover. De ver-
tegenwoordiger van een reumavereniging is pessimistisch.“Reuma komt veel
voor onder ouderen en vrouwen. Ik durf je op een briefje te geven dat het
internetgebruik onder mensen met reuma daardoor relatief geringer is dan
onder groepen met andere ziekten. Ook zou het wel eens zo kunnen zijn dat
veel van deze mensen de opleidingsachtergrond ontberen om informatie op
het internet kritisch te beoordelen.”

Meerdere ondervraagden maken zich ook zorgen over al dan niet goedbe-
doelde kwakzalverij en kwakzalversinformatie via het internet. Soms gaat
het hierbij om relatief onschuldige praktijken, soms ook om regelrechte geld-
klopperij. Vaak worden behandelingen en geneesmiddelen aangeboden
tegen forse prijzen. Een van de geïnterviewden: “Het zijn allemaal middelen
die niet geregistreerd zijn en waar je dus claims aan kunt hangen tot je een
ons weegt en waar ikzelf soms ook echt kwaad over word; eigenlijk zou ik
dan willen weten of je hier echt juridisch niks mee kunt. Ik weet dat het heel
moeilijk is, maar het is geld verdienen aan de wanhoop van mensen. Heel
storend. Het is op zich geen eigenschap van internet. Het is alleen zo dat je
via internet dit soort informatie veel makkelijker kunt verspreiden.”

Met name voor mensen met relatief zeldzame aandoeningen lijkt het
internet een uitkomst. Een vertegenwoordiger van de Vereniging Spierziek-
ten Nederland: “Je moet goed begrijpen dat je praat over zeldzame ziekten.
Het was  jaar geleden nog heel moeilijk om aan goede informatie te
komen, überhaupt om aan informatie te komen over die zeldzame ziekte. Je
hebt ongeveer  typen spierziekten waarvan de meeste zeldzaam tot zeer
zeldzaam zijn. Met de komst van internet is de mogelijkheid gekomen om
juist voor die groep beter toegankelijke informatie te bieden. Wat dat betreft
is internet een uitkomst omdat je vooral tegemoet kunt komen aan die pro-
blemen die uit die zeldzaamheid voortvloeien. Het tweede wat speelt bij
spierziekten is dat je niet zo makkelijk je huis uitgaat, de bibliotheek in,
afhankelijk van de ernst en de aard van de spierziekte. Je bent wat minder
mobiel. Als je dan thuis die informatie op je beeldscherm kunt krijgen, dan is
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de toegankelijkheid van die informatie een stuk groter geworden. Het derde
punt wat speelt is dat wanneer jij een spierziekte hebt, het soms lastig wordt
om in boekjes of in tijdschriften te bladeren omdat je een beperkte of hele-
maal geen handfunctie hebt. En ook dan is het beeldscherm een aanzienlijk
hulpmiddel om informatie te krijgen. Als internet er niet was dan had het
uitgevonden moeten worden alleen voor mensen met een spierziekte, met
een handicap. Ik beschouw het als een zeer grote zegening. Er was eerst hele-
maal niks. Er is nu van alles en nog wat.”

Vergelijking met traditionele media
Over het algemeen vinden de ondervraagden het moeilijk om een vergelij-
king te maken tussen het internet en traditionele informatiebronnen. Daar-
voor lopen de typen van medische informatie die men kan zoeken te veel uit-
een. Informatie kan zo goed zijn als in het beste medische handboek of het
beste medische tijdschrift, en zo slecht als in het diepst gezonken boulevard-
blad. Je kunt niet zomaar zeggen dat het internet betrouwbaarder of minder
betrouwbare informatie verschaft dan een medisch handboek, een vaktijd-
schrift, een krant, de televisie of de radio.Voorzover men wel verschillen ziet,
wordt dit vaak toegeschreven aan de aan- of afwezigheid van redactionele
toetsing (aanwezig bij sommige traditionele media, vaak afwezig op het
internet), of aan de veronderstelde grotere herkenbaarheid van de identiteit
van schrijvers en redacteurs bij de traditionele media dan van de contentpro-
viders op het internet.

Volgens veel ondervraagden zijn er geen wezenlijke verschillen tussen de
manier waarop men de betrouwbaarheid van medische informatie op het
internet en de betrouwbaarheid van medische informatie uit klassieke bron-
nen (boek, krant, vaktijdschrift, populair tijdschrift, tv, radio) vaststelt. Een
enkeling meent dat informatie op het internet feitelijk kritischer wordt
benaderd dan informatie uit traditionele media.

Feitelijk gehanteerde criteria
Als men bepaalde medische informatie op het internet als meer of minder
betrouwbaar karakteriseert, wat is het dan precies dat die informatie
betrouwbaar of onbetrouwbaar maakt? Welke criteria legt men eigenlijk aan
bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van medische informatie op het
internet? Alle ondervraagden geven aan dat zij daarbij van twee tot vier crite-
ria gebruik maken. De auteur of bron van de informatie (c.q. diens gezag of
het gezag van zijn achtergrond) wordt door alle ondervraagden als criterium
genoemd. Men prefereert informatie die afkomstig is van bekende instellin-
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gen, (semi-)overheidsdiensten, medici en patiëntenverenigingen boven
andere. Zoals al eerder werd opgemerkt maken met name veel artsen en ook
enkele niet-medici zich zorgen over het feit dat soms niet duidelijk wordt
gemaakt dat bepaalde medische informatie op het internet afkomstig is van
farmaceuten of andere commerciële instellingen. Hierdoor hoeft die infor-
matie volgens hen niet onjuist of anderszins onbetrouwbaar te zijn, maar zij
vinden het onheus om over de belangen van de contentprovider onduidelijk-
heid te laten bestaan. Soms vindt men bij commerciële bedrijven die als pro-
vider optreden de continuïteit problematisch:“Heel vaak hebben ze wel inte-
ressante informatie, maar is hun keuze voor informatie niet zozeer gebaseerd
op behoefte, maar op het geld dat er mee te verdienen is. De continuïteit is
dus niet afhankelijk van behoefte, maar van het geld dat ermee te verdienen
is. Dus je ziet dan wel vaak dat hele aardige initiatieven er ineens heel plotse-
ling niet meer zijn.”

Opmerkelijk is dat de artsen in meerderheid menen dat niet-medici niet
goed zullen kijken naar de bron van de informatie. Enkele artsen wijzen ook
op het belang van cultuurverschillen tussen de verschillende contentprovi-
ders. Door een medium als internet worden afstanden steeds kleiner. Dit
kan invloed hebben op de geneeskunde, brengt behandelingsmethoden en
visies op geneeskunde dichter bij elkaar, zo menen deze artsen.

De presentatie (professionaliteit, consistentie, overzichtelijkheid) wordt
genoemd door alle niet-medici en door geen van de artsen. De vergelijking
met feiten die men reeds kent, c.q. achtergrondkennis die men al heeft (spe-
cifieke medische kennis maar ook algemene achtergrondkennis) wordt door
twee niet-medici en één arts expliciet genoemd. De recentheid of actualiteit
van de informatie wordt genoemd door drie niet-medici en door geen van de
artsen. Slechts een van de niet-medici noemt expliciet de vergelijkbaarheid
met informatie op andere sites als criterium. De artsen hanteren slechts in
zeer beperkte mate andere criteria dan de niet-medici. Deze lijken meer te
zijn toegesneden op medisch-wetenschappelijke literatuur. De meeste artsen
noemen naast de al opgesomde criteria ook nog de aanwezigheid van verwij-
zingen naar andere literatuur uit erkende wetenschappelijke tijdschriften.

Verschillende typen en functies van informatie
De aangelegde criteria voor de betrouwbaarheid van informatie verschillen al
naar gelang de aard, het type of het onderwerp van de informatie en het doel
waarmee men de informatie zoekt. De meerderheid van de ondervraagde
niet-medici en een arts wijzen er uitdrukkelijk op dat men bij de individuele
ervaringsverhalen op personal homepages anders kijkt dan bij zakelijke
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medische informatie. Bij de ervaringsverhalen is authenticiteit wat belangrij-
ker dan overeenstemming met de erkende stand van zaken in de vaklitera-
tuur. De meerderheid van de artsen en de helft van de niet-medici vinden in
eerste instantie dat er verschillende criteria moeten worden aangelegd voor
informatie die bestemd is voor medische experts en informatie die bestemd
is voor het algemene publiek. Na enige overweging menen zij echter dat de
zaken ingewikkelder liggen: de informatie moet verschillend gepresenteerd
worden voor verschillende doelgroepen; maar of er ook totaal verschillende
criteria moeten worden aangelegd, is dan de vraag. Wellicht gaat het eerder
om deels gelijke en deels aanvullende criteria en om verschillende maten
waarin die criteria vervuld moeten zijn. Belangrijk is dan bijvoorbeeld, zoals
een ondervraagde niet-medicus aangeeft, of de informatie voor het algemene
publiek recht doet aan het patiëntenperspectief.

Voordelen en nadelen
Enkele niet-medici noemen verbeterd lotgenotencontact het belangrijkste
positieve gevolg van medische informatie op het internet, terwijl alle artsen
de betere informatie voor patiënten een belangrijk positief gevolg noemen.
Schadelijke gevolgen van medische informatie op het internet zijn er echter
evenzeer. Sommige niet-medici verwijzen naar charlatans die tegen vergoe-
ding diagnosen en diensten aanbieden via het internet. Met name bij zeldza-
me ziekten is dit problematisch omdat hierover binnen de gemeenschap van
medici soms nog te weinig overeenstemming bestaat om pertinent onjuiste
of misleidende uitlatingen te kunnen aanpakken. Door de artsen wordt geen
melding gemaakt van dergelijke negatieve gevolgen.

Personal homepages
Onder de sites met medische informatie nemen personal homepages een bij-
zondere plaats in. Persoonlijke websites zijn over het algemeen niet zo
gemakkelijk te vinden. De meeste zoekmachines indexeren ze niet omdat de
zoekfrequentie zo laag is dat ze als minder relevant worden beschouwd. Op
enkele websites van verenigingen wordt er wel naar doorverwezen. Men doet
dit niet zozeer uit oogpunt van zuiver medische informatie, maar eerder uit
sociaal oogpunt. Men verwacht dan dat deze homepages kunnen helpen bij
de emotionele ondersteuning van de leden of dat zij lotgenotencontact op
gang kunnen brengen. Een ondervraagde: “We zeggen erbij: als u op zoekt
bent naar medische informatie, dan zijn dit misschien niet de meest geëigen-
de bronnen, maar – juist vanwege het persoonlijke karakter – kan het wel
heel aardig zijn om dit soort informatie tot je te nemen; hoe gaat iemand met
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zijn ziekte om? Wat zijn je (on)mogelijkheden? In die zin zijn die verhalen
wel degelijk zinvol. Alleen worden er soms wat dingen verteld over ziekte-
beelden waarvan je zegt: zo zouden wij dat niet doen. Dat is niet het bewust
verdraaien van informatie, het is geen boosaardige opzet, het is meer dat
mensen een persoonlijke ervaring vertalen tot een algemene waarheid.” Men
wijst erop dat uit de ervaringsverhalen op de personal homepages vaak blijkt
hoezeer visies op behandeling en verzorging uiteen kunnen lopen. Deze ver-
schillen worden doorgaans geweten aan culturele verschillen tussen landen
en hun respectievelijke zorgsystemen. Ook vermoeden sommigen dat perso-
nal homepages vaak gebruikt worden als emotionele uitlaatklep, waardoor
sommige zaken soms wat te stellig, te zwart-wit en vanuit een eenzijdig per-
spectief worden beschreven. Dit leidt er soms toe dat mensen de personal
homepages te confronterend vinden en vermijden.Vaak vindt men dat het bij
de betrouwbaarheid van personal homepages niet zozeer gaat om overeen-
stemming met de (medische) feiten, maar om authenticiteit en oprechtheid.

Positie patiënt
Onder de niet-medici wordt de versterking van de positie van de patiënt
tegenover de autoriteit van de arts zo nu en dan expliciet genoemd als een
van de grote voordelen van de aanwezigheid van medische informatie op het
internet. Een ondervraagde zegt bijvoorbeeld:“Als ik kijk naar de positie van
de patiënt: vroeger was je heel erg afhankelijk van de informatie die jij bij je
arts kreeg. En dat was heel fijn voor die arts, want die monopoliseerde daar-
mee die kennis. En die kennis kon ook nergens anders getoetst worden. Dus
hij had altijd gelijk. Nu komen mensen in de spreekkamer bij de arts met een
uitdraai van internet en zegt men: u hebt de vorig keer dat verteld, maar hier
lees ik dat. Hoe zit dat? Daar baalt die arts vreselijk van. Voor artsen is dat
heel lastig. Huisartsen worden daar gewoon dagelijks mee geconfronteerd en
die krijgen allemaal dingen op hun bord waar ze zelf nog nooit van gehoord
hebben. (…) Het heeft wel altijd twee kanten: de patiënt heeft veel meer toe-
gang tot informatie en kan daardoor ook een andere rol nemen, een zelfstan-
dige, autonome rol ten opzichte van de arts; van de andere kant bestaan er nu
ook meer mogelijkheden dat de patiënt zich vroegtijdig, en soms ten onrech-
te, grote zorgen maakt. Dat levert een verandering op in de relatie tussen arts
en patiënt en daar zullen beiden op moeten inspelen.” Het beeld van de
‘balende’ arts wordt niet bevestigd door de artsen zelf. De meeste artsen zeg-
gen de toegenomen informatie voor de patiënt een goede zaak te vinden.
Sommigen zijn echter ook bang dat al die informatie tot onnodige onrust en
angst kan leiden.
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Kwaliteitsverhogende maatregelen
Om de kwaliteit van informatie op het internet te waarborgen of te vergro-
ten zijn uiteenlopende maatregelen denkbaar, voor wat betreft hun ingrij-
pendheid, variërend van zelfopgelegde kwaliteitswaarborgen tot van bovenaf
opgelegd staatstoezicht. Men moet bij die maatregelen bijvoorbeeld denken
aan het (zichzelf ) opleggen van gedragscodes waarin eisen worden gesteld
aan de herkenbaarheid en de expertise van contentproviders, de onderbou-
wing van de verstrekte informatie, de transparantie van die onderbouwing en
de aanwezigheid van commerciële belangen en sponsoren. Ook valt te den-
ken aan certificering. Een dergelijke methode komt er eenvoudig gezegd op
neer dat een externe organisatie een certificaat of zegel verstrekt aan de orga-
nisatie die de site vult en beheert nadat de desbetreffende site op kwaliteit is
beoordeeld en goedgekeurd. Dit zegel kan dan op de site worden vermeld,
zodat internetgebruikers een indicatie hebben voor de betrouwbaarheid van
de daar verstrekte informatie. Tot slot kan men denken aan het opzetten van
kwaliteitsportals – webpagina’s met hyperlinks naar websites wier kwaliteit
van voldoende kwaliteit wordt geacht. Dergelijke portals kunnen worden
opgezet door bijvoorbeeld gezondheidsministeries, medische organisaties of
patiënten/consumentenverenigingen. In Nederland is enige tijd geleden
gestart met het portal Gezondheidskiosk.nl. Hieraan wordt door zowel de
overheid als private organisaties meegewerkt. Veel van deze maatregelen
worden nu reeds sporadisch in verschillende gradaties en meestal op basis
van vrijwilligheid toegepast.

Ten aanzien van dergelijke kwaliteitsverhogende maatregelen laat zich
een duidelijke tweedeling zien tussen artsen en niet-medici. Alle artsen zien
wel iets in bijzondere maatregelen om de kwaliteit van informatie op het
internet te verhogen. Ook zien zij daarbij rollen weggelegd voor het veld van
medici, gezondheidsorganisaties en patiëntenorganisaties, alsmede voor de
overheid, die zou moeten waken over een algemeen kader waarbinnen het
veld zijn maatregelen kan nemen. Onder de niet-medici bestaat over het
algemeen veel scepsis ten aanzien van bijzondere maatregelen. Men vindt
certificering en gedragscodes in hoge mate onpraktisch en onrealistisch.
Ook is men bang dat dergelijke maatregelen het spontane, actuele en origi-
nele van het internet op termijn onderuit halen, doordat nieuwe ideeën wel-
licht niet zo snel voor goedkeuring in aanmerking komen. Men vraagt zich
ook af wie gaat bepalen wat door moet gaan voor betrouwbare informatie.
Een enkeling vindt dergelijke maatregelen betuttelend. Soms doet een patiën-
tenvereniging er alles aan om een bredere informatieomgeving te scheppen
waarbinnen mensen gemakkelijker kunnen beoordelen of de informatie die
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zij op het internet aantreffen betrouwbaar is of niet. Zo organiseert de des-
betreffende vereniging voorlichtingsavonden, geeft zij brochures uit en geeft
zij op de eigen site tips over andere websites. In een dergelijke omgeving
wordt de leden de achtergrondkennis aangereikt die nodig is om de kwaliteit
van de informatie van andere verstrekkers te toetsen. Over het algemeen
zien de ondervraagden weinig in een landelijke database waarin individuen
hun mening over de kwaliteit van bepaalde sites kunnen geven zodat ande-
ren kunnen zien hoe een site waarin zij wellicht geïnteresseerd zijn
gewaardeerd wordt. Men vraagt zich af wat de waarde is van allerlei uiterst
persoonlijke meningen over sites. Daarnaast is men bang dat er een vernau-
wing in het zoekgedrag van mensen kan gaan optreden. Opmerkelijk is dat
het Nederlandse portal Gezondheidskiosk.nl onder de geïnterviewden wei-
nig waardering oogst, terwijl dit juist relatief recent is opgezet met de
bedoeling om op een relatief eenvoudige manier voor veel mensen de toe-
gang tot betrouwbare medische informatie te verzekeren. Degenen die het
portal wel eens hadden bezocht waren kritisch over presentatie, ordening en
afstemming op gebruikers die zelf geen medische experts zijn. Tot slot zag
ook niemand van de ondervraagden iets in het aankweken van een kritischer
houding bij de internetgebruiker.

Toekomst
De meeste artsen menen dat medische informatie op het internet in de toe-
komst betrouwbaarder zal worden. Zij menen dat de betere kwaliteit, c.q.
maatregelen om die kwaliteit te verbeteren, min of meer automatisch zullen
volgen op het grotere gebruik dat er van het internet gemaakt wordt. Som-
migen menen dat dit vooral een kwestie zal zijn van zelfregulering en privaat
initiatief door patiënten en consumenten; anderen denken dat de overheid
het voortouw zal moeten nemen, samen met medische instellingen en
patiënten. Slechts enkele niet-medici dachten dat de betrouwbaarheid van
informatie op het internet als vanzelf zal toenemen. Onder de niet-medici
bestaat er dus bepaald geen eensluidende opvatting over de toekomstige ont-
wikkelingen.

. Vinger aan de pols

De meeste mensen die werden geïnterviewd blijken in het algemeen redelijk
tevreden te zijn over de kwaliteit van medische informatie op het internet.
Zowel medische experts als vertegenwoordigers van patiënten/consumen-
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ten blijken wel enige zorg te hebben over informatie die wordt verstrekt door
commerciële organisaties, zoals farmaceutische bedrijven. Patiënten/consu-
menten zijn het meest ongerust over informatie die op het internet wordt
verspreid door kwakzalvers. Zowel artsen als niet-artsen twijfelen vaak aan
de capaciteiten van het algemene publiek om medische informatie op het
internet correct te interpreteren en te begrijpen. De artsen maken zich hier-
over de meeste zorgen. Desalniettemin zijn artsen en niet-artsen van mening
dat het internet van groot nut is voor de versteviging van de positie van de
patiënt.

De geïnterviewden gebruiken zo’n twee tot vier criteria bij de beoordeling
van de kwaliteit van informatie op het internet. Allen kijken naar (het gezag
van) de auteur. Zowel artsen als patiënten/consumenten wijzen op het
belang van de culturele achtergrond van de auteur voor de interpretatie van
de informatie. Geen van de dokters, maar wel alle patiënten/consumenten
noemen de wijze waarop de informatie wordt gepresenteerd als criterium.
De helft van de patiënten/consumenten en geen van de artsen noemt de
actualiteit van de informatie als criterium. Enkele patiënten/consumenten
en een arts noemen als criterium: de mate waarin de informatie aansluit bij
wat men al weet over een aandoening en bij algemene achtergrondkennis.
Artsen leggen vaak criteria aan die in de wetenschappelijke wereld veel
gebruikt worden: bronvermeldingen, de aanwezigheid van een redactie en de
afwezigheid van commerciële sponsors. Zowel medici als niet-medici zijn
geneigd persoonlijke verhalen op personal homepages anders te benaderen
dan zuiver medische informatie. De vraag blijkt hier niet zozeer te zijn: is dit
waar? Eerder vraagt men zich af: is dit verhaal authentiek? Over het alge-
meen, echter, denken zowel medici als niet-medici dat criteria voor de
beoordeling van de betrouwbaarheid van informatie op het internet niet
afwijken van die welke men gebruikt voor informatie uit traditionele media.

Vervelende gevolgen van kennelijk onbetrouwbare informatie op het
internet worden alleen gemeld door enkele patiënten/consumenten. Zij ver-
wijzen naar kwakzalvers die via het internet diagnostische methoden en
behandelingen te koop aanbieden. Artsen zeggen zonder uitzondering dat
zij het op prijs stellen wanneer een patiënt met medische informatie van het
internet op de proppen komt.

Waar het gaat om specifieke maatregelen om informatie op het internet
betrouwbaarder te maken (bijvoorbeeld certificaten en codes) zijn patiën-
ten/consumenten nogal sceptisch. Zij denken dat dergelijke maatregelen
veel rompslomp met zich meebrengen en in de praktijk moeilijk zijn bij te
houden. Medici, daarentegen, zijn zonder uitzondering enthousiast over
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dergelijke maatregelen. Dit zou verband kunnen houden met het feit dat zij
ongeruster zijn dan de geïnterviewde patiënten/consumenten. Zij hebben
nogal wat twijfels over de capaciteiten van het algemene publiek om medi-
sche informatie op het internet op waarde te schatten. Over het Nederlandse
portal gezondheidskiosk.nl is vrijwel niemand die het kent enthousiast. Men
klaagt met name over de geringe afstemming op niet-medici.

De uitkomsten van het onderzoek duiden erop dat enige zorg om de
kwaliteit van medische informatie terecht lijkt. Het algemene oordeel over
de betrouwbaarheid van informatie en de antwoorden op de vraag naar
negatieve consequenties van onbetrouwbare informatie duiden er voorals-
nog echter niet op dat de situatie alarmerend is. Met de nodige voorzichtig-
heid zou men mogen concluderen dat we eerder met een schaalprobleem te
maken hebben dan met een volstrekt nieuwe problematiek ten opzichte van
de situatie waarin alleen de traditionele medische informatiebronnen voor-
handen waren. Medische informatie wordt door het internet gemakkelijker
en op grotere schaal toegankelijk dan voor de komst van het internet het
geval was. Daardoor krijgen ook negatieve bijwerkingen een grotere kans.
Daarbij komt dat bepaalde problemen bijna onvermijdelijk lijken, doordat
zij in hoge mate samenhangen met de aard of het karakter van de ontvanger.
Zoals een van de geïnterviewden opmerkte: of het internet nu meer mensen
dan voorheen met kwakzalverij confronteert, en meer mensen in aanraking
brengt met informatie over allerlei ziekten, het is toch altijd hetzelfde soort
mensen dat vatbaar is voor kwakzalverij of dat zich bij voorbaat en onte-
recht angstig maakt over een ziekte. Het lijkt niet waarschijnlijk dat voor dit
deel van de problematiek ooit een bevredigende oplossing kan worden ge-
vonden.

Toch moet men dit niet opvatten als een suggestie om de ontwikkelingen
in de kwaliteit van informatie op het internet maar op hun beloop te laten.
Alles wijst erop dat de reeds nu imposante positie van het internet als infor-
matiebron in de toekomst alleen nog maar groter zal worden. Alleen al hier-
om is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden en vooral ook con-
structief-kritisch te blijven kijken naar mogelijke kwaliteitsverhogende
maatregelen.

Het uit het onderzoek blijkende gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit
van speciale kwaliteitsverhogende maatregelen van de kant van patiënten/
consumenten lijkt terecht, zo bevestigt een studie van Gagliardi en Jadad
(). Deze auteurs toonden aan dat veel instrumenten die worden
gebruikt om de kwaliteit van medische informatie op sites te meten en weer
te geven vaak snel achterhaald raken. Het komt nogal eens voor dat medi-
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sche websites naar hen verwijzen terwijl zij feitelijk niet langer functioneren
doordat de organisatie die ze in het leven heeft geroepen niet langer bestaat.
Kunst () toonde met betrekking tot een vijftal algemene gezondheids-
onderwerpen aan dat bepaalde kenmerken die typisch heten te zijn voor de
geloofwaardigheid van websites (zoals de vermelding van bronnen, laatste
actualisering en bewijsvoering) maar een zeer licht verband hebben met de
accuratesse van de verstrekte informatie.

Hieruit zijn lessen te trekken door al die organisaties die in binnen- en
buitenland bezig zijn met het ontwikkelen en introduceren van zulke instru-
menten. Dergelijke initiatieven zijn momenteel nogal talrijk. De Wereldge-
zondheidsorganisatie vraagt om een algemene gezondheidsdomeinnaam.
Zij wil de consumenten van dienst zijn door eisen te stellen aan de sites die
zich met deze domeinnaam mogen tooien. De Britse regering en de Britse
National Health Service ontwikkelen beleid met het oog op websitekwa-
liteit. De Europese Commissie heeft een code of good practice voor medische
websites ontworpen. Het Nederlandse  probeert een certificerings-
systeem aan de man te brengen dat gebaseerd is op een kwaliteitsmanage-
mentsysteem. Het Duitse federale ministerie van Volksgezondheid heeft een
website op poten gezet die de kwaliteit van informatie op andere sites certifi-
ceert. Het Franse ministerie van volksgezondheid is van plan om een ethi-
sche code voor medische sites te ontwikkelen. Initiatieven genoeg, kortom.
De bevindingen van het hier gepresenteerde onderzoek en de uitkomsten
van eerder elders verrichte onderzoek suggereren dat, als men tot dergelijke
maatregelen overgaat, men de continuïteit van de gekozen instrumenten
dient te waarborgen. Uit de meningen over het Nederlandse Gezondheids-
kiosk.nl zou men bovendien kunnen opmaken dat het van groot belang is
om zorg te dragen voor elementaire betrokkenheid van het algemene
publiek: de geïntroduceerde instrumenten moeten begrijpelijk en bruikbaar
zijn voor een publiek dat niet uit experts bestaat.

Wellicht echter zou men er ook eens over moeten nadenken of soms een
geheel andere benadering gewenst is. Een nadere, gedetailleerde bestudering
van de manieren waarop mensen de kwaliteit van informatie beoordelen en
de wijze waarop zij daarbij kunnen aansluiten bij maatschappelijke en insti-
tutionele gezagtoekennende structuren en patronen zou hier wel eens van
dienst kunnen zijn (Vedder ). Misschien trekt een dergelijke studie de
aandacht weg van de voor de hand liggende instrumenten en leidt zij tot
geheel andere, frisse ideeën over kwaliteitsbewaking op het internet.
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 E-commerce

Vincent Fructuoso van der Veen en Jos de Haan1

. De hype voorbij

Enkele jaren geleden waren de verwachtingen over de nieuwe economie
hooggespannen. De nieuwe mogelijkheden om via internet vraag en aanbod
op elkaar af te stemmen en het verdwijnen van schaarste aan informatie zou-
den kunnen leiden tot een grotere transparantie op markten, een verlaging
van de transactiekosten en voor de economie als geheel gepaard gaan met
extra productiviteitsstijgingen. De winkel op de hoek leek zijn beste tijd
gehad te hebben en een lang gekoesterde wens van de consument kon in ver-
vulling gaan: kopen zonder de deur uit hoeven te gaan. Dit utopisch beeld
kan niet meer in stand worden gehouden; de hoge verwachtingen bleken een
hype te zijn.

Dit hoofdstuk beschrijft het elektronische winkelen van de Nederlandse
bevolking en de ontwikkelingen hierin. Het behandelt alleen de business-to-
consumer-markt () en niet de business-to-business-markt (). Binnen
de -markt gaat het om de bestedingen van consumenten via internet. Bij
de meeste gepresenteerde data staat de consumptie vanuit het huishouden
centraal. Beoogd wordt om de privé-aankopen in kaart te brengen. Een zui-
vere afbakening tussen privé- en zakelijke aankopen is echter niet goed
mogelijk. Hoewel het waarschijnlijk weinig voorkomt, is het niet uitgesloten
dat in de gepresenteerde cijfers aankopen zijn opgenomen die consumenten
‘voor de zaak’ hebben gedaan.

In paragraaf . wordt de ontwikkeling in de omvang van het elektronisch
winkelen beschreven. Welk deel van de Nederlandse bevolking koopt via
internet? Welke ontwikkeling doet zich hierin voor en wat wordt er eigenlijk
gekocht? De paragraaf eindigt met een beschrijving van de relevantie van e-
commerce voor de totale consumptieve bestedingen van Nederlandse huis-
houdens.

In paragraaf . worden verschillen in het vóórkomen van elektronisch
winkelen tussen uiteenlopende sociale groepen beschreven. De aandacht
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richt zich daarbij vooral op verschillen tussen personen in opleidingsniveau,
leeftijd en geslacht, maar ook op verschillen tussen huishoudens in huis-
houdinkomen en huishoudsamenstelling. Deze verschillen laten zien dat
niet iedereen in gelijke mate van de nieuwe digitale mogelijkheden gebruik
maakt. Vervolgens wordt nagegaan of kopers ook op andere aspecten, zoals
het soort internetaansluiting en de frequentie van internetgebruik, verschil-
len van niet-kopers.

Over welke aankopen tot e-commerce worden gerekend, zijn verschillen-
de afbakeningen mogelijk. Onder de enge definitie van e-commerce vallen
alle aankopen en bestellingen van consumenten via internet vanuit het huis-
houden. Aankopen in gewone winkels die onder invloed van internetgebruik
tot stand zijn gekomen, vallen niet onder deze definitie. Het is bijvoorbeeld
mogelijk dat consumenten zich thuis via internet informeren, maar dat zij
voor de feitelijk aankoop naar een winkel gaan. In de brede definitie van e-
commerce worden deze aankopen wel meegerekend. Dit hoofdstuk gaat uit
van de enge definitie van e-commerce, maar in paragraaf . worden de beide
vormen van e-commerce met elkaar vergeleken.

Paragraaf . gaat in op factoren die het elektronisch winkelen in de weg
staan. Tussen koopintentie en koopgedrag staan barrières. Deze belemme-
ringen hebben enerzijds betrekking op technische aspecten, anderzijds op
psychologische factoren. De bevindingen uit het hoofdstuk worden in para-
graaf . vertaald in aanknopingspunten voor beleid.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op twee  publicaties (  en ) en
bevat daarnaast resultaten van een pilotonderzoek naar het gebruik van 
binnen huishoudens dat het  en het  gezamenlijk hebben uitgevoerd.2

. Omvang van de elektronische consumptie

Het elektronisch winkelen onder de bevolking groeit snel, maar blijft in
absolute omvang gering. De landelijke ontwikkeling in het elektronisch win-
kelen toont een opgaande trend van % van de bevolking in  naar % in
 (tabel .). Deze ontwikkeling is niet alleen mogelijk gemaakt doordat
een toenemend aantal huishoudens een internetaansluiting nam; ook
binnen de groep met een internetaansluiting steeg het elektronisch winke-
len. In  had een op de vijf internetbezitters thuis elektronisch gewinkeld.
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Tabel . Elektronisch winkelen, bevolking van  jaar en ouder, - (in procen-
ten)

elektronisch winkelen 1998 1999 2000 2001

aandeel van de bevolking 2 3 7 11

aandeel van de bevolking met een internetaansluiting 11 12 16 20

Bron: CBS (POLS)3

Personen die in een vroeg stadium kennismaken met een innovatie gaan
sneller tot aanschaf en vervolgens gebruik over dan personen die in een later
stadium geïnformeerd raken (Rogers : /). Mogelijk geldt dit pro-
ces van dubbele vertraging ook voor personen die thuis een internetaanslui-
ting hebben en vervolgens tot elektronisch winkelen overgaan. Uit onder-
zoek blijkt dat personen die een internetaansluiting tot stand hebben
gebracht enige tijd laten passeren voordat zij elektronisch gaan winkelen
(Pro Active ). Ook is bekend dat naarmate langer van internet gebruik
wordt gemaakt, er vaker on line wordt gekocht. Van degenen die in  on
line zijn gegaan, kocht in  % op het web, terwijl van de personen die in
 al toegang hadden tot internet % digitaal bestelde (Consumenten-
bond ). Waarschijnlijk neemt met de ervaring ook het vertrouwen in
het medium toe. Gebrek aan vertrouwen in de veiligheid van creditcardgege-
vens en in een goede afhandeling van zaken wordt door consumenten in
ieder geval als de belangrijkste redenen gezien om niet on line te kopen
(Multiscope ).

Personen die al langer over een pc en een internetaansluiting beschikken
zijn meer in de gelegenheid geweest om dit internetvertrouwen te ontwikke-
len dan personen die sinds kort thuis een internetaansluiting hebben. Perso-
nen kunnen worden ingedeeld naar ‘innovators’ (de persoon heeft al voor
 een pc aangeschaft), ‘early adopters’ (sinds ‘ een pc), ‘early majority’
(sinds ’), ‘late majority’ (sinds ’) en ‘laggards’ (de persoon had eind 

Tabel . Adoptiefase pc-bezit en het elektronisch winkelen, personen van  jaar en
ouder,  (in procenten)

adoptiefase wel eens elektronisch gewinkeld afgelopen maand elektronisch gewinkeld

innovators 35 26

early adopters 38 16

early majority 28 10

late majority 26 11

laggards 4 1

Bron: CBS/SCP (pilotonderzoek ICT-gebruik)
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geen pc).4 Wanneer deze adoptieverschillen aan het elektronisch winkelen
worden gerelateerd, blijkt dat innovators en early adopters frequenter aange-
ven wel eens elektronisch te hebben gewinkeld dan andere adoptergroepen.
Naarmate personen thuis minder lang een pc hebben staan, neemt het
elektronisch winkelen af.

Hoewel de hype rondom e-commerce voorbij is, valt te verwachten dat het
elektronisch winkelen verder zal toenemen. Hiervoor is een aantal redenen
te geven. Ten eerste krijgen meer mensen toegang tot webwinkels door de
verdere verspreiding van internet. Ten tweede zullen internetgebruikers door
meer ervaring een groter vertrouwen in de mogelijkheden van het nieuwe
medium krijgen. Ten derde is het aannemelijk dat de veiligheid van het beta-
lingsverkeer op het wereldwijde web verbeterd zal worden. Ten vierde zal de
reputatie van bonafide webwinkels verbeteren en zullen deze sites meer
klanten trekken.

De consument blijkt via internet vooral cd’s en boeken te kopen. Op de
derde plaats komt kleding, gevolgd door soft- en hardware (tabel .). De
toename van de categorie ‘anders’ wijst op een groeiend assortiment. Het
gaat in tabel . om de frequentie van de aankopen, niet om de waarde van de
aankopen. In geld uitgedrukt wordt het meest uitgegeven aan vakanties, kle-
ding en hardware, waarbij de grootste groei zit in het reizen, terwijl de ‘enter-
tainment segmenten’ (muziek, boeken) in groei achterblijven (Blauw New
Media ; Multiscope ).

Tabel . Meest gekochte of bestelde goederen/diensten via internet, - (in %
van gedane aankopen van internetgebruikers vanaf  jaar)

goederen/diensten 2000 2001

cd’s 23 15

boeken 22 22

kleding/schoenen 9 10

hardware 9 4

software 5 5

duurzame goederen 4 5

dvd’s 4 3

reizen/vakanties 4 5

anders1 18 31
1 Hiertoe behoren de levensmiddelen.

Bron: Pro Active (2001)
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Voor veel van de vermelde producten geldt dat men weet wat men koopt. Zo
komt de consument niet voor verrassingen te staan. Cd’s en boeken worden
ingeschat als producten met een lage risicoperceptie. Dit geldt ook voor kle-
ding, vooral A-merken. Het boeken van een reis is praktisch volledig geba-
seerd op informatie over de reismogelijkheden, de prijzen en de plaats van
bestemming. Internet is een prima medium om deze informatie aan de man
te brengen. Het type producten kenmerkt zich verder doordat geen face-to-
facecontact met verkopers nodig is.

Meestal wordt er wel via internet besteld, maar geschiedt de betaling via
andere wegen. Veel kopers zijn huiverig om hun creditcardnummer via inter-
net te verstrekken en betalen liever na levering. Dit maakt een controle op
geleverde producten mogelijk. Andere betalingswijzen dan de creditcard
krijgen dan ook meestal de voorkeur. De betaling met een factuur en betaal-
wijzen als tele- en on-linebankieren nemen toe, vooral ten koste van de beta-
ling met een creditcard (tabel .). Toch werd in  nog ruim een kwart
van de internetaankopen van Nederlanders met een creditcard betaald.

Tabel . Betalingswijze internetaankopen, - (in % van gedane betalingen
door internetgebruikers vanaf  jaar)

betalingswijze 2000 2001

creditcard 33 27

factuur 21 24

bij levering betalen (contant, pin, betaalkaart) 19 17

eenmalige machtiging 11 9

op rekening 4 4

anders, o.a. tele- of on-linebankieren 12 18

Bron: Pro Active (2001)

Niet elke aanbieder verschaft informatie over de levertijden. Uit onderzoek
naar de levertijden bleek dat deze informatie ontbrak bij een derde van de
sites waar werd gekocht (Consumentenbond ). Bij de overige twee derde
van de sites werden levertijden wel vermeld en deze waren: één dag voor soft-
ware, één of twee dagen voor cd’s en hardware en  dagen voor reizen en
vakanties. Uit de vergelijking van toegezegde en werkelijke levertijden bleek
dat in drie kwart van de gevallen ‘op tijd’ werd geleverd.

Steeds meer mensen mogen dan on line kopen, de omvang van deze uitga-
ven blijft bescheiden. Uit het  budgetonderzoek blijkt dat het gemiddeld
bedrag dat in  door huishoudens via internet is besteed  euro
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bedraagt. De totale consumptieve bestedingen per huishouden bedroegen in
hetzelfde jaar gemiddeld . euro. Met een aandeel van minder dan ,%
in de totale consumptieve bestedingen is de internetverkoop vooralsnog te
verwaarlozen.

Daar staat tegenover dat de omzet van de elektronische consumptie in
 meer dan verdubbeld is ten opzichte van het jaar ervoor (tabel .).
Deze gegevens zijn afkomstig van , die onderzoek doet naar bestedingen
(www.idcresearch.nl). Deze gegevens zijn gebaseerd op een brede definitie
van e-commerce, dat wil zeggen dat aankopen van personen die wel informa-
tie op internet verkregen, maar er niet kochten, zijn meegeteld. De verwach-
ting is dat de omzet e-commerce jaarlijks fors zal groeien.

Tabel . Omzet e-commerce Nederlandse huishoudens, - (in mln. euro)
jaar omzet

2000 426

2001 888

2002* 1928

2003* 3672

2004* 6211

2005* 9546

* schatting

Bron: IDC (2002)

Ondanks sterke groeiverwachtingen is de totale waarde van de omzet gering.
Dit komt naar voren wanneer de e-commerceomzet van de Nederlandse
huishoudens als aandeel van de totale consumptieve bestedingen van Neder-
landse huishoudens wordt uitgedrukt. Slechts ,% van de totale , mil-
jard euro ging in  naar internetverkoop.5 Wel verdubbelde dit aandeel
ten opzichte van . Wordt de e-commerce omzet afgezet tegen de omzet
van de detailhandel in Nederland, , miljard euro in , dan is het aan-
deel circa ,% (in  was dit ,%). De impact van e-commerce vanuit het
-segment op de Nederlandse economie is dus vooralsnog gering. Daar
komt nog bij dat % van de privé-aankopen op niet-Nederlandse sites
wordt afgehandeld (Pro Active ).

Uit de getoonde cijfers ontstaat het volgende beeld. Het aantal personen dat
thuis elektronisch winkelt is sterk gegroeid, maar de economische relevantie
van e-commerce is zeer gering. E-commerce heeft vooral betrekking op pro-
ducten en diensten die zich kenmerken door een klein risico, goed digitaliseer-
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baar zijn en waar geen face-to-facecontact noodzakelijk is. De ontwikkeling van
het elektronisch consumeren blijkt geen revolutie te zijn, maar eerder een e-
volutie: een geleidelijke verandering (vgl. De Haan en Huysmans b: ).

. Profiel van de koper

De ‘e-consumerende burger’ is vaak jong, rijk en mannelijk (zie Steyaert en
De Haan : -). De pioniers van de digitale consumptie behoren
regelmatig ook tot de groep ‘early adopters’ van internet (zie tabel .). Onder
deze groep zijn mannen, jongeren en personen met een hoog inkomen over-
vertegenwoordigd. Gezien de opbouw van internetvertrouwen (zie paragraaf
.) is het dus niet vreemd dat sekse, leeftijd en inkomen ook belangrijke
determinanten van het elektronisch winkelen zijn. Mannen, jongeren en
welgestelden consumeren vaker on line dan vrouwen respectievelijk ouderen
en personen met een krappe beurs (tabel .).

In tabel . zijn drie belangrijke kenmerken opgenomen die van invloed zijn
op e-commerce. Er zijn echter meer kenmerken die samenhangen met
elektronisch winkelen. Uit de gegevens blijkt ook dat hoger opgeleiden vaker
on line shoppen dan lager opgeleiden. Omdat hoger opgeleiden doorgaans
ook een hoger inkomen genieten, is niet duidelijk welk kenmerk voor het
elektronisch winkelen belangrijker is. Hoe meer kenmerken worden onder-
scheiden, des te meer overlap ontstaat. Door middel van een logitanalyse kan
inzicht in de determinanten van het elektronisch winkelen worden verkregen.
Deze analyse corrigeert voor de overlap, zodat een beter beeld van de bepalen-
de factoren ontstaat.6 De logitanalyse leidt tot de volgende conclusies:
– Van de persoonskenmerken zijn kenmerken van de kostwinner meer

bepalend dan kenmerken van de respondent binnen hetzelfde huishou-
den. De leeftijd en het geslacht van de kostwinner zijn het belangrijkste.7

– Van de huishoudkenmerken is het huishoudinkomen het meest bepalend.
– Wanneer iemand binnen zijn of haar huishouden beschikt over een pc

met internettoegang zijn de volgende kenmerken geordend naar afne-
mend belang het meest relevant om te verklaren of er al dan niet elektro-
nisch is gewinkeld: ‘leeftijd van de kostwinner’, ‘huishoudinkomen’ en
‘geslacht van de kostwinner’.

Uit de -publicatie De digitale economie  blijkt dat verschillen tussen
personen (en huishoudens) in pc-bezit, internettoegang en het wel of niet
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elektronisch winkelen na verloop van tijd kleiner worden. Aannemelijk is
dat de verspreiding van pc en internet door zal gaan tot de markt verzadigd
is. In dat geval zal het overgrote deel van de bevolking thuis van internet
gebruik kunnen maken. Groeiende vertrouwdheid met het medium zal
ertoe kunnen leiden dat personen die nu aarzelend ten opzichte van on-
linekopen staan tot e-commerce overgehaald worden. Wanneer meer men-
sen op e-commerce overgaan, zullen ook de verschillen tussen het wel of niet

Tabel . Elektronisch winkelen naar de drie belangrijkste determinanten, bevolking
van  jaar en ouder, 

kenmerk % van alle inwoners van Nederland % van alle internetbezitters

leeftijd kostwinner

18-24 jaar 10 23

25-34 jaar 16 26

35-44 jaar 14 21

45-54 jaar 13 19

55-64 jaar 7 14

65+ 1 7

netto huishoudinkomen

1ste deciel 5 18

2de deciel 3 14

3de deciel 6 17

4de deciel 7 15

5de deciel 9 17

6de deciel 11 18

7de deciel 13 19

8ste deciel 17 23

9de deciel 20 25

10de deciel 25 30

geslacht kostwinner

man 12 20

vrouw 7 18

totaal 11 20

Bron: CBS (POLS) 
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elektronisch winkelen tussen bevolkingsgroepen afnemen. Daarmee is zeker
niet gezegd dat de verschillen in de bestede bedragen ook kleiner zullen wor-
den.

Het soort internetaansluiting hangt samen met het wel of niet kopen via
internet. In hoofdstuk  bleek al dat personen met een breedbandaansluiting
vaker on line zijn en diverser internet gebruiken dan personen met een smal-
bandaansluiting. Aangenomen kan worden dat breedbandbezitters ver-
trouwder zijn met het nieuwe medium en dat dit ook een weerslag heeft op
hun digitale koopgedrag. Uit tabel . blijkt dat relatief meer kopers  of
kabel hebben in vergelijking met niet-kopers. Niet-kopers beschikken daar-
entegen vaker over een analoge aansluiting.

Tabel . Koopgedrag naar type internetaansluiting,  (in % van personen met
internet)

type aansluiting kopers niet kopers

kabel/ADSL 30 19

ISDN 17 14

analoge modem 53 67

Bron: CBS/SCP (pilotonderzoek ICT-gebruik)

Kopers en niet-kopers verschillen echter niet alleen van elkaar door het soort
internetaansluiting dat zij hebben, ook hun frequentie van internetgebruik
verschilt. Relatief meer kopers internetten frequenter dan niet-kopers (tabel
.). Niet-kopers besteden gemiddeld bijna vier uur per week aan internet,
terwijl bij kopers dit aantal ruim zeven uur bedraagt. Het nemen van een
breedbandaansluiting, het frequentere gebruik van internet en het gebruik
maken van e-commerce passen in een patroon van geleidelijke intensivering
van het internetgebruik. Dit onderzoek maakt echter niet duidelijk in welke
volgorde de onderscheiden gedragingen plaats hebben. Of breedband leidt
tot meer e-commerce of dat meer e-commerce aanleiding is tot breedband-
aanschaf is dus onbekend.

Tabel . Koopgedrag naar internetfrequentie,  (in % van personen met internet)
internetfrequentie kopers niet kopers

dagelijks 46 28

wekelijks 51 62

maandelijks 4 10

Bron: CBS/SCP (pilotonderzoek ICT-gebruik)
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Kort samengevat, het beeld van de e-consumerende burger is dat hij jong,
man en rijk is. Een tweede belangrijke bevinding is dat het elektronisch win-
kelen niet losstaat van intensivering van het (andere) internetgebruik.

. De rol van internet in de transactie

In paragraaf . is onderscheid gemaakt tussen een enge en een brede defini-
tie van e-commerce. Onder de eerste definitie vallen alle transacties (aan-
kopen en bestellingen) van consumenten via internet die vanuit het huishou-
den zijn verricht. De tweede definitie is ruimer omdat ook aankopen buiten
internet meegerekend worden waarop consumenten zich via internet
georiënteerd hebben. Omdat het vergaren van productinformatie een
belangrijk onderdeel van het koopproces is, is de invloed van de digitale
oriëntatie van belang voor de economie. Voor de verkoop van huizen en
auto’s bijvoorbeeld bestaan informatieve internetsites, maar de aankoop
vindt veelal plaats bij de notaris of autodealer. Bij zulke belangrijke aankopen
gaan consumenten vaak via bekende sites of een zoekmachine gericht op
zoek naar informatie. Daarnaast kan iemand ook min of meer toevallig op
een site terechtkomen en geïnteresseerd raken in het aanbod, bijvoorbeeld
door internetreclame, zoals nieuwsbrieven of banners van commerciële sites
op andere sites. Ook een deel van dit ‘ongericht zoeken’ leidt tot aankopen in
(web)winkels.

In paragraaf . zijn de e-commercecijfers volgens de enge definitie gepre-
senteerd. Om het bredere economisch belang van internet te illustreren zijn
in tabel . ook de cijfers volgens de ruime definitie toegevoegd. De beschik-
bare gegevens staan echter niet meer toe dan een indicatie, omdat inzicht in
de verdeling van de waarde van de aankopen over beide typen transacties
ontbreekt.

Tabel . Type koopgedrag, - (in % van internetgebruikers vanaf  jaar)
type transactie 2000 2001

elektronisch winkelen 12 18

winkelen als gevolg van internetgebruik 14 18

Bron: NIPO (2002) 8

In  was internet bij % van de internetgebruikers van invloed op (een
gedeelte van) het consumeren. Ongeveer % van de internetgebruikers heeft
in dat jaar elektronisch gewinkeld en eveneens % besloot na raadpleging
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van internet ‘traditioneel’ te gaan winkelen. De groep personen waarbij inter-
net in het koopproces een rol speelt, maar niet tot een elektronische transac-
tie leidt, is dus net zo groot als de groep personen die via internet een bestel-
ling plaatst.

In  had een groter deel van de bevolking thuis een internetaansluiting
dan een jaar eerder en ook het aandeel van de internetbezitters dat elektro-
nisch winkelde steeg, maar de verhouding tussen de groep on-linekopers en
de groep die zich alleen via internet oriënteert bleef nagenoeg constant.

. Barrières bij het elektronisch winkelen

Slechts een zeer klein deel van de totale consumptieve bestedingen van
Nederlandse huishoudens komt tot stand door internetaankopen (paragraaf
.). Ondanks alle verhalen over het gemak en de snelheid van het elektro-
nisch zaken doen geven Nederlanders blijkbaar nog steeds de voorkeur aan
de vertrouwde verkoopkanalen. De discrepantie tussen de vermeende aan-
trekkelijkheid van het web en de voorkeur voor de winkel doet vermoeden
dat barrières het elektronisch winkelen in de weg staan.

Hier worden twee typen barrières onderscheiden die tussen koopintentie
en het kopen via internet in kunnen staan. Het eerste type heeft betrekking
op de infrastructuur: vraag en internetaanbod komen niet samen, omdat
binnen een huishouden geen pc of geen internetaansluiting aanwezig is
(type  barrière). Het tweede type barrière betreft de mentale houding. Infra-
structurele beperkingen zijn hier afwezig. Vraag en internetaanbod kunnen
hier wel samenkomen, maar worden verhinderd bijvoorbeeld door een
gebrek aan vertrouwen in het kopen op internet (type  barrière).

In figuur . zijn de barrières schematisch weergegeven. De belemmeringen
om thuis een pc aan te schaffen (barrière A) of een internetaansluiting te
nemen (barrière B) staan e-commerce in de weg. Barrière A en B zijn van
type  (infrastructureel). Barrière C is een type  barrière. Hier zouden vraag
en aanbod via internet kunnen samenkomen. Het schema werkt volgens een
fuikprincipe: het aantal mensen dat doorstroomt wordt steeds minder. In
het stroomschema worden per barrière de belangrijkste determinanten
gegroepeerd. Daarmee wordt duidelijk bij welke groepen de betreffende bar-
rière sterk speelt. De determinanten onthullen mogelijk een stukje van de
aard van de barrière.
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Figuur . Doorstroommodel van het elektronisch winkelen

Personen die Personen die Personen die

thuis geen pc thuis een pc thuis internet 
Elektronisch

hebben hebben hebben
winkelen

barrière A barrière B barrière C

– opleidingsniveau kostwinner – opleidingsniveau kostwinner – leeftijd kostwinner

– samenstelling huishouden – huishoudinkomen – huishoudinkomen

– geslacht kostwinner

Barrière A
In  had ongeveer % van de bevolking thuis geen pc staan. Het oplei-
dingsniveau van de kostwinner en de samenstelling van het huishouden bepa-
len in sterke mate wie wel een pc heeft en wie niet. Een hoog opleidingsniveau
van de kostwinner gaat gepaard met een grotere kans op het hebben van een
. Een laag opleidingsniveau leidt vooral tot het blijven in het eerste blok.
Meer opleiding (daarmee meer cognitieve vaardigheden) is een barrière door-
brekende factor is. Hoger opgeleiden hebben ook vaker dan lager opgeleiden
digitale vaardigheden ontwikkeld (Van Dijk et al. ; zie hoofdstuk ).

Wat de samenstelling van het huishouden betreft, blijkt dat grote huis-
houdens (meer dan  personen) een grotere kans op pc-bezit hebben dan
alleenstaanden en paren zonder kinderen. De aanwezigheid van kinderen
binnen het huishouden is dus een stimulans voor het pc-bezit. Ouders zien
een pc vaak als een ondersteuning voor het schoolsucces van hun kinderen,
terwijl die kinderen toch vooral vaak pc-spelletjes spelen (De Haan en
Huysmans a).

Barrière B
De tweede barrière staat tussen het hebben van een pc zonder en een pc met
internet in. Onder de pc-bezitters bepalen het opleidingsniveau van de kost-
winner en het huishoudinkomen het meest of tevens een internetaansluiting
aanwezig is. Mogelijk speelt de relatie tussen opleidingsniveau en het soort
beroep een rol. Hoger opgeleiden zouden op hun werk vaker met computers
in aanraking komen en hierdoor ook eerder geneigd zijn thuis een aanslui-
ting tot stand te brengen. Voor de jongste generatie, ook wel de internetgene-
ratie genoemd (Van Steensel ), geldt dat zij ook tijdens hun school-
loopbaan met computers in aanraking zijn gekomen.
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Aangezien het huishoudinkomen als tweede factor naar voren komt, spe-
len mogelijk financiële motieven mee bij de aanschaf van internet. Meer
inkomen kan als een barrière doorbrekende factor aangemerkt worden.

Barrière C
Onder internetbezitters scheidt ten slotte barrière C de on-linekopers van de
niet-on-linekopers. Dit wordt in sterke mate bepaald door leeftijd, huis-
houdinkomen en geslacht. Dat het huishoudinkomen opnieuw van invloed
is ligt enigszins voor de hand, omdat elektronisch winkelen kosten met zich
meebrengt. De invloed van leeftijd en sekse laat zich moeilijker inschatten.
Meer mannen en jongeren hebben wel eens elektronisch gewinkeld dan
vrouwen respectievelijk ouderen. Mogelijk hebben mannen en jongeren door
een langere periode van internetgebruik meer vertrouwen in het nieuwe
medium opgebouwd en hebben zij daardoor minder angst voor schending
van privacy of het doorgeven van creditcardgegevens.

Bovenstaande analyses geven wel antwoord op de vraag voor welke bevol-
kingsgroepen de verschillende barrières van invloed zijn, maar nauwelijks op
de vraag waarom dit zo is. Een eerste zicht op de oorzaken van afwezige e-
commerce kan gevonden worden in de redenen die consumenten zelf opge-
ven om niet on line te kopen.9 De belemmeringen in het elektronisch winke-
len zijn ook op deze wijze onderzocht en worden weergegeven in tabel ..

Tabel . Belemmeringen in het elektronisch winkelen,  (in procenten van inter-
netgebruikers vanaf  jaar die niet elektronisch hebben gewinkeld)

Type 2 barrières: redenen om niet elektronisch te winkelen %

1 Het is makkelijker/leuker om producten en diensten in de winkel te kopen 45

2 Wil het creditcardnummer niet opgeven/bang voor veiligheidsproblemen 42

3 Het is veiliger om producten en diensten in de winkel te kopen 35

4 Je weet niet wat je krijgt 29

5 Geen vertrouwen in on-linemerken (gebrek aan betrouwbaarheid) 16

6 Te duur, verwacht lagere prijzen op internet 8

7 Te moeilijk/weet niet hoe dat werkt 7

8 De producten en diensten op internet zijn niet interessant genoeg 7

9 Levertijd is te lang en andere leveringsproblemen 6

10 Creditmaatschappij gaf geen goedkeuring/niet voldoende saldo 1

Anders 33

Bron: NIPO (2002)
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Uit de redenen die internetgebruikers aanvoeren om niet on line te kopen
komen twee dominante motieven naar voren. In de eerste plaats vinden
Nederlandse internetgebruikers het leuker of makkelijker om naar de winkel
te gaan. Dit geeft de mogelijkheid om ‘naar buiten’ te gaan, om aan produc-
ten te ‘snuffelen’ en om sociaal contact aan te gaan. Fun shopping is kennelijk
een geliefde vrijetijdsactiviteit die Nederlanders niet zomaar inwisselen voor
de sobere doelmatigheid van e-commerce. De tweede tot en met vijfde reden
in tabel . bevestigen het belang van internetvertrouwen. De vrees voor
onvoldoende veiligheid van creditcardgegevens of voor gebrekkige kwaliteit
van producten weerhoudt menig consument van on-line-aankopen. In veel
mindere mate wijzen internetgebruikers op financiële belemmeringen en op
een gebrek aan digitale vaardigheden.

Kort samengevat kan worden gesteld dat infrastructurele barrières (type )
vooral samenhangen met structurele kenmerken zoals opleiding, huishoud-
samenstelling en inkomen. Hier speelt vermoedelijk de affiniteit met  een
rol. Onder internetgebruikers hangt het elektronisch winkelen vervolgens
meer samen met persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd en geslacht. De type
 barrières zijn meer subjectief van aard. Aan de ene kant zijn gewone win-
kels aantrekkelijk voor fun shopping, aan de andere kant zijn de psychologi-
sche drempels van webwinkels nog te hoog.

. Beleidsoverwegingen

E-commerce op de -markt komt geleidelijk op gang, hoewel het aandeel
in de totale omzet vooralsnog gering is. In paragraaf . zijn verschillende
soorten barrières voor e-commerce onderscheiden. Deze barrières bepalen
voor uiteenlopende bevolkingsgroepen in meer of minder mate de toegang
tot e-commerce. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag of de overheid
beleid moet voeren omtrent het elektronisch winkelen.

Het economische argument om wel beleid te ontwikkelen luidt als volgt.
Het internet is een marktplaats waar vraag en aanbod samenkomen. Deze
markt werkt door allerlei belemmeringen niet goed. Volgens deze argumen-
tatie zou de overheid ook op deze markt een functie te vervullen hebben
door belemmeringen weg te nemen die de vrije transactie in de weg staan.
Eventueel beleid met betrekking tot e-commerce zou met twee aspecten
rekening dienen te houden, namelijk de toegang tot de digitale markt en de
werking van die markt. Toegang tot de digitale markt voor consumenten
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betreft de infrastructuur (aanwezigheid van een pc en een internetaanslui-
ting in huishoudens) die het elektronisch winkelen mogelijk maakt. De wer-
king van de digitale markt heeft betrekking op het elektronisch winkelen zelf
als consumenten thuis internettoegang hebben. Ten aanzien van beide
aspecten zijn in dit hoofdstuk belemmeringen onderkend.

E-commerce heeft in de eerste plaats infrastructurele belemmeringen. Niet
in alle Nederlandse huishoudens is een pc met internetaansluiting aanwezig.
Moet de overheid ervoor zorgen dat meer Nederlanders hierover thuis de
beschikking krijgen? In hoofdstuk  is gepleit voor terughoudendheid van de
overheid. Daar is gesteld dat de overheid de verspreiding van pc’s en internet-
aansluitingen in huishoudens aan de marktwerking kan overlaten, tenzij er
goede redenen zijn om voor specifieke groepen een uitzondering te maken.10

Deze verspreiding is een diffusieproces met voorlopers en volgers. Aanneme-
lijk is dat veel niet-internetbezitters op grond van persoonlijke afwegingen
ook tot aanschaf over zullen gaan en dat daarmee ook sociale ongelijkheden
in infrastructurele toegang zullen afnemen. Verwacht kan worden dat op
afzienbare termijn bijna ieder huishouden toegang tot internet heeft, zoals
dat nu met televisie en telefoon het geval is. Relevante vraag daarbij is of die
ontwikkeling richting marktverzadiging van internet niet te langzaam gaat.
Bij een bevestigend antwoord zou de overheid zich dienen af te vragen of de
verspreiding versneld moet worden. Voor welke verspreidingssnelheid wen-
selijk is, bestaan echter geen criteria. Wel kan opgemerkt worden dat Neder-
land goed meegaat met de internationale ontwikkelingen, dat wil zeggen dat
ons land met het percentage huishoudens met internettoegang tot de
wereldtop behoort ( ). Beleid gericht op het stimuleren van inter-
nettoegang kan dus in ieder geval niet gemotiveerd worden met een achter-
stand ten opzichte van andere landen.

Wat voegt de economische argumentatie hieraan toe? Wordt de digitale
marktplaats zodanig belemmerd, doordat een deel van de vraag en aanbod
niet samenkomt, dat overheidsbeleid wenselijk is? Strikt genomen is dit het
geval: wie geen internettoegang heeft, kan ook niet on line kopen of zich via
internet oriënteren op aankopen. Wie redeneert vanuit het idee dat iedere
marktplaats zo min mogelijk beperkingen moet kennen, zal inderdaad plei-
ten voor overheidsinterventie om de internettoegang in huishoudens te sti-
muleren. Daar vallen echter de volgende kanttekeningen bij te maken. In de
eerste plaats leidt verruiming van de toegang niet onmiddellijk tot meer e-
commerce. Veel internetgebruikers kopen nu ook niet on line. De gegevens
wijzen erop dat veel consumenten de voorkeur geven aan traditionele win-
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kels. In de tweede plaats dienen internetgebruikers eerst een vertrouwdheid
met het medium te ontwikkelen voordat zij elektronisch gaan winkelen. In
paragraaf . is aangetoond dat personen met veel computerervaring veel
vaker elektronisch winkelen dan personen met weinig ervaring. In de derde
plaats is uit de literatuur (Rogers ) bekend dat naarmate later tot adop-
tie van een nieuw product wordt overgegaan, het ook nog eens langer duurt
voordat deze ‘late adopters’ dit product effectief gaan gebruiken. De laatste
twee kanttekeningen geven aan dat ook de verspreiding van e-commerce aan
de logica van diffusieprocessen onderhevig is. Het is dus de vraag of het sti-
muleren van bezit wel voldoende is om vraag en internetaanbod daadwerke-
lijk bij elkaar te brengen. In de huidige stand van zaken lijkt de beperkende
invloed van andere factoren op e-commerce veel sterker.

Deze andere factoren zijn in paragraaf . aangeduid als type  barrières
ofwel motivationele beperkingen. Zelfs al hebben consumenten toegang tot
internet, dan nog zijn er belemmeringen voor het elektronisch winkelen.
Deze belemmeringen in de werking van de digitale markt zijn in volgorde
van belangrijkheid opgesomd in tabel ..

Als belangrijkste reden staat vermeld dat consumenten het makkelijker of
leuker vinden om producten en diensten in de winkel te kopen (reden ).
Ook vindt een kleine groep het aanbod van producten en diensten op inter-
net niet interessant genoeg (reden ). De relatieve aantrekkelijkheid van tra-
ditioneel winkelaanbod staat vooralsnog een grote toeloop naar de webwin-
kels in de weg. Daar kan de overheid ook weinig aan veranderen. Hier ligt
een taak voor het bedrijfsleven om de webwinkels aantrekkelijker te maken.

Angst voor de veiligheid van creditcardgegevens en voor de aantasting van
de privacy vormen relevante belemmeringen om potentiële klanten van het
web te houden (reden ). Ook gebrek aan vertrouwen of de consument wel
waar krijgt voor zijn geld en of er wel op tijd geleverd wordt staan het
elektronisch winkelen in de weg (reden ,  en ). Vertrouwen in de kwaliteit
van dienstverlening van webwinkels kan groeien door positieve ervaringen:
doen de webwinkels inderdaad wat ze beloven? Dit valt onder de verant-
woordelijkheden van de bedrijven. Het vergroten van het consumentenver-
trouwen in internet zou goed zijn voor het stimuleren van de e-commerce
-markt. Te denken valt aan het certificeren van veilige en betrouwbare
sites of aan het bouwen van portals, een soort digitale winkelcentra, die kwa-
liteitsbeleid voeren.11

Voor een klein deel geven internetgebruikers aan dat beperkingen in digi-
tale vaardigheden of financiële restricties de weg naar de webwinkels verhin-
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deren. Minder dan een op de tien internetgebruikers weet niet hoe e-com-
merce werkt. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden is in belangrijke
mate het gevolg van ervaring met internet. De overheid ondersteunt het aan-
leren van deze vaardigheden door cursussen in onder andere wijkcentra en
de zogenoemde digitale trapveldjes. Het is voornamelijk een verantwoorde-
lijkheid van de burger of hij/zij gebruik wil maken van deze en andere (com-
merciële) scholingsmogelijkheden.

De financiële restricties komen erop neer dat consumenten internetwin-
kels te duur vinden, in de toekomst lagere prijzen op internet verwachten
(reden ) of dat de creditcardmaatschappij geen goedkeuring gaf wegens sal-
dotekort (reden ). Het vergroten van het beschikbare inkomen is alleen
mogelijk wanneer de overheid haar inkomenspolitiek wijzigt. Het is echter
niet realistisch te denken dat het stimuleren van e-commerce een doorslag-
gevend argument kan zijn voor belastingverlaging.

Kort samengevat kan de overheid haar aandacht richten op het bevorderen
van de toegang tot de markt voor alle sociale groepen. Het valt echter te
betwijfelen of dit instrument effectief zal zijn. Daarvoor zijn onder andere
de beperkingen bij het elektronisch winkelen zelf te groot. Weinig van deze
belemmeringen zijn direct en effectief door de overheid te beïnvloeden. Wel
zou de overheid zich af kunnen vragen of en hoe zij een bijdrage kan leveren
aan het veilig en betrouwbaar maken van de internetmarktplaats.

Noten

1 De mening van de auteurs komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van het
.

2 De analyses op basis van het pilotonderzoek -gebruik binnen huishoudens zijn
in samenwerking met de sector  van het  gedaan (met dank aan mevr. drs.
J.M.M. Geurts, mevr. M.D. van Baal en dhr. ir. A.D. Kuipers). Dit pilotonderzoek is
mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van -.

3 De cijfers betreffen de gehele bevolking. Wanneer iemand te jong is om zelf de vra-
gen te beantwoorden, beantwoordt een ouder of verzorger namens hem of haar. De
vraagstelling heeft niet betrekking op een afgebakende periode. Gevraagd is of men
thuis wel eens elektronisch heeft gewinkeld.

4 Zie ook hoofdstuk .
5 De lezer dient in gedachten te houden dat het aandeel e-commerce uiteen kan lopen

tussen verschillende goederen en diensten. Op de markt voor bijvoorbeeld reizen/
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vakanties zou het aandeel e-commerce hoger kunnen zijn dan op andere deelmark-
ten.

6 Deze analyses zijn uitgebreider beschreven door Fructuoso van der Veen ().
Deze rapportage en analysegegevens zijn opvraagbaar bij het  taakgroep Weten-
schap en Technologie.

7 Omdat in de analyse de afhankelijke variabelen van huishoudensniveau zijn, zijn
gelijksoortige determinanten wenselijk. Persoonsgegevens zijn van een ander niveau.
Kostwinnersgegevens zijn relevanter, omdat de kostwinner in grote mate zijn of
haar stempel drukt op het huishouden.

8 E-commerce is hierdoor anders afgebakend: niet alleen vanuit het huishouden, wel
alleen voor privé-doeleinden.

9 De interviewer had een lijst met voorgecodeerde antwoorden, maar liet de geïnter-
viewde spontaan antwoorden geven (de categorieën werden niet voorgelegd). De
interviewer deelde zelf het antwoord in.

10 Daarmee is niet gezegd dat stimuleringsbeleid voor bepaalde groepen voor specifie-
ke doelen niet zinvol zou zijn. Onder de niet-bezitters zijn alleenstaande ouderen,
lager opgeleiden en lagere inkomensgroepen oververtegenwoordigd. Vanuit wel-
zijnsoverwegingen (sociale contacten) worden bijvoorbeeld ouderen in staat gesteld
om met internet kennis te maken. Seniorweb (www.seniorweb.nl) is een initiatief
voor ouderen om personen die van huis uit niet zijn ‘grootgebracht’ met de compu-
ter op weg te helpen. Daarnaast kennen veel gemeenten een Stichting Welzijn
Ouderen. In hun activiteiten wordt aandacht besteed aan het onderwerp ‘Ouderen
& Internet’.

11 In het wetsvoorstel ‘Elektronische handtekening’ () zijn de rechtsgevolgen van
elektronische handtekeningen geregeld, waaronder de gelijkstelling van elektroni-
sche handtekeningen aan handgeschreven handtekeningen. Ook regelt het de aan-
sprakelijkheid van certificatiedienstverleners (ook vaak trusted third parties, ofwel ttp’s,
genoemd) die gekwalificeerde certificaten afgeven aan het publiek, en het toezicht
op deze certificatiedienstverleners. Met dank aan dhr. L. van der Luit ( dir. )
voor deze informatie.
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  en de organisatie van arbeid

Bram Steijn

. Inleiding: technologie en arbeid

Technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor het werk dat mensen
doen. Deze constatering is van alle tijden – zo is de opmars van de auto
samengegaan met een afnemende werkgelegenheid voor onder meer
paardenfokkers en hoefsmeden. Aangezien arbeid een centrale plaats in het
menselijk bestaan inneemt, vragen werknemers zich vanzelfsprekend bij de
introductie van nieuwe technologie af wat dit voor hen zal betekenen: zal
hun werk van karakter veranderen of misschien zelfs verdwijnen? Dat ook de
onzekerheid die dit met zich meebrengt niet van vandaag of gisteren is,
bewijzen de acties van de ‘Luddites’. Deze ambachtslieden verzetten zich in
Engeland aan het begin van de negentiende eeuw met geweld tegen de intro-
ductie van nieuwe machines in de textielindustrie.

Vooral vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw zien we een wassende
stroom van empirisch onderzoek naar de relatie tussen technologie en
arbeid.1 Aanvankelijk werden veel van deze studies gedomineerd door een
technologisch-deterministisch perspectief. Hierbij wordt ervan uitgegaan
dat de relatie tussen technologie en de vormgeving van het arbeidsproces
eenduidig is: bij een gegeven stand van de technologie is slechts één organisa-
tievorm de beste. Vandaar dat als gevolg van technologische verandering
organisaties steeds meer op elkaar zullen gaan lijken. Aangezien men ver-
onderstelt dat dit bovendien gepaard gaat met een uitstoot van laagwaardige
arbeid en creatie van functies waarvoor een hogere opleiding is vereist, wordt
aangenomen dat dit zal leiden tot aangenamer werk.2

Geleidelijk aan is er in de wetenschappelijke literatuur echter steeds meer
aandacht gekomen voor de wisselwerking tussen technologie en organisatie.
Het besef is daarbij gegroeid dat een nieuwe technologische ontwikkeling
altijd wordt ingebed in een specifieke organisatiecontext. Verbonden met de
automatiseringsgolf komt in de jaren tachtig daarom het perspectief van de
‘organisationele keuze’ op, dat ervan uitgaat dat gegeven een bepaalde tech-
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nologische ontwikkeling meerdere mogelijkheden bestaan om de organisatie
vorm te geven (vgl. Steijn :  e.v.). Dit impliceert dat technologische
effecten op arbeid in de praktijk moeilijk te scheiden zijn van effecten van
organisatorische ontwikkelingen: technologische en organisatorische veran-
deringen zijn immers nauw verweven.

Deze bijdrage stelt de effecten van de meest recente technologische ont-
wikkeling – de opmars van informatie- en communicatietechnologie () –
centraal. Men zal daarbij geneigd zijn in eerste instantie aan de computerise-
ring van het werk te denken. Zo is volgens het  () het aantal compu-
ters in Nederlandse bedrijven in de periode - gestegen van ruim ,
miljoen tot meer dan , miljoen. Volgens een onderzoek van Smulders
() werkte in  % van de Nederlandse werknemers met een compu-
ter. Samen met de Scandinavische landen en Groot-Brittannië behoort
Nederland daarmee tot de koplopers in de Europese Unie. Daarnaast ligt
ook het relatieve gebruik van de computer hoog. In  zit bijna de helft
van de werknemers meer dan een kwart van de werktijd achter de computer.
Ook dit is vergeleken met andere Europese landen relatief hoog (Dhondt en
Kraan : ).

-gebruik op het werk gaat echter verder dan het gebruik van compu-
ters en raakt het werk van tal van werknemers. Caissières hebben te maken
met geautomatiseerde kassa’s en pinautomaten en hoeven het wisselgeld niet
meer zelf te berekenen; conducteurs hoeven het spoorboekje niet uit het
hoofd te kennen, maar hebben een railpocket op zak; het werk van bankper-
soneel is door de komst van geldautomaten ingrijpend veranderd. Zelfs ‘vrije’
beroepen als de vrachtwagenchauffeur ontkomen hier niet aan. Met 
kennen ze hun locatie exact, met behulp van een boordcomputer kunnen ze
de snelste route naar een bestemming bepalen en met de  staan ze in
constante verbinding met het thuisfront (en kunnen ze naar een nieuwe
lading elders worden gedirigeerd).

Volgens een onderzoek onder deelnemers aan het Telepanel3 werkte in
 % van de ondervraagde werknemers met ‘geautomatiseerde appara-
tuur’, in  was dit percentage gestegen tot % en in  zelfs tot %
(vgl. Tijdens en Steijn a).4 De pc is in  veruit het meest gebruikte
geautomatiseerde apparaat (% van de werknemers maakt er in het werk
gebruik van). Daarnaast worden ‘gelijksoortige’ apparaten als de laptop (%)
en de terminal (%) eveneens veelvuldig gebruikt. Voorts scoort ook het
gebruik van scanapparatuur (%), digitale meetapparatuur (%) en geauto-
matiseerde kassa-apparatuur (%) relatief hoog.

Het -gebruik op de werkplek is dus hoog, en groeit gestaag. In het ver-

 Jaarboek  en samenleving 

g



volg van deze bijdrage gaan we op basis van recent Nederlands onderzoek
meer in detail op drie zaken in. Allereerst besteden we aandacht aan de
gevolgen van het -gebruik voor de arbeidsproductiviteit en de vraag naar
arbeid. Vervolgens gaan we uitgebreid in op de relatie tussen  en de kwa-
liteit van de arbeid, en ten slotte staan we stil bij de vraag wat de opmars van
 betekent voor de ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

. , werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit

De structuur van de werkgelegenheid is de afgelopen eeuw ingrijpend veran-
derd. Op macroniveau wordt dit fraai geïllustreerd indien we naar de secto-
rale ontwikkeling van de beroepsbevolking kijken (tabel .).

Tabel . Werkzame beroepsbevolking naar economische sector in verschillende jaren
(in procenten)

1899 1920 1960 1971 1981 1990 1997

primair 31 25 14 7 5 5 4

secundair 33 36 42 40 33 27 23

tertiair 19 24 28 31 35 35 41

quartair 17 15 16 22 27 33 32

100 100 100 100 100 100 100

Bron: CBS (1994), eigen bewerking; 1997 eigen berekening op basis van enquête beroepsbevolking

(EBB). De cijfers zijn gebaseerd op een schatting op basis van tabellen in Asselberghs et al. (1997)

en CBS (1989)

Deze sectorale verschuivingen hangen ten dele samen met technologische
ontwikkelingen. Zo hebben mechaniserings- en automatiseringsprocessen
in de landbouw en de industrie ertoe geleid dat menselijke arbeid is vervan-
gen door machines. Technologische ontwikkeling vormt daarbij echter
beslist niet de enige verklarende variabele – zo hangt de daling in de secun-
daire sector ook samen met een verschuiving van (vooral laagwaardige)
industriële werkgelegenheid naar landen in de tweede en derde wereld (vgl.
De Beer : ). Evenzo hangt de groei in de dienstensectoren (de tertiaire
en quartaire) slechts gedeeltelijk samen met de technologische ontwikkeling.
Weliswaar heeft de opmars van de computer tot creatie van werkgelegenheid
in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening geleid, maar tegelijkertijd is de
ontwikkeling in de quartaire sector eerder afhankelijk van demografische
processen (denk aan de samenhang tussen vergrijzing en de behoefte aan
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zorg) en aan bewust overheidsbeleid (denk aan bezuinigingsoperaties op het
ambtenarenapparaat of aan beslissingen om de klassenomvang te vergroten
waardoor er meer onderwijzers moeten worden aangesteld).

Vanuit historisch perspectief bezien past de komst van  in een proces dat
al decennia (en eigenlijk al eeuwen) gaande is. Men spreekt in dit verband
wel van de derde technologische revolutie (vgl. Castells ). De eerste revo-
lutie (eind achttiende eeuw) is verbonden met de stoommachine, en de twee-
de (rond ) met de uitvinding en het gebruik van elektriciteit. Deze derde
revolutie, die zich voor onze ogen voltrekt, is verbonden met de ontwikkeling
van micro-elektronica, computers en telecommunicatie. Aanvankelijk (tij-
dens de automatiseringsgolf in de jaren tachtig) verliepen deze ontwikkelin-
gen gescheiden, maar een belangrijk kenmerk van informatie- en communi-
catietechnologie is de nauwe band die tussen beide is ontstaan. Internet is
hiervan het sprekende voorbeeld.

Bij eerdere technologische ontwikkelingen was er een evidente samenhang
tussen de inzet van technologie en een stijging van de arbeidsproductiviteit.
Alleen daardoor valt immers te verklaren dat in de industrie meer producten
kunnen worden geproduceerd met minder werknemers. Traditioneel wordt
nieuwe technologie mede ontwikkeld en ingezet om tot een hogere arbeids-
productiviteit en arbeidsbesparingen te komen. Het ligt voor de hand om te
veronderstellen dat dit ook voor  geldt. Waarom zouden bedrijven anders
overgaan tot de aanschaf van dure hard- en softwaresystemen?

In de wetenschappelijke literatuur is men over de samenhang tussen 
en (stijgende) productiviteit echter minder zeker. Beroemd is in dit verband
een uitspraak van Robert Solow () “you can see the computer age eve-
rywhere but in the productivity statistics”. Vandaar dat men in de literatuur
spreekt over de ‘productiviteitsparadox’ (vgl. Brynjolfsson en Yang ).
Deze paradox duidt de situatie aan dat ondanks de enorme investeringen in
computers, de groei van de arbeidsproductiviteit in vooral de dienstensector
lijkt achter te blijven. Uit het overzicht van Brynjolfsson en Yang blijkt welis-
waar dat meer recente studies wél een positief verband laten zien tussen de
inzet van  en arbeidsproductiviteit, maar de paradox verdwijnt daarmee
niet helemaal.

Recente studies van het  (Van der Wiel ; zie ook Van der Wiel
) bevestigen de veronderstelling dat  bijdraagt aan de groei van de
arbeidsproductiviteit en de economie in het algemeen. Volgens deze studies
draagt  vooral sinds  – direct en indirect – bij aan een stijging van de
arbeidsproductiviteit in de marktsector (Van der Wiel : ). Deze stijging
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wordt door het  vooral toegeschreven aan ontwikkelingen bij -produ-
centen (met name in de telecomsector) en in de handel. Zo is de groeiver-
snelling van de arbeidsproductiviteit die in de commerciële diensten sinds
 is opgetreden volgens het  hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
(Van der Wiel : ). De ontwikkeling in andere sectoren blijft hierbij
echter achter. Deze achterblijvende ontwikkeling is volgens het  de reden
dat over de gehele economie bezien de productiviteitsgroei in de jaren
negentig slechts matig is.5 Het  acht een sterkere groei van de arbeidspro-
ductiviteit noodzakelijk, omdat deze bijdraagt aan de economische groei.
Nu al schrijft zij een kwart van de jaarlijkse economische groei toe aan ont-
wikkelingen de -sector. Indirect wordt  in steeds meer producten
ingezet. Zo laat Van der Wiel (: ) zien dat tussen  en  het
aandeel van  in de totale investeringen is gestegen van % naar %.

Terwijl het  zich in haar uitspraken beperkt tot de marktsector, neemt
ook in de publieke sector de belangstelling voor de rol van  toe. Zo wordt
in het rapport van de commissie-Van Rijn over de arbeidsmarkt in de collec-
tieve sector ( a) de inzet van  genoemd als een belangrijk instru-
ment ter verbetering van de kwaliteit en de efficiency van productie- en
beleidsprocessen in de collectieve sector. Men acht dit mede noodzakelijk
gezien de vanwege demografische ontwikkelingen te verwachten toekomsti-
ge krapte op de arbeidsmarkt. Het regeerakkoord dat aan de basis lag van het
kabinet-Balkenende impliceerde noodzakelijkerwijs een vergroting van de
belangstelling voor deze rol van . ‘Ontbureaucratisering’ en terugdringing
van het aantal ambtenaren in het Openbaar Bestuur was immers een belang-
rijke doelstelling van dit kabinet. Om deze doelstellingen daadwerkelijk te
realiseren, ligt het voor de hand te vertrouwen op de inzet van .6

Zuurmond en Mies () hebben in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken onderzocht in hoeverre met de inzet van  efficien-
cy-verhoging in het Openbaar Bestuur mogelijk is. Op basis daarvan stellen
zij dat vooral bij administratieve processen van de overheid een forse winst is
te behalen (tot ongeveer %). Ter illustratie worden een aantal cases bespro-
ken, waarvan de elektronische aangifte bij de Belastingdienst waarschijnlijk
een van de meest aansprekende is. Uit het onderzoek blijkt dat aldaar met
minder personeel meer aangiften worden verwerkt, terwijl bovendien ook de
kwaliteit van de dienstverlening is gestegen (zo gaat de afhandeling van aan-
giftes een stuk sneller en is de waardering door de burger van de dienstverle-
ning gestegen). Cijfers van de Belastingdienst zelf laten zien dat het indexcij-
fer voor de arbeidsproductiviteit bij deze dienst tussen  en  is geste-
gen van  tot .
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Bovenstaande beschouwing roept de vraag op wat het effect van  op de
totale werkgelegenheid zal zijn. Van oudsher bestaan hierover optimistische
en pessimistische verwachtingen (vgl. Steyaert en De Haan :  e.v.).
Doemscenario’s worden gekenmerkt door de angst voor massale werkloos-
heid als gevolg van de inzet van nieuwe technologie, terwijl optimistische
visies benadrukken dat vooral ‘onaangename’ arbeid wordt weggerationali-
seerd en het werk dat overblijft dus aantrekkelijker zal zijn (vgl. Bell ). In
Nederland wordt deze optimistische visie onder meer verkondigd door de
 () in haar recente rapport Doorgroei van arbeidsparticipatie (vgl. De
Beer : ).

De feitelijke ontwikkelingen van de werkgelegenheid wijzen er vooralsnog
niet op dat de doemdenkers gelijk hebben. Zo stelt het  in een onderzoek
voor  dat  per saldo een positief effect heeft op de werkgelegenheid
(Steyaert en De Haan : ). Macrocijfers suggereren in eerste instantie
eveneens een positief verband. Zo steeg het aantal werkzame personen tus-
sen  en  met bijna . personen ( : ). Deze stijging
kan echter niet alleen aan de technologische ontwikkeling worden toege-
schreven. Zo heeft ook de loonmatiging in de jaren tachtig en negentig een
positief effect op de werkgelegenheidsgroei gehad (De Beer : ).
Bovendien is afgemeten aan het arbeidsvolume in uren de stijging van de
werkgelegenheid veel minder spectaculair. Zo komt de stijging van het aan-
tal werkzame personen deels op het conto van de sterke stijging van het aan-
tal deeltijdbanen – bijna de helft van het aantal banen dat er tussen  en
 is bijgekomen betreft namelijk banen met een omvang van tussen de 
en  uur ( : ), die veelal worden bezet door vrouwen. Daarnaast
zijn ook werknemers met een voltijdbaan de afgelopen decennia minder uur
per jaar gaan werken als gevolg van onder meer arbeidstijdverkorting en een
stijgend aantal vakantiedagen. Zo wordt in het Sociaal en Cultureel Rapport
van  zelfs gesteld  “(h)et resultaat (…) was dat een vrijwel constante hoe-
veelheid werk in  over bijna anderhalf miljoen personen méér was ver-
deeld dan in  ( : ). Tussen  en  blijkt overigens het
arbeidsvolume gemeten in uren wél gegroeid, zij het dat de relatieve groei in
personen ook dan aanzienlijk hoger ligt” ( : ).

Deze nuancering laat zien dat de relatie tussen de technologische ontwik-
keling en de ontwikkeling van de werkgelegenheid vooral indirect van aard
is. (Beleids)maatregelen op meso- en macroniveau met betrekking tot her-
verdeling van arbeid hebben immers grote invloed op de feitelijke ontwikke-
ling van werkgelegenheid en werkloosheid.

Toch zijn er ook directe effecten. Ontegenzeglijk zijn als gevolg van de
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invoering van nieuwe technologie functies verdwenen. Zo heeft de opmars
van de geldautomaat gevolgen gehad voor de werkgelegenheid in banken: als
minder mensen hun geld aan het loket afhalen, neemt de behoefte aan balie-
medewerkers af – zeker als dit proces gepaard gaat met sluiting van bankfili-
alen. Tegelijkertijd ontstaan er echter ook nieuwe functies. Zo is het arbeids-
volume in de -sector in de periode - toegenomen van .
naar ..

Uit overzichten van ‘winnende’ en ‘verliezende’ beroepen op de Neder-
landse arbeidsmarkt (vgl. De Grip en Van Loo ; De Grip ) blijkt
dat “groeiberoepen op de arbeidsmarkt verweven zijn met de technologische
ontwikkeling” (: ). In de periode - blijken in absolute zin
zonder uitzondering dienstverlenende beroepen het sterkst te zijn gestegen
(De Grip en Van Loo ). Relatief gezien zijn ‘adviseursberoepen’
(accountants, organisatieadviseurs) het sterkst gegroeid. Bovendien geldt dat
de grootste groeiberoepen zich qua opleidingsniveau op middelbaar en
hoger niveau bevinden. De Grip (: ) verklaart dit uit een interactie
tussen technologische vernieuwingen, organisatorische verandering en de
toenemende aandacht voor de dienstverlening. Letterlijk stelt hij dat  “de toe-
nemende vraag naar hoger opgeleiden vooral een gevolg [is] van het feit dat
een optimaal gebruik van , veranderingen vereist in de organisatie en
bovendien legio mogelijkheden biedt de dienstverlening aan de klant te ver-
beteren”. De veranderingen in de beroepenstructuur worden door De Grip
dus niet alleen tot de technologische ontwikkeling herleid. In zijn woorden
(: ): “(t)echnologische vernieuwingen, organisatorische veranderin-
gen en de toenemende aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening zijn
in feite sterk met elkaar verweven ontwikkelingen.”

Zoals gezegd krimpen en verdwijnen beroepen mede als gevolg van de
technologische ontwikkeling. Vooralsnog lijkt het er echter op dat de groei
de krimp overtreft. Daarbij moet men bedenken dat de discussie over de
effecten van technologie op de arbeidsvraag gedeeltelijk conjunctureel
bepaald is. Indien de economie in een langere periode van neergang terecht-
komt, zal ongetwijfeld weer naar de doemscenario’s worden verwezen.

.  en arbeidskwaliteit

Over de relatie tussen technologie en de kwaliteit van de arbeid wordt al
decennia gepubliceerd (vgl. Batenburg et al. ). Het is daarbij gebruike-
lijk om vier dimensies van deze kwaliteit te onderscheiden: arbeidsinhoud,
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arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden
(Mok : ).

In de literatuur worden vooral drie hypothesen over de ontwikkeling van
kwaliteit van de arbeid naar voren gebracht (vgl. o.a. Wentink en Zanders
; De Beer : ). De regradatiehypothese gaat ervan uit dat de kwaliteit
van de arbeid steeds verder zal verbeteren, de degradatiehypothese voorziet
daarentegen vooral een verslechtering van de kwaliteit van de arbeid, terwijl
de polarisatiehypothese tegenovergestelde trends voorspelt voor wat betreft de
bovenkant (regradatie) en de onderkant van de arbeidsmarkt (degradatie).

Vooral sinds het begin van de jaren negentig wordt benadrukt dat de fei-
telijke effecten op de kwaliteit van de arbeid met name afhankelijk zijn van
keuzes die in de vormgeving van de organisatie worden gemaakt. In dit
organisationele keuze-perspectief (Steijn : ) wordt expliciet afstand
genomen van het technologisch determinisme en wordt benadrukt dat bij
de invoering van nieuwe technologie er geen eenduidige effecten op de
arbeidsinhoud zijn. De exacte effecten zijn afhankelijk van de beslissingen
van het management in interactie met tal van belanghebbenden (adviseurs,
werknemers, overheidsrichtlijnen). De vraag of  samengaat met regrada-
tie, degradatie of polarisatie is dus op voorhand niet eenduidig te beant-
woorden. Vaak wordt benadrukt dat de effecten van  juist in interactie
met organisatieveranderingen tot stand komen (vgl. ook De Grip in para-
graaf .). Met name in de jaren tachtig en negentig bestond daarbij overi-
gens veel optimisme over de potentiële effecten van . In de literatuur
voorzag men een grote kans op regradatie van de arbeidsinhoud, mits de
komst van  gepaard zou gaan met de invoering van nieuwe productie-
concepten.

In een recent overzichtsartikel hebben Batenburg et al. () de relatie
tussen  en arbeidskwaliteit in figuur . samengevat. Deze figuur laat zien
dat er in elke arbeidsorganisatie een samenspel bestaat tussen technische en
organisatorische systemen. Daarbij heeft de invoering van een nieuw tech-
nisch systeem in de eerste plaats gevolgen voor de samenstelling van de task
pool (het geheel aan taken dat in de organisatie door mensen moet worden
verricht). Weliswaar zullen als gevolg van het nieuwe systeem bepaalde
taken verdwijnen of van inhoud veranderen, maar tegelijkertijd ontstaan ook
nieuwe taken, bijvoorbeeld om het nieuwe technische systeem te bedienen of
te onderhouden.

De organisatie van de uit te voeren taken in verschillende functies is geen
automatisme, maar is afhankelijk van de ontwerpvisie cq. het organisatiecon-
cept dat wordt gehanteerd. Traditioneel wordt het tayloristische model
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gebruikt. Dit model gaat uit van veel hiërarchie en een ver doorgevoerde
arbeidsdeling. In de organisatiekunde worden in de laatste decennia echter
steeds meer alternatieve concepten naar voren geschoven (vgl. Van Hoote-
gem ; Karsten en Van Veen ). Veel auteurs betogen dat in het huidi-
ge tijdsgewricht – waarin flexibiliteit voor organisaties een ‘must’ is – het tay-
loristische concept niet langer voldoet: om optimaal gebruik te maken van de
mogelijkheden die  in principe biedt, is een organisatieconcept nodig met
bredere functies en meer verantwoordelijkheid op de werkvloer. Of zoals De
Sitter et al. () het hebben geformuleerd: in plaats van complexe organisa-
ties met simpele (arbeids)taken moeten we op zoek naar simpele organisa-
ties met complexe taken.

Figuur . drukt uit dat een functiestructuur geen direct gevolg is van de
introductie van nieuwe technologie (zoals ), maar tot stand komt in de
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toepassing van een bepaalde organisatievisie op de task pool.  heeft der-
halve wel een direct effect op de taken die in een organisatie moeten worden
verricht, maar niet op de organisatie van deze taken in verschillende functies.
De manier waarop men dit uiteindelijk organiseert is van invloed op de kwa-
liteit van de arbeid en op de arbeidskwalificaties waarover werknemers moe-
ten beschikken.

Een illustratie van de effecten van techniek op de task pool vormen de bevin-
dingen van Bovens en Zouridis () naar de gevolgen van de introductie
van kennissystemen in uitvoeringsorganisaties. Zij schetsen een ontwikke-
ling waarin de traditionele street-level-bureaucraat eerst vervangen is door een
screen-level-bureaucraat en meer recent door een system-level-bureaucraat.7 In
de eerste fase van deze ontwikkeling is zowel de professionele autonomie van
de contactambtenaar afgenomen als zijn contact met de burger, in de tweede
fase is nagenoeg de gehele afhandeling geautomatiseerd en zien nog slechts
een aantal automatiseringsdeskundigen toe op het verloop van dit proces –
slechts ondersteund door een aantal help-deskmedewerkers. In die fase is
het proces dus grotendeels geautomatiseerd en is van expliciete interactie
tussen het kennissysteem en de eindgebruiker geen sprake meer. Bovens en
Zouridis constateren dat de facto door de invoering van deze kennissyste-
men een polarisatieproces optreedt, waarbij aan de ene kant de hoogge-
schoolde systeemdeskundigen staan en de andere kant de minder gekwalifi-
ceerde help-deskmedewerker. De tussenlaag (de street-level-bureaucraat) is
in dat proces verdwenen.

De studie van Metselaar () naar de introductie van een kennis-
systeem bij een uitvoeringsorgaan voor sociale verzekeringswetten laat zien
dat de effecten op het werk van beoordelaars in een uitvoeringsorganisatie
geen gevolg zijn van het technisch systeem als zodanig, maar vooral van de
door de organisatie gekozen informatiseringsstrategie. In het door haar
beschreven geval leidt dit voor veel (maar niet alle!) werknemers tot een ver-
schraling van het takenpakket en een afnemende autonomie.

Beide studies plaatsen de effecten van  in een degradatie- en polarisa-
tieperspectief. Daarmee gaat men in tegen bevindingen zoals die uit groot-
schaliger surveyonderzoek blijken. Zo laat bijvoorbeeld Smulders () op
basis van een onderzoek onder . werknemers uit alle  -landen zien
dat een functie waarin veel computergebruik voorkomt veel voordelen qua
werksituatie en gezondheid heeft. Zo gaat computergebruik (: )
samen met het minder blootstaan aan fysisch-chemische en lichamelijke
werkbelasting, een grotere complexiteit van het werk, meer autonomie, meer
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overleg met de baas en collega’s en grotere opleidingsmogelijkheden. Welis-
waar constateert Smulders ook dat er een aantal nadelen aan het werken met
 zijn verbonden (vooral een hogere werkdruk en oogklachten), maar de
facto verbetert volgens hem de kwaliteit van de arbeid als gevolg van compu-
terisering.

Met iets meer kanttekeningen komen Dhondt en Kraan (:  e.v.)
tot een soortgelijke conclusie. Zij constateren dat de introductie van 
samengaat met een hogere kwaliteit van de arbeid, wat ook wordt geïl-
lustreerd doordat bedrijven hogere kwalificatie-eisen aan werknemers stel-
len. Tegelijkertijd wijzen zij er echter ook op dat er nieuwe risico’s zijn. Met
name wijzen zij daarbij op de hogere werkdruk en -risico’s. Zij hoeden
zich er daarbij voor deze ontwikkelingen alleen op het conto van  te
schrijven. Expliciet beschrijven zij de interactie met de organisatieverande-
ringen die samengaan met de introductie van .

In Steijn (:  e.v.) wordt het directe effect van  verder genuan-
ceerd. Uit een analyse van de relatie tussen het werken met , kenmerken
van de organisatie en een aantal aspecten van de kwaliteit van de arbeid blijkt
het directe effect beperkt. Zo wordt er wél een relatie tussen het gebruik van
 en de complexiteit van het werk en de leermogelijkheden daarbinnen
gevonden, maar niet tussen  en de autonomie in het werk. Het effect van
het in een organisatie gehanteerde productieconcept op de autonomie en de
leermogelijkheden die de functie biedt, is echter aanmerkelijk groter dan het
effect van  als zodanig.

Het is dus lastig ‘het’ effect van  op de kwaliteit van de arbeid vast te stel-
len. In werkelijkheid zal dit effect afhankelijk zijn van het soort  (er zal
immers een groot verschil zijn tussen robots en kennissystemen) en het
aspect van de kwaliteit van de arbeid dat men beschouwt. Vooral is het ech-
ter lastig om  en simultaan geïntroduceerde organisatieveranderingen te
scheiden. Vooralsnog suggereert het onderzoek echter dat de kwaliteit van
de arbeid gemiddeld genomen stijgt als  met de invoering van nieuwe
productieconcepten samengaat, wat uiteraard niet wegneemt dat er op deze
trend altijd uitzonderingen zullen zijn.8 De ontwikkelingen in de door
Bovens en Zouridis en Metselaar beschreven organisaties zijn daar voor-
beelden van.

Mogelijkerwijs behoort verdere regradatie van de kwaliteit van de arbeid
tot de mogelijkheden in de (nabije) toekomst. Hoewel de literatuur het
belang van de koppeling van  aan organisatieverandering namelijk cen-
traal stelt, wijst veel onderzoek uit dat het met de diffusie van nieuwe pro-
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ductieconcepten in de praktijk niet echt wil vlotten (zie Steijn :  e.v.).
Niet voor niets luidt de titel van een (Vlaamse) studie van Van Hootegem
() De draaglijke traagheid van het management. Hierin wordt beschreven
dat bedrijven weliswaar veranderen, doch dat veel van deze veranderingen
marginaal blijven en uiteindelijk in veel gevallen gekozen wordt voor oplos-
singen die op het taylorisme gebaseerd zijn.

Hiertegenover staan overigens de bevindingen van Dhondt en Kraan
(: ), die constateren dat bedrijven op vrij grote schaal tot innovaties
overgaan. In dat verband onderscheiden zij drie typen van vernieuwingen
(procesinnovaties, functieverbetering en externalisering – i.e. bedrijven die
zich richten op uitbesteding of samenwerking) en constateren zij dat slechts
% van de bedrijven in Nederland op geen van de drie terreinen vernieuwin-
gen doorvoert, terwijl % op alle drie terreinen in beweging is. Het meest
frequent doen bedrijven gelijktijdig aan proces- en functievernieuwing.

Tijdens en Steijn constateren op basis van een onderzoek onder werkne-
mers eveneens dat organisatiestructuren in Nederland in beweging zijn. Zo
blijkt uit hun gegevens (Tijdens en Steijn a: ) dat terwijl in  nog
ruim % van de ondervraagde werknemers in een tayloristische organisatie-
setting werkte, dit percentage in  is afgenomen tot ruim %. Tegelijker-
tijd is het professionele organisatieconcept gestegen (gekenmerkt door een
grote individuele autonomie van de werknemers): van ,% tot ,%.9 Dit
suggereert dat de invoering van nieuwe productieconcepten in Nederland
steeds meer gestalte krijgt. Indien dat proces verder voortschrijdt, dan zal dat
– gezien de eerder geconstateerde samenhang met de kwaliteit van de arbeid –
logischerwijs leiden tot een toenemende regradatie van de kwaliteit van het
werk.

. Winnaars en verliezers van de informatiesamenleving

Wie heeft er nu baat bij de huidige ontwikkelingen en wie niet? Indien de
doorbraak van  daadwerkelijk samengaat met een verbetering van de
kwaliteit van de arbeid, dan zal men in eerste instantie geneigd zijn aan te
nemen dat de huidige ontwikkeling vooral winnaars oplevert. Dat antwoord
is echter te simpel.

De afgelopen jaren is de opmars van  samengegaan met een toenemen-
de arbeidsparticipatie en een stijgende werkgelegenheid. De vraag is wat er
gaat gebeuren indien de economie in zwaarder weer terechtkomt – zoals aan
het eind van  het geval is. Tot begin  konden degenen wier arbeids-
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plaats verviel door de introductie van , waarschijnlijk gemakkelijk elders
een andere baan vinden. Het valt te betwijfelen of dat in de nabije toekomst
zo blijft. Gezien het feit dat -toepassingen nagenoeg overal doordringen,
is het aannemelijk dat degenen die meer moeite zullen hebben om de daar-
toe noodzakelijke competenties op te doen – te denken valt dan vooral aan
oudere en lager opgeleide werknemers (vgl. Tijdens en Steijn b), in de
nabije toekomst tot de verliezers zullen behoren.

Wat de werkenden betreft, zijn er nieuwe risico’s verbonden aan (toene-
mend) -gebruik, vooral in relatie tot (hogere) werkdruk en het gevaar van
. Dhondt en Kraan (:  e.v.) laten zien dat deze nieuwe risico’s niet
gelijkmatig over de beroepsbevolking zijn verdeeld. Zo blijkt bijvoorbeeld
dat de combinatie van het gebruik van  en workflowsoftware voor som-
mige administratief medewerkers ongunstig uitpakt.10 Zij interpreteren dit
door erop te wijzen dat deze software de werknemers dwingt veel ‘verplichte
velden’ te doorlopen waardoor het werk minder flexibel wordt – met minder
autonomie en hogere stressrisico’s als gevolg. In zijn algemeenheid constate-
ren Dhondt en Kraan (: ) dat werknemers in bedrijven die arbeidsor-
ganisatorische maatregelen hebben getroffen gunstiger oordelen over hun
kwaliteit van de arbeid. Conform de verwachtingen uit de literatuur onder-
vinden daarbij werknemers in zelfsturende teams minder stressrisico’s. Dit is
goed te verklaren uit een – in navolging van Karasek – door De Sitter ()
ontwikkeld model. Kortweg komt dit model erop neer dat een hogere werk-
druk vooral een probleem is indien werknemers over onvoldoende autono-
mie in het werk beschikken waardoor zij niet zelfstandig met deze werkdruk
om kunnen gaan (ofwel: weinig ‘zelf kunnen regelen’). Met andere woorden:
een hoge werkdruk in combinatie met veel autonomie (regelmogelijkheden)
is niet zo’n probleem.

Uit het onderzoek van Dhondt en Kraan blijkt eveneens (: ) dat
meer RSI-klachten samengaan met een lagere autonomie in het werk. Dit
suggereert dat werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt vaker te
maken hebben met (nieuwe) risico’s verbonden met de komst van de infor-
matiesamenleving. Dit heeft mede te maken met het feit dat zij minder pro-
fijt hebben van organisatieveranderingen die kunnen bijdragen tot beheer-
sing van deze risico’s.

Een en ander wordt nader geïllustreerd in tabel .. Uitgangspunt van
deze tabel is dat de introductie van  vooral in combinatie met bepaalde
organisatieveranderingen positief uitwerkt op de kwaliteit van de arbeid. In
de tabel worden allereerst vier productieconcepten onderscheiden (vgl.
Steijn : ): ) een tayloristische productieconcept met een grote mate van
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arbeidsdeling en een geringe autonomie voor de betrokken werknemers; )
een professioneel productieconcept waarin de betrokken werknemers een
grote mate van zelfstandigheid en vakmanschap bezitten; ) een teamgericht
productieconcept waarin de werknemers in teamverband werken, maar de
hoeveelheid autonome beslissingen die dat team kan nemen relatief gering
is; ) een sociotechnisch productieconcept, dat ook uitgaat van het werken in
teams, maar waarin het team vaak zelfstandig beslissingen neemt. De kwa-
liteit van de arbeid is het laagst in het tayloristische en het hoogst in het pro-
fessionele en sociotechnische productieconcept (Steijn : ).

Daarnaast wordt in de tabel ook nagegaan of werknemers te maken heb-
ben met een systematisch personeelsbeleid, waarin instrumenten van
human-resource-management op een geïntegreerde manier worden toege-
past. Er worden daarbij drie categorieën onderscheiden: ) een situatie waar-
in -instrumenten niet worden toegepast; ) een situatie waarin dit
slechts in beperkte mate het geval is; ) een situatie waarin -instrumen-
ten geïntegreerd worden toegepast.

Eerder in deze bijdrage is betoogd dat technologische en organisatorische
ontwikkelingen nauw zijn verweven. In de literatuur wordt verondersteld dat
een optimaal gebruik van informatietechnologie samen zou moeten gaan
met een afscheid van het tayloristische organisatieconcept en een toepassing
van op human-resource-management gebaseerde principes. Tegelijkertijd is
in deze bijdrage betoogd dat het management de keuze om dit ook werkelijk
te doen, lang niet altijd maakt. Vanuit een optiek gericht op verbetering van
kwaliteit van de arbeid is dat betreurenswaardig, omdat onderzoek eveneens
aantoont dat de introductie van andere organisatieconcepten en de toepas-
sing van -principes samengaat met een toenemende kwaliteit van de
arbeid (zie hiervoor opnieuw Steijn ).

Tabel . laat zien dat de keuzes die in organisaties gemaakt worden,
ongelijk uitpakken voor verschillende beroepsklassen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de beroepsklassenindeling van Esping-Andersen ().

De ‘hogere’ beroepsklassen (met name professionals en managers) werken
vaker in een niet-tayloristische arbeidssysteem en hebben vaker te maken
met op  gebaseerd personeelsbeleid dan werknemers met een lagere
klassenpositie. Vandaar dat Steijn (: ) concludeert dat de ontwikke-
ling naar een informatiesamenleving ertoe leidt dat de arbeidspositie van
degenen die al een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt innamen, ver-
der wordt versterkt. Er is dus sprake van een Mattheüs-effect (“Want wien
heeft… dien zal gegeven worden”). Dit is beslist geen gevolg van de toepas-
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sing van  sec, maar van het feit dat deze werknemers vaker werkzaam zijn
in arbeidssystemen – en onder managementcondities – die een positief
effect hebben op de kwaliteit van de arbeid en waarvan de verspreiding de
afgelopen jaren is toegenomen. De organisationele keuzes die het manage-
ment met betrekking tot (nieuwe) organisatiestructuren en andere vormen
van personeelsbeleid daadwerkelijk maakt, versterken dus de ongelijkheid op
de arbeidsmarkt. In termen van de drie hypothesen die in de vorige paragraaf
zijn onderscheiden betekent dit dat hoewel de combinatie  en organisa-
tieverandering in potentie kan leiden tot regradatie, in de praktijk als gevolg
van de feitelijke organisatieveranderingen een polarisatietrend waarneem-
baar is.

. Conclusie: de samenhang tussen  en organisatieverandering

Het zal duidelijk zijn dat de effecten van  op arbeid niet los gezien kun-
nen worden van de organisatieveranderingen die veelal met de invoering van
 gepaard gaan. Hoewel er daarbij vaak van wordt uitgegaan dat organisa-
tieveranderingen noodzakelijk zijn voor een effectief gebruik van , is hier-
bij zeker geen sprake van technologisch determinisme. In de praktijk zien we
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Tabel . De relatie tussen beroepsklasse en productieconcept c.q. -instrumenten
klasse arbeidssysteem                                              inzet HRM-instrumenten

T P LT S nee beperkt ja

managers 6% 57% 26% 12% 6% 31% 64%

professionals 15% 45% 31% 9% 9% 37% 53%

semi-professionals 16% 18% 48% 18% 15% 58% 27%

kantoorpersoneel 31% 30% 27% 12% 20% 30% 50%

commercieel personeel 16% 40% 34% 10% 26% 34% 40%

geschoolde dienstpersoneel 42% 16% 33% 9% 9% 60% 31%

ongeschoold dienstpersoneel 32% 19% 32% 17% 31% 57% 12%

geschoold handarbeid 37% 23% 29% 11% 33% 43% 24%

ongeschoolde handarbeid 59% 18% 20% 4% 38% 36% 26%

Cramers V 0.24 p < 0.01 N = 765                                       0.25 p < 0.01 N=825

T = tayloristisch arbeidssysteem; P = professioneel arbeidssysteem; LT = lean team;

S = sociotechnisch team;

nee = geen functioneringsgesprekken; beperkt = alleen gesprekken;

ja = gesprekken + nagaan trainingsbehoefte.

Bron: Steijn (2002)
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immers dat een groot aantal organisatieconcepten naast elkaar gebruikt wor-
den en dat er ook nog steeds organisaties zijn die op de ‘oude’ manier door-
werken.  gaat weliswaar gepaard met organisatieverandering, maar de
causaliteit en de richting van deze verandering is zeker niet bij voorbaat
gegeven.

Zoals de in deze bijdrage gepresenteerde figuur laat zien heeft  effec-
ten op de task pool, dat wil zeggen de aard en de hoeveelheid aan taken die in
een organisatie moeten worden verricht. Het is evident dat door het gebruik
van  taken worden overgenomen (i.e. geautomatiseerd of geïnformati-
seerd). Dit leidt tot verlies aan werkgelegenheid. Tegelijkertijd wordt er op
andere plaatsen werkgelegenheid gecreëerd. Kortom, banen verdwijnen en
nieuwe banen ontstaan. Op zich is dat niets nieuws. De in tabel . weerge-
geven veranderingen in de beroepsbevolking van de afgelopen eeuw zijn
deels te herleiden tot dit soort processen. Het recente onderzoek duidt erop
dat  ook daadwerkelijk bijdraagt aan een grotere arbeidsproductiviteit
van organisaties – zij het dat deze bijdrage misschien minder groot is dan op
het eerste gezicht kan worden verwacht.

Vanuit de optiek van de organisatie van de arbeid is essentieel hoe de na
de invoering van  resterende en nieuwe taken worden verdeeld over func-
ties. De literatuur laat zien dat hier geen eenduidige oplossing voor is.
Integendeel, in de praktijk zien we dat diverse organisatieconcepten strijden
om de dominantie. De keuze voor een bepaald concept is echter uiteindelijk
bepalend voor de kwaliteit van de arbeid en de ongelijkheid op de arbeids-
markt.

Het is deze constatering die aanknopingspunten biedt voor het beleid.
Een ‘goede’ kwaliteit van de arbeid sluit niet alleen aan bij het idee van een
rechtvaardige samenleving, maar dient ook het overheidsbelang. Een lagere
kwaliteit van de arbeid gaat immers samen met grotere risico’s op voortijdige
uitval (ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid) als gevolg van onder meer de
hogere stressrisico’s en de grotere kans op . Beleidsmatig is er dus alle
reden toe om te zorgen voor arbeidsorganisatorische maatregelen die de
kwaliteit van de arbeid bevorderen. Aangezien de overheid moeilijk kan
afdwingen hoe een private organisatie zichzelf organiseert, ligt het voor de
hand daarbij vooral de weg van de voorlichting en het overleg met de sociale
partners te bewandelen (te denken valt aan de presentatie van ‘best practi-
ces’, waaruit de positieve effecten blijken van andere organisatievormen).

Een apart aandachtspunt daarbij vormt de relatie tussen technici en orga-
nisatieadviseurs. Er zijn veel aanwijzingen dat met name de samenwerking
tussen deze beroepsgroepen nog tekortschiet (zie Batenburg et al. ). Bij
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de ontwikkeling van technische systemen worden soms al organisatorische
structuren ‘ingebakken’, die zeker niet altijd positief uitpakken voor de kwa-
liteit van de arbeid. Technici zijn zich hiervan vaak niet bewust, terwijl tege-
lijkertijd organisatiekundigen zich niet bewust zijn van de restricties die de
techniek stelt. Vandaar dat meer samenwerking tussen beide beroepsgroe-
pen nodig is. De kwaliteit van de arbeid zal immers ongetwijfeld te winnen
hebben bij een situatie waarin technici en organisatiekundigen in een veel
eerder stadium gebruik maken van elkaars deskundigheid.

Wat de inrichting van haar eigen organisatie betreft, heeft de overheid –
en met name de rijksoverheid – zelf mogelijkheden om de kwaliteit van de
arbeid te bevorderen. De aantrekkelijkheid van het werken bij de overheid is
sinds de publicatie van het rapport-Van Rijn ( a) een belangrijk
issue – óók het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende geeft zich reken-
schap van het belang hiervan.11 Uit het onderzoek dat aan de basis ligt van
het rapport-Van Rijn ( b:  e.v.) blijkt dat de inhoud van het werk
een belangrijke reden voor overheidspersoneel is om uit te stromen naar de
marktsector. Tegelijkertijd blijkt onvrede over het management een belang-
rijke factor bij het zoeken naar een andere baan. Niet voor niets wordt in het
rapport-Van Rijn ‘management en sturing van ’ als een der speerpunten
gezien om het werken in de collectieve sector aantrekkelijker te maken.

Ik deel de visie uit dit rapport dat het belangrijk is om te investeren in het
werk in de publieke sector, waardoor logischerwijs ook de kwaliteit van de
arbeid in die sector zal toenemen. Een dergelijke investering komt immers
niet alleen de betrokken werknemer ten goede, maar ook de organisatie
(omdat men beter kan concurreren op de arbeidsmarkt) en daardoor uitein-
delijk ook de samenleving (niemand heeft er immers belang bij indien
publieke taken niet of in onvoldoende mate worden uitgevoerd). Wat dat
betreft is het te hopen dat de bezuinigingen, die nu weer aan de orde van de
dag zijn, niet ten koste gaan van de pogingen om het werken in de publieke
sector aantrekkelijker te maken. Mocht men het idee hebben dat de inzet
van  voldoende compensatie voor deze bezuinigingen kan bieden en het
werk ‘als vanzelf ’ aantrekkelijker zal maken, dan bieden de bevindingen uit
dit hoofdstuk naar mijn mening voldoende aanknopingspunten voor de con-
statering dat dit een onjuiste gedachte is: alleen de combinatie van de inzet
van  en (geplande) organisatieverandering zal het gewenste effect hebben.
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Noten

1 De klassieke overzichtsstudie van Lammers () behandelt een groot aantal van
deze studies.

2 Zie onder andere Berting () voor een kritische bespreking van dit technologisch
determinisme.

3 Het Telepanel bestaat uit ruim . huishoudens die in ruil voor een computer
met toebehoren, wekelijks een vragenlijst invullen. Dit panel wordt onderhouden
door CenterData () en wordt geacht representatief te zijn voor de Nederlandse
bevolking. Het Telepanelonderzoek uit  (Tijdens en Steijn a), waarover
hier onder andere wordt gerapporteerd, is gefinancierd door het -Stimulerings-
programma ‘Maatschappij en de elektronische snelweg’ (project No --).

4 Dit Telepanel is waarschijnlijk niet helemaal representatief voor de Nederlandse
beroepsbevolking, maar omdat het om een nagenoeg identieke vraagstelling bij het-
zelfde panel gaat, geven deze cijfers wel een indicatie van de trend.

5 Zo wijst het  erop dat de gemiddelde groei van de arbeidsproductiviteit in de
jaren negentig ,% is, wat schril afsteekt tegen de % uit de jaren tachtig (Van der
Wiel : ).

6 Zo wordt eind  door -arbeid in opdracht van het Innovatiecentrum Open-
baar Bestuur (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een
onderzoek verricht naar ‘ en arbeidsproductiviteit bij overheidsorganisaties’.

7 Als voorbeelden behandelen ze de ontwikkelingen bij de studiefinanciering en bij de
afhandeling van verkeersovertredingen.

8 Zie voor een andere visie echter Borghans en Ter Weel (). Ook deze auteurs
stellen vast dat de introductie van  vaak samengaat met organisatieverandering.
Zij vinden echter een negatief effect op het gevraagde opleidingsniveau van werkne-
mers indien de invoering van  en organisatieverandering samengaan.

9 Deze percentuele verschuivingen zijn spectaculair en de vraag rijst of ze het gevolg
zijn van een toevallige factor. Dat is echter onwaarschijnlijk. Niet alleen was de
vraagstelling in  en  namelijk nagenoeg identiek, maar bovendien doet
dezelfde verschuiving zich voor indien de analyse zich beperkt tot respondenten die
in beide jaren zijn geïnterviewd.

10 Workflowmanagementsystemen worden ingezet om een integrale en geautomati-
seerde ondersteuning en besturing van bedrijfsprocessen te realiseren. Men beoogt
een ‘hele’ keten van bedrijfsprocessen door dit systemen te automatiseren en te inte-
greren (vgl. Batenburg et al. ).

11 Deze rekenschap geldt overigens vooral voor de zorg en het onderwijs. Letterlijk
staat er in het regeerakkoord in de paragraaf over de zorg:“Werknemers moeten
weer plezier krijgen in hun werk, zodat zij gestimuleerd worden tot maximale
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prestaties voor de mensen voor wie zij zorgen.” En in de paragraaf over het onder-
wijs lezen we dat “werken in het onderwijs weer aantrekkelijk moet worden”.
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 Digitale communicatie vanuit culturele
instellingen
Een inhoudsanalyse van websites van theaters en musea

Andries van den Broek, Jolijn Broekhuizen en Frank Huysmans

. Inleiding: het internet als digitale schakel tussen cultuur en publiek

Het internet is een nieuwe manier waarop instellingen zich aan het publiek
kunnen presenteren, een nieuw strijdperk waarin om aandacht wordt gecon-
curreerd. Dit geldt voor bedrijven, sportverenigingen, kranten, vrijwilligers-
organisaties en ook culturele instellingen. In dit hoofdstuk gaat de aandacht
uit naar de wijze waarop culturele instellingen zich op het internet presente-
ren. Een aansprekende internetpresentatie is voor die instellingen van bij-
zonder belang omdat hun bereik stagneert, vooral onder jongeren, terwijl het
internet sterk in opkomst is, opnieuw vooral onder jongeren.

Vanwege het stijgend onderwijsniveau (meer culturele competentie), het
groeiend cultuuraanbod en de vermeerderde aandacht voor publieksbereik
had een aanzwellende stroom bezoekers aan culturele instellingen verwacht
mogen worden. Zo’n aanwas deed zich echter niet voor (Knulst ; Van
den Broek en De Haan ; De Haan en Knulst ). Het cultuurbereik
bleef grosso modo stabiel. In het licht van de gerechtvaardigde groeiver-
wachting kan die stabliliteit als stagnatie aangemerkt worden. Het cultuur-
bezoek is bovendien ongelijk over de bevolking verdeeld: jongeren en alloch-
tonen zijn onder de bezoekers van culturele instellingen slecht vertegen-
woordigd.

Steeds meer mensen zijn op het internet actief. Het internet vormt daar-
mee in aanleg een nieuwe, ditmaal digitale, schakel in de communicatie tus-
sen culturele instellingen en het publiek (vgl. Van Driel ). De overheid
ziet dan ook een rol voor betere marketing van het culturele product door
gebruik te maken van de mogelijkheden die nieuwe media bieden tot com-
municatie met het (potentiële) publiek (OCenW ). Op het web kunnen
die instellingen  uur per dag hun digitale visitekaartjes aanbieden, desge-
wenst interactief en met een combinatie van tekst, geluid en beeld, al dan
niet bewegend.

Het nieuwe terrein van het internetgebruik door culturele instellingen
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was nog niet in kaart gebracht. Deze kennislacune vormde voor het Sociaal
en Cultureel Planbureau de aanleiding tot een onderzoek naar websites van
musea en theaters: het Museum- en Theaterwebsites Onderzoek ().1

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze theaters en musea begin
 van internet gebruik maakten. Dit overzicht is gericht op het informa-
tieve gehalte van websites; vormgevingsaspecten blijven hier buiten beschou-
wing. Kern van deze bijdrage is de beschrijving van het informatieaanbod op
sites van een kleine  theaters en musea.

In  gebruikte % van de bevolking ( jaar en ouder) het internet als
informatiebron over kunst en cultuur. Over deze onderwerpen informeerden
veel meer mensen zich via dagbladen (%) en televisie (%) (De Haan en
Huysmans ). Binnen Europa bevond Nederland zich in  in de voor-
hoede wat betreft de toegang tot internet en het bezoek aan museumwebsites.
Volgens Eurobarometergegevens had in  in ons land % van de bevol-
king ( jaar en ouder) thuis toegang tot internet, tegen % binnen de .Van
de Nederlanders rapporteerde % in de voorafgaande  maanden een bezoek
aan een museumwebsite, voor de  als geheel was dat nog geen %.2

Het bezoek aan culturele en museale sites was in  nog bescheiden van
omvang. Maar de groei van internettoegang en -gebruik biedt zicht op een
groter bereik. Bovendien biedt internet mogelijkheden die oudere media
(zoals dagblad en televisie) niet hebben. Een website kan fungeren als een
continu beschikbaar en altijd actueel visitekaartje van een instelling. De mix
van tekst, (bewegend) beeld, geluid en interactiviteit maakt het mogelijk in
velerlei vormen informatie aan te bieden. Op vervolgpagina’s is, voor wie dat
wil, een grote mate van detaillering beschikbaar. Een site kan tegen geringe
kosten actueel gehouden worden. Internetgebruikers kunnen een website 
uur per dag raadplegen, zonder afhankelijk te zijn van het tijdstip waarop
een krant verschijnt of een televisieprogramma wordt uitgezonden. Degenen
die een e-adres achterlaten, kunnen tegen lage kosten met een e-nieuwsbrief
worden benaderd. Daar staat als nadeel tegenover dat het initiatief tot raad-
pleging van een website vrijwel geheel aan de kant van de gebruiker ligt. Via
oudere media kunnen culturele instellingen trachten via advertentieruimte
of free publicity het publiek te interesseren. Karakteristiek voor internet is
dat de informatiestroom sterker samenhangt met de interesses van de
gebruiker. Overigens kan daar door het benutten van het netwerkkarakter
van internet weer op worden ingespeeld, door websites te linken en bij zoek-
machines aan te melden.
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Cultuur op het web kan potentiële bezoekers tot een ‘echt’ cultuurbezoek sti-
muleren. Zo kan informatie over welke tentoonstelling of voorstelling een
culturele instelling te bieden heeft tot een bezoek motiveren. Daarbij kan
men over openingstijden en faciliteiten geïnformeerd worden. Een on-line-
ticketservice kan drempelverlagend werken. In een on-linepublieksonder-
zoek op www.uitlijn.nl (Koopman ) rapporteerden websitebezoekers
uit te kijken naar de mogelijkheid om on line kaarten te kunnen kopen of
reserveren. Met het oog op herhalingsbezoek kan een gevoel van binding
met een culturele instelling worden gecreëerd door gerichte e-mailings of
door lidmaatschap van een internetnieuwsgroep.

Overigens bestaat ook de kans dat een virtueel bezoek het fysieke bezoek
aan culturele instellingen remt. Dat zou zo kunnen zijn wanneer musea hun
collectie via internet tonen of wanneer theaters registraties van voorstellin-
gen presenteren. Mogelijk is dan de verrassing eraf en heeft men minder
behoefte de tentoonstelling of voorstelling in het echt te gaan zien. Dit zou
het aantal fysieke bezoeken aan culturele instellingen kunnen drukken. Van-
uit het wat abstractere oogpunt van cultuurspreiding hoeft dat trouwens
niet problematisch te zijn. Het virtueel bekijken van een theatervoorstelling
of museumcollectie kan immers als een vorm van cultuurdeelname gezien
worden, net als het consumeren van concerten of toneelstukken op radio,
televisie, video of dvd. Met name voor degenen die met fysieke of financiële
restricties kampen, kan dit zelfs een mogelijkheid zijn toch met cultuur in
aanraking te komen. Uit een Duits onderzoek onder bezoekers van
museumwebsites bleek evenwel dat het bezoek van een museumsite overwe-
gend niet het echte museumbezoek vervangt. Slechts % van de ondervraag-
de websitebezoekers noemde het vervangen van het fysieke bezoek als doel
van het virtuele bezoek (Wersig en Graf ).

Tegenover de kans dat het aanbod op websites het fysiek bezoek aan cul-
turele instellingen remt, staat de kans dat het virtueel bezoek juist de behoef-
te opwekt om ‘the real thing’ te zien. Met name jongeren, een groep die door
culturele instellingen relatief slecht bereikt wordt, zijn op het internet actief
(Huysmans en De Haan ). Het internet biedt de culturele instellingen
een kans met die jongeren in contact te komen.

Hoewel wellicht een bewijs uit het ongerijmde, kunnen de digitale trai-
lers van nieuwe James Bond- en Harry Potter-films als referentiepunt die-
nen. Dergelijke trailers zouden niet op het web in circulatie gebracht wor-
den, als de producenten van die films daar geen aanzuigend effect van ver-
wachtten.
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Het aanbieden van websites vormt voor culturele instellingen een nieuwe
weg om het publiek te bereiken en tot een bezoek te motiveren. Er is echter
weinig bekend over de wijze waarop culturele instellingen zich op het inter-
net presenteren. Het hier gerapporteerde onderzoek richtte zich op het
beschrijven van de mate waarin theaters en musea anno  de mogelijkhe-
den van websites benutten. Centraal stond de vraag welke (soorten) infor-
matie theaters en musea op hun websites aanbieden. Deze bijdrage bestaat
dan ook grotendeels uit een beschrijving van dit informatieaanbod (. t/m
.). Tot besluit worden verschillen in het informatieaanbod op de sites van
culturele instellingen in verband gebracht met enkele kenmerken van die
instellingen (.). Aangezien alleen van musea gegevens over grootte en
bezoekersaantallen beschikbaar zijn, beperkt het onderzoek zich hier tot
musea.

. De informatie op websites van theaters en musea

Het informatieaanbod op de websites van musea en theaters is in kaart
gebracht door de inhoud van die sites te analyseren. De onderzoekseenhe-
den zijn zelfstandige websites van Nederlandse musea en theaters op het
worldwide web in begin . De keus voor theaters in plaats van theaterge-
zelschappen berust er op dat het theater de plek is die men bezoekt. Meer
precies omvat de onderzoekseenheid de homepage en de delen van de site
die men vandaar kan bereiken. Onderdelen van andere sites die via links
bereikt kunnen worden, zijn niet in de analyse meegenomen, evenmin als
onderdelen van sites over toeristische attracties in een stad.

De onderzoekseenheden zijn verzameld door over het web te surfen.
Startpunt was www.theater.pagina.nl. Deze site, onderdeel van www.start-
pagina.nl, de meestbezochte site in het.nl-domein, bevatte veel links naar
sites van theaters, theatergroepen en acteurs. Dit leverde  theatersites op.
Op www.theater.nl werden nog eens  sites gevonden. Via www.ilse.nl en
links op individuele sites konden daar nog  sites aan worden toegevoegd. In
totaal werden  websites verzameld. Startpunt van de selectie van
museumsites was www.museum.pagina.nl. Oogmerk was om ongeveer 
sites te analyseren. Er werden echter direct al  sites gevonden. Hieruit is
een selectie van  sites gemaakt, door elke tweede site te selecteren. Som-
mige sites vielen vervolgens af doordat ze verlopen of onbereikbaar waren,
waarna er exact  museumsites resteerden.
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Om de informatie op de sites te kunnen categoriseren, is eerst de informatie
op een aantal sites geïnventariseerd. Op een zeker moment leverde dit geen
nieuwe soorten informatie meer op, waarna ter inventarisatie geen nieuwe
sites meer werden bezocht. Deze procedure is voor theatersites en voor
museumsites afzonderlijk doorlopen. De gevonden soorten informatie zijn
vervolgens onderverdeeld in een aantal categorieën. Daarbij konden voor de
theatersites en voor de museumsites op hoofdlijnen dezelfde categorieën
worden gebruikt. In de inhoud van de sites konden vier hoofdcategorieën
van informatie worden onderscheiden: praktische informatie (plaats, prijs, par-
keren en mogelijkheden voor jongeren en bedrijven), inhoudelijke informatie
over voorstelling en theater c.q. tentoonstelling en museum, motiverende infor-
matie over faciliteiten (café, winkel) en extra’s (arrangementen, in- of rondlei-
dingen) en bindende informatie over lidmaatschap, donateurschap en nieuws-
brief. Daarnaast is ook op enkele kenmerken van de site zelf gelet (informatie
over de site), zoals het aanbod van links naar andere sites, de mogelijkheid de
site in verschillende talen te bekijken, vermelding van het aantal bezoekers
en vermelding van oprichting en laatste actualisering. Technische kenmer-
ken van websites, zoals de aanwezigheid van bewegende beelden of geluid,
zijn niet in de analyse opgenomen.

De informatie op de sites van theaters en musea kan als volgt puntsgewijs
worden weergegeven:
Praktische informatie
– basisinformatie
– specifieke informatie voor groepen
Inhoudelijke informatie
– informatie over voorstelling tentoonstelling
– informatie over theater/museum
Motiverende informatie
– informatie over extra mogelijkheden
– informatie over faciliteiten
Bindende informatie
– informatie over financieel getinte binding
– informatie over niet-financieel getinte binding
Informatie over de site
– extra mogelijkheden van website
– vermelding bezoekersaantallen website
– vermelding actualiteit website
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Er bestond begin  geen verschil in deze soorten informatie op theater-
en museumsites. Wel waren er enige verschillen in de specifieke informatie
die binnen deze soorten werd aangeboden. Zo bestond op theatersites soms
de mogelijkheid kaartjes te bestellen, op museumsites kwam dit niet voor.

. Praktische informatie

Op bijna alle theatersites werd basisinformatie gegeven over adres/route,
openingstijden kassa, parkeren, regels en/of prijzen (tabel .). Slechts een
enkele site had geen routebeschrijving naar het theater. Informatie over de
prijzen van voorstellingen was ook vaak op de theatersites te vinden. Ope-
ningstijden van de kassa en parkeermogelijkheden werden minder vaak ver-
meld. Informatie over regels in het theater (garderobe, roken, te laat komen)
werd het minst gegeven. Gemiddeld bevatten de theatersites , van deze vijf
vormen van praktische informatie, alle sites op één na boden er ten minste
één vorm van aan.

Tabel . Basisinformatie op theater- en museumsites,  (in procenten)
theatersites museumsites

adres / routebeschrijving 98 98

openingstijden kassa 64 91

parkeren 59 38

regels 27 2

prijzen 81 81

Bron: SCP (MTWO)

Uit onderzoek naar Duitse museumwebsites bleek dat bezoekers vooral
informatie zoeken die een museumbezoek vergemakkelijkt (Wersig en Graf
). Nederlandse museumsites voldeden aan deze behoefte, door royaal te
voorzien in informatie over adres en route, openingstijden en prijzen. Met
informatie over parkeren was men minder scheutig, met informatie over
regels (verplichte garderobe, niet-roken) zelfs uitgesproken spaarzaam.
Gemiddeld werden op museasites , van deze vijf vormen van basisinforma-
tie aangeboden, vrijwel alle sites bevatten informatie over ten minste één
ervan.

Op hoofdlijnen verschillen theatersites en museumsites weinig van elkaar
in het aanbod van basisinformatie. Vrijwel alle sites bevatten enige informa-
tie en gemiddeld genomen waren in beide gevallen ruim drie van de vijf vor-
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men van basisinformatie vertegenwoordigd (, bij theaters; , bij musea).
Informatie over lokatie en prijs werd exact even vaak vermeld. Daarnaast
springen enige verschillen in het oog. Informatie over regels werd op
museumsites minder vaak aangeboden dan op theatersites. Dit verschil kan
zijn veroorzaakt doordat theatersites vaak informatie geven over regels
omtrent te laat komen, iets wat musea niet kennen. Musea waren royaler in
het vermelden van de openingstijden. Theatersites gaven vaker informatie
over parkeren dan museumsites.

Een andere categorie praktische informatie betreft de specifieke mogelijkhe-
den voor groepen: jongeren, kinderen, bedrijven en invaliden (tabel .).
Ongeveer de helft van de theatersites bevatte informatie voor kinderen en
voor bedrijven. Bij informatie voor kinderen gaat het meestal over welke
voorstellingen voor hen geschikt zijn. Informatie voor bedrijven betreft vaak
zaalverhuur voor congressen of vergaderingen, soms ook speciale arrange-
menten voor bedrijfsfeesten. Deze informatie voor bedrijven heeft een dui-
delijk commercieel doel: met commerciële verhuur kunnen theaters zich wat
financiële ruimte creëren. Drie van elke tien theatersites gaven informatie
voor invaliden, een kwart bevatte informatie voor jongeren. Bij dat laatste is
informatie over gebruik van -pas of -voucher niet meegeteld, infor-
matie over voor jongeren of -scholieren geschikte voorstellingen wel. In
het licht van de beleidsaandacht voor de cultuurdeelname van jongeren is het
opvallend dat slechts een kwart van de theatersites nadere informatie voor
jongeren bevat. Samengevat bevatte % van de theatersites ten minste een
van de vier vormen van specifieke informatie voor groepen, gemiddeld wer-
den , van die vier groepen bediend.

Tabel . Specifieke informatie voor groepen op theater- en museumsites,  (in pro-
centen)

theatersites museumsites

jongeren 25 22

kinderen 48 44

invaliden 30 21

bedrijven 49 20

Bron: SCP (MTWO)

Van de museumsites bevatte ruim de helft een of meer vormen van specifie-
ke informatie voor groepen; gemiddeld is er informatie voor , groep. Een
kleine helft van de museumsites bevatte informatie voor kinderen. Voor jon-
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geren, invaliden en bedrijven was er minder informatie. Opnieuw gaat het
om meer informatie dan alleen kortingen op de entreeprijzen. Opnieuw ook
valt het in het licht van de beleidsprioriteit voor cultuuurdeelname door
jeugdigen op dat veel musea hun sites op dit punt nog konden verbeteren.

Theatersites gaven in het begin van  vaker specifieke informatie voor
groepen dan museumsites, vooral voor bedrijven (% tegen %). Vermoe-
delijk spelen daarbij de grotere mogelijkheden tot zaalverhuur een rol.

. Inhoudelijke informatie

Het overgrote deel van de theatersites gaf informatie over actuele voorstel-
lingen (tabel .). Informatie over eerdere voorstellingen werd weinig gege-
ven, net als persmateriaal of foto’s. Op % van de theatersites stond ten
minste een van deze vier vormen van informatie over voorstellingen, veelal
alleen informatie over actuele voorstellingen (%). Gemiddeld werden ,
van de vier vormen van informatie over voorstellingen aangeboden.

De geringe aandacht voor eerdere voorstellingen en persmateriaal is
opmerkelijk. Zonder veel extra inspanning kan informatie over lopende
voorstellingen op de site worden gearchiveerd, en daarmee het profiel van het
theater geaccentueerd. On-linepublieksonderzoek op www.uitlijn.nl wees
uit dat bezoekers geïnteresseerd zijn in recensies en persberichten (Koop-
man ).

Tabel . Informatie over voorstelling c.q. tentoonstelling op theater- en museumsites,
 (in procenten)

theatersites museumsites

eerdere programma’s 16 19

actuele programma 95 99

persmateriaal 14 16

foto’s 14 67

wisselende tentoonstelling 52

Bron: SCP (MTWO)

Vrijwel iedere museumsite bevatte informatie over de actuele collectie. Daar-
bij werd op twee derde van die sites fotomateriaal gebruikt. Informatie over
eerdere tentoonstellingen en persmateriaal kwam maar weinig voor. Hier-
over kan men zich in gelijke mate verwonderen als bij theatersites. Een deel
van de musea kent een categorie informatie die bij theaters niet bestaat:
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informatie over de wisselende collecties. Mede daardoor ligt het gemiddelde
aantal soorten informatie op museumsites op ,.

Museumsites boden meer soorten informatie aan. Deels valt dit terug te
voeren op de extra categorie van de wisselende collectie, deels op het gegeven
dat museumsites vaker foto’s bevatten dan theatersites (% tegen %).
Kennelijk vindt men dat foto’s de dynamische theatervoorstellingen onvol-
doende recht doen en heeft het gebruik van ‘streaming video’ te veel voeten in
de aarde.

Op twee derde van de theatersites werd informatie gegeven over het theater-
gebouw (tabel .). Deze informatie was deels gericht op bespelers (techni-
sche informatie), deels op bezoekers, vaak ook betrof het informatie voor
potentiële huurders van zaalruimte (bedrijven). Informatie over de geschie-
denis van gebouw of theater, over vacatures en over personeel (betaald en
onbetaald) werd veel minder vaak gegeven. Van de theatersites bevatte %
een of meer van deze vier vormen van informatie over het theater. Vaak
betrof het slechts een van deze vier vormen van informatie, het gemiddelde
lag op ,.

Tabel . Informatie over theater c.q. museum op theater- en museumsites,  (in
procenten)

theatersites museumsites

gebouw, zalen 66 32

geschiedenis 27 32

vacatures 21 11

personeel 21 9

Bron: SCP (MTWO)

Een derde van de museumsites bevatte informatie over het museumgebouw,
eveneens een derde over de geschiedenis van het museum. Informatie over
personeel en vacatures werd zelden op museumsites aangeboden. Ruim de
helft ervan (%) bood tenminste een van deze vier mogelijke soorten infor-
matie aan, het gemiddelde lag op minder dan één soort informatie (,).

Theaters gaven op hun sites vaker informatie over zichzelf dan musea.
Dit verschil zat vooral in de informatie over het gebouw (% versus %),
vermoedelijk omdat theaters meer mogelijkheden tot commerciële verhuur
zien.
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. Motiverende informatie

De helft van de theatersites bood informatie over een of meer extra mogelijk-
heden bij een bezoek (tabel .). Een derde van die sites gaf informatie over
de mogelijkheid van een arrangement, zoals een voorstelling gecombineerd
met een diner en/of een hotelovernachting. Informatie over de andere extra
mogelijkheden was er minder. Een derde van de sites informeerde over één
mogelijkheid, gemiddeld informeerden de sites over , extra mogelijkhe-
den.

Tabel . Motiverende informatie op theater- en museumsites,  (in procenten)
theatersites museumsites

arrangement 31 12

inleiding, rondleiding 9 56

cursus 19

expositie 18

vereniging 4

extra’s (lezingen etc.) 38

Bron: SCP (MTWO)

Iets meer dan twee derde van de museumsites bevatte informatie aan over
extra mogelijkheden bij een bezoek (%), in ruim de helft van die gevallen
werd één extra genoemd (%). Ruim de helft van alle museumsites gaf
informatie over de mogelijkheid van een rondleiding. Gemiddeld bieden
websites informatie over , van de drie onderscheiden extra mogelijkheden
aan.

Museumsites maakten wat meer melding van extra mogelijkheden bij
bezoek. Aannemende dat de vermeldingen op de sites een weergave zijn van
de beschikbare extra’s, leggen theaters zich bij die extra’s toe op het aanbie-
den van arrangementen, musea op het aanbieden van rondleidingen.

Opnieuw iets meer dan de helft van de theatersites bevatte informatie over
faciliteiten bij het theater (tabel .). Informatie over een café kwam het
meest voor. Gemiddeld werd over , faciliteit informatie gegeven.
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Tabel . Informatie over faciliteiten in instelling op theater- en museumsites,  (in
procenten)

theatersites museumsites

bioscoop 19

café 29 19

restaurant 23 9

winkel 3 40

bibliotheek 21

auditorium 3

buurt 22

Bron: SCP (MTWO)

Op bijna twee derde van museumsites werden een of meer faciliteiten
genoemd. Daarbij is informatie over de winkel nummer een, informatie over
een restaurant en auditorium sluiten de rij. Gemiddeld werd over , faciliteit
geïnformeerd.

Museumsites bevatten vaker informatie over faciliteiten dan theatersites.
Daarbij legt vooral de vermelding van de aanwezigheid van een winkel
gewicht in de schaal (% versus %).

. Bindende informatie

Veel theatersites (%) gaven informatie gericht op binding met een financi-
eel karakter (tabel .). Op de helft van de websites konden kaartjes worden
besteld, in frequentie gevolgd door lidmaat-/donateurschap (op een derde
van de sites) en sponsoring (op een kwart ervan). Theatersites boden
gemiddeld , van deze drie vormen van informatie uit de financieel-binden-
de categorie.

Kaartjes verkopen via de site kan verder de drempel tot een theaterbezoek
verlagen. Zoals reeds gememoreerd bleek uit een on-linepublieksonderzoek
op www.uitlijn.nl dat bezoekers graag on line kaartjes willen kunnen bestel-
len (Koopman ). Dit roept de vraag op of het gegeven dat dit in het
begin van  bij de helft van de theatersites mogelijk was nu positief of
negatief gewaardeerd moet worden: is het glas (al) half vol of (nog) half leeg?
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Tabel . Bindende informatie (financieel) op theater- en museumsites,  (in pro-
centen)

theatersites museumsites

lidmaat-/donateurschap 33 41

sponsoring 24 12

kaartjes kopen 50

Bron: SCP (MTWO)

Op % van de museumsites gaf men een of meerdere soorten informatie
met een financieel-bindend karakter. Veelal betrof het informatie over de
mogelijkheid om lid of donateur van betreffend museum te worden. Infor-
matie over de mogelijkheid tot sponsoring werd op maar weinig sites gege-
ven. Men geeft gemiddeld , van de twee soorten van informatie.

Zowel theaters als musea zijn terughoudend met informatie die tot finan-
ciële binding/interactie met de bezoeker kan leiden. Met de website als vir-
tueel visitekaartje lijken er meer kansen te liggen om bezoekers aan zich te
binden dan er vooralsnog worden benut. Zo zouden musea de kennelijk
geapprecieerde (Koopman ) mogelijkheid tot on-linekaartjesverkoop
kunnen overwegen.

Daarnaast stond op veel theatersites (%) informatie die kan leiden tot bin-
ding of interactie met de bezoeker zonder dat daarmee direct een financieel
doel gediend is (tabel .). Het frequentst wordt de mogelijkheid gegeven te
reageren op informatie op de website of andere vragen te stellen. Daar staan
gastenboek/forum en nieuwsbrief nadrukkelijk bij in de schaduw.
Gemiddeld werd , van deze drie soorten informatie aangeboden. In dit
opzicht verschilden theatersites en museumsites nauwelijks van elkaar.

Museumsites boden in gelijke mate (%) enigerlei mogelijkheid tot niet-
financiële binding tussen de bezoeker en het museum. Het ging hierbij voor-
al om de mogelijkheid te reageren of vragen te stellen. Een gastenboek en de
mogelijkheid lid te worden van een nieuwsbrief werden op museumsites nog
minder aangetroffen dan op theatersites. Museumwebsites boden gemiddeld
, van deze drie soorten informatie aan.
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Tabel . Bindende informatie (niet-financieel) op theater- en museumsites,  (in
procenten)

theatersites museumsites

gastenboek, forum 28 17

reacties, vragen 82 84

nieuwsbrief 20 3

Bron: SCP (MTWO)

Uit het on-linepublieksonderzoek op www.uitlijn.nl bleek dat bezoekers van
die site graag meningen uitwisselen (Koopman ). Hier liggen nog kan-
sen voor veel theaters en musea, door de bezoekers van hun sites meer gele-
genheid te geven om op die sites hun mening over voorstellingen of tentoon-
stellingen uit te wisselen. Hier zou een forum geschikt voor zijn. Voor de
vele cultuursites die nog geen forum aanbieden, vormt dit een goede extra
mogelijkheid om de bezoeker te binden.

. Informatie over de website zelf

Veel sites van culturele instellingen boden nog enkele niet-inhoudelijke
extra’s. Een eerste categorie extra’s omvat meertaligheid, links en spelletjes.
Daarna komen bezoekersaantallen en actualisering aan de orde.

Meer dan de helft van de theatersites bood de mogelijkheid om via links
op gerelateerde websites te komen (tabel .). Behalve de informatievoorzie-
ning is hiermee ook de vindkans gediend. Bij wederzijds linken maakt men
elkaar immers gemakkelijker vindbaar op het web. In genoemd on-linepu-
blieksonderzoek op www.uitlijn.nl bleken bezoekers geïnteresseerd in links
(Koopman ), zodat hiermee in een behoefte voorzien wordt. Hier is
overigens nog winst te boeken. Theatersites zijn minder vaak meertalig en
minder vaak van een spelletje of quiz voorzien. Ongeveer % van de thea-
tersites bood ten minste een van deze drie extra mogelijkheden, gemiddeld
werd per theatersite , van aangetroffen.

Tabel . Extra’s van theater- en museumsites,  (in procenten)
theatersites museumsites

meertalig 9 56

links 59 52

spelletje/quiz 4 10

Bron: SCP (MTWO)

g



Op meer dan de helft van de museumsites kan men een of meerdere andere
talen instellen en via links naar andere sites surfen. Op maar weinig sites
biedt men een spelletje aan. Bijna twee derde van de sites (%) bood ten
minste een van deze drie extra mogelijkheden, het gemiddelde lag op ,.

Museumsites bieden in vergelijking met theatersites veel vaker informatie
in een andere taal aan (% versus %), naar men mag aannemen omdat een
deel van de musea zich nadrukkelijk ook op buitenlandse toeristen richt.
Omdat theatervoorstellingen met gesproken woord dikwijls in het Neder-
lands gesteld zijn, is een meertalige site hier weinig zinvol. Voor klassieke
muziek gaat deze tegenwerping echter niet op. Een andere overweging kan
met de vertaalkosten van doen hebben, een post die bij een wisselend aan-
bod, zoals in theaters te doen gebruikelijk, flink kan oplopen. De tentoon-
stellingen die musea aanbieden zijn vaak minder aan het Nederlandse taal-
gebied gebonden en op meerdere taalgebieden gericht, getuige de vaak meer-
talige toelichting in kunstmusea. Bij de museumsites zijn de vertaalkosten
minder bezwaarlijk, omdat de doorlooptijd van tentoonstellingen langer is
dan de doorlooptijd van voorstellingen in theaters. Dit geldt niet alleen voor
de vaste collectie, maar ook voor tijdelijke tentoonstellingen. In theaters zijn
voorstellingen dikwijls één of hoogstens enige avonden achtereen gepro-
grammeerd.

Aannemende dat men met een spelletje en een quiz vooral het verblijf van
jongeren op de site kan stimuleren, lijken theaters en musea met het oog op
de beleidsrelevantie van vermeerderde cultuurparticipatie van jongeren een
kans te missen. Vooral voor musea, met hun langere doorlooptijd, liggen hier
wellicht nog kansen.

Op theatersites was minder vaak informatie over het bezoekeraantal te vin-
den dan op museumsites (% versus %). Theaterwebsites gaven eveneens
minder vaak dan museumsites aan wanneer de site van start ging (% versus
%) of voor het laatst was gewijzigd (% versus %).

Een nadere blik op de bezoekersaantallen van de sites waarop die infor-
matie beschikbaar is, leert dat betreffende theatersites (n=) gemiddeld 
keer per dag bezocht werden, museumsites (n=) trokken dagelijks
gemiddeld  bezoekers. Het totaal aantal bezoekers sinds de site operatio-
neel was, lag bij die theatersites gemiddeld op bijna ., bij die museum-
sites op bijna .. De onderlinge verschillen waren hier enorm. De minst
bezochte sites hadden in de loop van hun bestaan enkele tientallen bezoe-
kers mogen verwelkomen, de best bezochte theatersite bijna ., en de
best bezochte museumsite niet minder dan ruim ...
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Voorzover op de sites de startdatum vermeld werd, valt op dat de meeste
theatersites uit  dateerden, terwijl bij museumsites de helft uit  en
de helft uit  stamde. Dit onderstreept hoe nieuw het hier beschreven
fenomeen is. Het geeft ook aan dat musea blijkbaar iets sneller op het nieu-
we fenomeen internet hebben ingespeeld.

Museumsites zijn, voorzover vermeld, ook actueler. Van de museumsites
waarop de datum van de laatste update werd vermeld (n=) was % min-
der dan een maand voor raadpleging geactualiseerd. Bij de museumsites met
vermelding van de laatste update (n=), dateerde de laatste actualisering in
% van de gevallen van minder dan een maand daarvoor.

. Het informatieaanbod op museumwebsites in relatie tot kenmer-
ken van die musea

Tot slot is geanalyseerd of de aard van de informatie op de website van een
culturele instelling samenhangt met kenmerken van die instelling (bezoe-
kersaantal, hoeveelheid personeel, beschikbaar budget). Daarbij staan twee
vragen centraal. Eerst gaan we in op de vraag of het web een democratiseren-
de werking heeft. Hebben de kleintjes er dezelfde mogelijkheden tot infor-
matieverstrekking als de grote? Daarna komt de verhouding tussen het digi-
tale aanbod en het fysieke bezoek aan de orde. Het is immers nog een open
vraag of digitale informatie tot een fysiek bezoek aanspoort.

Ter beantwoording van deze vragen zijn de gegevens over de websites
gekoppeld aan gegevens over de culturele instellingen zelf. Bij gebrek aan
dergelijke gegevens over theaters, hebben de verdere analyses alleen op
musea betrekking. Dankzij gegevens van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek () konden de kenmerken van de websites van musea gekoppeld
worden aan kenmerken van de musea.3 De data over musea stammen uit de
Productiestatistiek Musea, een -onderzoek uit  onder  musea,
waar  musea aan deelnamen ( ). Van de  musea in ons onder-
zoek hadden er  de -enquête beantwoord.4

Alvorens de koppeling tussen informatieaanbod en museumkenmerken te
maken, is nagegaan of bepaalde soorten van informatie vaak samen worden
aangeboden. Kan het informatieaanbod op de sites tot een of enkele dimen-
sies worden teruggebracht? Zo ja, dan zou dit de vervolganalyse vereenvou-
digen.

Om deze vraag te beantwoorden zijn factoranalyses uitgevoerd. Op
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museumsites, en trouwens ook op theatersites, kunnen twee dimensies wor-
den onderscheiden van vormen van informatie die vaak in combinatie wer-
den aangeboden. Die dimensies zijn aan te duiden als ‘informatie voor fysiek
bezoek’ respectievelijk ‘informatie voor virtueel bezoek’ (tabel .). In de
vervolganalyse waarin kenmerken van museumsites met kenmerken van
musea in verband worden gebracht, staan deze twee dimensies van het infor-
matieaanbod op de sites centraal.

Tabel . Dimensies in het informatieaanbod op theater- en museumsites,  (fac-
torladingen bij confirmatieve factoranalyse)

theatersites museumsites

fysiek virtueel fysiek virtueel

basisinformatie .70 .48

specifieke informatie voor groepen .85 .78

informatie over voorstelling / tentoonstelling .37 .56

informatie over theater / museum – – .51

informatie over extra mogelijkheden .35 .58

informatie over faciliteiten .21 .56

informatie over financieel getinte binding .48 .58

informatie over niet-financieel getinte binding .38 .40

extra mogelijkheden van website .48 .51

vermelding bezoekersaantallen website – – – –

vermelding actualiteit website – – – –

Bron: SCP (MTWO)

De dimensie ‘informatie voor fysiek bezoek’ omvat bij museumsites basisin-
formatie, specifieke informatie voor groepen, informatie over extra mogelijk-
heden bij bezoek en informatie over faciliteiten. Deze informatie is vooral
dienstig bij een fysiek bezoek aan het museum. Onder de noemer ‘informatie
voor virtueel bezoek’ vallen inhoudelijke informatie over museum en ten-
toonstelling, bindende informatie met en zonder financieel tintje alsmede de
extra mogelijkheden van de website, informatie die aan het beeldscherm
geconsumeerd kan worden en minder direct op praktische aspecten van een
fysiek bezoek gericht is.5

Bij de theatersites omvat de dimensie ‘informatie voor fysiek bezoek’
dezelfde vier vormen van informatie als bij museumsites, plus financieel
getinte bindende informatie. De dimensie ‘informatie voor virtueel bezoek’
omvat informatie over voorstellingen, over niet-financieel getinte binding en
over extra mogelijkheden van de site.6 De positiewisseling van financieel
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getinte binding ten opzicht van de dimensies op de museumsites kan inhou-
delijk worden geïnterpreteerd. Bij theaters gaat het hierbij vooral om kaart-
verkoop via de site, informatie die inderdaad direct op een daadwerkelijk
fysiek bezoek aan het theater betrekking heeft.

Bij museumsites bestaat een sterke samenhang tussen beide informatiedi-
mensies (correlatie .), terwijl die twee dimensies bij theatersites niet gere-
lateerd zijn. Musea die meer informatie voor daadwerkelijke bezoek geven,
verschaffen ook de virtuele bezoeker meer informatie, en vice versa. Bij thea-
ters ontbreekt die samenhang.

Het antwoord op de eerste vraag, of kleine musea op het web dezelfde infor-
matieverstrekkingsmogelijkheden hebben als de grote, is niet op voorhand
evident. Enerzijds ligt het onderhouden van een website in beginsel binnen
het bereik van zowel kleine als grote musea. Op het web kan iedereen tegen
geringe kosten als informatieaanbieder-aan-de-gehele-wereld optreden.
Anderzijds zijn aan het ontwerpen, onderhouden en up-to-date houden van
een wervend digitaal visitekaartje kosten verbonden die kleinere musea mis-
schien niet kunnen opbrengen. De vraag is dus of museumwebsites uitge-
breider zijn (meer vormen van informatie omvatten) naarmate musea groter
zijn en meer middelen te besteden hebben.

De uitgebreidheid van de sites is af te lezen aan de scores op de dimensies
die verwijzen naar het vormen van informatie voor een fysiek bezoek en het
vormen van informatie voor een virtueel bezoek. De middelen van musea
zijn het geld dat en de tijd die musea voor een site ter beschikking hebben.
Musea met een groot budget en veel personeel kunnen meer in een site
investeren.

Naarmate een museum over een groter budget en meer personeel
beschikt, is de museumsite rijker aan informatie, zowel voor fysiek als virtu-
eel bezoek. Dat de sites van musea met meer armslag meer informatie bevat-
ten, ontkracht de democratiseringsgedachte dat het worldwide web gelijke
kansen biedt om informatie aan te bieden. Mogelijk gaat die democratise-
ringsgedachte wel op voor de drempel voor kleine culturele instellingen om
een relatief eenvoudige site te beginnen. Het verwezenlijken van een geavan-
ceerd digitaal visitekaartje (zoals bijvoorbeeld www.rijksmuseum.nl) vereist
echter investeringen die kleinere musea zich niet kunnen veroorloven.

De analyse van de relatie tussen de informatierijkdom van de museumsi-
tes en de kenmerken van musea bracht nog enkele samenhangen aan het
licht. We noemen er drie.

De hoeveelheid informatie voor fysiek bezoek is niet gerelateerd aan de
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aard van de museale collectie, de informatievoorziening voor virtueel bezoek
wel. Opmerkelijk daarbij is dat technische musea in dit opzicht eerder
achterblijven dan voorlopen: ze bieden in gelijke mate informatie over een
werkelijk bezoek, maar minder over een virtueel bezoek. Musea voor beel-
dende kunst lopen in dat laatste opzicht wel voor de muziek uit: voor virtue-
le bezoekers bieden hun websites meer informatie over de collectie, over het
museum en over financiële binding dan andere musea.

Musea die meer informatie over sponsoring of donateur-/lidmaatschap
op hun sites aanbieden, hebben in de regel hogere inkomsten. Alvorens tot
een succesvolle strategie te concluderen, dient opgemerkt dat musea met
meer inkomsten in het algemeen meer informatie op hun site verstrekken.
Meer van alles betekent vermoedelijk om die reden ook meer financieel
getinte informatie.

Ten derde bieden musea op hun sites meer informatie aan jongeren aan
naarmate ze meer subsidie ontvangen. Dit kan aanleiding zijn te conclude-
ren dat meer subsidie een grotere gevoeligheid voor jongeren tot gevolg
heeft. Maar het kan opnieuw zo zijn dat meer inkomsten meer digitale
informatievoorziening in het algemeen mogelijk maken, waaronder ook
meer informatievoorzieningen aan jongeren.

De tweede vraag, over de relatie tussen digitale informatie en fysiek bezoek,
houdt verband met de gedachte dat een informatieve website extra toeloop
naar het museum kan genereren. Hier kan tegen worden ingebracht dat een
museumsite waarop al veel wordt ‘weggegeven’ mogelijk de fysieke gang naar
het museum ontmoedigt.

Dit maakt benieuwd naar de feitelijke samenhang tussen digitale infor-
matie en fysieke bezoekersaantallen. Behalve de omvang van het totale pak-
ket aan digitale informatie komen ook enkele specifieke vormen van infor-
matie aan de orde. Van sommige informatie kan een grotere samenhang met
feitelijk museumbezoek worden verwacht, bijvoorbeeld van wervende infor-
matie over extra mogelijkheden bij een bezoek. Het kan echter ook zijn dat
grotere musea met een grotere bezoekersstroom nu eenmaal meer facilitei-
ten en mogelijkheden aan kunnen bieden. In dit geval beïnvloedt het aantal
bezoeken aan een museum veeleer het informatieaanbod op het internet dan
andersom. Deze tegenwerping is in de analyse buiten haakjes gezet, door bij
de vaststelling van het verband tussen het aanbod van informatie en het aan-
tal bezoekers te controleren voor kenmerken van het museum als de grootte
van budget en staf.
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Er bestaan positieve verbanden tussen de hoeveelheid informatie die musea
aanbieden en het aantal bezoekers dat ze trekken. De dimensie informatie
voor fysiek bezoek is (gecontroleerd voor andere kenmerken van het
museum) zelfs sterk met het aantal bezoeken gecorreleerd (partiële correla-
tie = .); de dimensie informatie voor virtuele bezoekers is daarmee minder
gecorreleerd, maar ook nog alleszins beduidend (.).

Op basis van de beschikbare gegevens is geen uitspraak mogelijk over de
richting van een eventuele samenhang tussen informatieaanbod en bezoe-
kersstroom. Of meer informatie tot meer bezoekers leidt of andersom blijft
daarom discutabel.

Op iets concreter niveau hangt het aantal bezoekers ook positief samen
met het digitaal aanbieden van informatie over faciliteiten van het museum
en over extra mogelijkheden bij een museumbezoek (de partiële correlaties
met deze twee vormen van motiverende informatie bedragen . respectieve-
lijk .). Het aanbieden van bindende informatie, al dan niet financieel
getint, houdt geen verband met het aantal bezoeken aan het museum. Ergo:
hoe groter het museum, hoe meer informatie op de site; en ook: hoe meer
informatie op de site, hoe meer bezoekers (gecontroleerd voor museum-
grootte). Een goed informatieaanbod op de site kan deel uitmaken van een
bredere publieksvriendelijke uitstraling van een museum. Voorzover een
dergelijke aanbod op de site met een grotere publiekstoeloop gepaard gaat,
zal dat veeleer met de totale uitstraling van het museum van doen hebben
dan met de informatieve site alleen.

. Samenvatting en conclusies: via een eerste verkenning tot meer
toegespitste vragen

Deze empirische verkenning van de informatievoorziening op websites van
culturele instellingen brengt niet alleen een nieuw terrein in kaart, maar
roept ook nieuwe vragen op. In het samenvattende gedeelte van deze slotbe-
schouwing wordt de terreinverkenning samengevat. In het concluderende
gedeelte worden daarna enkele nieuwe beleids- en onderzoeksvragen gefor-
muleerd. Bij een eerste verkenning als deze is de bevinding vooral op nieuwe
vragen gestuit te zijn eerder een stap voor- dan achteruit.

Samenvatting
Websites kunnen voor culturele instellingen een aanvulling zijn op de com-
municatiemix waarmee ze hun publiek trachten te bereiken. In korte tijd
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hebben veel culturele instellingen zich op het web gemeld. Dat het internet
nog maar door weinig Nederlanders als bron van culturele informatie
genoemd werd, ligt er dan ook niet (meer) aan dat de culturele sector daar
afwezig is. De wijze waarop die instellingen zich digitaal presenteren was
nog niet in kaart gebracht. In die leemte heeft dit onderzoek naar de inhoud
van websites van theaters en musea in begin  willen voorzien. De
beschrijving van de informatie zoals die werd aangetroffen op  theatersi-
tes en  museumsites is gestructureerd aan de hand van vijf hoofdcatego-
rieën: praktische informatie, inhoudelijke informatie, motiverende informa-
tie, bindende informatie en informatie over de site zelf. Daarbinnen werden
telkens meerdere soorten informatie onderscheiden.

Op veel van de onderzochte sites werden meerdere soorten informatie
gegeven. Vooral praktische, inhoudelijke en bindende informatie waren er
goed vertegenwoordigd (tabel .). Basisinformatie over de instelling en het
actuele aanbod werd vrijwel altijd gegeven. Informatie over de mogelijkheid
voor de virtuele bezoeker om met de instelling te communiceren is de derde
best vertegenwoordigde soort informatie. Dit geldt voor zowel theater- als
museumsites. Daarnaast zijn er informatievormen die vaker op theatersites
dan op museumsites aangetroffen werden, en vice versa. Theatersites gaven
vaker specifieke informatie voor groepen (het verschil zat in informatie voor
bedrijven), nadere informatie over de instelling zelf (over het gebouw en de
zaal) en informatie over financieel getinte binding (over kaartverkoop).
Museumsites bevatten vaker motiverende informatie (over winkel, rondlei-
dingen en lezingen) en informatie over de website (over aantallen virtuele
bezoekers en de laatste actualisering van de site).

In het informatieaanbod van theater- en museumsites konden twee dimen-
sies worden onderscheiden. De eerste dimensie bestaat uit praktische infor-
matie die van pas komt bij een fysiek bezoek: adres, openingstijden, kaartver-
koop, faciliteiten en extra mogelijkheden. De tweede dimensie omvat achter-
grondinformatie over de collectie van het museum of de geschiedenis van het
theater, alsmede over het actuele aanbod en het gebouw. Met deze informatie
biedt men de virtuele bezoeker als het ware een virtuele rondleiding.

Tot slot zijn kenmerken van musea in verband gebracht met het informa-
tieaanbod op hun sites. Hoewel geen uitspraak over oorzaak en gevolg
mogelijk is, werden wel twee sterke samenhangen gevonden. Grotere musea
bleken meer vormen van informatie op hun sites aan te bieden. En musea die
een breder informatieaanbod op hun site aanboden, bleken meer bezoekers
te trekken (bij dit laatste was het effect van museumgrootte buiten haakjes
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gezet). De oorzakelijke suggestie dat virtuele bezoekers door een informatie-
ve site tot een fysiek bezoek gemotiveerd werden, kan op basis van deze gege-
vens niet worden vastgesteld. Nog los van het causaliteitsprobleem maakt
een bezoekersvriendelijke site waarschijnlijk deel uit van een algehele bezoe-
kersvriendelijke presentatie van een museum, waardoor het effect van de site
sec moeilijk te bepalen is.

Dat grotere musea meer informatieve sites aanbieden, staat op gespannen
voet met de gedachte dat het internet een democratiserende werking zou
hebben, in de zin dat eenieder zich er in gelijke mate als informatieverstrek-
ker zou kunnen manifesteren. Dit duidt erop dat in de digitale productie, net
als in de digitale consumptie (De Haan en Huysmans ), de reeds
bestaande ongelijkheden in andere gedaante opnieuw tot uiting komen.

Conclusies: drie soorten meer toegespitste vragen
Op basis van het voorgaande kunnen drie soorten meer toegespitste vragen
worden geformuleerd. Het betreft onderzoeksvragen, inhoudelijke vragen
en beleidsvragen.

Tabel . Overzicht informatieaanbod op theater- en museumsites,  (in procen-
ten)

theatersites museumsites

praktische informatie

basisinformatie 100 99

specifieke informatie voor groepen 73 55

inhoudelijke informatie

informatie over voorstelling/tentoonstelling 96 100

informatie over theater/museum 80 55

motiverende informatie

informatie over extra mogelijkheden 53 69

informatie over faciliteiten 53 64

bindende informatie

informatie over financieel getinte binding 70 44

informatie over niet-financieel getinte binding 87 86

informatie over de site

extra mogelijkheden van website 61 65

vermelding bezoekersaantallen website 22 34

vermelding actualiteit website 28 41

Bron: SCP (MTWO)
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In korte tijd hebben veel culturele instellingen zich met een digitaal visite-
kaartje op het web gemeld. Ten tijde van deze publicatie, een jaar na het veld-
werk in de eerste maanden van , presenteren waarschijnlijk nog meer
theaters en musea zich digitaal. Nader onderzoek zou in eerste instantie een
update van de hier gepresenteerde inventarisatie kunnen omvatten. Ook zou
gestreefd kunnen worden naar een uitspraak over percentages instellingen
met een website.

Voorbij een update en uitbreiding van dergelijke beschrijvingen is echter
de grootste winst te behalen bij meer toegespitst onderzoek naar de richting
van de gevonden samenhangen. De belangrijkste vraag daarbij is of een uit-
hangbordje op het web meer daadwerkelijk bezoek aan theater of museum
tot gevolg heeft. In het verlengde daarvan ligt de vraag welke eigenschappen
van een website het meest wervend zijn voor een fysiek bezoek. Een vergelij-
king met de digitale presentatie van ander vrijetijdsaanbod (popfestivals,
sportevenementen, recreatieparken) kan een leerzaam referentiepunt ople-
veren.

Inhoudelijk interessant is de vraag of een bezoek aan een informatieve site,
bijvoorbeeld een museumsite waarop een deel van de collectie te zien is en
waar veel informatie daarover te raadplegen is, ja dan nee als een bezoek
gezien kan worden. Bekend is dat er in de huiskamer vaker en door een bre-
der publiek naar klassieke muziek geluisterd wordt dan in de concertzaal
(Knulst ). Wellicht gaan in de toekomst met name musea veel meer digi-
taal bezocht worden (meer dan nu, wellicht ook meer dan fysiek).

Dit roept de vraag op of iemand die in de huis- of studeerkamer langdurig
museale informatie tot zich neemt als een museumbezoeker gezien kan wor-
den. Het museum heeft de collectie digitaal ontsloten, de website bezoeker
heeft daar digitaal kennis van genomen, misschien zelfs wel met meer rust,
concentratie en toewijding dan bij een fysiek bezoek aan een museumzaal.

De beleidsmatige aandacht voor het nieuwe terrein van de digitale presenta-
tie van culturele instellingen is nog pril, net als dat terrein zelf en het onder-
zoek ernaar. Niettemin kan eruit worden afgeleid dat de overheid daar in
beginsel positief tegenover staat.

De websites van musea vallen binnen de omschrijving van ‘eCultuur’ die
OCenW binnen het cultuurbeleid hanteert. Een van de vier deelterreinen
omvat de “digitale ontsluiting van de kunstschatten, cultuurhistorische en
andere informatie waarover musea en archieven beschikken” (OCenW
: ). Het aanbieden van ‘culturele content’ sluit nauw aan bij een van de
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twee centrale doelstellingen van het cultuurbeleid: het bevorderen van het
aanbod van cultuuruitingen.

Voorzover digitale visitekaartjes van culturele instellingen gericht zijn op
het bereiken van bestaand en nieuw publiek, staan ze in dienst van de andere
centrale doelstelling van het cultuurbeleid: het bevorderen van de afname van
cultuuruitingen. In de Beleidsbrief eCultuur valt daarover de verwachting te
lezen dat het internet de culturele instellingen kansen biedt “om hun publiek
beter te bedienen. Bovendien kunnen zij wellicht ook nieuw publiek berei-
ken, zoals jongere generaties die sterker zijn georiënteerd op beeldcultuur en
de interactieve mogelijkheden van nieuwe media” (OCenW : -). Er
wordt hoopvol geconstateerd dat “cultuurinstellingen zoals musea en archie-
ven gebruik kunnen maken van het virtuele domein om groepen mensen met
elkaar te verbinden” (OCenW : ). Als musea inderdaad broedplaats
willen zijn van communities rond culturele interessegebieden, zullen ze op
dat terrein echter meer dan tot nog toe (zie tabel .) initiatieven moeten ont-
plooien.7 Op dit moment is dit de enige directe terugkoppeling van onder-
zoek naar beleid. Toekomstige beleid vergt echter op enig moment een nade-
re toets van de werking van de digitale communicatie door culturele instellin-
gen. Deze bijdrage markeert dan ook hooguit het beginpunt, en stellig niet
het eindpunt, van de bestudering van die digitale culturele communicatie.

Noten

1 Zie Broekhuizen en Huysmans (), ook integraal op www.scp.nl, voor een uitge-
breider onderzoeksverslag.

2 Dat de % museumsitebezoekers hoger ligt dan de % informatiezoekers naar kunst
en cultuur op het web vloeit er mogelijk deels uit voort dat niet ieder museum door
het publiek met kunst of cultuur geassocieerd wordt. Daarnaast spelen verschillen
in de vraagformulering een rol.

3 Deze analyses zijn uitgevoerd met micro-data van het  Centrum voor Research
van Economische Microdata (Cerem). De conclusies zijn voor rekening van de
auteurs en geven niet noodzakelijk de beleidslijnen van het  weer.

4 Dat er  musea afvielen, had deels te maken met de non-respons van % in het
-onderzoek en werd deels veroorzaakt door definitieverschillen. In dit website-
onderzoek zijn musea opgenomen die het  niet tot de musea rekende. De websi-
tes van de  musea die wel in het -bestand voorkomen bevatten meer informa-
tie dan de sites van de  musea die daarin ontbreken. Waarschijnlijk bevonden zich
onder die  musea relatief weinig grote en goed geoutilleerde musea.
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5 Beide dimensies vormen bij museumsites een redelijke schaal (α = . resp. α = .).
6 Bij theatersites vormt overigens alleen de eerste dimensie een schaal (α = .), de

tweede dimensie niet (α = .). Dit is verder niet belemmerend, omdat de vervolg-
analyses alleen op de dimensies voor museumsites betrekking hebben.

7 Opmerkelijk genoeg richt OCenW haar digtale pijlen in de Beleidsbrief eCultuur
vooral op musea en erfgoed; theaters en podiumkunst komen er niet ter sprake.
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