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1  INLEIDING: ONTWIKKELINGEN OP HET TERREIN VAN DE INFORMATIE- EN
COMMUNICATIETECHNOLOGIE IN HUISHOUDENS

1.1 Inleiding

De laatste decennia volgen vernieuwingen op het terrein van communicatie en informatie elkaar in snel
tempo op. Er wordt wel beweerd dat de veranderingen die het voortschrijdende proces van informatie-
voorziening met zich meebrengt vergelijkbaar zijn met de veranderingen die teweeg werden gebracht
toen de rurale samenleving overging in een industriële samenleving (Van Rijsselt en Weijers 1997).
Gesproken wordt van een informatierevolutie die dezelfde betekenis zal gaan hebben als de industriële
revolutie in de 19e eeuw (ITU 1995). Het is niet overdreven te stellen dat mensen de laatste jaren in hun
dagelijkse leven steeds vaker met nieuwe vormen van informatie geconfronteerd worden. In de
Nederlandse huishoudens heeft bijvoorbeeld de personal computer een snelle opmars doorgemaakt. In
1997 was in bijna de helft van de huishoudens een personal computer aanwezig (Doets en Huisman
1997). Hoewel deze momenteel vooral gebruikt wordt voor tekstverwerking, boekhouding en
ontspanning (computerspelletjes) zal in de toekomst de computer steeds meer gebruikt gaan worden als
toegang tot elektronische snelwegen, waarvan Internet en elektronische diensten de belangrijkste zijn.
Ook in andere opzichten krijgt het Nederlandse huishouden te maken met vernieuwingen wat betreft
informatie en communicatie. Elektronisch betalingsverkeer, nieuwe vormen van telefonie, kabel- en
abonneetelevisie, en de verdere doorvoering van elektronica in huishoudapparaten, vervoermiddelen en
afspeelapparatuur zijn onderdeel van de informatierevolutie, die de laatste vijftien jaar op gang is
gekomen. 

Uit het in 1985 gehouden onderzoek 'Publiek en Techniek' van het Sociaal en Cultureel Planbureau
blijkt dat in de beginfase niet iedereen onverdeeld gelukkig was met deze ontwikkelingen (Knulst en
Van Beek 1988: 40-41). Nederlandse burgers vreesden dat door de ontwikkelingen in zowel computer-
als communicatietechnologie en door de verdergaande automatisering het leven onpersoonlijker zou
worden. Ook verwachtte een deel van de bevolking een negatieve invloed op de privacy. 
De laatste tijd is er onder beleidsmakers en wetenschappers steeds meer belangstelling aan het komen
voor de sociale en culturele gevolgen die de revolutie van nieuwe informatie- en communicatie-
technologie ( ICT) zal hebben voor het dagelijks leven van de bevolking (zie bijvoorbeeld: EC 1996).
De personal computer is wellicht het meest besproken nieuwe ICT-product. Tot de nieuwe generatie ICT
behoren verder bijvoorbeeld ook Internet, mobiele telefoons en kabeltelevisie. ICT wordt wel omschre-
ven als een samensmelting van computertechnologie, telecommunicatie, elektronica en media (Van
Rijsselt en Weijers 1997). 

De gevolgen van de introductie van nieuwe ICT zullen in verschillende levensdomeinen voelbaar zijn.
In de arbeidssfeer zullen deze bijvoorbeeld bepalend worden voor economische groei, arbeidspro-
ductiviteit en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (afbraak, schepping en herinrichting van arbeidsplaat-
sen). Op scholen zal meer aandacht komen voor computeronderwijs en zal meer lesmateriaal via de
computer aangeboden worden. Nieuwe technologie zal in huishoudelijke apparaten verder doorgevoerd
worden. Ook in de vrije tijd zal ICT steeds belangrijker worden en steeds verder het huishouden binnen
dringen. Tijdsbesteding en leefgewoonten zullen hierdoor beïnvloed worden. Informatievoorziening via
de televisie en Internet wordt steeds belangrijker en contacten met vrienden worden vaak via telefoon en
fax onderhouden (Van Rijsselt en Weijers 1997). Het zijn met name de consequenties in de sfeer van
vrije tijd en huishouden die in dit onderzoek centraal staan.

Verschillende bevolkingsgroepen zullen op uiteenlopende wijze profiteren van nieuwe ontwikkelingen.
Onder bepaalde groepen zal de verspreiding van ICT-innovaties sneller gaan dan onder andere groepen.
Het is bijvoorbeeld zo dat veel handelingen die nodig zijn om met ICT om te gaan bepaalde
vaardigheden vereisen (zie ook Van de Goor 1998). Een aannemelijke veronderstelling is dat niet
iedereen in gelijke mate over deze vaardigheden beschikt. Dit kan tot gevolg hebben dat personen met
weinig vaardigheden minder snel bepaalde ICT-producten aanschaffen of deze minder vaak gebruiken
dan vaardige personen. Mogelijk raken bepaalde groepen hierdoor achterop. Daar komt nog bij dat ICT
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in het dagelijks leven en op de werkvloer steeds belangrijker wordt. Door het groeiend belang van ICT
en de mogelijk uiteenlopende vaardigheden om ermee om te gaan, kunnen sociale ongelijkheden worden
gecreëerd of vergroot. De vraag in hoeverre dit inderdaad het geval is zal in voorliggende studie
beantwoord worden.
Voor hierop nader ingegaan wordt in paragraaf 1.3 zal in paragraaf 1.2 een kort overzicht worden
gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van ICT.

1.2 Ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie

De ontwikkelingen op het terrein van de informatietechnologie hebben zich ingezet aan het einde van
een eeuw waarin techniek een grote vlucht genomen heeft. Al voor de Tweede Wereldoorlog kwamen
allerlei huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en elektrische wasmachines op de markt. Pas in de
jaren zestig en zeventig werden deze apparaten in Nederland gemeengoed. Hetzelfde geldt voor de
telefoon. De televisie daarentegen is een naoorlogs product, dat zich echter wel vrij snel verspreidde: in
een tijdsbestek van zo'n 15 jaar (1955-1969) was het percentage huishoudens met een televisie gegroeid
van vier procent tot 90 procent (Van der Kaaden 1997, in Van de Goor 1998). 
Ongeacht de snelheid van de verspreiding van de verschillende producten werd één ding in de loop van
deze eeuw wel duidelijk: techniek kreeg een grote invloed op het dagelijks leven. En deze invloed lijkt
steeds verder te reiken. Met name de komst van de computer heeft daaraan bijgedragen. Overal om ons
heen zijn toepassingen aan te treffen: een treinkaartje kopen uit een automaat, geld uit de muur halen of
informatiediensten bellen en een sprekende computer aan de lijn krijgen.

De invoering van ICT wil nog niet zeggen dat de producten ook daadwerkelijk een maatschappelijke
ingang vinden. Sommige producten sneuvelen al in het productieproces en worden derhalve niet op de
markt gebracht, terwijl andere producten het wel brengen tot introductie op de markt brengen, maar er
niet in slagen tot brede lagen van de bevolking door te dringen (Arnbak 1991). In het WRR-rapport
'Staat zonder Land' (1998:17) wordt dit als volgt geformuleerd: "Wil een bepaalde toepassing van ICT
maatschappelijk penetreren, dan zal in iedere geval de balans van voor- en nadelen positief moeten zijn
en ook als zodanig worden gepercipieerd. .... Ook zal er voldoende kritische massa moeten zijn om
penetratie van een bepaalde toepassing te mogen verwachten." 
In het al eerder genoemde onderzoek 'Publiek en Techniek' werden meerdere voorbeelden gegeven van
producten die niet echt doorbraken. Respondenten werd gevraagd of zij op de hoogte waren van de
volgende drie soorten communicatietechnologieën: beeldtelefoon, kiestelevisie en teleshopping. Anno
1985 waren dit de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van ICT, tegenwoordig wordt er nog
nauwelijks over gesproken. Hetzelfde geldt voor producten die onder de noemer computertechnologie
vallen: leercomputer en databank. 
Een andere productgroep die in 'Publiek en Techniek' centraal stond was automatisering. Hierbij werd
gevraagd naar de bekendheid met de productierobot, de stempelautomaat en het geautomatiseerde
betalingsverkeer. Dit zijn voorbeelden van technologie die het wel hebben gehaald en een verdere vlucht
hebben genomen. Er zijn meer ICT-producten te noemen die hun weg naar het Nederlandse huishouden
gevonden hebben. In het betalingsverkeer is na 1988 de pas met pincode heel snel gemeengoed
geworden. In paragraaf 1.2 volgt een kort overzicht van succesvolle nieuwe ICT. Daarbij worden vier
productgroepen onderscheiden, te weten:
1. Computers, Internet en elektronische post
2. Elektronisch betalingsverkeer
3. Persoonlijke communicatiemiddelen (o.a. telefoon en fax)
4. Televisie.

De groepen verschillen als het gaat om de mate van gebruik, de redenen voor gebruik, de mate van
verspreiding door de tijd heen en het effect dat ze hebben op (verschillende aspecten van) het dagelijks
leven van mensen. Op deze verschillen tussen producten zal in hoofdstuk 2 nader ingegaan worden.

1.2.1 Personal computers, Internet en elektronische post

Begin jaren tachtig werden de eerste personal computers (pc) op de Nederlandse markt gebracht. Deze
eerste pc's waren erg gebruikersonvriendelijk en vonden niet direct gretig aftrek bij de consument. Door
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de jaren heen werd het bedieningsgemak echter sterk verbeterd en nog steeds is de ontwikkeling van de
personal computer in volle gang. Pc's worden steeds krachtiger en sneller en de toepassingsmogelijk-
heden nemen toe. De prijzen van pc's blijven vrij constant. Hierdoor kan voor hetzelfde geld een steeds
beter apparaat gekocht worden. De personal computer geeft van alle ICT-producten toegang tot de
grootste variëteit aan diensten en toepassingen. 
De opkomst van de kwam het eerst op gang in het bedrijfsleven. Tussen 1985 en 1995 is het aantal
geautomatiseerde werkplekken verzesvoudigd. In de meeste bedrijfssectoren ligt het percentage
geautomatiseerde werkplekken momenteel rond de 60 procent (WRR 1998:19). Van alle bedrijven heeft
80 procent de beschikking over een of meer computers (ibid.). 
Ook in de huiselijke sfeer schaffen steeds meer Nederlanders een computer aan. In 1985 had negen
procent van de Nederlandse huishoudens een pc. In 1995 was dit percentage gestegen tot 44 procent
(SCP 1996). Er zijn wel verschillen tussen huishoudens. Naarmate mensen een hogere opleiding
hebben, een hoger inkomen hebben en jonger zijn is de kans groter dat zij een pc hebben (Brouns 1998;
Van de Goor 1998; WRR 1998). De WRR vermeldt een opvallend feit: bij de 65-plussers heeft in 1995
weliswaar slechts zes procent een pc, maar tussen 1988 en 1995 is dit percentage met een factor zes
toegenomen, terwijl de toename onder alle huishoudens 'slechts' een factor drie bedroeg.

Zoals gezegd zijn in de loop der jaren de computers die mensen aanschaffen steeds krachtiger geworden.
Zo had in 1990 30 procent van de pc-bezitters een 286-processor en 15 procent een 386-processor
(NIPO, 1996). Momenteel heeft de 486-processor het grootste marktaandeel. De nieuwste generatie
computers is grotendeels uitgerust met een Pentium processor; deze processor deed in 1994 voor het
eerst zijn intrede. In 1995 had vijf procent van de computers in Nederlandse huishoudens een Pentium
processor.  Naast het feit dat processors steeds krachtiger worden, is er nog een aantal andere1

veranderingen waar te nemen. Zo beschikken steeds meer pc's, naast de traditionele disk-drives, over
een CD-rom drive. Een CD-rom kan veel meer informatie bevatten dan een floppy. Veel informatie is
tegenwoordig op CD-rom beschikbaar. Voorbeelden zijn het telefoonboek voor heel Nederland, de NS-
reisplanner, maar ook hele encyclopedieën zijn verkrijgbaar op CD-rom. 
Daarnaast is ook het besturingsprogramma van de meeste pc's anders dan pakweg vijf jaar geleden.
Waar toen MS-dos de boventoon voerde, wordt momenteel Windows het meest gebruikt. Voor veel
mensen is dit menugestuurde programma gemakkelijker om mee te werken dan het niet-menugestuurde
MS-dos. Bovendien is onder Windows 'multiple tasking' mogelijk: tegelijkertijd kunnen verschillende
toepassingen (zoals tekstverwerking en dataverwerking) gebruikt worden.
Hoewel de pc in Nederlandse huishoudens nog steeds vooral als 'stand alone' gebruikt wordt, kan deze
ook toegang bieden tot elektronische snelwegen. Het gebruik van Internet is sterk in opkomst. Het aantal
frequente gebruikers is gegroeid van 250.000 in 1995 tot ruim 1 miljoen in 1997 en 1,3 miljoen in 1998
(Trendbox 1997; NIPO 1998). Hieronder bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid een groot aantal
mensen die Internet buitenshuis gebruiken.  Eind 1997 had namelijk slechts negen procent van de2

huishoudens een Internetaansluiting (Binnendijk & Breij 1997). Dat de groei snel gaat blijkt uit het feit
dat begin 1998 dit percentage gestegen was naar 12 procent (NIPO 1998). Als we naar het
Internetgebruik onder subpopulaties kijken, dan zien we dat mannen Internet vaker gebruiken dan
vrouwen; van alle mensen die Internet gebruiken is 32 procent vrouw (Trendbox 1997). Jongeren gaan
ook vaker het net op dan ouderen. Van alle Internet-gebruikers in Nederland is meer dan 80 procent
jonger dan veertig jaar (WRR 1998). Mensen met een boven modaal inkomen maken twee derde uit van
de populatie Internetgebruikers (Trendbox 1997).
Internet kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Informatie zoeken is echter veruit de
belangrijkste reden voor mensen om het net op te gaan (WRR 1998:27-28). Internet biedt een steeds
verder uitbreidende hoeveelheid informatie. Ieder zichzelf respecterende organisatie heeft tegenwoordig
een zogenaamde Web-page waarop iedereen kan lezen waarmee de organisatie zich bezig houdt. In
reclameteksten is het tegenwoordig gebruikelijk dat bedrijven naast hun postadres ook hun adres op het
Web vermelden. Naast de functie als informatiebron heeft Internet ook een 'winkelfunctie'; allerlei
producten kunnen via Internet aangeschaft worden. Toch wordt Internet nog niet gezien als een goed
substituut voor een middagje winkelen en als mensen al iets kopen via Internet zijn het vaak betrekkelijk
goedkope producten zoals CD's, boeken en software. Het voordeel van kunnen winkelen op elk gewenst
tijdstip van de dag lijkt het nog niet te winnen van factoren als 'gezellig samen winkelen' en het kunnen
zien van de gekochte producten. Ook de kranten die op Internet verschijnen zijn nog geen echte concur-
renten van de op papier uitgebrachte dagbladen.
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Naast Internet is met name de elektronische post (e-mail) sterk in opkomst. Vaak zijn de Internet- en e-
mailaansluiting aan elkaar gekoppeld. Steeds meer mensen communiceren met elkaar via de
elektronische snelweg. Het feit dat goedkoop en snel contact gelegd kan worden over de hele wereld zal
hier zeker debet aan zijn. De groei van het aantal mensen met een e-mailadres maakt het voor 'niet-
mailers' aantrekkelijk ook een elektronische postbus aan te schaffen. Immers, er kunnen steeds meer
mensen via e-mail bereikt worden en dat is aantrekkelijker dan wanneer slechts een beperkt gezelschap
e-mailbezitters bereikt kan worden. 

Telebankieren is weer een andere elektronische dienst waarvoor de pc dient als ingang. Hiermee kan de
consument via de computer zijn saldo bekijken. Ook kan hij betalingen regelen en hoeft hij niet meer de
traditionele overschrijvingsformulieren te gebruiken. Mannen telebankieren vaker dan vrouwen (WRR
1998). Telebankieren is vooral populair onder wat oudere mensen (vanaf 45 jaar). Eigenlijk is
telebankieren een vorm van elektronisch betalingsverkeer, het onderwerp van de volgende paragraaf.

1.2.2 Elektronisch betalingsverkeer

De opkomst van computersystemen heeft geleid tot grote veranderingen in het betalingsverkeer. Waar
vroeger alleen met bankbiljetten of munten betaald kon worden (op rekening kopen buiten beschouwing
latend), heeft een klant in een doorsnee winkel nu veelal verschillende opties: betalen met pinpas, met
een creditcard, met een chipknip of nog steeds met het oude vertrouwde bankbiljet. Van de drie
genoemde betaalkaarten (pinpas, creditcard en chipknip) heeft de pinpas tot nu toe de grootste
gebruikerskring. In 1997 was 90 procent van de Nederlanders in het bezit van een pinpas (Eerenberg
1997). Geldautomaten waarvoor de pinpas gebruikt kan worden zijn de laatste vijf jaren als paddestoelen
uit de grond geschoten. Voordeel van deze geldautomaten boven de normale bank is dat ze dag en nacht
toegankelijk zijn. Daarnaast kan de pinpas ook gebruikt worden om bij winkels te betalen. De creditcard
heeft eigenlijk dezelfde toepassingsmogelijkheden als de pinpas, alleen kan de creditcard vaak ook
gebruikt worden voor bijvoorbeeld hotelreserveringen of het doen van aankopen via Internet. Het
verschil met de pinpas is dat het bedrag dat de consument betaalt niet direct van zijn rekening
afgeschreven wordt. Periodiek - meestal een keer per maand - worden alle betalingen die de consument
heeft gedaan met de creditcard van zijn rekening afgeschreven. Waar in de Verenigde Staten de
creditcard veelvuldig als betaalmiddel gebruikt wordt, is zowel het bezit als het gebruik ervan in
Nederland vrij beperkt. Een kwart van de Nederlanders heeft een creditcard. Als de kaart gebruikt
wordt, is dat vaak om een rekening van restaurant dan wel hotel te betalen (Eerenberg 1997). 
De grotere populariteit van de pinpas blijkt ook uit de ontwikkelingen in de voorkeur die mensen hebben
voor een bepaalde manier van betalen. In opeenvolgende NIPO-onderzoeken is gevraagd aan welk
betaalmiddel Nederlanders de voorkeur geven als zij een bedrag van 100 gulden moeten betalen. Sinds
1995 blijkt de pinpas het favoriete betaalmiddel hiervoor te zijn en in 1997 betaalde meer dan de helft
van de Nederlandsers dat bedrag het liefst met een pinpas. Dertig procent gaf de voorkeur aan contant
betalen (tegen 42 procent in 1993). De creditcard werd zowel in 1993 als in de jaren daarna door vijf
procent van de Nederlanders gezien als het favoriete middel om een bedrag van 100 gulden mee te
betalen (Eerenberg 1997). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ouderen, lagere sociale klassen en lagere
inkomensgroepen minder geïnteresseerd zijn in betaalpassen. Tussen mannen en vrouwen bestaat
weinig verschil hierin.

Medio jaren 90 werd de chipknip in Nederland geïntroduceerd. Deze kaart, die ook wel chipper
genoemd wordt, is vooral bedoeld om kleine bedragen mee te betalen. Betalingen in een winkel met de
chipknip worden van het tegoed op de chipknip afgeschreven. Wanneer de kaart 'leeg' dreigt te raken
kan de chipknip weer opnieuw geladen worden. De consument laadt de kaart op in speciaal daarvoor
bedoelde automaten of in telefooncellen. Het opgeladen bedrag wordt vervolgens afgeschreven van zijn
bankrekening. Banken die tegenwoordig nieuwe pinpassen verstrekken, voorzien deze vaak automatisch
van een chipknip. Het gebruik van de chipknip is echter nog niet groot. Veel winkels hebben nog geen
apparatuur in huis die betalen met de chipknip mogelijk maakt.
De ontwikkelingen op het gebied van elektronisch betalingsverkeer gaan nog steeds door. Zo zal het in
de toekomst mogelijk worden om bijvoorbeeld via Internet betalingsopdrachten te geven; tot nu toe
kunnen alleen creditcard bezitters vaak direct de producten die zij via Internet bestellen betalen (WRR
1998).3
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1.2.3 Persoonlijke communicatiemiddelen

De telefoon was één van de eerste (zo niet de eerste) en meest ingrijpende vernieuwingen op het gebied
van ICT. In 1876 was het Alexander Graham Bell die als eerste een telefonisch contact tot stand wist te
brengen (Baudet 1986). In 1877 werden in Nederland voor het eerst door particulieren telefoons gekocht
en in 1888 kwam de eerste interlokale verbinding tot stand. Niet iedereen was meteen overtuigd van de
voordelen van de telefoon. Het duurde dan ook tot na de Tweede Wereldoorlog voor de telefoon het
communicatiemiddel bij uitstek werd. Het hebben van een telefoon werd verheven tot norm en het werd
aantrekkelijk een telefoon te hebben omdat zo op eenvoudige wijze met heel veel mensen contact gelegd
kon worden. Momenteel heeft 95 procent van de Nederlandse huishoudens een telefoon (Polman 1997).
Meer dan een eeuw veranderde er eigenlijk weinig aan het telefoontoestel, maar de laatste jaren is een
aantal ingrijpende vernieuwingen doorgevoerd. Steeds meer Nederlanders bezitten een draadloze of een
mobiele telefoon. Het aantal gebruikers van mobiele telefoons ligt momenteel op 1,3 miljoen, ongeveer
acht procent van de bevolking (WRR 1998). De PTT rapporteerde in 1996 een groei van het aantal
aansluitingen voor mobiele telefonie met 57 procent en de verwachting is dat in het jaar 2000 vijf
miljoen Nederlanders mobiel te bereiken zijn (KPN 1996).
Daarnaast kwamen er ondersteunende apparaten en diensten op de markt om permanente bereikbaarheid
verder te stimuleren. Een beller wordt steeds vaker door een antwoordapparaat of voice mail te woord
gestaan. Hij kan vervolgens een bericht achter laten voor een persoon die niet opneemt.

Het telefoonnet wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Naast de telefonie worden via de telefoon-
kabels faxen verstuurd en Internetaansluitingen gerealiseerd. Dit is mede mogelijk gemaakt doordat
telefooncentrales de afgelopen decennia steeds sneller zijn geworden, met name door het introduceren
van digitale technieken.
Faxapparaten kunnen binnen enkele minuten hele teksten naar de andere kant van de wereld versturen.
De populariteit van de fax is voornamelijk toe te schrijven aan het gebruik in het bedrijfsleven;
particulieren gebruiken de fax in veel mindere mate.
De nieuwste vorm van telefoneren is het bellen via Internet. Na installatie van speciale software op de
computer kan gebeld worden met een andere Internetgebruiker (die over dezelfde software moet
beschikken). Deze manier van bellen is geïntroduceerd in 1993 (Polman 1997). Slechts weinig mensen
maken van deze goedkope mogelijkheid gebruik; de schatting is ongeveer één procent van alle internet-
gebruikers.
De meervoudige gebruiksmogelijkheden van het telefoonnet levert binnen huishoudens soms het
probleem op van een verstopte lijn. Tijdens het versturen van een fax of een surfsessie op Internet kan de
telefoon verder niet gebruikt worden. De oplossing voor dit probleem is de zogenaamde ISDN. Het
voordeel van ISDN is dat een standaardaansluiting twee kanalen heeft. Hierdoor kan de consument
bijvoorbeeld tegelijkertijd telefoneren en Internet gebruiken. Het aantal ISDN-aansluitingen groeit snel:
in 1996 zijn er 100.000 aansluitingen bijgekomen (KPN 1996). Dit zijn zowel zakelijke als privé-
aansluitingen.   

1.2.4 Televisie

De televisie is niet meer weg te denken uit de Nederlandse huiskamers; bijna ieder huishouden heeft de
beschikking over één of meer toestellen (SCP 1996). Het televisietoestel heeft, net als de telefoon, op
zich niet zulke ingrijpende wijzigingen ondergaan. Weliswaar is de zwart-wit televisie verdrongen door
de kleurentelevisie en hebben veel van de toestellen die nu verkocht worden als extra functie teletekst,
maar verder lijken de toestellen die nu in de Nederlandse huizen staan nog erg veel op hun oudere
soortgenoten. 
Wel is het aantal zenders de afgelopen jaren enorm toegenomen. De aanleg van een kabelnet heeft
ervoor gezorgd dat huishoudens met een kabelaansluiting anno 1998 toegang hebben tot zo'n dertig
zenders. Kabelexploitanten bieden tegenwoordig verschillende soorten abonnementen variërend in het
aantal zenders dat men kan ontvangen (en daarvan afhankelijk variërend in prijs). Ook kan voor een
aantal diensten, zoals Filmnet of Canal Plus, een afzonderlijk abonnement genomen worden. Aangezien
95 procent van de Nederlandse huishoudens op de kabel is aangesloten, geldt dus dat vrijwel iedereen
toegang heeft tot een breed scala van zenders. De exploitatie van het kabelnet is overgegaan van publiek
eigendom naar particuliere ondernemingen. Op dit moment is de markt in handen van een beperkt
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aantal bedrijven. Dit heeft als nadeel dat consumenten weinig voordeel ervaren van de privatiserings-
operatie. De prijzen zijn sindsdien verhoogd en daartegen bleek weinig verweer mogelijk (SCP 1996).
Televisie is natuurlijk een grote informatiebron. Denk hierbij alleen al aan nieuws- en actualiteiten-
programma's. Daarnaast zijn veel toestellen uitgerust met teletekst. Hierop kunnen consumenten
continue op de hoogte blijven van bijvoorbeeld het laatste nieuws, het weer, de ontwikkelingen op de
financiële markten en de situatie op de weg. Ook kabelkranten kunnen op televisie nageslagen worden.
Daarnaast gaan de ontwikkelingen door. De WRR (1998:20) verwacht dat op termijn de kabelbedrijven
een grote verscheidenheid aan video-, data- en telecommunicatiediensten gaan leveren. Hierbij wordt
gedacht aan diensten zoals tele-leren en tele-winkelen.

1.3 Gebruik en gevolgen van informatie- en communicatietechnologie

De introductie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën heeft een grote impact op het
dagelijks leven van Nederlanders. Zoals uit het bovenstaande al gebleken is, is niet iedereen in het bezit
van de besproken ICT-producten. Bestaande studies concentreren zich voornamelijk op de mate van
verspreiding van verschillende producten. Naar de intensiteit waarmee deze gebruikt worden is relatief
weinig onderzoek gedaan. Samenhangen in het gebruik van een breed spectrum ICT-producten in
Nederlandse huishoudens is tot op heden geen onderwerp van onderzoek geweest. Er is dan ook weinig
bekend over de vraag of gebruikers van de ene soort ICT ook de gebruikers van de andere soort zijn. 
Dit onderzoek zal in eerste instantie beschrijvingen geven van de mate van verspreiding van ICT-
producten in de Nederlandse huishoudens en van de mate waarin van de hier aanwezige producten
gebruik wordt gemaakt. De eerste onderzoeksvraag luidt:

Vraag 1: In hoeverre zijn nieuwe vormen van informatie- en communicatietechnologie in
Nederlandse huishoudens aanwezig en in hoeverre wordt er gebruik van gemaakt? 

In het voorgaande is al duidelijk geworden dat niet alle bevolkingsgroepen in dezelfde mate nieuwe ICT
bezit en gebruikt. Sommige groepen verkeren in een gunstigere positie dan andere. De tweede
onderzoeksvraag is erop gericht om verschillen in bezit en gebruik tussen bevolkingsgroepen nader te
beschrijven. Die vraag luidt:

Vraag 2: In hoeverre hebben verschillende bevolkingsgroepen de beschikking over nieuwe ICT
en in hoeverre maken zij er gebruik van? 

Het onderzoek richt zich niet alleen op een beschrijving van het bezit en gebruik van ICT-producten in
verschillende bevolkingsgroepen. Er zal eveneens getracht worden een verklaring voor de aangetroffen
verschillen te geven. De derde vraag luidt derhalve: 

Vraag 3: Hoe zijn de verschillen in bezit en gebruik van ICT-producten tussen verschillende
bevolkingsgroepen te verklaren?

Om deze verschillen te kunnen verklaren zal aansluiting gezocht worden bij eerder onderzoek naar de
diffusie van innovaties. Centraal in deze onderzoekstraditie staat een economisch principe: mensen
zullen een innovatie aanvaarden als de baten groter zijn dan de kosten die zij ervoor moeten maken
(Rogers 1995). Bij ICT gaat het niet alleen om financiële kosten. Het is aannemelijk dat een ander soort
kosten, te weten de kosten die gemaakt moeten worden om het gebruik van ICT onder de knie te krijgen
eveneens een grote rol spelen. Met andere woorden: zoek- en trainingskosten vormen wellicht eveneens
een barrière om ICT vernieuwingen te aanvaarden.
De kosten die gemaakt moeten worden om bepaalde vaardigheden te verwerven vormen dan ook een
belangrijk element van de verklaring die in hoofdstuk 2 in detail besproken zal worden. Daar zal een
drietal soorten vaardigheden onderscheiden worden. Ten eerste de klassieke cognitieve vaardigheden of
wel literacy waarmee de vaardigheid in omgang met schriftelijke informatie in het algemeen wordt
aangeduid. De tweede soort vaardigheid is numeracy, de vaardigheid in de omgang met kwantitatieve
informatie. En ten derde is er informacy, dat staat voor de vaardigheid die iemand heeft in het omgaan
met informatie- en communicatietechnologie. 
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Eerdere studies suggereren evenwel ook dat verschillen in aanvaarding van innovaties niet
eenvoudigweg veroorzaakt worden door verschillen in financieel budget en vaardigheden tussen
individuen. Kennismaking met een product verloopt (deels) via sociale kanalen. Hierdoor wordt
informatie over nieuwe producten verspreid. De keuze om tot innovaties over te gaan wordt dan ook
door sociale interactie beïnvloed. Daarbij hebben personen in goed geïnformeerde sociale omgeving een
grotere kans om tot de adopters te behoren.

Inkomen, eigen kennis en vaardigheden en toegang tot informatie in het sociale netwerk kunnen opgevat
worden als hulpbronnen. Beschikking over deze hulpbronnen bepaald mede de kosten-baten balans en
daarmee de beslissing om een ICT-product aan te schaffen en te gebruiken. Ieder individu doorloopt in
dit beslissingsproces verschillende stadia, die door Rogers (1962, 1995) zijn als volgt zijn benoemd:
bekendheid, verleiding, besluit, evaluatie, bevestiging. Deze stadia en de factoren (hulpbronnen) die
bepalen hoe snel iemand dit proces doorloopt komen in hoofdstuk 2 uitgebreider aan bod.

Naast de kenmerken van de consumenten spelen ook de eigenschappen van de producten een rol. De
manier waarop een product op de markt gebracht wordt, beïnvloedt de verspreiding van dit product. Niet
alle producten worden op dezelfde manier aan de man gebracht. Voor een aantal producten, zoals
mobiele telefoons en voice mail, wordt veel reclame gemaakt in de media. pc's worden eveneens in
media aangeprezen, maar vinden ook hun weg naar Nederlandse huishoudens via de zogenaamde pc-
privé projecten, waarin werknemers van bedrijven met kortingen via hun werkgever een pc kunnen
aanschaffen; vaak heeft deze werkgever dan weer afspraken met een computerleverancier. Weer een
andere manier van marketing zien we bij de bankpassen; wanneer iemand een nieuwe bankpas kreeg,
zat hier automatisch een pincode bij en recentelijk worden bankpassen vrijwel standaard van een
chipknip voorzien.

De kenmerken van de consumenten aan de ene kant en de kenmerken van producenten en producten aan
de ander kant bepalen samen hoe snel een product zich in een samenleving verspreid. Een product
verovert zelden of nooit in een klap de markt; de diffusie verloopt meestal geleidelijker en, zoals reeds
beschreven is, sommige producten bedienen slechts een klein segment van de markt. De succesvolle
verspreiding van een product in een samenleving verloopt volgens Rogers (1962, 1995) via een S-
vormige curve. Aanvankelijk is het product bij een select gezelschap aanwezig, wiens voorbeeld
vervolgens door anderen wordt gevolgd tot het moment dat het moeilijk wordt om nog meer mensen
voor het product te interesseren. Na verloop van tijd is het nieuwe product bij zoveel mensen aanwezig
dat er van verzadiging gesproken kan worden. 
De curve zegt niet alleen iets over de verspreiding van een product in de samenleving, maar ook iets
over het moment dat een individu het product heeft aangeschaft ten opzichte van het moment waarop
anderen dat gedaan hebben. Bij een verdeling van de curve in vijf stadia ontstaat er een typering van de
personen die een product hebben aangeschaft. Deze typering heeft grote bekendheid gekregen. De
mensen die als allereersten een product aanschaffen worden door Rogers de 'innovators' genoemd. Deze
groep is klein van omvang. Vervolgens volgen de zogenaamde 'early adopters' die het product weliswaar
later aanschaffen dan de innovators maar die er eerder bij zijn dan de grote meerderheid. Naarmate een
product bekender wordt, zijn meer mensen bereid het product aan te schaffen en de derde groep die
Rogers onderscheidt is dan de 'early majority': de mensen die even wachten voor ze het product kopen,
maar die toch van 'de grote menigte' de eersten zijn die tot koop overgaan. Zij worden gevolgd door de
'late majority' en tot slot de 'laggards': de mensen die als allerlaatsten tot aanschaf van een product
overgaan. Rogers besteedt in zijn model niet zoveel aandacht aan welke factoren nu bepalen tot welke
groep 'adopters' iemand behoort. Wat bepaalt nu of iemand als één van de eersten een bepaald nieuw
product zal kopen of dat hij juist tot degenen behoort die dat pas als één van de laatsten doet. In
hoofdstuk 2 van dit tussenrapport zal juist op dit punt nader ingegaan worden.

Duidelijk is in ieder geval wel dat de gevolgen van ICT-innovaties niet voor iedereen gelijk zijn en
kunnen leiden tot een verscherping van sociale ongelijkheden (zie ook Van Rijsselt en Weijers 1997).
Deze gevolgen vertonen gelijkenis met de door Tichenor e.a. (1970) gesignaleerde groei van de
kenniskloof tussen mensen met een hoge en een lage sociaal-economische status. De kenniskloof-
hypothese die zij formuleren luidt als volgt (pp.159-160): "as the infusion of mass media information
into a social system increases, segments of the population with higher economic status tend to acquire
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this information at a faster rate than the lower status segments, so that the gap in knowledge between
these segments tends to increase". Degenen met een hogere sociale status, door Tichenor e.a.
geoperationaliseerd door middel van het opleidingsniveau, verwerken nieuwe informatie gemakkelijker
dan degenen met een lagere opleiding en hierdoor nemen kennisverschillen tussen hoger en lager
opgeleiden toe als er nieuwe informatie 'de wereld ingestuurd wordt'. Voor ICT, waarin
informatievoorziening een centrale rol speelt, zal deze hypothese naar alle waarschijnlijkheid opgaan. 
Daarbij geldt dat niet alleen naar verschillen in sociale status gekeken moet worden, maar ook naar
andere zaken, zoals leeftijdsverschillen. Op hoge leeftijd nemen cognitieve vaardigheden af en zullen
ouderen meer moeite hebben nieuwe informatie te verwerken (van de Goor 1998). Daarbij komt dat een
aantal ICT-producten niet eenvoudig te bedienen zijn en ook hier hebben ouderen een
achterstandspositie, zijn hebben meer moeite in het omgaan met technische apparatuur (ibid.). 

De vierde onderzoeksvraag is gericht op het feit dat de introductie van ICT kan leiden tot grotere sociale
ongelijkheid en luidt als volgt:

Vraag 4. In hoeverre leidt verschillend gebruik van nieuwe vormen van informatie- en
communicatietechnologie tot (nieuwe vormen van) sociale ongelijkheid?

Waarschijnlijk is dat de sociale ongelijkheden die veroorzaakt worden door ICT ten minste deels zullen
samenvallen met reeds bestaande vormen van ongelijkheid zoals opleidings- en inkomensongelijkheid.
Het is te verwachten dat zij die een hogere opleiding volgen beter in staat zijn zich de vaardigheden aan
te leren die nodig zijn om ICT te kunnen gebruiken. Een ruim inkomen stelt mensen aan de nieuwste
technologie aan te schaffen, informatie te kopen en daardoor op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen. Als gevolg van verschillen in de mate waarover men over allerlei hulpbronnen kan
beschikken, valt te verwachten dat in de Nederlandse samenleving met name ouderen, lager opgeleiden,
maar ook allochtonen het risico lopen verder achterop te raken als gevolg van de introductie van ICT.
Zo schreef de High Level Group of Experts (1996) in een rapport over de gevolgen van de ontwikkeling
van nieuwe technologieën: "Others face greater risks of exclusion in the future - for example the elderly,
early and active retired people, low income families, the unemployed and women".
Tegelijkertijd kan het zijn dat ICT-innovaties oude ongelijkheden doorbreken en/of nieuwe
ongelijkheden veroorzaken. Vaardigheid in het omgaan met de nieuwe ICT is iets wat pas recentelijk -
en dan nog in beperkte mate - op het schoolcurriculum is geplaatst. Voor de meeste mensen die
momenteel op de arbeidsmarkt actief zijn, geldt echter dat zij tijdens hun opleiding niet of nauwelijks
met ICT in aanraking zijn geweest. Zij zullen die vaardigheden elders moeten kunnen aanleren. Dit kan
op verschillende manieren: via formele herscholing (binnen en buiten het bedrijf), kennisverwerving in
de informele sfeer (vanuit een daarop gericht sociaal netwerk), zelfstudie en media. Hobbyisten en zij die
via hun werk met nieuwe ICT vertrouwd zijn geraakt, kunnen zo een voorsprong opbouwen.
Wat betreft het ontstaan van nieuwe ongelijkheden kan ook gedacht worden aan het ontstaan van
verschillen tussen generaties (Becker 1992; Van Rijsselt en Weijers 1997; Van de Goor 1998). Jongeren
leren sneller dan ouderen. Van de Goor (1998) geeft aan dat er verschillen zijn tussen zogenaamde
techniekgeneraties, waarbij met name de oudste generatie, de zogenaamde voortechnische generatie,
minder technische apparaten bezit (o.a. communicatiemiddelen zoals de computer, draadloze en mobiele
telefoon) dan jongere generaties. Niet alleen tussen huishoudens, maar ook binnen huishoudens kunnen
nieuwe ongelijkheden gaan ontstaan tussen ouderen en jongeren. Kinderen (en kleinkinderen) zullen al
snel hun ouders voorbij steken als het gaat om kennis van ICT. De vraag is in hoeverre deze unieke
kennis de (macht)positie van de kinderen en de ouders in het huishouden beïnvloedt.
Ook man-vrouwverschillen kunnen door ICT innovaties geaccentueerd worden. Wanneer een vrouw
bijvoorbeeld niet werkt (wat in een nog aanzienlijk deel van de Nederlandse huishoudens het geval is),
zal zij veel minder snel met ICT in aanraking komen dan haar werkende partner.

1.4 Structuur van het verslag

Het voorliggende document is een tussentijds verslag waarin de theoretische achtergrond van het
onderzoek wordt beschreven alsmede een aantal explorerende analyses wordt gepresenteerd. Het vormt
een aanzet tot het uiteindelijke hoofdonderzoek dat in het najaar van 1998 zal worden gehouden. In
hoofdstuk 2 wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek geschetst. Hierbij wordt ingegaan op
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Het gaat hier met name om de zogenaamde desk pc's. Zeven procent van de Nederlanders van 13 jaar en ouder is in het bezit van1

een laptop (Polman 1997). 
Begin 1998 had 28 procent van de Nederlandse bedrijven de beschikking over een Internet-aansluiting (NIPO Nieuwsbrief nr.2

3036, 3 juni 1998).
Voor een uitgebreide beschrijving van toekomstige ontwikkelingen in het elektronisch betalingsverkeer: zie WRR, 1998: pp. 28-3

32.
De volgende TBO's worden geanalyseerd: 1975, 1980, 1985, 1990 en 1995.4

zowel product- als consumentenkenmerken die relevant zijn om verschillen in ICT-adoptie te kunnen
verklaren. Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende toepassingen van ICT:
persoonlijke communicatiemiddelen, televisie, personal computers en Internet, en het gebruik van
elektronische betaalmiddelen. De focus van de verklaring zal dus liggen op de verspreiding van bepaalde
ICT-producten onder verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast zal kort
ingegaan worden op verwachte effecten van verschillen in ICT-gebruik op sociale ongelijkheid. In het
eindverslag van dit project zal voor sociale ongelijkheid een grotere plaats ingeruimd worden.
In hoofdstuk 3 worden resultaten gepresenteerd van secundaire data-analyses. Hier wordt het bezit van
bepaalde informatie- en communicatietechnologieën beschreven alsmede verschillen tussen huishoudens
in dit bezit. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens uit het Tijdbestedingsonderzoek (TBO) van
het Sociaal en Cultureel Planbureau.  4

Hoofdstuk 4 doet verslag van de pilot-study waarin vragen zijn getest over het gebruik en de
aanvaarding van moderne ICT door verschillende groepen huishoudens in de Nederlandse samenleving.
Deze pilot-study maakte deel uit van het survey 'Sociaal-Economische Ontwikkelingen in Nederland'.
Verslag wordt gedaan van de verspreiding van ICT-producten in verschillende groepen in de
Nederlandse samenleving. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar bezit en gebruik. De ervaringen die
zijn opgedaan met de TBO-analyses en de pilot-studie zullen in hoofdstuk 5 geëvalueerd worden in het
licht van het hoofdonderzoek dat in het najaar van 1998 zal beginnen.

Noten
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2  ICT-PRODUCTEN EN CONSUMENTEN: THEORETISCHE ACHTERGROND

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op theoretische achtergronden van de verschillen in het bezit en gebruik
van nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Daarbij zullen vragen over het wel of niet
aanschaffen van ICT-producten, over het moment van aanschaf en over de mate van gebruik centraal
staan.
Er zijn altijd mensen die niet tot de aanschaf van een bepaald product overgaan. Bovendien verschillen
mensen die dit product wel in huis halen in het moment waarop zij dat doen. Sommigen zijn er snel bij
als er iets nieuws op de markt verschijnt, anderen wachten soms zo lang dat bijna iedereen dat artikel al
bezit. Bovendien staat het bezit van sommigen op zolder te verstoffen, terwijl anderen er intensief
gebruik van maken. Dit roept de volgende vragen op:
- Hoe komt het dat sommige personen een ICT-product wel aanschaffen en anderen niet?
- Waarom gaan sommige personen snel tot adoptie over en anderen laat?
- Hoe is het te verklaren dat sommige bezitters van ICT-producten veel gebruik maken van die

bezittingen en anderen weinig?
Om deze vragen te beantwoorden kan gebruik gemaakt worden van reeds ontwikkelde theoretische
inzichten. In bestaande literatuur is al uitgebreid ingaan op de mechanismen achter verspreidings-
processen van producten.

De verspreiding en het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie kunnen worden
opgevat als processen die onder de meer algemene noemer van diffusie van innovaties bestudeerd
kunnen worden. Het pionierswerk met betrekking tot de studie van diffusie van innovaties vond al in de
jaren veertig en vijftig plaats binnen de agrarische en medische sociologie (Valente en Rogers 1995).
Ook in de communicatiewetenschappen zou de bestudering van de diffusie van innovaties een
belangrijke plaats gaan innemen. De studie van Ryan en Gross (1943) naar de verspreiding van hybride
maiszaad in twee gemeenschappen in Iowa wordt door Valente en Rogers (1995) gezien als het begin
van het diffusie-van-innovaties paradigma. In deze studie werd namelijk het empirische veldwerk voor
het eerst aangevuld met theoretische verklaringen van het diffusieproces. Vier aspecten van het
diffusieproces vormen de kern van genoemd paradigma:
1. De beslissing van een individu om tot innovatie over te gaan, inclusief de opeenvolgende stadia van

kennisname, uitproberen en adoptie;
2. De rol van informatiebronnen/kanalen bij de adoptie;
3. De S-vormige curve bij de adoptie;
4. De persoonlijke, sociale en economische kenmerken van verschillende groepen consumenten.

Door de inmiddels klassieke studie van Ryan en Gross (1943) zijn de volgende vragen centraal komen te
staan in het innovatie-diffusie-onderzoek:
1. Welke variabelen beïnvloeden het adoptieproces? Met andere woorden wat zijn de onderscheidende

kenmerken van verschillende categorieën bezitters van een product?
2. Met welke snelheid wordt een nieuwe innovatie verspreid, en welke factoren, zoals de waargenomen

eigenschappen/kenmerken van het nieuwe product, verklaren deze snelheid?
3. Welke rol spelen verschillende communicatie bronnen/kanalen in de onderscheiden stadia van het

innovatieproces?
Een belangrijke verbreding van het diffusie-onderzoek in de jaren vijftig was het werk van Coleman,
Menzel en Katz (1957) naar de verspreiding van een nieuw geneesmiddel (tetracycline) onder artsen.
Hierin werd netwerkanalyse gebruikt om de invloed van sociale factoren in het diffusieproces nader te
onderzoeken. Uit het onderzoek bleek dat zogenaamde opinieleiders een nieuwe medicijn eerder
voorschrijven dan andere artsen en dat zij bovendien meer geneigd waren om hun ervaringen met
collega´s te bespreken.
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Daarna heeft Rogers (1962, 1995) veel bijgedragen aan het populariseren van de onderzoeksuitkomsten
op het terrein van diffussie van innovaties. Hij beargumenteert dat de diffusie van innovaties een
algemeen proces is onafhankelijk van het feit of de adoptors nu boeren, artsen of andere personen zijn.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de diffusie van innovaties afhankelijk is van kenmerken van zowel
producten als consumenten. In veel diffusie-onderzoek is met beide soorten kenmerken rekening
gehouden. In onderzoek naar de diffusie van ICT-producten wordt echter regelmatig de nadruk gelegd
of op kenmerken van producten of op kenmerken van de consumenten. 
Op basis van een inhoudsanalyse van een kleine 370 onderzoeken naar de acceptatie en gebruik van
videotex onderscheiden Bouwman en Neijens (1991) een drietal typen productmodellen en een drietal
typen gebruikersacceptatie-modellen.
In het eerste productmodel wordt de nadruk gelegd op de technische aspecten van het product zoals de
gebruikersvriendelijkheid. Het tweede model is gericht op het aanbod en de gevarieerdheid van de
verschillende typen diensten en de afstemming op de potentiële gebruikers. In het derde model staat de
marketingstrategie centraal. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar een al dan niet grootschalige
introductie van het product op de markt.
Bij de drie gebruikersacceptatie-modellen staan in het eerste model de achtergrondkenmerken van de
gebruikers centraal. Nagegaan wordt wat de invloed is van bijvoorbeeld opleiding, leeftijd en inkomen
bij de adoptie. In het tweede type model wordt gekeken naar de relatie tussen de motivatie, de
informatie- en communicatiebehoefte van de gebruiker en de adoptie. In het derde type model wordt de
invloed van attitudes ten aanzien van technologie (d.w.z. kennis, ervaring en interesse) op de acceptatie
in kaart gebracht.

Uit het geïnventariseerde onderzoek blijkt dat zowel product- als consumentkenmerken van invloed zijn
op de diffusie. Wordt ieder type kenmerken apart bestudeerd dan kan een mogelijke onderlinge
samenhang echter niet onderzocht worden. In dit hoofdstuk zal een theoretisch kader geformuleerd
worden waarin de relatie tussen consumentkenmerken, productkenmerken en de beslissing tot adoptie
van ICT uiteengezet wordt. Daarbij zal aansluiting gezocht worden bij verklaringsmodellen die in het
diffusie-onderzoek, in de sociale netwerkanalyse en in onderzoek naar informatieverwerking zijn
ontwikkeld. Om inzichten uit deze verschillende theoretische tradities te integreren zal gebruik gemaakt
worden van een algemene gedragstheorie. Volgens deze theorie nemen mensen beslissingen om
bepaalde doelen te bereiken gegeven de hulpbronnen waarover zij beschikken en de restricties waarmee
zij geconfronteerd worden. De adoptie van een innovatie wordt daarbij opgevat als de uitkomst van een
beslissingsproces. In paragraaf 2.2. zal deze gedragtheorie gedetailleerder besproken worden.
Vervolgens komen in paragraaf 2.3 kenmerken van producten aan de orde. In paragraaf 2.4 worden de
beslissingen van individuen gerelateerd aan de kenmerken van producten en aan hun eigen kenmerken
(hulpbronnen). Paragraaf 2.5 en 2.6 bespreken achtereenvolgens de factoren die het moment van adoptie
beïnvloeden en de verschillen van consumptiepatronen op geaggregeerd niveau.

2.2 Adoptie als rationele beslissing

De beslissing om een bepaald ICT-product aan te schaffen kan gezien worden als een keuze waarbij
voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Uitgangspunt van dit onderzoek is dat mensen met de
keuzes die zij maken bepaalde doelen trachten te bereiken. Daarbij hebben zij de beschikking over een
beperkte hoeveelheid hulpbronnen en worden zij geconfronteerd met restrictieve omstandigheden. Dit
betekent dat mensen niet alles kunnen doen wat zij misschien zouden willen. Gegeven de beschikbare
hulpbronnen en de restricties waar zij mee geconfronteerd worden, maken zij de keuzes waarmee zij hun
doelen zo goed mogelijk realiseren. In navolging van Lindenberg (1997) gaan we ervan uit dat alle
mensen uiteindelijk dezelfde doelen nastreven, namelijk welzijn en sociale waardering. Deze aanname
betekent dat verschillen in gedrag tussen mensen verklaard kunnen worden door de verschillen in
hulpbronnen en restrictieve omstandigheden. 

Het idee dat mensen hun doelen zo goed mogelijk trachten te realiseren komt uit de economie en staat
daar bekend als het maximaliseren van nut. Economen veronderstellen daarbij - in de meest simpele
vorm van hun modellen - dat mensen nut ontlenen aan de consumptie van marktgoederen. Zij schaffen
die combinatie van marktgoederen aan die maximaal nut oplevert. Consumenten hebben echter een
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beperkt inkomen en kunnen derhalve niet alles kopen wat zij wensen. Deze restrictie bepaalt mede hun
keuze voor een pakket marktgoederen. Zij zullen uiteindelijk kiezen, volgens economen, voor die
combinatie van marktgoederen die hun zoveel mogelijk nut oplevert gegeven de inkomensrestrictie waar
ze mee te maken hebben. 

De doelen die mensen zich stellen worden door economen vaak simpelweg samengevat onder het kopje
'nut'. Doelen kunnen echter ook nader gespecificeerd worden. Het meer algemene nut wordt hier nader
uiteen gelegd in een zekere mate van welzijn en een bepaalde mate van waardering van andere mensen
(zie bijvoorbeeld Lindenberg 1997). Bij het welzijn kan men vervolgens lichamelijk en geestelijk welzijn
onderscheiden. Sociale waardering kan ook op verschillende manieren bereikt worden, namelijk door
het verwerven van status, het krijgen van gedragsbevestiging en door geliefd te worden. Het
introduceren van het idee dat mensen ook nut ontlenen aan - of streven naar - sociale waardering
betekent dat zij bij het maken van keuzes niet alleen een afweging maken wat betreft de financiële
kosten, maar dat zij ook mee laten wegen in hoeverre een bepaalde keuze hun waardering oplevert.1

Restricties en hulpbronnen kunnen dan ook ruimer gedefinieerd worden dan in het bovenstaande gedaan
is. Het streven naar sociale waardering brengt met zich mee dat mensen zich gaan aanpassen aan de
normen die in hun sociale omgeving leven.

De keuze voor bepaalde ICT-producten zou vanuit een simpel micro-economisch model kunnen worden
bestudeerd. Immers, ICT-producten zijn marktgoederen die door huishoudens kunnen worden
aangeschaft. Om bijvoorbeeld een computer te kopen heeft een consument inkomen nodig. Afhankelijk
van hoe graag hij een computer wil hebben (het nut dat hij eraan denkt te ontlenen), van de prijs van de
computer, van de prijzen van andere goederen en van het zijn inkomen zal hij wel of niet overgaan tot
aanschaf ervan. Prijzen en inkomens staan in deze verklaring centraal. De prijs is het productkenmerk
bij uitstek en het inkomen is de belangrijkste hulpbron van consumenten. 

Er zijn echter nog andere hulpbronnen en productkenmerken die een rol kunnen spelen. Een aantal ICT-
producten is bijvoorbeeld moeilijk te bedienen en doet voor gebruik een beroep op (cognitieve)
vermogens. Aannemelijk is dat niet iedereen deze vermogens in dezelfde mate bezit. De
moeilijkheidsgraad of complexiteit van het product en de cognitieve vaardigheden van de consument
kunnen gezien worden als een restrictie (c.q. hulpbron) in de keuze voor een bepaald ICT-product.
Wanneer iemand niet in staat is om een bepaald product, bijvoorbeeld een computer, te bedienen lijkt
het voor deze persoon ook weinig zin te hebben een computer aan te schaffen. Toch zijn er misschien
wel situaties waarin iemand toch besluit een computer aan te schaffen; namelijk in een situatie die
vergelijkbaar is met iemand die een goed gevulde boekenkast met ongelezen boeken heeft. In dat geval
zal iemand een computer aanschaffen om sociale waardering te krijgen. Personen van wie alle vrienden
al een computer bezitten, zullen niet achter willen blijven. Verwacht kan worden dat zij zich zullen
conformeren aan hun sociale omgeving door het product ook aan te schaffen. Hoewel het in de praktijk
misschien niet al te vaak voor zal komen, geeft dit voorbeeld wel aan dat doelen in zekere zin
uitwisselbaar zijn. Deze uitwisselbaarheid van doelen blijkt in bovenstaand geval doordat aanschaf van
de computer door de consument niet bij zal dragen aan het doel 'verhoging van het geestelijk welzijn'
maar wel aan het doel 'het krijgen van sociale waardering'. Afhankelijk van welk doel het belangrijkst
gevonden wordt, kan de keuze twee kanten uitgaan: de keuze voor aanschaf indien de consument vooral
sociale waardering nastreeft en de keuze tegen aanschaf indien de consument geen heil ziet in het
hebben van een product waar hij toch niks mee kan doen.

Naast de prijs en de complexiteit van het product zijn er ook andere productkenmerken die de keuze om
al dan niet tot adoptie over te gaan kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de 'consumentenkant':
inkomen en cognitieve vaardigheden zijn niet de enige bepalende factoren. In de volgende paragrafen
zullen we eerst ingaan op productkenmerken en vervolgens op consumentenkenmerken waarbij een link
gelegd zal worden tussen deze twee. Immers, product- en consumentenkenmerken zijn niet los van
elkaar te zien. Hierboven zagen we al dat prijs van het product en inkomen van de consument aan elkaar
'gekoppeld' zijn. Hetzelfde geldt voor de cognitieve vermogens van een consument en de complexiteit
van een product. De combinatie van product- en consumentenkenmerken bepaalt de keuze om ICT-
producten aan te schaffen en te gebruiken.
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2.3 Productkenmerken

ICT-producten verschillen onderling op een aantal punten. Om deze verschillen nader te belichten wordt
hier gebruik gemaakt van een indeling van Rogers (1995:207 e.v.). Hij onderscheidt vijf kenmerken van
producten die van belang zijn om de penetratiegraad ervan te kunnen verklaren: complexiteit, compati-
biliteit, testbaarheid, zichtbaarheid en het relatieve voordeel.  Deze vijf kenmerken zijn niet keurig te2

scheiden van elkaar, maar hangen zoals uit het onderstaande wel zal blijken, met elkaar samen.

Complexiteit 
De complexiteit van een product verwijst naar de moeite die het kost met het betreffende product om te
gaan. De veronderstelling is dat naarmate een product complexer is het zich minder snel zal versprei-
den. De vraag is vervolgens wanneer producten als complex kunnen worden aangemerkt. Van de Goor
(1998) maakt voor technische apparaten, waaronder ICT-producten ook vallen, een onderscheid naar
meerlagige en enkellagige apparaten (zie ook Docampo Rama 1997). Bij de laatst genoemde groep heeft
elke knop op het apparaat slechts één functie. De relatie tussen de handeling en het resultaat van die
handeling is duidelijk. Bij meerlagige apparaten heeft een knop veelal verschillende functies, waardoor
de relatie tussen handeling en resultaat minder inzichtelijk is. Hierdoor zijn meerlagige apparaten veelal
complexer dan enkellagige apparatuur en derhalve moeilijker te bedienen. 
ICT-producten kenmerken zich bijna allemaal door meerlagigheid. Computers, telefoons die uitgebreid
zijn met fax en/of antwoordapparaat en ook bankpassen zijn voorbeelden hiervan. Over het algemeen is
het zo dat nieuwere apparaten steeds complexer worden en een groter beroep doen op de cognitieve
vermogens van de gebruiker (Van de Goor 1998). Dit is echter niet altijd het geval, zoals het volgende
voorbeeld illustreert. Rogers (1995) concludeert dat de gepercipieerde moeilijkheidsgraad van de pc in
het begin van de jaren tachtig de penetratiegraad in de Verenigde Staten laag heeft gehouden. Pas toen
de pc gebruikersvriendelijker (gevonden) werd begon de penetratiegraad langzaam maar zeker te stijgen.
Desondanks is de pc nog steeds een van de meest complexe ICT-producten. Het is een apparaat met vele
toepassingsmogelijkheden dat een veelheid aan handelingen vergt. Bovendien veranderen de pc en de
toepassingen ervan steeds, waardoor ook steeds weer nieuwe handelingen moeten worden aangeleerd. 
Andere ICT-producten zijn minder complex. Een goed voorbeeld van een minder complex product is de
pas met pincode. De functie is duidelijk en de handelingen die gevergd worden bij de betaalautomaat
zijn relatief simpel. Bovendien is de handeling die verricht moet worden altijd hetzelfde en niet of
nauwelijks aan veranderingen onderhevig. Een draadloze telefoon kan ook beschouwd worden als een
minder complex product; in dit geval komt het met name omdat de draadloze telefoon in gebruik erg
veel op de reguliere telefoon lijkt. Derhalve hoeven geen nieuwe handelingen te worden aangeleerd om
het toestel te gebruiken.

Complexe goederen zullen - zo is de verwachting - minder snel hun weg naar de consument vinden.
Producenten van complexe producten hebben verschillende opties in hun marketing-strategie om ze
(toch) aan de man te brengen. Ze kunnen bijvoorbeeld accepteren dat hun product niet de hele markt zal
bereiken en zich richten op bepaalde segmenten van de markt: de groepen die goed kunnen omgaan met
complexe producten. Een andere optie is om producten zo mogelijk gebruikersvriendelijker te maken.
Weer een andere mogelijkheid is om het imago van het product te veranderen; sommige producten
hebben wellicht het imago lastig te bedienen te zijn, maar zijn in werkelijkheid relatief eenvoudig te
bedienen.

Compatibiliteit
De compatibiliteit van een product heeft te maken met de mate waarin het product past binnen de
leefwereld van de consument. Naarmate een product beter past bij de normen, waarden, behoeften en
eerdere ervaringen binnen een leefgemeenschap, zal de penetratiegraad ervan hoger zijn.

Religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen kunnen restricties opwerpen om tot aanschaf over te
gaan. Een duidelijk voorbeeld van een leefgemeenschap die nauwelijks technologische vernieuwingen
aanvaardt is die van de Amerikaanse Amish people. ICT zal in deze groep niet of nauwelijks een ingang
vinden. In Nederland valt op dat bijvoorbeeld streng gereformeerden relatief vaak geen televisietoestel
hebben.
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Een product moet tevens aansluiten bij de behoeften van consumenten. Wanneer een product een functie
heeft die voor veel consumenten van belang is, zal de adoptie ervan in de samenleving hoger liggen. De
functie die de pinpas heeft, geld opnemen of betalen, is voor bijna iedereen van belang. De creditcard
daarentegen heeft voor veel mensen geen extra functie in vergelijking met de pinpas. Een creditcard is
met name handig voor betalingen in het buitenland, maar niet iedereen gaat geregeld naar het
buitenland. Sinds bovendien in veel landen de pinpas gebruikt kan worden om geld te halen, lijkt de
creditcard in dat opzicht ook aan belang te hebben ingeboet. Ook de pc vervult lang niet voor iedereen
een functie, evenals de voice mail en het antwoordapparaat. 
Door duidelijk te maken welke functie een product heeft, kan ingespeeld worden op latente behoeften
van de consument. Een voorbeeld in de ICT-sfeer is een televisie-commercial die KPN Telecom in 1998
lanceerde en waarin ISDN-aansluitingen worden geïntroduceerd. Terwijl een vrouw zit te telefoneren
met een vriendin, staat haar partner ongeduldig bij de telefoon te drentelen en probeert haar ervan te
overtuigen dat hij snel iemand moet bellen. In een volgende scene wordt een moeder getoond die zit te
faxen. De oudste zoon komt binnen en moppert; hij wil de telefoon gebruiken. Op dat moment pakt de
jongste zoon, tot verbazing van zijn oudere broer, de telefoon en belt een vriendinnetje. Tijdens het
draaien van het nummer voegt hij zijn oudere broer toe: "We hebben ISDN sinds vandaag". Met deze
commercial probeert PTT Telecom de voordelen van een ISDN-aansluiting duidelijk te maken: het dient
meerdere functies tegelijkertijd en dat kan erg prettig zijn. De situaties die gekozen zijn, zijn voor veel
mensen herkenbaar. Waar een consument misschien niet 'uit zichzelf' de behoefte voelde voor een
dergelijke aansluiting, kan deze door de commercial wellicht opgeroepen worden. 

Het laatste aspect dat Rogers aan compatibiliteit onderscheidt, is de mate waarin het product aansluit bij
de eerdere ervaringen van de consument. Als dit het geval is zullen meer personen tot aanschaf
overgaan. Het gebruik van de draadloze (en ook mobiele) telefoon bijvoorbeeld vertoont overeenkomsten
met dat van de reguliere telefoon. Er zijn dus niet veel belemmeringen om het product te gebruiken. Het
aansluiten op eerdere ervaringen staat in relatie tot het complexiteitsaspect. Als iemand eerder ervaring
heeft opgedaan met een - vergelijkbaar - product wordt het minder lastig te bedienen.

Testbaarheid
Testbaarheid staat voor de mate waarin een consument vertrouwd kan raken met een nieuw product
voordat hij tot aanschaf overgaat. Naarmate de testbaarheid van een product groter is, zal de kans dat
het product aangeschaft wordt toenemen. De onzekerheid die gepaard gaat met de aanschaf van een
product, is niet voor ieder product even groot. Voor sommige producten is het harder nodig om uitgetest
te worden dan voor andere. Nu is het zo dat het ene product zich beter leent om uitgeprobeerd te worden
dan het andere product.
Wat met het uittesten van nieuwe landbouwgewassen en met een nieuwe auto mogelijk is, is bij ICT-
producten vaak moeilijker. Hier bestaan geen proefstroken en testritten. Men kan niet zomaar een
computer bij een computerzaak lenen en uitproberen. Wel kan men op het werk een pc uitproberen. Een
product kan soms ook uitgetest worden door het van vrienden of familie te lenen.
Voor producten die nog maar kort op de markt zijn, is de behoefte aan testbaarheid bij consumenten
waarschijnlijk groter; er zijn minder andere mensen die het product al hebben en daardoor heeft men
minder voorbeelden van hoe om te gaan met het product. Het opdoen van ervaring met een product door
te kijken naar anderen heeft ook weer te maken met het volgende productkenmerk dat Rogers
onderscheidt: de zichtbaarheid.

Zichtbaarheid
Dit kenmerk verwijst naar de mate waarin de resultaten van een innovatie zichtbaar zijn. Grotere
zichtbaarheid reduceert de onzekerheid over het product en leidt derhalve tot een snellere verspreiding
van innovaties.

De meest zichtbare producten kunnen in de openbare ruimte gebruikt worden. Een duidelijk voorbeeld
hiervan is de mobiele telefoon. Op straat, in de trein, in restaurants of waar dan ook zijn mensen te zien
die mobiel bellen. Dit hoeft overigens niet uitsluitend een positief effect op de adoptie te hebben. Mobiel
bellen wordt door toehoorders vaak als storen ervaren. Het feit dat in Zwitserse treinen 'telefoonvrije
zones' ingesteld worden, is een illustratie hiervan. Andere producten die in de openbare ruimte gebruikt
worden zijn betaalpassen, zoals de creditcard, en draagbare computers (laptops). 
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Het zichtbare gebruik van ICT-producten heeft ook een symbolische waarde; mensen kunnen er status
aan ontlenen. Rogers noemt dit statusaspect niet onder zichtbaarheid, maar het kan wel onder die
noemer gevat worden. Men kan zich door aanschaf van een product onderscheiden van anderen (Van de
Goor 1998). Wanneer veel mensen het betreffende product hebben, zal de symbolische waarde ervan
echter minder groot worden; immers, men kan zich niet meer van anderen onderscheiden.
Niet alle ICT-producten zijn even statusverlenend. Binnen de productgroep betaalpassen hebben
creditcards bijvoorbeeld een hoger statusverlenend vermogen dan pinpassen. Dit berust op het feit dat de
criteria om een dergelijke kaart te verkrijgen verschillen waardoor de creditcard een exclusiever product
is dan de pinpas.

Het gebruik van sommige producten is gebonden aan een vaste plaats. De pc is een voorbeeld van een
product dat bij de bezitter thuis staat. Dit betekent dat het alleen zichtbaar is voor mensen die in de
privésfeer worden toegelaten. Ook hier is er verschil in de zichtbaarheid van ICT. Hardware is over het
algemeen zichtbaarder dan software. De pc als apparaat is voor alle gasten zichtbaar, maar welke
software is geïnstalleerd is niet van buitenaf te zien. Rogers (1995) beweert dat de meeste software er
derhalve langer over doet om de markt te veroveren dan (vernieuwingen in) de hardware.
Een product wordt niet alleen zichtbaar omdat andere mensen het gebruiken. Ook reclamecampagnes
kunnen producten onder de aandacht brengen en laten zien wat de mogelijkheden van het product zijn.
De eerder beschreven tv-reclame voor ISDN-aansluitingen is daar een voorbeeld van.

Relatief voordeel
Het laatste productkenmerk dat Rogers noemt is het zogenaamde relatieve voordeel. Hiermee wordt
bedoeld de mate waarin de innovatie als beter gezien wordt dan zijn voorganger of dan een alternatief
product met dezelfde functie. Zo kan het relatieve voordeel van een tekstverwerker ten opzichte van een
typemachine worden bekeken, of het voordeel van een pinpas boven betaalcheques. Het gaat er
uiteindelijk om dat de kosten-baten analyse voor het nieuwe product gunstiger uitvalt dan voor zijn
voorganger. Naarmate het relatieve voordeel van een product groter is, zal de penetratiegraad van het
betreffende product ook groter zijn.
Bij het relatieve voordeel kan in eerste instantie kan aan prijsvoordeel gedacht worden. De prijs van een
product is vaak een (mede-) bepalende factor voor het al dan niet aanschaffen ervan. Maar prijs alleen
zegt natuurlijk niet alles; kosten en baten kunnen ook in de sociale sfeer liggen. Door aanschaf van een
product kan iemand meer prestige krijgen (zie ook onder 'zichtbaarheid'). 
De cd-speler is een voorbeeld van een product dat een voorganger had waarmee het de functie weliswaar
deelde maar waarvan het in een aantal opzichten duidelijk verschilde: de platenspeler (zie ook Hansman
1996). De geluidskwaliteit van de cd-speler is duidelijk beter dan van de platenspeler en een cd
beschadigt een stuk minder snel dan een langspeelplaat. Daarnaast heeft een cd meestal een langere
speelduur dan een langspeelplaat. Daartegenover stond dat cd's aanvankelijk veel duurder waren dan lp's
en dat in het begin het assortiment voor cd's veel kleiner was dan voor lp's. Blijkbaar wogen de
voordelen van de cd op tegen die van de platenspeler gezien het feit dat na verloop van tijd de cd de lp
heeft verdrongen in de platenzaken.
Het relatieve voordeel geldt bijvoorbeeld ook voor de nieuwe processors die steeds voor computers op de
markt komen. De Pentium processor die sinds 1994 op de markt is, is niet (veel) duurder dan een oudere
soort (bijvoorbeeld 486) maar heeft wel als voordeel dat hij sneller is. De voordelen wegen dan
ruimschoots op tegen de nadelen - een eventueel iets hogere prijs. 
Rogers (1995: 245) geeft aan dat de snelle doorbraak van de mobiele telefoon in de Verenigde Staten
voor een deel te verklaren is vanuit het grote relatieve voordeel dat deze telefoon heeft ten opzichte van
de reguliere telefoon. De mobiele telefoon spaart tijd; men kan bijvoorbeeld ook in de auto bellen en zo
dus twee dingen tegelijk doen: zich vervoeren en contacten onderhouden. In het drukke Amerika waar,
zeker in de steden, iedereen haast lijkt te hebben zijn dit belangrijke voordelen. Daarnaast is de bezitter
van een mobiele telefoon niet gebonden aan een vaste plaats om gebeld te worden. In de Verenigde
Staten is de mobiele telefoon daarbij, vanaf het begin dat het product op de markt was, een
statussymbool geweest; in Nederland lijkt dit veel minder het geval. Toen de mobiele telefoon
vervolgens ook nog goedkoper en kleiner werd gemaakt, werd de penetratiegraad nog eens extra
vergroot. Tot slot een voorbeeld in de sfeer van het elektronisch betalingsverkeer. Pinpassen hebben in
grote vaart de markt veroverd. Dit is waarschijnlijk mede te danken geweest aan het relatieve voordeel
van deze pas tegenover het geld ophalen aan het loket bij bank of postkantoor. Het grootste voordeel was
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wellicht dat men niet meer gebonden was aan de openingstijden van banken en postkantoor. Dit
voordeel werd nog groter toen op veel plaatsen geldautomaten kwamen. Dichtbij huis 24 uur per dag
geld kunnen halen, is iets wat vijftien jaar geleden een luxe leek maar nu de alledaagse gang van zaken
is. Een ander voordeel is dat men wanneer met een grote aankoop wil doen niet meer met grote
bedragen of met een pakket cheques op pad hoeft, maar voldoende heeft aan dat ene pasje waarmee men
in de winkel in één keer het bedrag kan betalen. 

2.4 Kenmerken van consumenten

De acceptatie van nieuwe informatie en communicatietechnologie is niet alleen afhankelijk van
kenmerken van de producten, maar tevens van kenmerken van de gebruikers. Zoals in de inleiding van
dit hoofdstuk al is aangegeven beschikken mensen over hulpbronnen die het gebruik van ICT meer of
minder aantrekkelijk maken. Omdat mensen in uiteenlopende mate over deze hulpbronnen beschikken,
verschillen zij in de adoptie van nieuwe ICT. De verdeling van hulpbronnen heeft niet alleen betrekking
op de hoeveelheid, maar ook op het soort van hulpbronnen waarover men beschikt. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen culturele, sociale en materiële hulpbronnen.

Culturele hulpbronnen
In de voorgaande paragraaf is de complexiteit van ICT als een productkenmerk opgevoerd dat de
diffusie ervan beïnvloedt. Of mensen tot de aanschaf van moeilijk te bedienen apparatuur overgaan is
mede afhankelijk van hun vermogen deze te hanteren. Het gebruik van ingewikkelde apparaten
veronderstelt dus de aanwezigheid van bepaalde gebruikersvaardigheden. Deze vaardigheden worden
hier opgevat als een specifieke vorm van culturele hulpbronnen, ook wel aangeduid als human capital.
Culturele hulpbronnen zijn vermogens die mensen hebben tot het omgaan met symbolen en informatie
en waardoor hun maatschappelijk functioneren en dus hun succes beïnvloed wordt; daarnaast is het
plezier dat zij aan bepaalde activiteiten kunnen ontlenen van belang.

Van oudsher is het de vaardigheid in omgang met schriftelijke informatie die de communicatie en
informatieoverdracht beïnvloedde. Mensen moesten leren lezen en schrijven om over enige afstand met
elkaar contact te kunnen onderhouden. Deze klassieke culturele vaardigheden worden ook wel
aangeduid met de term literacy. Later kwam daar de vaardigheid in de omgang met kwantitatieve
informatie, numeracy, bij. Tegenwoordig zijn andere vaardigheden belangrijk geworden, namelijk de
omgang met informatie- en communicatietechnologie. Deze vaardigheden zullen hier aangeduid worden
met de term informacy. Hieronder valt naast specifieke kennis en eigen vaardigheden, ook de eerdere
ervaring en de vertrouwdheid met nieuwe technologie. 
Aangenomen kan worden dat naarmate personen over meer informacy beschikken ze meer gebruik
zullen maken van ICT. Dit geldt des te meer naarmate de complexiteit van de technologie toeneemt.
Deze relatie tussen de complexiteit van de technologie en de informacy van (mogelijke) gebruikers
vraagt om een nadere toelichting. Hier zal gebruik gemaakt worden van de
informatieverwerkingstheorie die eerder is ontwikkeld om cultuurparticipatie te verklaren (Ganzeboom
1984, 1989). In deze theorie worden cultuuruitingen opgevat als een aanbod van stimuli of informatie
dat moet aansluiten bij de culturele competentie van bezoekers wil men plezier aan dit bezoek beleven.
Ook ICT kan als een aanbod aan stimuli of informatie opgevat worden. Het tot zich nemen van die
informatie zou volgens de informatieverwerkingstheorie een bepaalde prikkeling (arousal) te weeg
brengen. Deze theorie veronderstelt dat iedere prikkel een bepaalde mate van activering met zich
meebrengt. Wanneer iemand niet voldoende geactiveerd wordt, dan slaat de verveling toe. Een te hoge
mate van activering leidt tot verwarring, terwijl een optimaal activeringsniveau tot geboeidheid leidt.
Deze verschillen in activeringsniveau worden toegeschreven aan verschillen in complexiteit van het
aanbod en aan de vermogens van personen om complexe informatie te verwerken. Voor ieder individu
zou daarbij een optimaal niveau van prikkeling bestaan. Personen met een meer dan gemiddelde
informatieverwerkingscapaciteit (in het geval van ICT gebruik is dat informacy) zullen dit optimum
ervaren bij een complexer aanbod dan personen met minder capaciteiten. Vaak is het problematisch om
de informatiecapaciteit van mensen direct te meten. Daarom wordt in kwantitatief onderzoek het
opleidingsniveau van de ondervraagden regelmatig als indicator gebruikt. Dit impliceert dat hoger
opgeleiden meer talent en vaardigheden bezitten en derhalve eerder en vaker overgaan tot de aanschaf
en het gebruik van complexe nieuwe ICT.
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Dat opleiding vaak als indicator voor informacy wordt gebruikt is begrijpelijk. Het onderwijs is bij
uitstek de plaats waar culturele hulpbronnen verworven worden. Dat gold vroeger al voor literacy en dat
geldt tegenwoordig steeds vaker ook voor informacy. Literacy verwerft men vooral in het basisonderwijs,
terwijl informacy relatief veel aandacht krijgt in het hoger onderwijs. Bij dit laatste zijn er nog
verschillen tussen de verschillende opleidingsrichtingen. Aangenomen kan worden dat scholieren en
studenten in alfa-richtingen minder met ICT in aanraking komen dan beta-scholieren en studenten.
Uitgebreidere kennismaking met ICT in het onderwijs komt vooral diegenen toe die eerder al door een
technische aanleg voor een beta-opleiding hebben gekozen. 
Reeds verworven competentie wordt in beroepsloopbanen dan weer verder benut en uitgebouwd.
Beroepskeuze sluit veelal bij het gevolgde type onderwijs aan en verschillen in reeds verworven
vaardigheden zullen in de beroepspraktijk vergroot worden. Personen met beta-opleidingen die
werkzaam zijn in technische beroepen zullen eerder complexere apparatuur aanschaffen dan personen
met een andere opleiding en personen werkzaam in andere beroepen. Omdat mannen nog steeds vaker
technische opleidingen en beroepen kiezen dan vrouwen zullen mannen - vanuit dit oogpunt - over meer
informacy beschikken dan vrouwen.
Een andere plaats waar culturele hulpbronnen verworven worden is het gezin waarin men opgroeit.
Ouders dragen tot op zekere hoogte het vermogen om met complexe informatie om te gaan over op hun
kinderen. Ook hier wordt in empirisch onderzoek het opleidingsniveau van de ouders gebruikt als een
indicator van hun vaardigheden. Kinderen van hoog opgeleide ouders wordt aldus een groter
informatieverwerkingsvermogen toegeschreven dan kinderen van laag opgeleide ouders.

Omdat aangenomen kan worden dat het gevolgde onderwijs een belangrijke invloed heeft op het
verwerven van informacy is het ook belangrijk te weten in welke periode men naar school is gegaan.
Personen die na 1960 zijn geboren hadden een veel grotere kans om tijdens hun schoolloopbaan met
ICT in aanraking te komen dan mensen die daarvoor geboren zijn. Voor de personen die in periode na
1960 zijn opgegroeid is een aantal etiketten bedacht. Sackmann en Weymann (1994) spreken over een
techniekgeneratie en Van de Goor (1998) over een digitale generatie. Het begrip generatie is door
Becker (1992, 1997) in navolging van Mannheim (1955) omschreven als een verzameling
geboortecohorten die in hun formatieve periode dezelfde belangrijke gebeurtenissen heeft meegemaakt
en daarvan effecten vertoont op houding en gedrag op allerlei terreinen. Op basis van het generatie-idee
zou dus verwacht mogen worden dat de gedeelde ervaringen met ICT en de verworven vaardigheden in
het latere leven van de digitale generatie zullen doorwerken. Of deze digitale generatie inderdaad haar
gewoonten vasthoudt bij het ouder worden kan nu nog niet nagegaan worden. Daarvoor moet gewacht
worden tot deze generatie met pensioen gaat. 
Op dit moment kunnen wel ouderen die in het onderwijs niet met ICT vertrouwd zijn geraakt
vergelijken met jongeren die deze vaardigheden in uiteenlopende mate wel hebben meegekregen. Op
oudere leeftijd gaan bovendien de algemene cognitieve vaardigheden van individuen achteruit. Dit
betekent dat ouderen meer moeite met het verwerken van complexe informatie. Vooral de moderne
digitale apparatuur met meerlagige interfaces zouden ouderen voor problemen stellen (Van Goor 1998).
Daarnaast zijn ouderen in verband met fysiek belemmeringen meer aan huis gebonden en daardoor
sterker dan jongeren aangewezen op die ICT-producten die geen beroep doen op hun fysieke mobiliteit. 

Sociale hulpbronnen
Een tweede type hulpbronnen wordt gevormd door de sociale hulpbronnen. Sociaal kapitaal, zoals
sociale hulpbronnen ook wel worden genoemd, wordt omschreven als de resultante van (a) het aantal
mensen dat bereid is steun te verlenen, (b) de hulpbronnen die op deze wijze gemobiliseerd kunnen
worden, en (c) de mate waarin deze personen tot steun bereid of verplicht zijn (Flap 1987). 
Toegepast op het terrein van de ICT kunnen de relevante sociale hulpbronnen omschreven worden als
het aantal mensen in iemands sociale omgeving dat zelf nieuwe ICT- producten bezit, de vaardigheden
(met name informacy) die op deze manier aangesproken kunnen worden, en de mate waarin deze
personen in de gelegenheid zijn om informatie over ICT te geven. Of deze netwerkcontacten ICT
bezitten en er informatie over kunnen verschaffen is onder andere afhankelijk van hun financiële
vermogens en van hun beschikbare vrije tijd. Iemand zal eerder nieuwe ICT aanschaffen als meer
personen in zijn persoonlijke netwerk hierover beschikken, als deze kennissen over meer informacy
beschikken en als zij meer tijd hebben om advies te geven. Personen die contact hebben met zogenaamde
opinieleiders, dit wil zeggen personen die relevante informatie over ICT-producten kunnen geven of die
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behulpzaam kunnen zijn bij het leren gebruiken (Lazarsfeld e.a. 1948; Coleman e.a. 1966), zullen
gestimuleerd worden om tot aanschaf over te gaan. De sociale omgeving schept dus mogelijkheden of
juist beperkingen om in meer of mindere mate van ICT gebruik te maken.

Netwerkcontacten spelen derhalve een rol bij de aanschaf van ICT. Deze aanschaf brengt een aantal
risico´s met zich mee die de consument niet allemaal kan overzien (Bettman 1979). Deze onzekerheid
kan te maken hebben met de kosten van het product, met het functioneren ervan en met de sociale
acceptatie ervan in bredere kring. Soms volgen de verschillende versies van een product elkaar in zo'n
snel tempo op dat de consument kan vrezen bij aanschaf al een bijna verouderd product aan te schaffen.
Zo'n verwachting kan aankoop in de weg staan (Nooteboom 1990). 

De onzekerheid die men heeft over de resultaten van het product is afhankelijk van productkenmerken
en van het vermogen om deze onzekerheid te reduceren bij de consument. Bij producten die men van te
voren kan uitproberen, die beter aansluiten bij de normen en waarden van die persoon en die meer
zichtbaar zijn, is de onzekerheid lager. De onzekerheid over de aanschaf en het gebruik van een product
kan men reduceren door meer informatie in te winnen. Wie bijvoorbeeld zijn geld wil uitgeven aan een
computer zal eerst een aantal risico's trachten te reduceren. Men zal willen weten of men in staat is de
computer te bedienen, of dat deze niet te snel veroudert en of de computer wel datgene kan waarvoor
men hem wil aanschaffen. In sociale contacten kan de onzekerheid over de kosten en over de voordelen
van de aanschaf verminderd worden (Coleman e.a. 1966; Marsden en Podolny 1990). Dergelijke
onzekerheden kunnen natuurlijk ook via andere, meer formele, kanalen gereduceerd worden.
Voorbeelden van deze kanalen zijn de massamedia, verkopers van producten en wetenschappelijke
literatuur. De mate waarin individuen via anderen over informatie kunnen beschikken beïnvloedt dus
hun keuze.

Sociale contacten fungeren niet alleen als bron van informatie, maar ook als bron voor sociale
waardering. Functies van bepaalde producten zijn mede gekoppeld aan de waarde die deze hebben in
een sociale context. Wie vaak klachten krijgt over zijn onbereikbaarheid zal eerder overgaan tot de
aanschaf van een antwoordapparaat of een mobiele telefoon. Mensen nemen die gedragingen over
waarvan ze veronderstellen dat het hun goedkeuring zal opleveren in de groep waarin zij leven en met
name van de personen die zij als belangrijk beschouwen (Burt 1987). Positieve feedback over de
aanschaf van ICT kan vervolgens bijdragen tot gevoelens van sociale welzijn.

Naast het verwerven van waardering in de groep waar iemand bij wil horen, kunnen bepaalde producten
en gedragingen ook gebruikt worden om zich van anderen te onderscheiden. Met name luxe artikelen
kunnen dienst doen als statussymbool. Dure producten verschaffen de bezitters een zekere status als deze
goederen ten minste zichtbaar zijn voor anderen. In vroegere tijden vond deze verspreiding van luxe
goederen altijd top down plaats. De maatschappelijke elite (de adel) beschikte er als eerste over.
Innovaties waren namelijk veelal het resultaat van een inzet van hulpbronnen (vrije tijd, financieel
vermogen en intellectuele capaciteit) die geconcentreerd waren bij de elite. Daarna volgde de rijke
burgerij. Zodra deze cultuurgoederen in brede lagen van de bevolking verspreid raakten, had het
vermogen om zich met behulp van deze goederen te onderscheiden afgedaan. In zulke gevallen wordt
gesproken over 'gezonken of dalende cultuurgoederen' (Naumann 1922; Munters 1977). 
Toen na de Tweede Wereldoorlog onder invloed van democratiseringsprocessen de welvaart over
bredere lagen van de bevolking verdeeld werd, kreeg ook de gewone man meer en meer beschikking
over voorheen schaarse hulpbronnen. Wat het democratiseringsproces echter niet kon doven, was het
verlangen om zich van anderen te onderscheiden. Door een afwijkende levensstijl kon een elite nog
steeds haar rijkdom demonstreren. De gedragingen en bezittingen van deze elite waren vaak goed
zichtbaar in de openbare ruimte. Veblen spreekt hier over 'conspicious consumption'.
Bourdieu (1984) onderscheidt twee soorten elites die van elkaar verschillen door de inzet van
uiteenlopende soorten kapitaal. De economische elite is vooral rijk aan inkomen en materieel bezit. De
culturele elite put haar rijkdom uit culturele competentie. Verondersteld kan worden dat vooral personen
uit de economische elite tot de voorlopers op ICT terrein zullen behoren. Dit leidt tot de hypothese dat
luxe ICT-producten met een hoge zichtbaarheid vooral aangeschaft zullen worden door personen met
een hoog inkomen en/of een hoge economische beroepsstatus. Deze voorspelling is nauwelijks te
onderscheiden van de voorspelling op basis van theorie over micro-economische consumentengedrag dat
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personen met een hoog inkomen vaker dure producten zullen kopen. Of mensen luxe goederen
aanschaffen om hun symboolwaarde is echter misschien niet zozeer af te lezen aan hun eigen sociaal-
economische status maar beter aan de kenmerken van hun sociale omgeving. Producten krijgen immers
pas een - hoge - symbolische waarde als de sociale omgeving er belang aan hecht. Dit betekent dus dat
luxe ICT- producten met een hoge zichtbaarheid vooral aangeschaft zullen worden door personen die
vrienden hebben met een hoge sociaal-economische status.

Doordat de welvaart tegenwoordig meer dan vroeger gespreid is over de gehele bevolking is inkomen
niet altijd meer doorslaggevend bij de aanschaf van dure producten. Ook personen uit de lagere
statusgroepen kunnen al snel gebruik maken van nieuwe consumentenelektronica. De televisie vond,
evenals de radio eerder, relatief snel ingang onder personen met een lage scholing of lage sociale status
(Knulst en Kalmijn 1988: 34). Het duurde even voordat de hogere statusgroepen even massaal tot de
aanschaf van deze overdrachtstechnieken overgingen. Bij producten en ideeën die zich bottom up
verspreiden wordt ook wel gesproken over stijgende cultuurgoederen.
Deze weerlegging van de 'zinkende cultuurgoederen' hypothese roept de vraag op naar een verklaring.
Hoe is het mogelijk dat sommige dure consumptiegoederen als eerste in de lagere statusgroepen ingang
vinden? De functie van eenzelfde product kan in verschillende groepen uiteenlopend gewaardeerd
worden. De eerste radio's en de televisies waren statussymbolen, waarvan - gezien de hoge prijs - de
snelste verspreiding onder de hogere statusgroepen verwacht had mogen worden. Toch waren de lagere
statusgroepen bij de early adopters en de early majority oververtegenwoordigd. Radio en televisie hadden
echter nog een andere functie, namelijk die van het genereren van vrijetijdsvermaak. Aangenomen zou
kunnen worden dat veel radio- en televisieprogramma's in de lagere statusgroepen meer kijkplezier te
weeg brachten dan in de hogere statusgroepen (vgl. Knulst en Kalmijn 1988: 78). Bovendien kon de
laatste groep zich ook beter lezend of op nog andere wijze vermaken. De verspreiding van nieuwe
producten in verschillende groepen is afhankelijk van het relatieve gewicht van de doelen (i.c. status
versus kijkplezier) die men ermee kan bereiken in combinatie met de beschikbare alternatieven.

De bredere context van sociale interactie
Tot nu toe is steeds gesproken over de sociale relaties die een persoon met mensen in zijn omgeving
heeft en de mate waarin deze netwerkcontacten het doelbereik van die persoon vergemakkelijken. De
structuur van deze sociale context is mede van invloed op het plezier en de sociale waardering die door
interactie verworven kunnen worden. Twee belangrijke structuurkenmerken van persoonlijke netwerken
zijn de dichtheid en de homo- of heterogeniteit.

De dichtheid van het persoonlijke netwerk heeft betrekking op de mate waarin de netwerkleden
onderling met elkaar omgaan. Open en gesloten netwerken kunnen worden onderscheiden. In gesloten
netwerken hebben familieleden, vrienden, collega's etc. ook contacten met elkaar: iedereen kent elkaar,
spreekt elkaar of onderneemt samen activiteiten. In open netwerken komen zulke contacten weinig voor.
Personen in gesloten netwerken zijn meer op de eigen groep gericht, onderschrijven meningen en doelen
die in hun groep bestaan en conformeren zich aan groepsnormen. Voorspelbaarheid en consistent
gedrag vormen de basis voor hun vertrouwen in anderen. Personen met een open netwerk hechten meer
aan autonomie, eigen meningsvorming en streven eigen doelen na, desnoods tegen sociale druk in.
Volledig gesloten en volledig open netwerken zijn ideaaltypen die elk aan een uiterste van het
'dichtheidscontinuum' liggen. 
De invloed van de dichtheid van sociale netwerken is voelbaar in de neiging om te conformeren aan een
gedeelde norm of praktijk. Gegeven een bepaalde omvang van het persoonlijke netwerk en een bepaalde
mate van informacy zullen personen in gesloten netwerken zich sterker gebonden voelen aan de
groepsnormen dan personen met een open netwerk. Die normen kunnen voorschrijven dat men in het
bezit dient te zijn van bepaalde ICT. De verwachting is dan ook dat naarmate meer personen in iemands
persoonlijke netwerk over een product beschikken en naarmate deze personen meer contact met elkaar
hebben, des te groter de druk is om te conformeren en dus ook tot aanschaf van ICT over te gaan.

De homo- of heterogeniteit van persoonlijke netwerken heeft betrekking op de overeenkomsten en
verschillen tussen netwerken op een aantal sociaal-demografische kenmerken zoals opleidingsniveau,
beroepstatus, soort werk, godsdienstige overtuiging. In homogene netwerken vertonen mensen veel
gelijkenis. In heterogene netwerken lijken zij juist niet op elkaar. De mate van homo/heterogeniteit
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beïnvloedt de verspreiding van ICT (zie ook Rogers en Kincaid 1981). In heterogene netwerken zullen
normen waarschijnlijk minder strikt zijn alleen al om het feit dat de kans dat normen van netwerkleden
onderling verschillen groter zal zijn dan in homogene netwerken. Derhalve zal de invloed die de
netwerkleden hebben op het gedrag van de ander minder sterk zijn dan in homogene netwerken. In een
homogeen netwerk waarin veel mensen ICT-producten bezitten is de kans dat niet-bezitters ook tot
aanschaf overgaan groter dan in een heterogeen netwerk met veel ICT-bezitters. 
De invloed die de samenstelling van het netwerk heeft op de keuzes die een individu maakt, hangt ook
af van de kenmerken van het individu zelf. Wanneer bijvoorbeeld een laag opgeleid iemand een
heterogeen netwerk heeft, zal de kans dat hij een computer aanschaft groter zijn dan wanneer hij een
homogeen netwerk heeft. Hiervoor kan de volgende uitleg gegeven worden. Lager opgeleiden worden
verondersteld minder snel een computer aan te schaffen dan hoger opgeleiden (zie onder 'culturele
hulpbronnen'). Lager opgeleiden met een homogeen netwerk zullen minder kennissen hebben die een
computer hebben en zullen om een aantal redenen zelf ook minder snel een computer aanschaffen. Een
reden is bijvoorbeeld dat zij minder informatie bij hun netwerkleden kunnen halen en daardoor hun
onzekerheid over de aanschaf van een computer minder goed kunnen reduceren. Ook zal de druk vanuit
het homogene lager opgeleide netwerk om een computer aan te schaffen niet groot zijn. Een lager
opgeleide in een heterogeen netwerk heeft ook hoger opgeleiden in het netwerk, die vaak wel een
computer hebben. Hierdoor zijn de mogelijkheden van deze lager opgeleide om aan informatie te komen
en om onzekerheden te verkleinen groter. Volgens dit mechanisme zal voor hoger opgeleiden een
heterogeen netwerk de kans op aanschaf van een pc verkleinen, terwijl een homogeen netwerk bij hoger
opgeleiden deze kans juist doet toenemen.

De invloed van urbanisatiegraad
De kans om personen met veel informacy te kennen is mede afhankelijk van waar de verschillende
netwerkleden wonen. Hägerstrand (1967) spreekt hier van een ´neighborhood effect´: de kans op adoptie
van een innovatie neemt toe naarmate de geografische afstand tussen bezitter en niet-bezitters van het
product afneemt. Daarbij kan de volgende assumptie gemaakt worden: deze afstand is gemiddeld kleiner
in sterk geürbaniseerde gebieden, vooral de grote steden. Het effect van nabijheid gecombineerd met
deze assumptie levert het zogenaamde 'hierarchical diffusion effect' op: nieuwe goederen verspreiden
zich eerst in grote steden en van daaruit naar kleine centra in urbane omgevingen (Hägerstrand 1967). 
Ook in Nederland werden nieuwe technische vindingen als eerste verspreid in plaatsen waar reeds een
groot potentieel aan mensen en hulpbronnen voorhanden was: de grotere steden. Reeds in de tweede
helft van de vorige eeuw vonden fotografie, film of geïllustreerde tijdschriften als eerste klandizie onder
de stedelijke massa's. Ook de infrastructuur voor de levering van elektriciteit, telefoon en radiodistributie
werd het eerst in de verstedelijkte gebieden aangelegd (Baudet 1986). In het Sociaal en Cultureel
Rapport 1996 wordt over deze periode gesproken als de eerste fase van de mechanisering van
particuliere huishoudens. Ook nieuwe vormen van luxe en ontspanning vonden in de beginfase vooral
ingang in de steden. 
In de tweede helft van de twintigste eeuw werd het echter minder noodzakelijk om dicht bijeen te wonen
teneinde van geavanceerde apparatuur te kunnen profiteren. Een fijnmazig netwerk van
energievoorziening, communicatie en transport heeft de basisvoorzieningen voor het moderne comfort
binnen ieders bereik gebracht (SCP 1996). Hoewel de infrastructurele toerusting hen niet meer
automatisch op voorsprong zet, blijken stedelingen ook bij de aanschaf van de recent geïntroduceerde
apparatuur (videorecorder, videocamera, pc) enigermate voorop gelopen te hebben. De inwoners van de
vier grote steden waren oververtegenwoordigd onder de 'early adopters' van videorecorder, videocamera,
cd-speler en personal computer. Mogelijk was de aanwezigheid van ondersteunende faciliteiten bij de
adoptie van elektronische media en communicatieapparaten van belang. Bij de videorecorder heeft de
eerdere ontvangstmogelijkheid van kabeltelevisie en de eerdere aanwezigheid van videotheken
waarschijnlijk nog een belangrijke rol gespeeld. Bij de verdere penetratie van toestellen, zoals spreekt uit
de peilingen van jonger datum, zijn de stedelingen veelal ingelopen door inwoners uit kleinere plaatsen
(SCP 1996). Vraag is dan ook of voor de nieuwe ICT-producten het 'hierarchical diffussion effect' nog
steeds zal opgaan. Iedereen in Nederland kan kennis maken met de nieuwe producten via media als
televisie en krant. Bovendien is ook de infrastructuur dusdanig dat ICT-producten binnen ieders bereik
liggen.

Materiële hulpbronnen: geld en tijd
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In de inleiding van dit hoofdstuk is al aangegeven dat de keuze voor aanschaf en gebruik van ICT mede
zal afhangen van de hoeveelheid geld en tijd die een persoon te beschikking staat. ICT-producten zijn
luxe goederen. Het is een bekend gegeven dat naarmate iemands inkomen hoger is hij een groter deel
van het inkomen uitgeeft aan luxe producten. Derhalve ligt het voor de hand te veronderstellen dat
naarmate het inkomen van iemand hoger is, de kans groter is dat hij ICT-producten zal aanschaffen.
Naast het inkomen is ook de prijs van een product van invloed op de keuze een product al dan niet aan
te schaffen; sommige producten liggen binnen het financiële vermogen van velen, terwijl andere
producten er juist buiten vallen. De verwachte positieve samenhang tussen inkomen van een individu en
aanschaf van een product zal sterker worden naarmate de prijs van het product hoger is. Eenzelfde
redenering gaat op voor het vervangen van een bepaald apparaat door een verbeterde nieuwe versie. Ook
deze vervangingskosten zijn gerelateerd aan het huishoudensinkomen.

Inkomen hangt (deels) samen met een andere materiële hulpbron, te weten tijd. Om een inkomen te
verdienen, moet meestal tijd besteed worden aan betaald werk. Dit betekent dat naarmate iemand meer
uren betaald werkt, hij zijn inkomen kan verhogen en hiermee meer producten kan aanschaffen. In feite
ruilt een individu in dat geval vrije tijd in voor geld. Immers, tijd besteed aan betaald werk kan niet vrij
besteed worden. Dit zou betekenen dat werkenden meer ICT-producten zouden aanschaffen dan niet-
werkenden, om de simpele reden dat zij meer inkomen hebben en dus meer ICT-producten kunnen
kopen. Deze constatering verdient echter enige nuancering. ICT-producten, zijn net als media,
producten die in de vrije tijd gebruikt worden. Naarmate men meer vrije tijd heeft, is het dus
aantrekkelijker om (bepaalde) ICT-producten te hebben, simpelweg omdat men meer tijd heeft om er
iets mee te doen. Het is bijvoorbeeld bekend dat de hoeveelheid vrije tijd van invloed is op de
mediaconsumptie. Dat blijkt onder meer uit de tijd die gepensioneerden naar de televisie kijken. Deze
personen die ruim in de vrije tijd zitten - en niet meer hoeven te werken voor een inkomen - zijn de
grootste consumenten van televisieprogramma's (Rubin en Rubin 1981; Knulst en Kalmijn 1988).
Niet iedereen hoeft te werken voor een inkomen en mede daardoor is de hoeveelheid vrije tijd die
mensen beschikbaar hebben ongelijk verdeeld onder de bevolking. De hoeveelheid vrije tijd is mede-
afhankelijk van de levensfase waarin iemand zich bevindt. Beroepsarbeid vindt tegenwoordig veelal
plaats in een levensperiode waarin ook andere 'carrières' in het leven, zowel op de relatiemarkt als de
woningmarkt, veel tijd en aandacht vergen. In deze levensfase trouwen veel mensen of gaan
samenwonen, krijgen kinderen, en verhuizen naar een ruimere woning. Al deze beslissende en
tijdrovende gebeurtenissen worden samengebald in een betrekkelijk korte tijd van het leven. Deze
opeenhoping van diverse werkzaamheden en verplichtingen is met name te vinden onder de beter
opgeleiden in de leeftijd van twintig tot vijftig jaar. Naast de mensen die het druk hebben is er ook een
groep die relatief veel vrije tijd heeft. Na het vijftigste levensjaar wordt het rustiger. Men hoeft niet meer
zoveel voor de kost te werken, onder andere door VUT-, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheids-
regelingen, en de kinderen hebben meestal het ouderlijk huis verlaten. In dit 'lege nest stadium' neemt
de omvang van de vrije tijd toe. Na de pensionering op vijfenzestigjarige leeftijd komt men nog ruimer
in de vrije tijd te zitten. Daar staat tegenover dat dan langzamerhand de ongemakken van de leeftijd
toenemen.
De mate van gebondenheid kan, zo blijkt impliciet uit het voorgaande, onder meer vastgesteld worden
uit gegevens over de gezinssituatie; de tijdsdruk is afhankelijk van de gezinssituatie waarin mensen zich
bevinden. Ouders met (jonge) kinderen, en dan vooral zij met twee banen of zij die een werkende
alleenstaande ouder zijn, hebben zowel thuis als op het werk vele verplichtingen waaraan zij moeten
voldoen. Bovendien zijn zij meer aan huis gebonden. Binnen de tweeverdienersgezinnen zullen het de
vrouwen zijn die zwaarder onder tijdsdruk staan dan mannen; vrouwen nemen vaak - ondanks het
hebben van een betaalde baan - toch het grootste deel van het huishoudelijk werk en de zorg voor de
kinderen op zich (bijvoorbeeld Van Dijk 1994). Verwacht kan worden dat deze groep derhalve minder
vermaaksapparatuur, waaronder bijvoorbeeld een computer, in huis heeft staan. Deze vrijetijds-
apparatuur is naar verwachting nuttiger naarmate men meer vrije tijd heeft en naarmate men meer op
huis is aangewezen, bijvoorbeeld wanneer men slecht ter been is of als men kinderen heeft (Van de Goor
1998). 
Bij communicatie-apparatuur kan het tegengestelde verwacht worden. Mensen met weinig vrije tijd zijn
meer op communicatie-apparatuur aangewezen dan mensen met veel vrije tijd. Communicatie via deze
media kost nu eenmaal minder tijd dan wanneer dit face-to-face geschiedt. Het hebben van weinig vrije
tijd leidt dus tot een verhoging van de kans dat iemand communicatiemiddelen in huis heeft. Dit effect
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wordt nog versterkt naarmate men meer sociale contacten heeft en naarmate men verder afwoont van
deze personen.

2.5 Factoren die het moment van adoptie beïnvloeden

Tot nu toe is steeds gesproken over kenmerken van producten en van consumenten die het adoptieproces
zouden beïnvloeden. Het ging daarbij voornamelijk om de beslissing om wel of niet een product aan te
schaffen. Er is nog maar weinig rekening gehouden met het moment waarop het product wordt
aangeschaft. Mensen die ICT-producten in huis halen verschillen in het moment waarop zij dat doen.
Sommigen zijn er snel bij als er weer iets nieuws op de markt verschijnt, anderen kijken de kat uit de
boom. Dit roept de volgende vraag op: Hoe komt het dat sommige personen snel tot adoptie overgaan en
anderen laat (of niet)?

Aan de aanschaf van een nieuw product gaat over het algemeen een periode van afweging vooraf. In
deze paragraaf wordt nader ingegaan op dit individuele beslissingsproces en op de factoren die bepalen
op welk tijdstip producten aangeschaft worden. Het besluitvormingsproces zal besproken worden aan de
hand van de vijf stadia die Rogers (1995) ontleende aan Beal en Bohlen (1955) en die in hoofdstuk 1 al
genoemd zijn: bekendheid, verleiding, besluit, implementatie en bevestiging. 

Bekendheid
In deze fase leert de consument het product kennen. Dit kan zowel op passieve als actieve wijze. In het
eerste geval krijgt de consument op min of meer toevallige wijze informatie over het product,
bijvoorbeeld via advertenties in de krant of door reclame op televisie. De consument kan ook zelf (actief)
op zoek gaan naar informatie over bepaalde producten.
Massamedia zijn belangrijk om een product te leren kennen. Naarmate ondernemingen meer investeren
om de naamsbekendheid van een product te vergroten (bijvoorbeeld door advertenties in de krant of door
reclame op televisie) zal dit eerder bij de bevolking aanslaan. Consumenten met veel informacy zullen
eerder zelf op zoek gaan naar informatie. Tal van gespecialiseerde tijdschriften kunnen deze 'attentives'
(Miller et al. 1980) op de hoogte stellen van nieuwe producten. Dit betekent dus dat naarmate mensen
zelf meer op zoek gaan naar informatie, individuen eerder op de hoogte zullen zijn van het bestaan van
het product en eerder overgegaan naar de volgende fase in het besluitvormingsproces: de verleiding.

Verleiding
Bekendheid leidt niet automatisch tot aanschaf. Als de consument eenmaal op de hoogte is van het
bestaan van het product moet hij als het ware nog verleid worden om het te kopen. In de fase na de
kennismaking zal de consument zich een mening vormen over het betreffende product. Deze mening
hangt samen met zijn inschatting van het risico dat hij loopt met de aanschaf (of niet-aanschaf). Dit
weegt hij af tegen de baten die de aanschaf kan opleveren. Zo kan de aanschaf van een computer het
risico met zich meebrengen dat deze binnen niet al te lange tijd weer een krachtiger opvolger krijgt die
zwaardere software aan kan. Het kan derhalve verleidelijk zijn de aanschaf van een computer uit te
stellen. Het is echter zo dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat je dit risico nauwelijks kunt vermijden.
En te lang wachten met aanschaf brengt het risico met zich mee dat je achterop raakt wat betreft kennis
over het werken met computers. Het wel aanschaffen van een computer heeft dan als voordeel dat je de
vaardigheid om met een computer te werken bijhoudt. Een ander voordeel dat de aanschaf van een
product kan hebben, is dat het je sociale waardering oplevert (Boahene 1995:48). Het hebben van een
computer kan binnen bepaalde groepen in de samenleving een statussymbool zijn.
De toegang tot informatie speelt een belangrijke rol bij de afweging van risico. De 'attentives' hebben in
vergelijking tot minder geïnteresseerden snel toegang tot gedetailleerde informatie. Met behulp hiervan
kunnen zij hun onzekerheid over de aanschaf reduceren. De beslissing om een product aan te schaffen
zal als eerste door deze personen genomen worden. Wie zich niet direct in de gespecialiseerde literatuur
verdiept is aangewezen op een andere informatiebron. Zoals hierboven reeds is gezegd zijn de sociale
contacten die iemand heeft belangrijk om de onzekerheid over de aanschaf van nieuwe producten te
hanteren. Goed geïnformeerde personen in de directe sociale omgeving kunnen een doorslaggevende rol
in het verleidingsproces spelen. Dit patroon in het diffusieproces heeft bekendheid gekregen onder de
noemer 'two-step flow of communications' (Lazarsfeld, Berelson en Gaudet 1948). De ingewijden die om
advies werden gevraagd kregen in dit onderzoek het etiquet ´opinieleider´ mee. Op het gebied van ICT
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zijn het vooral de 'attentives' zoals Miller et al. (1980) die onderscheiden, die als opinieleider kunnen
fungeren. Ook Rogers (1962) en Van den Ban (1964) vonden in hun onderzoeken dat informatie vaak
via de media werd overgedragen, maar dat veranderingen in houding en gedrag eerder tot stand kwamen
via face-to-face interactie.
Bij het onderzoek naar de two-step flow hypothese zijn echter ook kanttekeningen gemaakt. Volgens Lin
(1972) is er in het onderzoek te weinig onderscheid gemaakt tussen de 'informatieflow' en de
'invloedflow'. Informatie inwinnen of krijgen over een product leidt niet automatisch tot aanschaf van
het betreffende product. De waarde die een individu aan de informatie hecht is van belang. Als iemand
informatie krijgt van iemand die hij niet zo vertrouwt dan zal hij minder snel iets met deze informatie
doen. Wat individuen uiteindelijk met de informatie doen wordt vaak verwaarloosd in onderzoek.
Ondanks deze bedenkingen is het aannemelijk dat personen met een persoonlijk netwerk dat rijk is aan
informacy in een eerder stadium tot aanschaf van complexe apparatuur over zullen gaan dan personen in
een kennisarm sociaal netwerk.
Niet alleen kenmerken van de consument zijn van belang. Bepaalde producten kunnen ook gebruikt
worden om zich van anderen te onderscheiden. Dit zijn met name dure artikelen of artikelen die een
bepaalde status geven. De symbolische waarde van een duur, luxe artikel is alleen werkzaam als anderen
het (nog) niet bezitten. Daarbij moet het zo zijn dat het product goed zichtbaar is voor anderen; pas als
anderen zien dat je een product hebt, kun je je daadwerkelijk onderscheiden. Dure, goed zichtbare
producten dienen dus snel na de marktintroductie aangeschaft te worden. Personen die in het bijzonder
hechten aan het etaleren van hun status dienen er in dat geval snel bij te zijn. Voor marketeers is het
derhalve goed om statusgevoelige personen in een vroeg stadium te verleiden tot aankoop van hun
product.

Besluit
In de besluitfase wordt het product daadwerkelijk al dan niet aangeschaft. Bij de keuze worden voor- en
nadelen gewogen in het licht van beschikbare hulpbronnen. Het moment waarop iemand tot aanschaf
overgaat is afhankelijk van de verscheidenheid aan informatiebronnen waarover die persoon kan
beschikken, van een aantal persoonskenmerken en van een aantal productkenmerken. De beslissing zal
sneller genomen worden naarmate:
a. het product

- goedkoper is;
- beter zichtbaar en testbaar is;
- minder complex is;
- past bij eerdere ervaringen van de consument;
- statusverlenend is;

b. de consument
- een hoger inkomen heeft;
- over meer informacy (o.a. opleiding) beschikt;
- meer behoefte heeft aan het product (b.v. op basis van tijdsoverwegingen);
- een sociaal netwerk met meer goed geïnformeerde personen heeft;
- een sociaal netwerk met meer statusgevoelige personen heeft;
- een sociaal netwerk heeft waarin meer anderen het betreffende product bezitten.

Implementatie
In deze fase gaat de consument het product gebruiken. Dit gebruik is afhankelijk van de bij de bezitter
aanwezige kennis en vaardigheden (informacy), de relaties met andere gebruikers van het product en de
mate van complexheid en onderhouds- en gebruikskosten van het product. Het gebruik van een product
zal groter zijn naarmate de complexheid van het product en de vaardigheden van de gebruiker goed met
elkaar overeenstemmen. Minder complexe producten kunnen door meer mensen in de samenleving
gehanteerd worden. Complexe producten vereisen een grotere informacy. Dit betekent dus dat naarmate
de producten complexer worden, zij door minder personen gebruikt zullen worden. Ten aanzien van de
pc bijvoorbeeld kan verondersteld worden dat hoger opgeleiden, waarvan aangenomen wordt dat zij over
meer informacy beschikken dan lager opgeleiden, niet vaker alleen een pc zullen bezitten, maar deze
ook voor meer doeleinden zullen gebruiken. Is de pinpas het voorbeeld dan zullen er geen grote
verschillen in gebruik tussen mensen met een verschillende mate van informacy te verwachten zijn. Dit
laatste geldt ook voor toestellen als de draadloze en mobiele telefoon. 
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Verschillen in inkomen spelen eveneens een rol. Naarmate het inkomen lager is, zullen producten met
hoge gebruikskosten minder vaak gebruiken. De mobiele telefoon is een product waarvan de aanschaf
voor velen betaalbaar is, maar dat duurder in gebruik is naarmate men het vaker gebruikt. Hierdoor
zullen ook in de implementatiefase verschillen ontstaan tussen sociale groepen.
Soms is het voor gebruik van een ICT-product nodig dat andere ook de beschikking hebben over
hetzelfde product. Het gaat hierbij om de communicatiemiddelen zoals telefoon en e-mail. Deze
producten zullen vaker gebruikt worden naarmate meer personen met wie men wenst te communiceren
over die producten beschikken. Als deze vrienden en kennissen over veel gebruikersvaardigheden
beschikken kunnen zij bij eventuele problemen ook van dienst zijn. Tot slot speelt de beschikbare vrije
tijd natuurlijk een rol bij het gebruik. Tijdsintensieve producten zoals de pc zullen meer gebruikt worden
naarmate men meer vrije tijd heeft.

Bevestiging
In deze fase zoekt de consument naar bevestiging van de door hem gemaakte keuze. Als hij deze
bevestiging vindt, zal dit zijn tevredenheid met het product vergroten. Ontevredenheid kan leiden tot
wegdoen of niet gebruiken van het product. De kans dat iemand tevreden is over het product hangt
opnieuw samen met zowel consumenten- als productkenmerken. De kans op tevredenheid is groter
naarmate iemand beter met een product kan omgaan - veelal is dit het geval als het product niet complex
is of als de gebruiker beschikt over een grotere mate van informacy. Naar mate men meer personen met
kennis over het product kent, zal dit tot een grotere mate van tevredenheid en daarmee van gebruik
leiden. Ook zal de consument meer tevreden zijn met een product als hij het kan gebruiken voor de door
hem gewenste doeleinden. Deze doeleinden kunnen van velerlei aard zijn. Wanneer iemand status wil
verkrijgen door het gebruik van een creditcard en hij krijgt bijvoorbeeld een compliment van vrienden,
dan zal deze persoon zich bevestigd zien in zijn keuze. Wanneer iemand een Internetaansluiting neemt
met als doel beter geïnformeerd te raken over allerlei zaken en hij vindt de door hem gezochte
informatie, dan geldt hetzelfde. Ook hier speelt het sociale netwerk weer een rol. Het netwerk kan het
gedrag van de bezitter bevestigen, bijvoorbeeld door iets positiefs over het product te zeggen of door er
samen over in discussie te gaan; andersom kan het netwerk natuurlijk iemands keuze afkeuren. Vraag is
dan of iemand zich dit sterk zal aantrekken; immers als hij zich erg veel van de mening van het netwerk
zou aantrekken, dan had hij het product waarschijnlijk niet eens aangeschaft.

Tot besluit
Samenvattend kan gesteld worden dat de snelheid waarmee iemand door de vijf stadia gaat afhankelijk
is van de hulpbronnen waarover die persoon kan beschikken en van kenmerken van de producten.
Iemand die over veel inkomen en informacy beschikt zal bijvoorbeeld sneller tot aankoop overgaan dan
kapitaalarme personen. Bij producten die goedkoop zijn en die met een intensieve reclamecampagne op
de markt worden gebracht, zoals de pas met pincode, zal het beslissingsproces ook sneller verlopen dan
bij dure producten die op bescheiden schaal in de media worden aangeprezen.

2.6 Verschuivingen in consumptiepatronen op geaggregeerd niveau

Zowel een individu als een samenleving maken een ontwikkeling door als een nieuw product op de
markt verschijnt. Naarmate meer personen in een samenleving tot adoptie zijn overgegaan is de
verspreiding of de 'penetratiegraad' van dat product in die samenleving groter. In deze paragraaf zal
naar de verspreiding van ICT-producten onder de bevolking als geheel gekeken worden. Deze
verspreiding is uiteraard gekoppeld aan individuele beslissingen. Naarmate meer individuen tot adoptie
hebben besloten is de verspreiding van dat product in die samenleving groter. 
De verspreiding van een nieuw product volgt meestal een vast patroon: de reeds genoemde S-vorminge
curve. Deze curve zegt niet alleen iets over de verspreiding van een product in een samenleving, maar
ook iets over het moment dat een individu het betreffende product heeft aangeschaft ten opzichte van het
moment waarop anderen dat gedaan hebben. Bij een verdeling van de curve in vijf stadia ontstaat er een
typering van de personen die een product hebben aangeschaft. De vijf adoptortypen van Beal en Bohlen
(1955) verwierven bekendheid door Rogers. Personen die als eerste in het bezit zijn, worden 'innovators'
genoemd. Daarna volgt een groep die 'early adopter' genoemd wordt en vervolgens komt de 'early
majority'. De 'late majority' en vooral de 'laggards' zijn relatief laat met hun aanschaf. 
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Deze indeling en typeringen zijn bijzonder bruikbaar gebleken bij beschrijvend onderzoek naar de
verspreiding van producten en ideeën. Onderzoekers hebben zich echter regelmatig tevreden gesteld als
zij de bevolkingsgroepen hadden ingedeeld in de vijf typen. Deze beschrijvingen ontnemen soms het
zicht op de achterliggende mechanismen die verschillen in adoptie tussen verschillende bevolkings-
groepen te weeg brengen. Beter lijkt het om verschillende kenmerken van consumenten als startpunt te
nemen en zo groepen consumenten te onderscheiden naar bijvoorbeeld opleiding, leeftijd, geslacht en
huishoudtype. Dit zijn kenmerken die - mede - bepalen waarom mensen nu juist tot de innovators, de
early adopters etc. behoren.

Veranderingen in de bezit- en gebruiksverhoudingen tussen bepaalde groepen worden eveneens
beïnvloed door wijzigingen in de kenmerken van een bepaald product. Bij de verspreiding van de cd
bijvoorbeeld heeft de prijsdaling van cd's en de cd-speler een grote invloed gehad op de keuze om deze
producten aan te schaffen. Aangezien bij het consumentengedrag prijs samenhangt met inkomen valt te
verwachten dat de penetratie van de cd-speler onder lagere inkomens dichter in de buurt van die van
hogere inkomens groepen is gekomen. Bovendien treedt bij de aanschaf van producten een
verzadigingseffect op. Als iedereen in een bepaalde groep eenmaal in het bezit is van een product kan
het verschil met andere groepen in de loop van de tijd alleen nog maar kleiner worden. Aangezien de
prijs van producten vaak daalt bij de gang van prototype naar massagoed valt te verwachten dat
verschillen in het bezit van apparaten tussen bepaalde bevolkingsgroepen kleiner zullen worden
naarmate apparaten langer op de markt zijn.
Dit geldt niet voor het gebruik aangezien dit niet een kwestie van wel of niet bezitten is maar van meer
of minder tijdsbesteding.

2.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk is een theoretische achtergrond geschetst om verschillen in bezit en gebruik van ICT-
producten tussen groepen in de samenleving te kunnen verklaren. Het succes dat een product heeft op de
markt hangt onder andere af van kenmerken van het product. Tabel 2.1 vat voor een aantal ICT-
producten samen hoe zij 'scoren' op vijf productkenmerken. Wanneer een product een '+' krijgt op een
kenmerk is de kans groter dat het aangeschaft wordt dan wanneer het een '-' krijgt. Bij de bepaling van
deze effecten is gekeken naar hoe het product staat ten opzichte van andere ICT-producten, maar ook
hoe het staat ten opzichte van eventuele voorgangers van het betreffende product.Omdat er veel ICT-
producten zijn, is een selectie gemaakt van een aantal gangbare producten.

Tabel 2.1 Kenmerken van een aantal ICT-producten en de invloed van dit kenmerk op de adoptie

product draadloze of
PC/Internet mobiele pinpas creditcard tv met teletekst fax

telefoon

complexiteit -- +/- + + +/- -
comparabiliteit

- behoefte
- eerdere ervaringen + +/- + ? ? ?

- ++ - +/- - -

testbaarheid   + + - - + +a)

zichtbaarheid + ++ + ++ + +
relatief voordeel + + ++ +/- ? +

Echter, alleen op basis van deze productkenmerken alleen kan niet voorspeld worden welke producten
nu de meeste kans maken om - door bepaalde groepen in de samenleving - te worden aangeschaft. Het is
juist de combinatie van product- en consumentkenmerken die bepalen of een product al dan niet wordt
aangeschaft. Derhalve hebben we in tabel 2.2. het effect van consumentenkenmerken op de aanschaf van
ICT-producten samengevat. Uit deze tabel kan afgeleid worden dat met name voor de pc en in iets
mindere mate voor de persoonlijke communicatiemiddelen verschillen tussen groepen in de samenleving
worden verwacht. Het complexe product pc zal bijvoorbeeld eerder door hoog opgeleiden en jongeren



31

Opgemerkt dient te worden dat deze doelen niet volledig nevengeschikt zijn. Om te overleven is het voor iedereen in ieder geval1

nodig ten minste voeding (marktgoederen) en slaap (vrije tijd) te krijgen. Wanneer niet in een bepaalde basisbehoefte aan
marktgoederen en vrije tijd wordt voorzien, zal een individu er weinig aan gelegen zijn sociale waardering te krijgen (Van Dijk en
Siegers, 1996)
Zie ook Hansman (1996: 18-19) en Van de Goor (1998: 107-108).2

worden aangeschaft.

Tabel 2.2 Invloed van kenmerken van consumenten op de aanschaf van een aantal ICT-producten

product draadloze of
PC/Internet mobiele pinpas creditcard tv met teletekst fax

telefoon

hogere opleiding (hogere informacy) ++ +/- +/- + + +
leeftijd (cognitieve vaardigheden) - - - - - - - -
geslacht (vrouw) - - 0 0 0 -
hoge tijdsdruk (werk&gezin) - + 0 0 0 +
hoger inkomen ++ + 0 ++ 0 +a a

netwerk met veel informacy ++ + 0 0 0 +
statusgevoelig netwerk ++ + 0 ++ + +

Het inkomen heeft naar verwachting een negatief effect op het gebruik van deze producten.a

Als ICT-bezit gezien kan worden als een indicator voor sociale ongelijkheid, dan kan verwacht worden
dat ICT-producten en dan met name de pc en communicatiemiddelen bestaande ongelijkheden
vergroten. Immers, verwacht wordt dat de hogere statusgroepen in onze samenleving meer van deze
producten zullen aanschaffen en profiteren. Verwacht wordt eveneens dat ouderen - verder - achterop
raken bij jongeren. In de twee hier navolgende hoofdstukken zal duidelijk worden of deze verwachtingen
uitkomen.

Noten
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3  DE VERSPREIDING VAN ICT IN DE PERIODE 1975-1995

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de verspreiding van ICT-producten bekeken worden op basis van beschikbaar
bevolkingsonderzoek, het zogenaamde TijdsBestedingsOnderzoek (TBO). Dit vijfjaarlijkse onderzoek,
dat in 1975 de eerste editie beleefde, is op twee vormen van dataverzameling gebaseerd. Karakteristiek
voor het TBO is dat respondenten gedurende een week in oktober hun bezigheden in een hun daartoe ter
hand gesteld dagboek noteren. Aan de hand van een lijst van bezigheden geven zij per kwartier hun
voornaamste bezigheid aan. Daarnaast wordt informatie ingewonnen door middel van een schriftelijke
vragenlijst. Er worden onder andere vragen gesteld over het bezit van een aantal consumptiegoederen.
Op basis van deze gegevens kan de verspreiding van een aantal ICT-producten in de periode tussen
1975 en 1995 nagegaan worden. In 1975 was veel moderne technologie echter nog niet op de markt. De
verspreiding onder de bevolking kan pas gevolgd worden vanaf het moment waarop het product in enige
mate tot Nederlandse huishoudens is doorgedrongen. Pas dan kan in het TBO naar het bezit van die
producten gevraagd worden. Dit traagheidselement is onontkoombaar voor grootschalig bevolkings-
onderzoek, omdat moeilijk van te voren ingeschat kan worden welke producten zullen aanslaan en
welke niet. In het TBO is naar het bezit van een aantal inmiddels min of meer gangbare ICT-producten
gevraagd, zoals de cd-speler, computer en videorecorder. Over de verspreiding van deze al redelijk
ingeburgerde nieuwe technologieën zal hier verslag gedaan worden. In het TBO is echter niet gevraagd
naar het bezit van elektronische betaalmiddelen, mobiele telefoons en andere recentelijk geïntroduceerde
producten. In hoofdstuk 4 zal op basis van nieuw gehouden bevolkingsonderzoek de verspreiding van
een groter aantal ICT- producten besproken worden.

In hoofdstuk 2 is de theoretische achtergrond gepresenteerd waarin de beschikking over verschillende
typen hulpbronnen een centrale plaats inneemt. Personen die over veel hulpbronnen beschikken hebben
een grote kans om nieuwe ICT-producten aan te schaffen en dit relatief vroeg te doen. Het TBO bevat
echter geen variabelen die direct de relevante culturele hulpbronnen (informacy) en sociale hulpbronnen
meten. Daarom zal zoveel als mogelijk is met indicatoren gewerkt worden.
In eerder onderzoek is steeds gebleken dat hoger opgeleiden over relatief veel culturele hulpbronnen
beschikken. Deze hulpbronnen hebben een positieve invloed op de school- en beroepsloopbaan
(bijvoorbeeld De Graaf 1987) en op het waarderen van complexe cultuuruitingen (Ganzeboom 1989;
Knulst 1989). Aangenomen kan worden dat ook de kennis en vertrouwdheid met ICT-producten
samenhangen met het opleidingsniveau. Deze variabele zal in hoofdstuk dan ook als achtergrond-
kenmerk gebruikt worden als indicator voor culturele hulpbronnen.
Zoals reeds is opgemerkt bevat het TBO geen gegevens over sociale hulpbronnen. Wel is bekend of de
respondent werkzaam is of niet. Arbeidsdeelname schept de mogelijkheid om onder meer door het
contact met collega's vaardigheden op te doen die ook in de huiselijke sfeer toegepast kunnen worden. In
hoofdstuk 2 is aangevoerd dat de urbanisatiegraad van invloed is op de verspreiding van innovaties,
omdat door verschillen in de afstand tussen personen de onderlinge communicatie beïnvloed. Grote
afstanden bemoeilijken de overdracht van informatie. Geografische herkomst is eveneens in de
beschrijving van de deelname betrokken.
Materiële hulpbronnen omvatten voornamelijk het financiële budget en de hoeveelheid vrije tijd.
Gegevens over de hoogte van het huishoudensinkomen en de omvang van de vrije tijd zijn beschikbaar
in het TBO. Verder zal de mate van gebondenheid vastgesteld worden uit gegevens over de
gezinssituatie. 
Tevens zijn sekse en leeftijd als achtergrondkenmerk opgenomen. In hoofdstuk twee is aangegeven dat
de verwerving van informacy is gebonden aan de periode waarin men naar school is gegaan en dat op
hogere leeftijd de cognitieve vaardigheden afnemen. Voor oudere mensen zouden zowel een gebrek aan
ICT-scholing als een slechter geheugen de omgang met moderne ICT in de weg kunnen staan. Van
mannen kan verondersteld worden dat zij meer ervaring opdoen met technische producten in hun
opleiding en beroep; zij kiezen vaker dan vrouwen een technische opleiding.
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Figuur 3.1 Aanwezigheid van een televisie in het huishouden, 1975-1995 (in procenten van huishoudens)

Het bezit en gebruik van ICT-producten zal aan de hand van steeds dezelfde achtergrondkenmerken
(sekse, gezinssituatie, leeftijd, opleidingsniveau, geografische herkomst, werkzaamheid en inkomen)
worden beschreven. In het volgende hoofdstuk zullen ongeveer dezelfde achtergrondkenmerken opnieuw
gebruikt worden voor de beschrijving van het bezit van nieuwe technologie. Ondanks verschillen tussen
steekproeven, vraagstellingen en methodologie kan hierdoor toch enige vergelijking gemaakt worden
tussen bevindingen uit de verschillende databestanden.

Dit hoofdstuk is voornamelijk beschrijvend van aard. Van de volgende ICT-producten zal de versprei-
ding beschreven worden: de kleurentelevisie, de afstandsbediening, de cd-speler, de video, de computer
en de telefoon met geheugen. Bij de computer zal tevens het bezit van een modem en de toegang tot
Internet aan de orde komen. Verder zal naar de beschikking over teletekst gekeken worden. Aan de
hand van bovengenoemde achtergrondkenmerken zal het bezit van deze ICT-producten onder
verschillende bevolkingsgroepen beschreven worden.

In hoofdstuk twee is een aantal kenmerken van producten behandeld die mogelijk de verspreiding ervan
beïnvloeden. In hoofdstuk 2 werd aangegeven dat ICT-producten verschillen op kenmerken zoals
complexiteit, zichtbaarheid en compatibiliteit. In dit hoofdstuk zal ten eerste onderzocht worden of de
verspreiding van de genoemde toestellen (plus accessoires) in het afgelopen decennium inderdaad ver-
schillend verlopen is. Ten tweede zal nagegaan worden of de snelheid van verspreiding in overeenstem-
ming is met de verwachtingen die geformuleerd zijn op basis van de productkenmerken (zie tabel 2.1).

3.2 Substitutie van zwart-wit televisie door kleurentelevisie

Begin jaren zeventig was in nagenoeg elk huishouden een televisietoestel aanwezig en was televisie
kijken veranderd van een begeerde luxe in een alledaagse tijdpassering (Knulst en Kraaykamp 1996).
Technologische ontwikkelingen zorgden ervoor dat de kwaliteit van de toestellen verbeterde. Met name
de introductie van de kleurentelevisie was een stap vooruit vergeleken met de zwart-wit televisie. Tussen
1975 en 1985 kwam de meerderheid van de Nederlandse bevolking in het bezit van een kleurentelevisie
en in de jaren negentig was in vrijwel ieder huishouden een kleurentoestel aanwezig. Tegelijkertijd
daalde het aantal huishoudens met een zwart-wit televisie. De vervanging van zwart-wit toestellen door
kleurentoestellen is in figuur 3.1 weergegeven.

Bron: SCP (TBO '75-'95

Veel personen die een kleurentelevisie aanschaften waren al vertrouwd met een zwart-wit toestel. De
functie van kleurentelevisie was dus niet nieuw; het was een vertrouwd apparaat met een verbeterde
kwaliteit. Aangezien aan de bediening van het toestel weinig veranderde en de kijker ook nauwkeurig
wist wat er van een geavanceerder toestel verwacht mocht worden, is het aannemelijk dat vaardigheden
en informatie over deze technologische innovatie weinig invloed hebben gehad op de diffusie van de
kleurentelevisie.
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De eerste kleurentoestellen die op de markt kwamen waren echter nogal duur. Het ligt dan ook voor de
hand dat substitutie vooral door de financiële mogelijkheden van huishoudens is beïnvloed. In tabel 3.1
is de ontwikkeling in het bezit van zwart-wit en kleurentelevisie in verschillende bevolkingsgroepen
weergegeven.

Tabel 3.1 Aanwezigheid van een televisie in het huishouden, naar achtergrondkenmerken van de hoofdkostwinner, 1975-
1995 (in procenten van huishoudens)

bezit van zwart-wit televisie bezit van kleurentelevisie

1975 1985 1995 1975 1985 1995

alle huishoudens 61 22 7 37 90 97

alleenstaande man 71 23 7 30 77 95
alleenstaande vrouw 59 16 5 36 85 96
gehuwd/samenw. z. kind 57 14 4 41 91 99
gezin j. kind > 14 jaar 54 34 10 44 96 96
gezin j. kind # 14 jaar 69 27 10 32 92 96

20-34 jaar 68 29 6 24 77 95
35-49 jaar 63 31 9 38 93 97
50-64 jaar 62 19 9 34 95 97
65 jaar en ouder 47 7 5 53 96 98

lo 54 17 3 41 95 98
lbo,ulo,mavo 65 19 6 34 95 98
havo,vwo,mbo 65 23 8 34 89 96
hbo,univ. 66 28 8 35 84 96

inkomen 1e kwartiel 21 9 87 93
2e kwartiel 20 3 92 99
3e kwartiel 25 7 92 96
4e kwartiel 26 8 96 99

werkend 66 27 8 31 90 98
AOW gepensioneerd 42 8 6 60 97 97
werkloos, arbeidsongeschikt 61 23 7 33 89 90
huisvrouw 59 11 6 40 93 98
studerend 38 62 15 11 26 83

vier grote steden 61 23 5 37 84 97
overige steden 100.000+ 71 24 9 28 86 94
kleinere plaatsen 58 21 7 39 97 97
Bron: SCP (TBO 1975, 1985, 1995) 

Uit tabel 3.1 blijkt dat in 1985, wanneer de kleurentelevisie inmiddels gemeengoed is geworden,
huishoudens met meer financiële armslag vaker in het bezit zijn van een kleurentoestel. Aangezien het
TBO 1975 geen gegevens bevat over het (huishoud)inkomen is helaas niet na te gaan of de financiële
mogelijkheden al eerder in het diffusieproces van invloed zijn geweest. Gezien de sterke prijsdaling van
het apparaat is dit echter wel aannemelijk. In de tijd dat een kleurentelevisie nog een duur luxeproduct
was zal de invloed van het inkomen waarschijnlijk nog groter zijn geweest. Uit tabel 3.1 blijkt verder dat
vaardigheden voorzover deze samenhangen met het bereikte opleidingsniveau niet van invloed zijn
geweest op de aanschaf van een kleurentoestel. Het waren namelijk de lager opgeleiden die extra
gevoelig waren voor het kijken in kleur. Verder blijkt uit tabel 3.1 dat de ouderen bij de diffusie van de
kleurentelevisie voorop liepen.
Het technologisch ontwikkelingsproces van de kleurentelevisie is met de huidige toestellen nog niet
afgesloten. In de industriële laboratoria is hard gewerkt aan weer nieuwe en betere producten. Maar de
breedbeeldtelevisie, de high density televisie (HDTV) en de platte beeldbuis zijn nog bijzonder ver
verwijderd van het succes van algemeen gebruik. In het buitenland zijn zulke nieuwe televisietoestellen
al eerder en wel met enig succes op de markt gebracht. Uit een onderzoek naar acceptatie van HDTV in 
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Figuur 3.2  Aanwezigheid van een kleurentelevisie en een afstandsbediening in het huishouden, 1985-1995 (in procenten
van huishoudens)

Canada blijkt dat de potentiële groep ´innovators´ en 'early adopters' veel lijken op de mensen die als
eerste een kleurentelevisie kochten (Bouwman, Hammersma en Peeters 1991). 

3.3 De afstandsbediening 

In de afgelopen decennia zijn er steeds meer televisiezenders bijgekomen. Om het de kijker wat
gemakkelijk te maken kwam de afstandsbediening op de markt. Al geruime tijd wordt deze accessoire
gratis bij een nieuwe kleurentoestel meegeleverd. Uit figuur 3.2 valt op te maken dat dit niet altijd het
geval is geweest. In het midden van de jaren tachtig was de markt van kleurentelevisies nagenoeg
verzadigd, maar nog niet de helft van de huishoudens bezat een afstandsbediening. In de periode tussen
1985 en 1995 kende de afstandsbediening een snelle opmars. Door de uitbreiding van het aantal zenders
en de introductie van de afstandsbediening deed ook het 'zappen' zijn intrede en volgens sommige
trendwatchers ook een nieuw menstype, de homo zappens. Tegenwoordig kan in vrijwel alle
huishoudens waar een kleurentelevisie staat ook gezapt worden.

Bron: SCP (TBO 1985-1995)

Het nut van de afstandsbediening is gebonden aan het gebruik van de televisie. Het is dan ook
aannemelijk dat personen die een groot belang aan hun televisie hechten relatief snel in het bezit van de
afstandsbediening zijn gekomen. Te verwachten valt daarom dat personen die relatief veel kijken onder
de bezitters oververtegenwoordigd zijn: ouderen en lager opgeleiden. In tabel 3.2 is de verspreiding van
een afstandsbediening in huishoudens beschreven naar de kenmerken van die huishoudens.

Het gemak dient de mens, zullen de ouderen gedacht hebben en zij schaften een afstandsbediening aan.
Uit tabel 3.2 blijkt dat ouderen inderdaad oververtegenwoordigd zijn onder de bezitters van dit
hulpmiddel. Dit was in sterke mate het geval in 1985. In de jaren die volgden nam het verschil met
andere leeftijdsgroepen iets af, maar de ouderen bleven vaker tot de bezitters behoren.
Onder de zware kijkers zijn verder de lager opgeleiden oververtegenwoordigd. Het is echter niet zo dat
deze groep in het verspreidingsproces van de afstandsbediening voorop heeft gelopen. De laagst
opgeleiden bezitten over het algemeen even vaak een afstandsbediening als personen met een ander
opleidingsniveau, met uitzondering van de hoogst opgeleiden (universiteit en HBO). Deze
laatstgenoemde groep bleef in het midden van de jaren tachtig wat achter. De hoger opgeleiden maakten
echter, net als in hun kijkgedrag, een inhaalbeweging door (vgl. Knulst & Kraaykamp 1996). In 1995
waren het zelfs de personen met het laagste opleidingsniveau die minder vaak dan anderen in het bezit
van een afstandsbediening waren. De invloed van het opleidingsniveau is echter klein vergeleken bij dat
van het inkomen. Huishoudens met een hoog inkomen zijn altijd relatief vaak in het bezit van een
afstandsbediening en kleurentelevisie geweest.
Bij enkele bevolkingsgroepen volgt de verspreiding van de afstandsbediening niet het
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verspreidingspatroon van de kleurentelevisie. Alleenstaande vrouwen ontbeerden in 1985 vaker dan
alleenstaande mannen het gemak van afstandsbediening, terwijl het bezit van een kleurentoestel juist in
het voordeel van alleenstaande vrouwen uitviel. In 1985 was ook in gezinnen met kinderen onder de
14 jaar relatief weinig een afstandsbediening aanwezig. Meer dan alleenstaande vrouwen herstelde deze
groep huishoudens in de loop van de tijd die achterstand.

Tabel 3.2 Aanwezigheid van afstandsbediening bij de televisie in het huishouden, naar achtergrondkenmerken van de
hoofdkostwinner, 1985-1995 (in procenten van huishoudens)

1985 1990 1995

alle huishoudens 39 69 86

alleenstaande man 45 58 81
alleenstaande vrouw 38 64 83
gehuwd/samenw. z. kind 43 76 91
gezin j. kind > 14 jaar 40 70 87
gezin j. kind # 14 jaar 33 68 88

20-34 jaar 29 63 80
35-49 jaar 39 69 90
50-64 jaar 43 72 87
65 jaar en ouder 46 73 90

lo 41 66 82
lbo,ulo,mavo 40 69 90
havo,vwo,mbo 42 73 89
hbo,univ. 36 70 88

inkomen 1e kwartiel 32 57 79
2e kwartiel 41 68 85
3e kwartiel 41 71 84
4e kwartiel 43 80 93

werkend 37 71 89
AOW gepensioneerd 46 76 91
werkloos, arbeidsongeschikt 40 60 82
huisvrouw 40 66 82
studerend 5 31 46

vier grote steden 41 82 86
overige steden 100.000+ 34 63 83
kleinere plaatsen 39 67 87
Bron: SCP (TBO 1985, 1990 en 1995)  

3.4 Informatie via teletekst

De televisie kan steeds vaker gebruikt worden om informatie op te vragen. Wie zijn toestel koopt met
een voorziening voor het gebruik van teletekst heeft toegang tot tal van nieuwsfeiten. Een vergelijking
van figuur 3.3 met figuur 3.2 leert dat het diffusiepatroon van teletekst veel lijkt op dat van de
afstandsbediening. De diffusiesnelheid van teletekst lag iets hoger dan die van de afstandsbediening. De
'penetratiegraad' van teletekst steeg in tien jaar tijd met 60 procentpunten en die van de afstands-
bediening met 47. 
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Figuur 3.3 Aanwezigheid van teletekst in het huishouden, 1985-1995 (in procenten van huishoudens)

Bron: SCP (TBO: 1985-1995)

De gelijkenis van de curven doet vermoeden dat het diffusieproces van beide artikelen gedomineerd
werd door de verkoop van televisies. In 1985 was in vrijwel ieder huishouden een kleurentelevisie
aanwezig. Het is aannemelijk dat in de tien jaar die volgden veel bezitters van een kleurentelevisie hun
eerste kleurentoestel hebben ingeruild voor een nieuwe of het eerste exemplaar verhuisden naar een
andere kamer terwijl in de woonkamer het nieuwe toestel een plaats kreeg. Dit zal veelal een verbeterd
apparaat met nieuwe snufjes zijn geweest. Naast extra voorzieningen als afstandsbediening en teletekst
is ook de geluidsweergave van het tweede toestel vaak een stuk beter dan van het eerste. Als het
inderdaad zo is dat de aanschaf van een nieuw toestel voornamelijk bepaalt wie wel en wie niet in het
bezit is van teletekst en afstandsbediening, dan zouden de kenmerken van de teletekstbezitters sterk
moeten lijken op die van de bezitters van een afstandsbediening. Dit wordt versterkt door het feit dat om
teletekst te gebruiken een afstandsbediening nodig is. Teletekst heeft echter een andere functie dan een
afstandsbediening en bovendien moet er extra voor betaald worden. Als de aanschaf van teletekst juist
los staat van die van een televisie dan zou aangenomen mogen worden dat vooral informatieverwer-
kingscapaciteit (i.c. opleidingsniveau) de aanschaf beïnvloedt. De omgang met informatie zou de hoger
opgeleiden immers makkelijker af gaan. In tabel 3.3 staat het bezit van teletekst beschreven aan de hand
van verschillende kenmerken van huishoudens.
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Tabel 3.3 Aanwezigheid van teletekst in het huishouden, naar achtergrondkenmerken van de hoofdkostwinner, 1985-1995
(in procenten van huishoudens)

1985 1990 1995

alle huishoudens 14 43 74

alleenstaande man 18 33 68
alleenstaande vrouw 5 29 66
gehuwd/samenw. z. kind 15 53 79
gezin j. kind > 14 jaar 16 52 82
gezin j. kind # 14 jaar 15 41 73

20-34 jaar 11 35 61
35-49 jaar 18 44 76
50-64 jaar 14 51 80
65 jaar en ouder 12 43 81

lo 16 38 73
lbo,ulo,mavo 13 46 77
havo,vwo,mbo 16 47 76
hbo,univ. 11 40 74

inkomen 1e kwartiel 7 28 61
2e kwartiel 15 46 71
3e kwartiel 18 46 70
4e kwartiel 19 57 83

werkend 15 46 75
AOW gepensioneerd 11 50 83
werkloos, arbeidsongeschikt 15 36 68
huisvrouw 6 26 68
studerend 0 11 22

vier grote steden 15 44 67
overige steden 100.000+ 12 42 71
kleinere plaatsen 14 43 76
Bron: SCP (TBO 1985, 1990 en 1995)  

Anders dan verwacht waren het niet de personen die in het bijzonder goed met informatie overweg
kunnen die als eersten de mogelijkheden van teletekst benutten. In 1985 toen ongeveer 14 procent van
de huishoudens over teletekst beschikte waren de hoger opgeleiden zelfs ondervertegenwoordigd onder
de bezittersgroep. Dit weerlegt de verwachting dat informatierijken als eersten van teletekst gebruik
zouden maken. Tien jaar later ligt het bezitspercentage van hoger opgeleiden op het niveau van de
bevolking als geheel. Personen met een opleiding op middelbaar niveau hebben vaker teletekst. Tabel
3.3 toont dat opnieuw het huishoudensinkomen voor relatief grote verschillen in bezit zorgt. Personen
met een hoog inkomen zijn vaker in het bezit van teletekst en zij zijn dat relatief vroeg.
In 1985 zijn personen in de pensioengerechtigde leeftijd relatief weinig in het bezit van teletekst. Dit is
opmerkelijk omdat zij wel snel een afstandsbediening aanschaften. Aanschaf van teletekst en
afstandsbediening ging onder ouderen dus niet hand in hand. In de jaren negentig hebben de ouderen
hun achterstand in het bezit van teletekst echter snel ingelopen. In 1995 was in het huishouden van
ouderen vaker teletekst aanwezig dan in dat van andere leeftijdsgroepen. Het lijkt erop dat ouderen eerst
de kat uit de boom hebben gekeken om vervolgens alsnog en masse het nieuwe medium aan te schaffen.
De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn in de loop van de tien jaar behoorlijk opgelopen. Vooral de
jongeren in de leeftijd tussen 20 en 35 jaar beschikken nog steeds relatief weinig over teletekst.
Alleenstaanden bezitten relatief weinig teletekst. Dat gold in 1985 zowel voor mannen als voor vrouwen.
Tien jaar eerder behoorden de alleenstaande mannen nog wel tot de early adopters van teletekst.
Aangezien de verspreiding van teletekst onder bepaalde bevolkingsgroepen anders is verlopen dan die
van de afstandsbediening, kan niet geconcludeerd worden dat het voornamelijk de aanschaf van een
nieuw televisietoestel is dat het bezit van beide accessoires domineert.

3.5 De opkomst van de videorecorder
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Net als teletekst heeft de videorecorder (VCR) het karakter van 'aanvullende uitrusting' (Knulst en
Kalmijn 1988: 89). Het stelt de kijkers in staat zelf het moment uit te zoeken waarop naar een bepaald
programma gekeken wordt. De videorecorder biedt de kijker daarmee het voordeel van time shifting: het
verschuiven van het tijdstip van kijken naar het moment dat hem of haar het meest schikt (Knulst en
Kalmijn 1988). Bovendien kunnen gehuurde videobanden op ieder gewenst moment worden afgespeeld.
De diffusie van de videorecorder kan over een periode van 20 jaar gevolgd worden. De diffusiecurve van
de videorecorder wordt gekenmerkt door het bekende S-vorminge verloop (zie tabel 3.4). De
aanvankelijke langzame verspreiding in de tweede helft van de jaren zeventig versnelt in de jaren
tachtig. Deze versnelling zwakt in het begin van de jaren negentig af en verwacht kan worden dat de
markt voor videorecorders nu, in de tweede helft van de jaren negentig, verzadigd zal raken. Wie voor
1980 een videorecorder heeft aangeschaft behoort in de termen van Rogers (1995) tot de innovators en
wie dat na 1995 alsnog gaat doen tot de laggards. De verspreiding van de videorecorder is een stuk
langzamer verlopen dan die van de kleurentelevisie en van de cd-speler (zie paragraaf 3.6). Deze relatief
langzame verspreiding komt wellicht door het karakter van aanvullende uitrusting, maar mogelijk ook
door de hoge prijs die voor de video aanvankelijk betaald moest worden.
Knulst en Kalmijn (1988) onderzochten al eerder de diffusie van de videorecorder. Zij formuleerden
hierover een aantal verwachtingen die in lijn zijn met voorspellingen die uit het theoretisch kader in het
vorige hoofdstuk afgeleid kunnen worden. Op basis van de hoge prijs verwachtten zij dat het percentage
videobezitters oploopt naarmate het huishoudensinkomen hoger ligt. Personen die aan huis zijn
gebonden door de aanwezigheid van jonge kinderen in het huishouden zullen relatief veel profijt van een
videorecorder hebben. Enerzijds omdat alternatieven in de vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld uitgaan)
minder aantrekkelijk zijn, anderzijds kan de video aangezet worden om de kinderen zoet te houden.
Verder verwachtten zij dat druk bezette personen (i.c. hoger opgeleiden) meer van de time shifting
mogelijkheden van de videorecorder gebruik zouden maken.
In tabel 3.4 is de aanwezigheid van de videorecorder in het huishouden nader geanalyseerd op een
aantal voor deze studie relevante achtergrondkenmerken.

Evenals bij de in dit hoofdstuk reeds besproken apparaten blijkt ook hier de samenhang met
inkomenshoogte. Op ieder moment in het diffusieproces gaat een hoog inkomen samen met hoog
percentage videobezit. De verspreiding verloopt sneller in groepen met een hoog huishoudens-inkomen.
In tegenstelling tot de verwachting op basis van de voordelen van time shifting zijn het niet de druk
bezette hoger opgeleiden die als eerste tot aanschaf overgingen maar juist de lager opgeleiden. In 1985
behoorden de hoger opgeleiden juist vaker tot de huishoudens waarin geen videorecorder aanwezig was.
De bereidheid van hoger opgeleiden om geld te investeren in een hulpmiddel is in de periode 1985-1995
kennelijk toegenomen, want in 1995 behoorden de hoger opgeleiden tot de huishoudens waar vaker dan
in andere opleidingsgroepen een VCR aanwezig was. Omdat de VCR eerst in de lagere sociale milieus
doordrong en vervolgens in de hogere sociale milieus wordt de VCR evenals de kleurentelevisie tot de
gestegen cultuurgoederen gerekend (zie Knulst 1989). 
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Tabel 3.4 Aanwezigheid van videorecorder in het huishouden, naar achtergrondkenmerken van de hoofdkostwinner, 1985-
1995 (in procenten van huishoudens)

1975 1980 1985 1990 1995

alle huishoudens 0 3 23 46 68

alleenstaande man 0 3 24 39 57
alleenstaande vrouw 0 0 5 15 44
gehuwd/samenw. z. kind 0 5 21 49 73
gezin j. kind > 14 jaar 0 4 28 55 79
gezin j. kind # 14 jaar 2 3 33 65 85

20-34 jaar 0 4 27 49 70
35-49 jaar 1 3 34 62 83
50-64 jaar 3 3 18 43 73
65 jaar en ouder 0 2 10 24 41

lo 1 3 23 32 57
lbo,ulo,mavo 2 4 24 53 68
havo,vwo,mbo 0 3 31 51 72
hbo,univ. 0 4 16 45 74

inkomen 1e kwartiel 2 14 25 49
2e kwartiel 5 28 53 62
3e kwartiel 3 29 56 72
4e kwartiel 4 31 64 80

werkend 2 4 30 59 81
AOW gepensioneerd 0 4 14 34 51
werkloos, arbeidsongeschikt 0 2 24 40 68
huisvrouw 0 1 7 16 42
studerend 0 3 2 11 28

vier grote steden 1 5 30 47 64
overige steden 100.000+ 0 1 17 46 65
kleinere plaatsen 1 3 22 46 70
Bron: SCP (TBO 1975-1995)  

Tabel 3.4 laat zien dat een andere druk bezette groep, namelijk de werkenden, wel vaker een VCR
bezitten dan huishoudens waarin de hoofdkostwinner een andere hoofdbezigheid heeft. Knulst en
Kalmijn (1988) voerden een nog specifiekere toetsing uit. Zij toonden aan dat personen die op
onregelmatige tijden werken zoals 's avonds en in het weekeinde vaker in het bezit waren van een
videorecorder. Deze personen worden, zo luidde hun stelling, door de videorecorder alsnog in staat
gesteld een favoriet tv-programma te bekijken terwijl ze op het moment van uitzending iets anders te
doen hebben. De gegevens in tabel 3.4 bevestigen tevens dat de personen die door jonge kinderen 
(# 14 jaar) aan huis zijn gebonden vaker in het bezit zijn van een VCR.

3.6 Substitutie van de platenspeler door de compact-disc-speler

In deze paragraaf wordt de aandacht verlegd van de televisie en de eraan verbonden apparatuur naar de
elektronische geluidsweergave. Ook hier kan een proces van substitutie van technologische producten en
factoren die hierop van invloed zijn bestudeerd worden. De vervanging van de platenspeler door de
compact-disc-speler heeft in de periode tussen 1985 en 1995 voor een groot deel zijn beslag gekregen.
De platenspeler werd vervangen door een technologische geavanceerder apparaat met dezelfde functie,
namelijk het ten gehore brengen van muziek. De kwaliteitsverbetering van de informatie-overdracht
werd algemeen erkend. De vervanging gold niet alleen de afspeelapparatuur. In dit geval moesten ook
de geluidsdragers (speelplaat door compact disc) vervangen worden. In figuur 3.4 is de ontwikkeling in
het bezit van de elektronische afspeelapparatuur in beeld gebracht.
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Figuur 3.4 Aanwezigheid van elektronische afspeelapparatuur in het huishouden, 1985-1995 (in procenten van
huishoudens)

Bron: SCP (TBO '85-'95)

Figuur 3.4 laat zien dat de cd-speler een snelle opmars heeft gemaakt. In 1985 was dit apparaat in
slechts twee procent van de huishoudens aanwezig. Tien jaar later bleek al bijna 80 procent van de
huishoudens in het bezit van een cd-speler. Deze snelle verspreiding ging niet gepaard met een even
snelle verwijdering van de platenspeler. Hier zal zeker hebben meegespeeld dat de gehele platencollectie
niet plotsklaps vervangen kon worden door cd's. Geruime tijd hebben de platenspeler en de cd-speler
naast elkaar gefunctioneerd om muziek in de huiskamer te brengen. 
Twee factoren hebben waarschijnlijk het diffusieproces in belangrijke mate beïnvloed. Opnieuw zal de
prijs een belangrijke factor geweest zijn om tot aanschaf over te gaan. De prijs is in dit
vervangingsproces des te meer van belang omdat ook de geluisdragers zelf vervangen moesten
worden.Verwacht kan worden dat in huishoudens met voldoende geld het apparaat sneller aangeschaft
zal worden dan in huishoudens met beperkingen in het financiële budget.
Ten tweede speelde onzekerheid in de eerste jaren van de diffusie van de cd-speler een grote rol. Het was
toen onduidelijk hoe het aanbod van de cd's zich zou ontwikkelen en wat er met de lp's zou gaan
gebeuren (Hansman 1996). Mogelijk hebben de innovators hun twijfels gehad over het rendement van
hun investering. Al snel werd echter duidelijk dat de cd-speler geen eendagsvlieg in het technologisch
landschap was en dat er genoeg cd's in omloop zouden worden gebracht. Waarschijnlijk was het voor de
early adopter al een veilige aankoop. Er is daarnaast relatief weinig kennis voor nodig om met het
nieuwe apparaat overweg te kunnen. Gezien de lage complexiteit van het product kan verwacht worden
dat het opleidingsniveau weinig invloed op de diffusie zal hebben.
In tabel 3.5 staat aangegeven hoe de cd-speler zich verspreid heeft in verschillende bevolkingsgroepen.



43

Tabel 3.5 Aanwezigheid van elektronische afspeelapparatuur in het huishouden, naar achtergrondkenmerken van de
hoofdkostwinner, 1985-1995 (in procenten van huishoudens)

bezit van platenspeler bezit van compact-disc speler

1985 1990 1995 1985 1990 1995

alle huishoudens 86 88 72 2 44 78

alleenstaande man 87 86 73 2 47 79
alleenstaande vrouw 68 79 64 0 24 54
gehuwd/samenw. z. kind 84 87 74 2 46 79
gezin j. kind > 14 jaar 93 91 68 2 56 84
gezin j. kind # 14 jaar 94 94 78 2 48 91

20-34 jaar 94 92 66 1 58 92
35-49 jaar 95 93 76 3 54 90
50-64 jaar 83 85 76 1 39 74
65 jaar en ouder 68 78 68 1 15 46

lo 72 72 72 0 19 65
lbo,ulo,mavo 89 90 67 3 39 72
havo,vwo,mbo 92 90 75 4 52 78
hbo,univ. 93 91 76 2 56 85

inkomen 1e kwartiel 76 82 61 0 28 64
2e kwartiel 92 90 68 3 43 70
3e kwartiel 90 87 76 2 48 78
4e kwartiel 96 94 77 2 69 88

werkend 94 91 74 2 57 92
AOW gepensioneerd 75 81 70 2 21 55
werkloos, arbeidsongeschikt 84 91 72 2 41 66
huisvrouw 62 76 69 0 15 49
studerend 88 88 48 1 50 90

vier grote steden 87 90 72 3 48 81
overige steden 100.000+ 90 87 73 2 49 78
kleinere plaatsen 85 88 71 1 42 77
Bron: SCP (TBO 1985, 1990, 1995) 

Uit tabel 3.5 blijkt dat het huishoudensinkomen inderdaad van invloed is geweest op de aanschaf van de
cd-speler. In 1990 was er een groot verschil in het percentage bezitters tussen de huishoudens met de
laagste en huishoudens met de hoogste inkomens. Vijf jaar later waren de verschillen in bezit al weer
kleiner geworden. Mogelijk heeft de sterke prijsdaling van de cd-speler hierop een grote invloed gehad.
Het kan ook zijn dat in de jaren negentig duidelijk was geworden dat de cd-speler de nieuwe standaard
was geworden voor de geluidsweergave en dat een investering zeker de moeite waard zou zijn. Anders
dan bij de aankoop van een kleurentelevisie en de videorecorder zijn het hier wel de hoger opgeleiden
die voorop liepen bij de aanschaf. Verder blijkt dat jongeren over het algemeen eerder een cd-speler in
huis haalden dan ouderen. In gezinnen met kinderen boven de 14 jaar verliep de adoptie relatief snel en
onder alleenstaande vrouwen relatief langzaam. 

3.7 De computer

Bij ICT-producten wordt vaak in eerste instantie gedacht aan de personal computer (pc). In het TBO is
in 1985 voor het eerst naar het bezit van een pc gevraagd. In dat jaar bleek in bijna negen procent van
de huishoudens een pc te staan. Tien jaar later was dit percentage gestegen tot 44 procent (zie tabel 3.6).
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Tabel 3.6 Aanwezigheid van een computer, modem en toegang tot internet in het huishouden, naar achtergrondkenmerken
van de hoofdkostwinner, 1985-1995 (in procenten van huishoudens)

bezit van een home of personal computer bezit modem toegang internet

1985 1990 1995 1995 1995

alle huishoudens 9 26 44 10 3

alleenstaande man 11 23 42 13 5
alleenstaande vrouw 1 9 19 4 1
gehuwd/samenw. z. kind 5 21 38 11 3
gezin j. kind > 14 jaar 17 31 54 9 3
gezin j. kind # 14 jaar 12 41 65 14 4

20-34 jaar 11 29 50 16 5
35-49 jaar 12 44 66 15 5
50-64 jaar 8 17 41 6 1
65 jaar en ouder 2 5 10 2 0

lo 5 8 16 3 1
lbo,ulo,mavo 6 16 27 5 1
havo,vwo,mbo 15 29 45 10 2
hbo,univ. 11 46 67 18 7

inkomen 1e kwartiel 5 13 26 5 2
2e kwartiel 7 18 24 4 1
3e kwartiel 9 26 44 7 2
4e kwartiel 21 48 63 16 5

werkend 12 37 59 15 5
AOW gepensioneerd 2 8 18 3 0
werkloos, arbeidsongeschikt 7 19 31 4 2
huisvrouw 1 2 15 1 0
studerend 11 43 69 16 7

vier grote steden 11 25 42 13 5
overige steden 100.000+ 9 25 48 10 5
kleinere plaatsen 8 26 43 10 3
Bron: SCP (TBO 1985, 1990, 1995) 

Meer dan alle hiervoor besproken apparatuur gaat de computer door voor complex. Ondanks alle
pogingen om gebruikersvriendelijke besturingssystemen te ontwikkelen blijft dit apparaat met een aura
van complexiteit omgeven. Door de snelle ontwikkelingen is het bovendien moeilijk om bij te blijven.
Waarschijnlijk is dit symbool van de informatierevolutie hierdoor vooral in gebruik genomen door de
personen die goed met informatie overweg kunnen, de hoger opgeleiden. Ook hier geldt weer dat de
prijs van een pc hoog is en dat de verschillende generaties computers elkaar snel opvolgen waardoor er
dus snel afgeschreven moet worden. Veel consumenten zullen onzeker zijn of ze een computer moeten
aanschaffen of wachten tot er een krachtiger versie op de markt is. In tabel 3.6 zijn onder meer de
verschillen in computerbezit tussen inkomens- en opleidingsgroepen weergegeven.

Zoals verwacht werd is het bezit van een computer sterk afhankelijk van het behaalde opleidingsniveau
en van het huishoudensinkomen. Hoe hoger men is opgeleid en hoe meer men verdient des te vaker men
een computer bezit. Op basis van de hier gepresenteerde beschrijvingen kan niet nagegaan worden welke
van de gepresenteerde factoren het meeste gewicht in de schaal zal leggen bij de aanschaf. In een latere
fase van het onderzoek zal dit wel onderzocht worden. Dat geldt niet alleen voor het kopen van een
computer, maar ook voor het aanschaffen van andere ICT-producten. 
Om inzicht te krijgen in de vraag welke groepen tot de voorlopers en welke tot de achterblijvers
behoren, wordt de aandacht hier gericht op verschillen in het bezit van ICT-producten onder
verschillende bevolkingsgroepen. In figuur 3.5 zijn de gegevens over de diffusie van de computer onder
verschillende leeftijdsgroepen nogmaals weergegeven, maar nu als een procentuele afwijking van het
gemiddelde bezit onder alle huishoudens.
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Figuur 3.5 Aanwezigheid van een personal computer in het huishouden, naar leeftijd van de hoofdkostwinner, 1985-1995 (in
procentuele afwijkingen van het gemiddelde)

Figuur 3.6 Aanwezigheid van een computer in het huishouden, naar type werkzaamheid, 1985-1995 (in procentuele
afwijkingen van het gemiddelde) 

Bron: SCP (TBO 1985-1995)

Uit figuur 3.5 blijkt dat computer relatief vaak door 35-49 jarigen aangeschaft wordt en relatief weinig
door ouderen boven de 65 jaar. De achterstand van de ouderen is bijzonder hardnekkig. In de gehele
periode tussen 1985 en 1995 lag het computerbezit van de 65-plussers ongeveer 80 procent lager dan dat
van de bevolking als geheel. Deze conclusie sluit aan bij bevindingen uit eerder onderzoek (Van de Goor
1998; Brouns 1998). Ouderen zijn echter niet de enige groep die de boot van de nieuwe informatie-
voorziening dreigen te missen. Ook huisvrouwen vormen een risicogroep (zie figuur 3.6). 

Bron: SCP (TBO 1985-1995)

Uit figuur 3.6 blijkt namelijk dat de achterstand onder huisvrouwen nog groter is dan die onder personen
in de pensioengerechtigde leeftijd. Overigens dient men zich hierbij te realiseren dat de gegevens in
tabel 3.6 en figuur 3.6 de kenmerken van de hoofdkostwinner betreffen. Huisvrouwen met een werkende
partner vallen in indeling naar kenmerken van de huishoudens onder de categorie werkend. Dat het bij
de huisvrouwen om alleenstaande vrouwen gaat wordt duidelijk uit figuur 3.7. In deze figuur is de
gezinssituatie van huishoudingen weergegeven. Alleenstaande vrouwen zijn onder de bezitters van een
computer duidelijk ondervertegenwoordigd. Wel is deze ongelijkheid geleidelijk aan het afnemen. In de
gezinnen waar een kind aanwezig is juist vaker dan gemiddeld een computer aanwezig.
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Figuur 3.7 Aanwezigheid van een computer in het huishouden, naar gezinssituatie, 1985-1995 (in procentuele afwijkingen
van het gemiddelde)

Bron: SCP (TBO 1985-1995)

De computer kent evenals de televisie een arsenaal aan aanvullende uitrusting. Een onderdeel hiervan is
het modem waarmee de computerbezitter toegang tot Internet zou kunnen krijgen. In tabel 3.6 is dit
bezit van een modem en de toegang tot Internet weergegeven. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar
voor 1995. In dit jaar bleek in tien procent van de huishoudens een modem aanwezig. Slechts een derde
van de modembezitters heeft eveneens toegang tot Internet. De andere modembezitters zullen het
modem voor andere doeleinden gebruiken zoals telebankieren of het inloggen op het computernetwerk
op het werk.
De verdeling van het bezit van een modem lijkt in hoofdlijnen op de verdeling van het bezit van een
computer. Personen met een hoge voltooide opleiding en studenten zijn relatief vaak in het bezit van 
een modem. Hetzelfde geldt voor personen met een hoog inkomen en voor werkenden.
Jonge mensen in de leeftijd van 20-34 jaar zijn vaker dan op grond van hun percentage computerbezit
verwacht mocht worden in het bezit van een modem. Dit geldt, in iets mindere mate, ook voor
alleenstaande mannen.

3.8 Het bezit van een telefoon met geheugen

Aan de gebruiksmogelijkheden van het telefoontoestel is jaren lang weinig veranderd. Pas de laatste tijd
zijn de toestellen uitgebreid met allerlei technische snufjes. Een voorbeeld hiervan is het geheugen,
waardoor de respondent door een simpele druk op één toets het laatst gedraaide nummer automatisch
belt. Ook kunnen telefoonnummers die vaak gedraaid worden in het geheugen opgeslagen worden. Dit
alles maakt de telefoon, jarenlang het voorbeeld van een eenvoudig ICT-product, iets complexer wordt.
Toch blijft de telefoon een relatief eenvoudig product. De prijs van de telefoon is door de uitbreiding met
het geheugen ook niet opzienbarend gestegen. Daarom kan verwacht worden dat er weinig verschil zal
zijn tussen sociale groepen als het gaat om de verspreiding van deze nieuwe productfunctie. Verschillen
tussen bevolkingsgroepen in het bezit van een telefoon met geheugen staan weergegeven in tabel 3.7.
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Tabel 3.7 Aanwezigheid van telefoon met geheugen in het huishouden, naar achtergrondkenmerken van de
hoofdkostwinner, 1990-1995 (in procenten van huishoudens)

1990 1995

alle huishoudens 36 68

alleenstaande man 36 63
alleenstaande vrouw 26 54
gehuwd/samenw. z. kind 40 70
gezin j. kind > 14 jaar 35 75
gezin j. kind # 14 jaar 39 75

20-34 jaar 43 70
35-49 jaar 41 70
50-64 jaar 32 72
65 jaar en ouder 20 56

lo 25 53
lbo,ulo,mavo 34 69
havo,vwo,mbo 41 69
hbo,univ. 38 71

inkomen 1e kwartiel 27 53
2e kwartiel 32 65
3e kwartiel 40 66
4e kwartiel 43 76

werkend 41 74
AOW gepensioneerd 26 61
werkloos, arbeidsongeschikt 31 62
huisvrouw 25 56
studerend 32 45

vier grote steden 36 61
overige steden 100.000+ 35 66
kleinere plaatsen 36 69
Bron: SCP (TBO 1990 en 1995)  

Uit tabel 3.7 blijkt dat in 1995 ongeveer twee derde van alle huishoudens een telefoon met geheugen
aanwezig was. In vergelijking met 1990 was het aantal huishoudens met een geheugentelefoon
verdubbeld. Dit is onder bijna alle groepen in de samenleving het geval. Verder blijkt dat er toch wel
enige verschillen tussen bevolkingsgroepen te zien zijn en dat deze verschillen in de eerste helft van de
jaren negentig nauwelijks veranderd zijn. 
Alleenstaande vrouwen en 65-plussers hebben zowel in 1990 als in 1995 minder vaak een telefoon met
geheugen dan andere huishoudens en jongeren. Ook het opleidingsniveau en het huishoudens-inkomen
blijken opnieuw van invloed. Personen met alleen een lagere-schoolopleiding hebben op beide
meetmomenten minder vaak de beschikking over een telefoon met geheugen en naarmate het inkomen
hoger is, neemt de kans toe dat iemand een telefoon met geheugen heeft. Deze uitkomst wijst erop dat de
prijs van het product toch drempel tot aanschaf vormt. Mogelijk zijn personen met hogere inkomens
eerder bereid een nog goed functionerend toestel zonder geheugen te vervangen door een exemplaar met
geheugen, terwijl personen met lagere inkomens het oude toestel pas vervangen als het kapot gaat.

3.9 Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk is op basis van de TBO-onderzoeken een analyse gemaakt van de verspreiding van een
aantal ICT-producten. De nadruk lag hierbij op de wat 'oudere' producten, zoals televisie, videorecorder
en cd-speler. Daarnaast is ook de verspreiding van de computer en van de telefoon met geheugen
onderzocht. Nagegaan is of deze producten in de loop der tijd tot bredere lagen van de bevolking zijn
doorgedrongen en onder welke groepen in de Nederlandse samenleving de producten relatief veel of
juist weinig voorkomen. 
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Uit de gegevens blijkt dat alle genoemde producten in de afgelopen decennia sterk verspreid zijn onder
de bevolking. Dit verspreidingsproces kon bij alle besproken producten behalve de geheugentelefoon
over een periode van ten minste vijf jaar - maar veelal langer - gevolgd worden. Deze jaren bestrijken bij
de genoemde producten echter steeds verschillende periodes in het diffusieproces. Sommige producten
hadden ten tijde van de eerste meting al een substantieel deel van de markt veroverd, terwijl andere net
geïntroduceerd waren. Dit belemmert het trekken van conclusies over de snelheid waarmee de
verschillende producten verspreid zijn geraakt. Toch staan de cijfers wel enige conclusies toe. De
verspreiding van de cd-speler is veel sneller gegaan dan die van de videorecorder en van de personal
computer. Ook teletekst is behoorlijk snel tot de Nederlandse huishoudens doorgedrongen. Hoewel de
geheugentelefoon slechts over een periode van vijf jaar gevolgd kon worden, lijkt ook dit product aan
een relatief snelle opmars bezig.

Is de snelheid van verspreiding in overeenstemming is met de verwachtingen die geformuleerd zijn op
basis van de productkenmerken (zie tabel 2.1)? De afstandsbediening is een eenvoudig product dat de
bediening van de televisie heeft vereenvoudigd. Teletekst gaf een extra functie aan de televisie, namelijk
die van continue informatievoorziening. De cd-speler verving de platenspeler en is daarmee een
voorbeeld van substitutie van een product door een kwalitatief beter apparaat. Vergeleken met de
personal computer zijn de cd-speler en de televisie relatief simpele apparaten met weinig functies die
weinig moeilijke handelingen vergen. Verwacht kan daarom worden dat de relatief eenvoudige
producten die aansloten bij eerdere ervaringen zich sneller zouden verspreiden dan complexe onbekende
producten. Deze verwachting werd in dit hoofdstuk bevestigd. Dit wijst erop dat complexiteit en
compatibiliteit (eerdere ervaringen) kenmerken van de pc zijn die het verspreidingsproces in belangrijke
hebben beïnvloed. Bij de cd-speler lijkt vooral het relatieve voordeel ten opzichte van de voorganger (de
langspeler) van invloed te zijn geweest en dit was in sterkere mate het geval toen de cd-speler en de cd's
in prijs daalden.

Is de snelheid van verspreiding onder bepaalde bevolkingsgroepen in overeenstemming met de
verwachtingen die in hoofdstuk 2 zijn geformuleerd? De beantwoording van de vraag biedt tevens nog
extra informatie over de invloed van de productkenmerken. Immers, als comlexiteit belangrijk is zal dit
doorwerken in ongelijke adoptie in verschillende opleidingsgroepen. En als de prijs er toe doet dan zal
dit zichbaar zijn in verschillen in aanschaf tussen inkomensgroepen.

Gebleken is dat niet alle producten eenzelfde verspreidingsproces hebben gekend. De televisie en de
videorecorder blijken voorbeelden te zijn van gestegen cultuurgoederen; de computer (+ accessoires) en
de telefoon met geheugen daarentegen zijn eerder dalende cultuurgoederen. Deze laatste producten zijn
momenteel vooral in het bezit bij de mensen met een hogere opleiding c.q. hoger inkomen. Deze
verschillen in verspreiding kunnen ten minste voor een deel aan de kenmerken van de producten zelf
toegeschreven worden en voor een deel aan de consumenten.
De kleurentelevisie is een product dat goed aansluit bij wat mensen al kenden en hadden; ofwel: de
compatibiliteit is groot. Daarnaast heeft het product ten opzichte van zijn voorgangers een relatief
voordeel: de kleurentelevisie heeft een betere kwaliteit en de kosten ervan zijn niet echt veel hoger.
Daardoor lag het toestel ook voor lagere inkomens - snel - in het bereik. Het aanbod van programma's is
waarschijnlijk dusdanig dat deze meer kijkplezier opleveren aan de lagere statusgroepen dan aan de
hogere statusgroepen en derhalve is het zo een kleurentelevisie voor de lagere groepen - die vaker kijken
- een betere investering is dan voor de hogere statusgroepen. Omdat ouderen vaak wat ruimer in hun tijd
zitten en hun mobiliteit afneemt, is tv kijken voor hen een goede vulling van hun vrije tijd. Daarom is
het ook niet verwonderlijk dat ouderen voorop liepen bij adoptie van de kleurentelevisie.
De cd-speler lijkt qua productkenmerken veel op de kleurentelevisie. Het heeft een voorganger die qua
functie er veel op lijkt en brengt een aanzienlijke kwaliteitsverbetering ten opzichte van deze voorganger
met zich mee. Opmerkelijk is daarom dat de cd-speler juist eerder door de hogere statusgroepen is
aangeschaft. Een reden kan zijn dat de cd-speler aanvankelijk erg duur was en men bovendien zijn hele
platencollectie moest vervangen. Daarnaast kan het zijn dat waar televisie kijken vooral iets is wat de
lagere statusgroepen veel doen, het luisteren naar muziek door de hogere groepen wordt gedaan.
De videorecorder volgt hetzelfde patroon als de kleurentelevisie: het is een stijgend cultuurgoed. Dit is
opmerkelijk omdat de video door velen werd beschouwd als een complex product dat bovendien een
nieuw product was (in de zin dat het geen echte voorganger had). Derhalve werd verwacht dat het eerder
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verspreiding zou vinden onder mensen met een hogere opleiding. Waarschijnlijk zal ook hier de functie
van het apparaat de doorslag gegeven. Video kijken is gerelateerd aan televisie kijken, dat meer door de
lagere statusgroepen wordt gedaan. Een ander complex product, de computer, heeft zich wel volgens
verwachting verspreid namelijk als eerste onder de hogere statusgroepen.

Geconcludeerd kan worden dat niet alle ICT-producten zich met dezelfde snelheid verspreid hebben en
dat er verschillen in bezit bestaan tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dit wil echter nog niet
zeggen dat deze verschillen automatisch corresponderen met verschillen in gebruik. In een latere fase
van het onderzoek zal aan het gebruik meer aandacht worden gegeven. Daarnaast zullen multivariate
analyses worden gedaan om de relatieve effecten van de verschillende consumentenkenmerken op de
verspreiding van producten te kunnen bepalen.
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4  SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND: ANALYSE VAN DE ICT-
GEGEVENS

4.1 Inleiding

Centraal in dit onderzoek staat het bezit en gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie
in Nederlandse huishoudens. Hoewel over de penetratie van deze producten (per productgroep) wel veel
bekend is, is minder bekend over combinaties van producten die in huishoudens gebruikt worden. Gaat
het gebruik van een bepaalde vorm van ICT vaak samen met dat van andere vormen? Evenmin is
systematisch onderzocht welke groepen in de samenleving wel en welke groepen geen gebruik maken
van allerlei vormen van ICT. Omdat empirisch onderzoek naar het gebruik van ICT nog in de
kinderschoenen staat, werd het wenselijk geacht in een pilotstudie een eerste test uit te voeren waarin
vragen over ICT werden gesteld. Besloten is deze pilot op te nemen in het onderzoek 'Sociaal-Econo-
mische Ontwikkelingen in Nederland' dat in het voorjaar van 1998 door de Universiteit Utrecht is
gehouden (Nieuwbeerta, Gijsberts en Ganzeboom 1998). Dit survey vormt een onderdeel van het
internationale onderzoek 'International Survey of Economic Attitudes' (ISEA) dat in zes landen
(Australië, Bulgarije, Finland, Hongarije en Polen) wordt gehouden op initiatief van J. Kelley
(Australian National Comittee). 
In dit hoofdstuk zullen de Nederlandse gegevens gebruikt worden om een actueel beeld te geven van het
bezit en gebruik van ICT-producten. Eerst zal de dataverzameling van de pilot-studie kort worden
beschreven. Vervolgens zal ingegaan worden op de manier waarop het bezit en gebruik van ICT is
geoperationaliseerd. Daarna volgt de beschrijving van de verspreiding van de ICT-producten in
Nederlandse huishoudens. Eveneens zal nagegaan worden of bepaalde groepen in de samenleving vaker
bepaalde ICT-producten bezitten en gebruiken dan andere en of deze verschillen in overeenstemming
zijn met de verwachtingen die in hoofdstuk 2 zijn geformuleerd.

4.2 Het survey ´Sociaal-Economische Ontwikkelingen in Nederland'

4.2.1 Steekproef en dataverzameling

In de periode maart tot en met juni 1998 is het onderzoek ´Sociaal-Economische Ontwikkelingen in
Nederland' gehouden. Centraal stond de houding van Nederlanders tegenover het bedrijfsleven, de
overheid en beloningsverschillen. Daarnaast werden gegevens verzameld over de arbeidssituatie- en
geschiedenis, sociale achtergrond en gezinssituatie. Tot slot omvatte het survey vragen over het gebruik
van ICT. 

Eind maart kregen 3000 Nederlandse huishoudens een schriftelijke vragenlijst toegezonden. De adressen
van deze huishoudens werden aselect verkregen uit het adresbestand van de PTT. Binnen het
huishouden werd aselect één van de leden van het huishouden (van 18 jaar en ouder) aangewezen om de
vragenlijst in te vullen. Dit werd gedaan door in de begeleidende brief aan te geven dat degene die als
eerste jarig was na een bepaalde datum (bijvoorbeeld 27 juli) de vragenlijst in moest vullen. De
opgegeven datum werd per brief ad random bepaald. 
Van de 3000 adressen bleken er 39 niet bruikbaar. Nadat de vragenlijst was opgestuurd is drie maal een
herinneringsbrief verstuurd. Vervolgens is de vragenlijst nogmaals opgestuurd aan die mensen in de
steekproef die tot dan toe nog niet gereageerd hadden. Hierop volgden nogmaals een herinneringsbrief.
In totaal hebben 933 mensen de vragenlijst ingevuld teruggestuurd wat een respons van 31,5 procent
betekent. De non-respons in het survey is, zoals in vele andere surveys, aanzienlijk. Deze non-respons
was selectief. Hoger opgeleiden, alleenstaanden, werkenden en jongeren bleken oververtegenwoordigd te
zijn in de steekproef. Om een goede beschrijving te kunnen geven van de verspreiding van ICT-produc-
ten in Nederland is de steekproef door weging representatief gemaakt voor de Nederlandse bevolking ten
aanzien van de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, religie, urbanisatiegraad, bezit
van een telefoon en stemgedrag bij de laatste en voorlaatste landelijke verkiezingen. Uitgebreidere
informatie over de steekproef en de dataverzameling is te vinden in Nieuwbeerta, Gijsberts en Ganze-
boom (1998).
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4.2.2 Meting van het bezit en gebruik van Informatie- en Communicatietechnologie

Informatie- en communicatietechnologieën omvatten een veelheid van producten (zie hoofdstuk 1). In de
ISEA-vragenlijst is onderscheid gemaakt tussen vier soorten ICT:
1. Computers
2. Elektronisch betalingsverkeer
3. Persoonlijke communicatiemiddelen
4. Televisie.

ICT-producten verschillen in een aantal opzichten van elkaar. In de eerste plaats loopt het bezit ervan
uiteen. Terwijl bijna iedereen een telefoon heeft, is het bezit van een computer minder vanzelfsprekend.
Evenzo is het bezit van een pinpas gebruikelijker dan dat van een creditcard (NIPO 1998). In de tweede
plaats kan de gebruiksfrequentie tussen bezitters verschillen. Waarschijnlijk maken veel meer mensen
dagelijks gebruik van de telefoon dan van de creditcard. Vanwege de beperkte ruimte in de vragenlijst is
gekozen uitsluitend het bezit en gebruik van ICT na te vragen. Dit betekent dat andere aspecten van
ICT, zoals informacy van de respondent en het bezit en gebruik van ICT in het sociale netwerk niet aan
de orde komen. Over computers - en in mindere mate het elektronische betalingsverkeer - zijn meer
vragen gesteld dan over andere groepen ICT-producten. Bijlage 2 bevat een kopie van het relevante deel
van de vragenlijst van het survey 'Sociaal-Economische Ontwikkelingen in Nederland'.

Computers
De respondenten is gevraagd of zij thuis een pc hebben (inclusief laptop, exclusief spelcomputer) en wat
voor type dit is. Aan pc-bezitters is een aantal vervolgvragen gesteld. Om iets te kunnen zeggen over het
feit of iemand een voorloper dan wel achterblijver is, is gevraagd wanneer zij hun (eerste) pc hebben
aangeschaft. Ook is gevraagd in hoeverre de pc is voorzien van aanvullende uitrusting zoals een CD-
rom, een modem, een printer en een Internetaansluiting. Tot slot is aan pc-bezitters gevraagd naar de
gebruiksfrequentie van de pc, alsmede naar het gebruik van diverse toepassingen zoals tekstverwerking,
spelletjes, Internet en e-mail. Aan de niet-bezitters is slechts één vervolgvraag gesteld, namelijk of zij
van plan zijn binnen nu en een jaar een pc aan te schaffen. 

Elektronisch betalingsverkeer
Bij het elektronische betalingsverkeer is voor huishoudens met name telebankieren en het bezit van
betaalpassen van belang. Nagegaan is of de respondent 'telebankiert' en hoe regelmatig hij dit doet. Bij
de betaalpassen zijn drie soorten passen onderscheiden: de pinpas, de chipknip en de creditcard. Per
kaart is gevraagd of de respondent deze heeft en hoe lang, of de respondent de kaart zelf heeft
aangevraagd of van de bank heeft gekregen en, tot slot, hoe vaak de kaart gebruikt wordt. Aan niet-
bezitters van de passen is gevraagd of zij van plan zijn binnen nu en een jaar een dergelijke kaart aan te
schaffen.

Persoonlijke communicatiemiddelen
Over de volgende zes vormen van telecommunicatie zijn vragen gesteld: draadloze telefoon, mobiele (of
auto) telefoon, ISDN aansluiting, antwoordapparaat, voice mail en fax. Gevraagd is of de respondent
deze apparaten bezit en, zo ja, hoe lang. Indien de respondent aangaf niet over het betreffende apparaat
te beschikken is ook hierover gevraagd of hij of zij van plan is het binnen nu en een jaar aan te schaffen.

Televisie
Gevraagd is naar het bezit van een televisie met teletekst en naar de frequentie van het gebruik van
teletekst. Tevens is gevraagd naar het soort kabelabonnement dat iemand heeft. Elders in de vragenlijst
(onder een andere noemer dan ICT) zijn vragen gesteld over het bezit van televisie en videorecorder. Het
bezit van deze twee laatste apparaten wordt, gezien de uitgebreide analyse hiervan in hoofdstuk 3, in dit
hoofdstuk niet nader bestudeerd.

4.2.3 Meting van de achtergrondkenmerken

Uit de vorige hoofdstukken is al gebleken dat niet iedereen ICT in dezelfde mate bezit en gebruikt:
bepaalde groeperingen maken meer gebruik van ICT dan andere. De vragenlijst van het survey 'Sociaal-
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Economische Ontwikkelingen in Nederland' bevat een groot aantal relevante achtergrondkenmerken.  In1

hoofdstuk 2 is beargumenteerd dat de volgende kenmerken een rol kunnen spelen: opleiding, inkomen,
hoofdbezigheid, huishoudtype, leeftijd, geslacht en samenstelling en de omvang van het sociale netwerk. 

In de hieronder volgende beschrijvingen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de indelingen die in
hoofdstuk 3 zijn gehanteerd.  Voor de volgende variabelen is dat mogelijk geweest (inclusief de2

groepsindeling die bij de betreffende variabele hoort):
1. Huishoudtype: alleenstaande man, alleenstaande vrouw, gehuwd/samenwonend zonder kinderen,

gezin met een kind van 15 jaar of ouder; gezin met een kind van 14 jaar en jonger;
2. Leeftijd: 18-34 jaar, 35-49 jaar, 50-64 jaar, 65 jaar en ouder;
3. Opleiding: lager onderwijs, lbo/ulo/mavo, havo/vwo/mbo, hbo/universiteit;
4. Hoofdbezigheid: werkend, AOW/gepensioneerd, werkloos/arbeidsongeschikt, huisvrouw, studerend.
5. Inkomen: de vier inkomenscategorieën zijn als volgt geconstrueerd. Het netto inkomen van de

respondent en dat van de eventuele partner is bij elkaar opgeteld. Vervolgens zijn op basis van de
kwartielgrenzen de volgende vier inkomenscategorieën gemaakt: minder dan f 2.500, tussen f 2.500
en f 3.999, tussen f 4.000 en f 5.499 en tot slot f 5.500 en meer. 

Daarnaast wordt in de analyses in dit hoofdstuk nog een aantal extra variabelen gebruikt. Het gaat hier
om de volgende variabelen: 
1. Geslacht
2. Aantal inkomens uit betaald werk

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in tweeverdieners (beide partners hebben een fulltime of
parttime baan), alleenverdieners (één van de partners heeft een fulltime of parttime baan),
'geenverdieners' (beide partners hebben geen betaald werk) en alleenstaanden.

3. Kenmerken van het sociale netwerk
In de ISEA-vragenlijst is een aantal vragen gesteld over drie leden van het sociale netwerk waarmee
de respondent belangrijke zaken in zijn of haar leven bespreekt. In dit rapport zal gebruik gemaakt
worden van twee kenmerken van deze netwerkleden:
a. geslacht; wanneer twee of drie van de genoemde personen vrouwen zijn, dan is het sociale

netwerk opgevat als een 'vrouwennetwerk', wanneer twee of drie personen van het mannelijke
geslacht bleken te zijn dan wordt het gezien als een 'mannennetwerk';

b. opleidingsniveau van het netwerk; hiervoor is gekeken naar het 'gemiddelde' opleidingsniveau
van de drie netwerkleden.

4.3 Personal computers

4.3.1 Het bezit van computers en bijbehorende accessoires

Van alle vormen van nieuwe ICT is de personal computer (pc) wellicht de meest in het oog springende.
In arbeidssituaties is de rol van de computer steeds groter geworden. Ook in de privésfeer wordt de rol
van de pc steeds prominenter. Uit het vorige hoofdstuk bleek al dat het bezit van een pc thuis de
afgelopen tien jaar aanzienlijk is toegenomen. Deze groei gaat nog steeds door. De eerste vraag die in de
ISEA vragenlijst over ICT gesteld werd, was dan ook die of de respondent thuis een computer heeft.
Tabel 4.1 geeft inzicht in de verspreiding van de pc onder verschillende bevolkingsgroepen. 

In het voorjaar van 1998 bleek in 57 procent van alle huishoudens een pc aanwezig te zijn. Mannen
waren vaker in het bezit van een pc dan vrouwen: 64 en 50 procent respectievelijk. Gezien het feit dat
mannen vaker over een technische opleiding of een technisch beroep beschikken dan vrouwen en omdat
mannen vaker interesse in techniek hebben, is dit geen verrassend resultaat. Met name onder
alleenstaande vrouwen is de verspreiding van de pc laag; met 39 procent pc-bezitters is deze categorie te
typeren als een 'achterblijvers' groep.

Het zijn de gezinnen met kinderen die vaak een pc hebben. De resultaten voor de verspreiding van de pc
onder verschillende huishoudtypen komt overeen met die van het TBO 1995, al liggen daar de
percentages bezitters per categorie lager. Dat alleenstaande vrouwen niet zo vaak een pc hebben zal voor
een deel komen vanwege het feit dat deze groep voor een deel bestaat uit (oudere) weduwen en het zijn
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ouderen die minder vaak een pc hebben, zoals duidelijk blijkt uit tabel 4.1. Daar waar meer dan
driekwart van de respondenten in de leeftijd van 35 tot 49 jaar een pc heeft, geldt dat slechts voor een
kwart van de 65-plussers. Het feit dat ouderen minder vaak een pc hebben, heeft waarschijnlijk te maken
hebben met het complexe karakter van dit product. Wellicht missen zij de digitale vaardigheden om er
mee om te gaan of denken zij deze te missen. Daarnaast zijn ouderen opgegroeid in een tijd waarin
techniek nog geen gemeengoed was en dat werkt door in hun latere leven (Van de Goor 1998). 

In hoofdstuk 2 is ook verondersteld dat mensen met een lagere opleiding minder vaak een pc hebben,
omdat zij, net als ouderen, in mindere mate beschikken over de vaardigheid 'informacy', een vaardigheid
die bij uitstek voor de pc van belang lijkt. Deze veronderstelling komt uit. Uit tabel 4.1 wordt duidelijk
dat naarmate respondenten hoger opgeleid zijn, de kans groter is dat zij een pc hebben. Van personen
die alleen de lagere school hebben doorlopen heeft nog geen kwart een pc, terwijl bijna driekwart van de
hoogst opgeleiden een pc heeft. De resultaten voor inkomen zijn vergelijkbaar: hoe hoger het inkomen
hoe groter de kans dat de respondent een pc bezit. Dit zal deels komen omdat degenen met een hoger
inkomen ook degenen met een hogere opleiding zijn. De pc is immers één van de duurste ICT-producten
als het om de aanschafprijs gaat. Voor mensen met een laag inkomen is het een aanslag op hun budget
om een pc aan te schaffen.

Tabel 4.1 Percentage bezitters van een personal computer (inclusief laptop) naar achtergrondkenmerken van de respondent
(gewogen cijfers)

bezit personal computer

alle huishoudens 57

man 64
vrouw 50

alleenstaande man 55
alleenstaande vrouw 39
gehuwd/samenw. z. kind 53
gezin j. kind > 14 jaar 67
gezin j. kind 14 jaar of jonger 76

20-34 jaar 62
35-49 jaar 73
50-64 jaar 48
65 jaar en ouder 22

lo 21
lbo, ulo, mavo 45
havo, vwo, mbo 63
hbo, universiteit 72

Inkomen huishouden
minder dan f 2500 42
tussen f 2500 en f 3999 55
tussen f 4000 en f 5499 77
f 5500 en meer 82

werkend 70
AOW gepensioneerd 28
werkloos, arbeidsongeschikt 36
huisvrouw 37
studerend 76

tweeverdiener 77
alleenverdiener 74
'geenverdiener' 30
alleenstaand 47

Bron: ISEA 1998

De hoofdbezigheid zegt iets over de tijdsdruk die er in het huishouden is. Wanneer beide partners in een
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Figuur 4.1 Bezit van een pc, naar opleidingsniveau respondent en opleidingsniveau netwerk, 1998 (in procenten).

gezin werken zal de tijdsdruk groter zijn dan bij personen in huishoudens waarin een of geen van beide
partners werkt (SCP 1998). Een pc is een tijdsintensief product. Vanuit dit oogpunt zou het voor de
hand liggen dat tweeverdieners minder vaak een pc hebben. Dit blijkt echter niet het geval te zijn.
Werkenden (en studenten) zijn relatief vaak in het bezit van een pc. En onder de werkenden hebben
tweeverdieners iets vaker de beschikking over een pc dan de alleenverdieners. De zogenaamde
'geenverdieners', de huishoudens waar geen van beide partners betaald werkt, hebben het minst vaak een
pc. Waarschijnlijk spelen hier andere facetten dan tijdsdruk een rol. De geenverdieners zijn vaak
ouderen, die weliswaar meer tijd hebben, maar die over het algemeen over minder informacy beschikken
dan jongeren. Ook het inkomensaspect kan een rol spelen.

Samenvattend kan gesteld worden dat lager opgeleiden (die vaak ook een lager inkomen hebben),
ouderen en alleenstaanden minder vaak een pc hebben dan anderen. Deze resultaten komen overeen met
die van het Tijdbestedingsonderzoek uit 1995 en andere onderzoeken (bijvoorbeeld Van de Goor 1998).

Tot nu toe zijn nog geen uitspraken gedaan over de invloed van het sociale netwerk. Figuur 4.1 geeft een
overzicht van het percentage pc-bezitters voor netwerken met een bepaald opleidingsniveau. Zoals
verwacht kon worden hangt het opleidingsniveau van de respondent samen met dat van zijn netwerk-
leden. Daarom is in figuur 4.1 ook nog een uitsplitsing gemaakt naar opleidingsniveau van de
respondent.

Bron: ISEA 1998

Uit figuur 4.1 wordt duidelijk dat over het algemeen een hoger opgeleid netwerk een stimulans voor het
bezit van een pc is. Dit is volgens verwachting. In hoger opgeleide netwerken is waarschijnlijk meer
informacy aanwezig en kunnen mensen vanuit het netwerk hulp bij pc-gebruik krijgen. Daarnaast zal in
hoger opgeleide netwerken de druk om ook een pc aan te schaffen groter zal zijn, omdat veel anderen in
het netwerk al een pc hebben.
De stimulerende invloed van de sociale omgeving blijkt echter niet voor iedereen op te gaan. Personen
die zelf een hogere opleiding hebben gevolgd worden door hoog opgeleide vrienden en kennissen niet
extra tot aanschaf van een pc aangespoord. Het zijn dus vooral de lager opgeleiden die profiteren van
een hoger opgeleid netwerk.

Een ander netwerkkenmerk is de samenstelling van het netwerk naar geslacht. Mannen hebben vaker
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Figuur 4.2 Bezit van een computer, naar geslacht en samenstelling netwerk naar geslacht, 1998.

een pc en zullen daardoor over meer ervaring met computers beschikken dan vrouwen. Daarom kan
verondersteld worden dat naarmate iemand meer mannen in het netwerk heeft, de kans groter is dat hij
of zij een pc zal hebben. 

Bron: ISEA 1998

Uit figuur 4.2 blijkt echter dat het voor mannen niet uitmaakt of zij een mannen- of een vrouwennetwerk
hebben; de verspreiding van de pc is in beide groepen vrijwel gelijk. Voor vrouwen daarentegen maakt
het wel uit of zij tot een mannen- of vrouwennetwerk behoren. Vrouwen in een vrouwennetwerk hebben
minder vaak een pc thuis staan dan vrouwen in een mannennetwerk (respectievelijk 49 en 70 procent).

In de ISEA-vragenlijst is niet alleen gevraagd naar het bezit van een pc, maar ook naar het bezit van een
achttal zogenaamde 'PC-accessoires': modem, Internet, e-mail, Windows 95, Windows 3.1, CD-rom,
laserprinter en inkjetprinter. I n bijlage 1 is een drietal tabellen opgenomen met daarin per deelpopulatie
(zoals hierboven vermeld) het percentage computerbezitters dat deze accessoire heeft. 

Modem, Internet en e-mail
Niet alleen het percentage huishoudens met een pc in tussen 1995 en 1998 toegenomen (van 44% naar
57%). De aanvullende uitrusting is in deze periode nog veel sneller verspreid geraakt. In het voorjaar
van 1998 had de helft van de pc-bezitters een modem. In vergelijking met de TBO-gegevens uit 1995 is
dit veel (zie paragraaf 3.7). In dat jaar had nog niet een kwart van de pc-bezitters een modem. Ook het
bezit van een e-mail- en Internetaansluiting is in de afgelopen jaren snel toegenomen. In 1998 bleek
ruim een derde van de pc-bezitters deze te hebben. In 1995 had slechts 8% van de computerbezitters een
Internetaansluiting (zie paragraaf 3.7). 
Mannen en vrouwen vertonen weinig verschil als het gaat om het bezit van modem, Internet of e-mail.
Opvallend is wel dat alleenstaande vrouwen beduidend minder vaak in bezit zijn van deze drie zaken.
Gezinnen met kinderen zijn ook hier de groep met het hoogste percentage bezitters. Voor het overige
laat het bezit van computeraccessoires, ook nu alleen gekeken wordt naar de groep pc-bezitters, weinig
anders zien dan het pc-bezit zelf: ouderen, lager opgeleiden en mensen met een lager inkomen hebben
minder vaak een modem, Internet en e-mail. Werkenden hebben iets vaker dan anderen een modem,
Internet en e-mail, waarbij er weinig onderscheid is tussen alleenverdieners en tweeverdieners. Al met al
lijkt het erop dat als zij al een pc bezitten de lagere sociale groepen in de samenleving een 'simpelere'
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versie hebben dan andere groepen. Dit zou te maken kunnen hebben met de complexheid en prijs van de
toepassingen.

Windows
Het besturingsprogramma Windows heeft de markt veroverd. Waar 70 procent van de computer-
bezitters Windows 95 heeft, heeft 34 procent Windows 3.1 (zie bijlage 1). Een deel van de pc-bezitters
heeft zowel de beschikking over Windows 95 als over Windows 3.1.
Mannen hebben iets vaker dan vrouwen Windows 95. Weer zijn het de alleenstaande vrouwen die
achterblijven bij andere huishoudens: slechts 50 procent van de alleenstaande vrouwen heeft Windows
95. Voor het overige gaat ook hier het verhaal op dat al eerder in deze paragraaf verteld is: ouderen,
lager opgeleiden, mensen met een lager inkomen of uit een lagere sociale klasse en niet-werkenden (met
uitzondering van studenten) hebben minder vaak de beschikking over Windows 95. Wel is het zo dat de
verschillen tussen de diverse groeperingen (als het gaat om opleiding en inkomen) kleiner zijn dan bij
modem, Internet en e-mail het geval was.

CD-Rom
Onder de pc-bezitters is ook de CD-Rom ruim vertegenwoordigd: 68 procent heeft er een. De verschillen
tussen de groepen zijn hierbij niet zo groot. Alleen ouderen (en daarmee samenhangend AOW-ers en
'geenverdieners') hebben duidelijk minder vaak een CD-Rom dan jongeren. De alleenstaande vrouwen
hebben, zelfs als zij een pc bezitten, weer veel minder vaak een CD-Rom dan andere huishoudens. 

Printers
Laserprinters zijn geen gemeengoed. Van alle pc-bezitters heeft slechts vijftien procent de beschikking
over een dergelijke printer. Wel zijn ook hier de inmiddels bekende verschillen tussen sociale groepen te
zien. Mannen hebben vaker een laserprinter dan vrouwen; hetzelfde geldt voor jongeren, hoger
opgeleiden en hogere inkomens. Van de alleenstaande vrouwen in de steekproef heeft niemand een
laserprinter. Inkjetprinters lijken wel alom aanwezig in Nederlandse huishoudens. De hoge percentages
die gevonden zijn, doen echter vermoeden dat ten minste een deel van de respondenten een matrix
printer ook als inkjet printer heeft opgegeven. De verschillen in bezit tussen de diverse sociale groepen
zijn niet uitermate groot.

Geconcludeerd kan worden dat de pc met bijbehorende attributen voorbeelden zijn van 'dalende
cultuurgoederen' (Munters 1977). De hogere sociale klassen in de Nederlandse samenleving schaffen
deze goederen als eerste aan en vervolgens wordt dit overgenomen door lagere sociale klassen. Gezien
de complexiteit van de pc, die veel hoger ligt dan bijvoorbeeld bij radio of televisie, is dit niet
verwonderlijk. In termen van Rogers (1995) zou gezegd kunnen worden dat de hogere sociale klassen
meer kans maken om tot de early adopters en de early majority te behoren, terwijl de lagere sociale
klassen waarschijnlijk eerder bij de late majority horen. Om dit daadwerkelijk te kunnen aantonen, is
longitudinaal onderzoek nodig en zou over een aantal jaren nogmaals bestudeerd moeten worden wie
een pc bezitten en in hoeverre deze pc is uitgebreid met allerlei accessoires. 
Met de hier verzamelde cross-sectionele data kan toch wel iets gezegd worden over wie nu de
vernieuwers zijn en of de pc inderdaad een dalend cultuurgoed is. In de enquête is namelijk ook
gevraagd hoe lang men al een pc heeft. Antwoorden op deze vraag zijn weergegeven in figuur 4.3.
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Figuur 4.3 Jaar van aanschaf van de pc, naar opleidingsniveau, 1998 (in procenten)

Bron: ISEA 1998

Uit deze figuur wordt duidelijk dat bijna de helft van de pc-bezitters al langer dan vijf jaar een pc heeft.
Deze groep kan aangemerkt worden als die van de early adoptors. Tussen de verschillende
opleidingsniveaus zijn enige verschillen te zien. De hoogst opgeleiden behoren vaker tot de early
adopters dan de andere opleidingsgroepen. Als gekeken wordt naar de andere achtergrondkenmerken
dan kan geconcludeerd worden dat jongeren, mannen, werkenden, studenten en mensen met een hoger
inkomen voorlopers zijn als het gaat om de adoptie van de pc. 

Personen die geen pc bezitten is gevraagd of zij van plan zijn dat binnen een jaar te doen. In tabel 4.2 is
weergegeven hoeveel niet-bezitters ook niet van plan zijn om er een aan te schaffen en in hoeverre dit
samenhangt met achtergrondkenmerken. Uit tabel 4.2 wordt duidelijk dat de groepen die in een
achterstandspositie verkeren ook nog eens minder vaak dan andere groepen van plan zijn een pc aan te
schaffen. De verschillen tussen de groepen zijn vrij groot. Van de mensen met uitsluitend een lagere
school opleiding zegt 92 procent dat ze geen pc gaan aanschaffen tegen 55 van de hoger opgeleiden.
Ook tussen inkomensgroepen zijn grote verschillen waar te nemen. Ruim 80 procent van de laagste
inkomensgroep geeft aan zeker geen pc aan te zullen schaffen binnen nu en een jaar tegenover 29
procent in de hoogste inkomensgroep.

Personen die aangaven niet van plan te zijn een pc aan te schaffen is vervolgens naar hun motieven
hiervoor gevraagd. Het belangrijkste motief bleek een gebrek aan interesse te zijn; iets meer dan de helft
gaf dit motief op. Voor een derde van de respondenten was de prijs van de pc de reden om er geen te
kopen, terwijl ruim 40 procent aangaf niet te weten hoe een pc bediend moet worden.
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Figuur 4.4 Gebruiksfrequentie van de pc, naar sekse, 1998

Tabel 4.2 Percentage van de niet-PC-bezitters dat zegt binnen nu en een jaar geen pc aan te schaffen, naar
achtergrondkenmerken, 1998 (gewogen cijfers)

schaft geen pc aan

alle niet-bezitters 65

man 64
vrouw 70

18-34 jaar 46
35-49 jaar 60
50-64 jaar 79
65 jaar en ouder 89

lo 92
lbo, ulo, mavo 75
havo, vwo, mbo 63
hbo, universiteit 55

Inkomen huishouden
minder dan f 2500 82
tussen f 2500 en f 3999 54
tussen f 4000 en f 5499 55
f 5500 en meer 29

werkend 55
AOW gepensioneerd 85
werkloos, arbeidsongeschikt 79
huisvrouw 76
studerend 29

Bron: ISEA, 1998

4.3.2 Gebruik van de Personal Computer

Uit figuur 4.4 wordt duidelijk dat mensen verschillen als het gaat om de gebruiksfrequentie van de pc.
De variatie is echter niet extreem groot. Meer dan de helft van alle ondervraagden maakt dagelijks of ten
minste enkele keren per week gebruik van de pc. Mannen gebruiken de pc vaker dan vrouwen. Een klein
deel van de pc-bezitters gebruikt het apparaat nooit: acht procent van de vrouwen en drie procent van de
mannen. De gebruiksfrequentie verschilt ook niet veel tussen verschillende opleidings- en
inkomensniveaus en tussen verschillende leeftijdsklassen (resultaten niet gepresenteerd). 
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Bron: ISEA 1998

Voor de gebruikte toepassingen zijn grotere verschillen waarneembaar. Tabel 4.3 laat voor drie
toepassingen, te weten tekstverwerking, spreadsheads en Internet, de verschillen in gebruik tussen een
aantal groepen zien. Omdat de verdelingen voor het e-mailgebruik vrijwel identiek zijn aan die van
Internet zijn de eerstgenoemde niet in de tabel gepresenteerd. 

Tabel 4.3 Frequentie van het gebruik van enkele computertoepassingen door pc-bezitters, naar geslacht, opleidingsniveau
en leeftijd (in procenten; gewogen cijfers)

tekstverwerking spreadsheet/database Internet
vaak* nooit vaak nooit vaak nooit

totaal 45 6 17 42 15 71

mannen 49 4 23 34 17 68
vrouwen 41 7 18 51 9 76

lager onderwijs** 24 11 29 54 6 94
lbo, ulo, mavo 35 13 17 50 9 84
havo,vwo, mbo 38 5 16 48 17 67
hbo, universiteit 57 1 19 32 18 66

18 -34 jaar 37 4 11 41 16 66
35-49 jaar 49 5 20 39 16 70
50-64 jaar 51 6 22 47 11 83
65 jaar en ouder 55 14 28 56 12 79

*: Vaak = minimaal enkele keren per week
**: n=13

Bron: ISEA, 1998

De drie gekozen programma's worden vaker door mannen dan door vrouwen gebruikt, waarbij de
spreadsheetprogramma's de grootste verschillen te zien geven. Wat het opleidingsniveau betreft is het
vooral de hoogst opgeleide groep die zich onderscheidt door een hogere gebruiksfrequentie van de
andere onderwijsgroepen; dit geldt voor alle drie de toepassingen. Tot slot kan opgemerkt worden dat
slechts een klein deel van de jongste leeftijdscategorie nooit een tekstverwerkingsprogramma gebruikt.
Daar staat tegenover dat het antwoord 'vaak' ook minder door jongeren gegeven is. De twee oudste
leeftijdsklassen gebruiken minder vaak Internet en spreadsheets dan de twee jongste leeftijdsklassen. Het
lijkt er derhalve op dat ouderen, als zij al een pc hebben, deze gebruiken voor minder complexe
toepassingen.

4.4 Elektronisch betalingsverkeer

4.4.1 Bezit van betaalpassen

Het betalingsverkeer heeft de afgelopen vijftien jaar grondige veranderingen ondergaan. De opmars van
de pinpas is hiervan wellicht de duidelijkste illustratie. In hoofdstuk 2 werd verondersteld dat door de
manier waarop banken de pinpas (en later ook de chipknip) hebben geïntroduceerd veel mensen deze
pas wel zouden hebben. Daarbij komt dat de pinpas een groot voordeel oplevert ten opzichte van het
geld ophalen aan het loket bij bank of postkantoor; bovendien kosten pinpas en chipknip geen geld en
kan iedereen er een krijgen als hij of zij een bankrekening heeft. Nog een voordeel van de pinpas is dat
het een relatief eenvoudig product is dat geen al te ingewikkelde handelingen vergt. Voor de creditcard
ligt dit, zo werd verondersteld in hoofdstuk 2, anders. Om een creditcard te krijgen heeft met een
bepaald (vast) inkomen nodig. Hierdoor kan niet iedereen een creditcard hebben. De creditcard heeft
daardoor meer status dan de pinpas. Wel is het zo dat de creditcard niet zo veel extra voordelen heeft
vergeleken met de pinpas. In tabel 4.4 is de verspreiding van de betaalmiddelen onder de bevolking weer
gegeven.
Tabel 4.4 geeft aan dat de veronderstelling dat de pinpas een wijd geaccepteerd betaalmiddel is klopt;
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maar liefst 97 procent van de ondervraagden heeft er een. Gezien de hoge penetratiegraad van de pinpas
zijn er ook niet zulke grote verschillen tussen verschillende sociale groeperingen te zien. Ouderen,
mensen met alleen een lagere school opleiding en werklozen hebben iets minder vaak een pinpas dan
anderen. Ook voor de chipknip/chipper geldt dat er tussen de groepen onderling weinig verschillen zijn
in het percentage mensen dat deze pas bezit. Wel ligt de verspreidingsgraad van de chipknip lager dan
van de pinpas.

De enige betaalkaart waarvoor wel aanzienlijke verschillen tussen de verschillende sociale groepen te
zien zijn, is de creditcard. Dit is op zich niet verwonderlijk, omdat zoals gezegd, banken minder snel
een creditcard verstrekken, waarbij zij ook bepaalde inkomenseisen stellen. Dit laatste zien we terug in
lagere penetratiegraad van de creditcard onder lager opgeleiden, lagere inkomens en werklozen. Verder
hebben vrouwen minder vaak een creditcard dan mannen en dat geldt met name voor alleenstaande
vrouwen. Tot zover lijkt de verspreiding van de creditcard over verschillende sociale groepen op die van
de pc. Er is echter ook een aantal verschillen te constateren. Zo hebben jongeren minder vaak een
creditcard dan ouderen, waarbij het vooral de leeftijdscategorie van 50 tot en met 64 jaar is die relatief
vaak een creditcard heeft. Ook studenten hebben relatief vaak een pc, maar zelden een creditcard; hun
inkomen is waarschijnlijk te laag en onzeker om een creditcard te kunnen krijgen. 
Tabel 4.4 Percentage bezitters van pinpas, chipknip en creditcard naar achtergrondkenmerken van de respondent (gewogen
cijfers, N=933)

bezit pinpas bezit chipknip bezit creditcard

alle huishoudens 97 75 54

man 96 74 69
vrouw 96 77 41

alleenstaande man 95 77 61
alleenstaande vrouw 95 76 31
gehuwd/samenw. z. kind 97 77 61
gezin j. kind > 14 jaar 99 80 71
gezin j. kind 14 jaar of jonger 96 72 51

20-34 jaar 100 83 38
35-49 jaar 97 69 57
50-64 jaar 94 72 74
65 jaar en ouder 92 71 65

lo 87 63 27
lbo, ulo, mavo 94 73 51
havo, vwo, mbo 99 80 56
hbo, universiteit 100 75 56

Inkomen huishouden
minder dan f 2500 93 77 25
tussen f 2500 en f 3999 98 78 48
tussen f 4000 en f 5499 99 79 54
f 5500 en meer 100 80 79

werkend 98 77 59
AOW gepensioneerd 95 69 69
werkloos, arbeidsongeschikt 89 67 37
huisvrouw 96 85 58
studerend 100 75 2

tweeverdiener 98 78 61
alleenverdiener 98 73 48
'geenverdiener' 95 72 67
alleenstaand 95 77 47

Bron: ISEA, 1998

In hoofdstuk 2 werd beargumenteerd dat de creditcard een symbolische waarde heeft en dat men er
status aan kan ontlenen. Men moet dan wel in een omgeving zitten waarin de status van zo'n kaart
erkend wordt. Verondersteld kan worden dat men in hogere sociale klassen meer waarde hecht aan het
hebben van een creditcard dan in lagere sociale klassen; derhalve verwachten we dat mensen met een
hoge 'status' netwerk vaker een creditcard hebben dan mensen met een 'lage status' netwerk. In figuur
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Figuur 4.5 Bezit van een creditcard, naar opleidingsniveau respondent en opleidingsniveau netwerk, 1998 (in procenten)

4.5 wordt dit onderzocht aan de hand van het opleidingsniveau van het netwerk. Omdat iemands eigen
opleiding in hoge mate correleert met die van zijn netwerk is eveneens een uitsplitsing gemaakt naar
opleidingsniveau van de respondent. Lager opgeleiden bezitten zelden een creditcard en zijn daarom in
figuur 4.5 buiten beschouwing gelaten. 

Onder de totale groep creditcard-bezitters blijkt de kans op het bezit van een creditcard groter te zijn
naarmate iemands netwerk hoger opgeleid is. Dit geldt voor alle onderscheiden opleidingscategorieen
van de respondenten. Personen met een lager voortgezette opleiding (lbo, ulo, mavo) hebben vaker een
creditcard wanneer zij een netwerk hebben dat gemiddeld genomen hoger is opgeleid dan zijzelf. Hieruit
spreekt een bepaalde neiging zich te conformeren aan de daar geldende normen van de hoger opgeleiden
in hun sociale omgeving. Het is echter ook mogelijk dat de relatief laag opgeleiden in een meer
geschoolde omgeving een hoger inkomen hebben dan laag opgeleiden in een weinig geschoolde
omgeving en daardoor eerder in staat zijn een creditcard aan te schaffen. Ook voor mensen met een
middelbare voortgezette opleiding (havo, vwo, mbo) en voor de hoogst opgeleiden (hbo en universiteit)
doet de samenstelling van hun netwerk er toe en wel in de verwachte richting: naarmate het netwerk
hoger is opgeleid is de kans op creditcard bezit groter.

Bron: ISEA 1998

Van alle mensen die nog geen creditcard hebben zegt meer dan 80 procent er binnen nu en een jaar geen
aan te willen schaffen. Tussen mannen en vrouwen is geen verschil in antwoord op deze vraag.
Alleenstaande mannen zijn het meest geneigd een creditcard aan te gaan schaffen: ongeveer de helft van
deze groep overweegt de aanschaf. Er zijn weinig verschillen tussen de verschillende inkomensgroepen
en zeggen hoger opgeleiden iets minder vaak 'nee' tegen aanschaf van de creditcard binnen nu en
een jaar.

4.4.2 Gebruik van betaalpassen

Het bezit van een betaalpas staat niet gelijk aan het gebruik. Dat bijna iedereen bijvoorbeeld een pinpas
heeft wil nog niet zeggen dat iedereen deze ook evenveel gebruikt. Bij ieder pasgebruik, of het nu de
pinpas, de creditcard of de chipknip is, wordt geld uitgegeven. De pinpas wordt veel vaker gebruikt dan
de creditcard. Zestig procent van de mensen met een creditcard gebruikt deze namelijk slechts één keer
per maand of minder. De chipknip is nog niet populair als betaalmiddel. Meer dan 80 procent gebruikt
de kaart slechts één keer per maand of nog minder en nog geen 10 procent gebruikt de kaart wekelijks.
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Gezien de financiële restricties waar mensen mee te maken hebben kan verwacht worden dat personen
met lagere inkomens minder vaak gebruik maken van de betaalpassen dan personen met hogere
inkomens. Voor de pinpas blijkt dit inderdaad het geval te zijn. De pinpas wordt door 80 procent van de
mensen in de hoogste inkomensgroep wekelijks gebruikt, terwijl dat maar voor 50 procent van de
mensen met de laagste inkomens geldt. Wat betreft gebruik van de creditcard zijn er weinig verschillen
in gebruiksfrequentie tussen de verschillende inkomensgroepen; met name de twee middelste
inkomensgroepen wijken nauwelijks van elkaar af. Ook wat betreft de chipknip zijn er weinig
verschillen in gebruiksfrequentie te constateren tussen inkomensgroepen. Nadere analyse leerde dat dit
ook geldt voor opleiding, geslacht en leeftijd. De chipknip lijkt door alle lagen van de bevolking
weliswaar geaccepteerd als bezit, maar wordt nauwelijks serieus genomen als betaalmiddel.

4.5 Persoonlijke communicatiemiddelen

De laatste jaren worden steeds meer nieuwe communicatiemiddelen gebruikt. De draadloze telefoon is
een fenomeen geworden. Hiermee kan men overal in en om het huis met anderen bellen. Door de
opkomst van de mobiele telefoon bellen steeds meer mensen steeds vaker vanuit de auto, de trein of de
openbare ruimte. Bereikbaarheid lijkt het credo, ook gezien het feit dat in veel huishoudens het
antwoordapparaat of de voice mail aangezet wordt als men van huis is.

Communicatiemiddelen zijn relatief goedkoop (vergeleken met bijvoorbeeld de pc). Met name de
draadloze en mobiele telefoon sluiten goed aan bij ervaringen die mensen al hebben met de reguliere
telefoon. Dit geldt in mindere mate voor de fax.
In het ISEA-onderzoek is voor de volgende zes communicatiemiddelen nagegaan of de respondent deze
in zijn bezit heeft: draadloze telefoon, mobiele telefoon, ISDN, antwoordapparaat, voice mail en fax. De
verspreidingsgraad van deze zes communicatiemiddelen onder de bevolking varieert van vijf procent
voor ISDN tot 47 procent voor de draadloze telefoon, zoals blijkt uit tabel 4.5.
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Tabel 4.5 Percentage bezitters van persoonlijke communicatiemiddelen, naar achtergrondkenmerken van de respondent
(gewogen cijfers)

draadloze telefoon telefoon ISDN apparaat voice mail fax
mobiele antw.

alle huishoudens 47 21 5 29 26 18

man 49 24 7 33 23 22
vrouw 45 18 4 25 29 15

alleenstaande man 42 17 5 39 23 22
alleenstaande vrouw 31 6 3 21 29 7
gehuwd/samenw. z. kind 48 24 5 26 19 17
gezin j. kind > 14 jaar 59 26 10 30 28 36
gezin j. kind 14 jaar of
jonger 57 28 7 32 32 22

18-34 jaar 52 24 3 36 34 12
35-49 jaar 51 25 8 31 29 26
50-64 jaar 43 17 5 24 15 20
65 jaar en ouder 33 7 2 13 13 8

lo 32 11 0 6 2 3
lbo, ulo, mavo 53 23 5 25 23 13
havo, vwo, mbo 46 18 5 31 28 16
hbo, universiteit 47 23 7 36 32 27

Inkomen huishouden
minder dan f 2500 36 9 4 19 29 7 
tussen f 2500 en f 3999 44 16 5 38 26 18
tussen f 4000 en f 5499 56 32 4 38 22 18
f 5500 en meer 57 43 14 49 31 38

werkend 53 26 6 38 30 21
AOW gepensioneerd 40 6 3 13 15 8
werkloos,
arbeidsongeschikt 44 11 3 27 19 19
huisvrouw 45 25 4 10  22 11
studerend 42 9 5 17 37 10

tweeverdiener 59 35 7 38  27 24
alleenverdiener 54 29 11 26 28 20
'geenverdiener' 44 12 1 13 14 12
alleenstaand 39 12 3 30 29 14

Bron: ISEA, 1998

Mannen bezitten over het algemeen iets vaker persoonlijke communicatiemiddelen dan vrouwen. Dit is
voor een deel toe te schrijven aan het feit dat alleenstaande vrouwen veel minder vaak over de genoemde
middelen beschikken dan andere huishoudens. De enige uitzondering hierop is voice mail.
Alleenstaande mannen hebben, met uitzondering van het antwoordapparaat ook minder vaak deze zes
apparaten in hun bezit dan andere huishoudens.
Ouderen hebben veel minder vaak één van de zes apparaten in huis dan jongeren. Voor hen is
waarschijnlijk 'gewoon een telefoon' voldoende; zij lijken geen behoefte aan allerlei extra zaken te
hebben. Ouderen zijn over het algemeen vaker thuis dan jongeren en een antwoordapparaat of een voice
mail zullen zij hierdoor minder snel nodig achten. Daarbij komt dat ouderen meer tijd hebben om hun
contacten 'face-to-face' te onderhouden. Ook is het mogelijk dat ouderen de nieuwe communicatie-
middelen te ingewikkeld vinden. De twee jongste generaties hebben over het algemeen de meeste
apparaten.
De verspreidingsgraad van alle zes apparaten (met uitzondering van de draadloze telefoon), is het
hoogst onder hoger opgeleiden. De laagst opgeleiden hebben de minste apparaten in huis. Ditzelfde
patroon valt te zien bij inkomen. Bij inkomen valt echter wel op dat de laagste inkomens relatief vaak
voice mail hebben. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat voice mail - tot op heden - gratis is. 

Nadere analyse van het moment van aanschaf laat zien dat me name voice mail pas heel recentelijk is
doorgedrongen in Nederlandse huishoudens (resultaten niet gepresenteerd). Van degenen die nu voice
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mail hebben, heeft een kleine 80 procent dat pas het laatste jaar aangeschaft. Voor de andere apparaten
geldt dat ze al eerder door meer mensen in huis zijn gehaald. Het antwoordapparaat lijkt een beetje op
zijn hoogtepunt te zitten; de aanschaf ervan loopt duidelijk terug in de tijd. Dat het antwoordapparaat
zijn verzadigingspunt bereikt lijkt te hebben blijkt ook uit de antwoorden op de vraag aan niet-bezitters
of zij binnen nu en een jaar een dergelijk apparaat zouden kopen. Meer dan 80 procent van de mensen
die geen antwoordapparaat hebben, geeft aan er ook geen te gaan kopen en slechts twee procent zegt dat
zeker wel te zullen gaan doen. Sowieso wordt bij geen enkel apparaat vaak gezegd dat men het binnen
nu en een jaar zeker zal aanschaffen. Uitzondering hierop is de draadloze telefoon. Veertig procent van
de niet-bezitters zegt er eventueel een aan te willen schaffen.

Een uitsplitsing naar achtergrondkenmerken laat zien dat hoger opgeleiden en hogere inkomens
degenen zijn die vaker zeggen een bepaald product eventueel aan te zullen schaffen binnen nu en
een jaar (resultaten niet gepresenteerd). Ook voor communicatiemiddelen geldt dus dat met name de
hogere sociale groepen en jongeren deze producten bezitten c.q. aan te willen schaffen. Deze groepen
lijken opnieuw de voorlopers te zijn. Omdat de lagere statusgroepen later tot aanschaf van nieuwe
communicatiemiddelen over gaan, net als bij de pc, kunnen deze ook als dalende cultuurgoederen gezien
worden.

4.6 Televisie

Teletekst is een vorm van informatievoorziening die via de televisie gebruikt kan worden (zie hoofd-
stuk 3). Op snelle en goedkope wijze kan hiermee bijvoorbeeld een overzicht gekregen worden van de
allerlaatste treinvertragingen en files. Teletekst lijkt een accessoire te zijn die vrijwel standaard bij een
televisie geleverd wordt. Verschil met de pinpas en de chipknip - die als standaard 'accessoire' bij de
bankpas worden geleverd - is dat leveranciers ook nog steeds televisies zonder teletekst verkopen. De
invloed van de consument op de keuze voor teletekst lijkt dus groter dan voor de pinpas en chipknip.
Mogelijk komt deze grotere keuzevrijheid ook tot uitdrukking in verschillen in het bezit van teletekst
onder verschillende bevolkingsgroepen. Tabel 4.6 bevat hiervoor de benodigde informatie. In deze tabel
zijn eveneens gegevens over de penetratiegraad van kabeltelevisie vermeld.



66

Tabel 4.6 Percentage bezitters van teletekst en kabeltelevisie, naar achtergrondkenmerken van de respondent, 1998
(gewogen cijfers)

bezit teletekst bezit kabeltelevisie

alle huishoudens 84 88

man 86 89
vrouw 83 86

alleenstaande man 71 87
alleenstaande vrouw 73 87
gehuwd/samenw. z. kind 94 89
gezin j. kind > 14 jaar 94 89
gezin j. kind 14 jaar of jonger 85 88

18-34 jaar 77 90
35-49 jaar 85 86
50-64 jaar 95 88
65 jaar en ouder 85 86

lo 91 85
lbo, ulo, mavo 88 86
havo, vwo, mbo 88 89
hbo, universiteit 78 90

Inkomen huishouden
minder dan f 2500 74 82
tussen f 2500 en f 3999 81 93
tussen f 4000 en f 5499 85 92
f 5500 en meer 93 93

werkend 84 91
AOW gepensioneerd 93 90
werkloos, arbeidsongeschikt 85 84
huisvrouw 85 78
studerend 72 88

tweeverdiener 92 92
alleenverdiener 84 87
'geenverdiener' 94 89
alleenstaand 76 86

Bron: ISEA, 1998

Uit tabel 4.6 blijkt dat meer dan vier van de vijf Nederlanders een televisie met teletekst heeft; dit is een
iets hoger percentage dan in het TBO 1995 gevonden werd. Er zijn enige verschillen tussen de verschil-
lende sociale groepen waar te nemen. Alleenstaande mannen en vrouwen hebben minder vaak teletekst
dan gehuwden en samenwonenden (met of zonder kinderen). Ook jongeren, lagere inkomensgroepen,
studenten en hoger opgeleiden hebben minder vaak teletekst. Als mensen teletekst hebben kijken zij er
zeer geregeld naar. Veertig procent kijkt iedere dag en nog eens een kwart kijkt enkele keren per week.
Er is geen duidelijk patroon te zien in wie nu wel en wie nu niet vaak naar teletekst kijkt. 

Bijna 90 procent van de huishoudens heeft een aansluiting op de kabel. Over het algemeen genomen is
er weinig onderscheid tussen de verschillende sociale groeperingen. Samengevat kan dan ook gesteld
worden dat zowel teletekst als kabeltelevisie producten zijn die zich een plaats hebben verworven in alle
lagen van de Nederlandse samenleving.

4.7 ICT als geheel - Sociale ongelijkheid?

In dit hoofdstuk is gekeken naar het bezit en gebruik van de nieuwere generatie ICT-producten. Aan het
einde van dit hoofdstuk wordt samengevat welke groepen in de samenleving beschouwd kunnen worden
als achterblijvers en wie de 'mega ICT bezitters' zijn. In bijlage 1 is een tabel opgenomen waarin per
productgroep is aangegeven hoeveel producten men hiervan gemiddeld bezit. Binnen de productgroepen 
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bankpas en kabeltelevisie/teletekst bestaat weinig onderscheid tussen verschillende sociale groepen; voor
pc-accessoires en communicatiemiddelen zijn de verschillen groter.

Deze verschillen tussen producten zijn echter al in de hieraan voorafgaande paragrafen besproken. Nu
zal op het gebruikersniveau worden bekeken in welke groepen meer of minder producten dan gemiddeld
aanwezig zijn. Geconcludeerd kan dan worden dat de belangrijkste groepen 'achterblijvers' op ICT-
gebied zijn:
- alleenstaande vrouwen;
- 65-plussers;
- mensen met een lagere of een lager voortgezette opleiding;
- mensen met een huishoudinkomen van minder dan f 2500,- ;
- werklozen.

Als voorlopers kunnen worden onderscheiden:
- gezinnen met kinderen;
- jongere generaties (tot 49 jaar);
- hoger opgeleiden;
- mensen met een huishoudinkomen van f 5500,-;
- werkenden.

Deze resultaten liggen in de lijn der verwachtingen. In hoofdstuk 2 werd verondersteld dat hoger
opgeleiden meer cultureel, sociaal en materieel kapitaal hebben om: 
a) ICT-producten aan te schaffen en 
b) met ICT-producten om te kunnen gaan. 
Het feit dat bij inkomen de verschillen tussen groepen nog net iets groter zijn dan bij opleiding duidt
erop dat het met name de mensen zijn die behoren tot de economische elite die zich willen
onderscheiden van anderen door aanschaf van ICT-producten. Voor jongeren werd beargumenteerd dat
zij degenen zijn met de cognitieve vaardigheden om ICT-producten om te kunnen gaan. Het feit dat de
verschillen tussen jongeren en ouderen het grootst zijn bij de meer complexe producten (computer en
communicatiemiddelen) onderstreept dat dit belangrijk is. Ook het socialisatie-effect zal een rol spelen;
ouderen zijn minder dan jongeren gewend met ICT om te gaan.
Alleenstaande vrouwen vormen een groep waarvan we niet op voorhand hadden verwacht dat zij een
achterstandsgroep zouden vormen. Echter, tot deze groep behoren met name oudere weduwen en
ouderen hebben, zoals we zagen, minder ICT-producten. Dat werkenden meer ICT-producten hebben
zal voor een deel een inkomenseffect zijn; alle andere groepen die onder het kopje 'werkstatus' worden
genoemd, hebben gemiddeld een beduidend lager huishoudinkomen dan werkenden. Concluderend kan
gezegd worden dat het er op lijkt dat ICT-producten bestaande sociale ongelijkheden zoals die bestaan
op het gebied van opleiding, inkomen, werkstatus en geslacht weerspiegelen. Daarbij komt dat ICT-
producten de kloof tussen jong en oud in de samenleving groter dreigen te maken (zie ook Van de Goor,
1998).

Bij dit bovenstaande moet opgemerkt worden dat in dit rapport alleen naar bivariate verbanden is
gekeken. Niet duidelijk is welke van de genoemde factoren (opleiding, inkomen, geslacht etc.) nu de
sterkste invloed heeft op het ICT-bezit en gebruik. In het eindrapport zal dit met behulp van multivariate
analyses wel bestudeerd worden. 

Zoals gezegd is in dit hoofdstuk gekeken naar bezit en gebruik van de nieuwere generatie ICT-producten
in tegenstelling tot hoofdstuk 3 waar de wat oudere producten centraal stonden. Een aantal van de
oudere generatie producten (bijvoorbeeld video) kon benoemd worden als stijgende cultuurgoederen en
weerspiegelden als zodanig niet de bestaande ongelijkheden in bijvoorbeeld inkomen en opleiding in de
samenleving. De verspreiding van de nieuwere generatie ICT-producten weerspiegelt meer dan de
oudere generatie ICT-producten de bestaande sociale ongelijkheid in de samenleving. De nieuwe
producten zijn vrijwel allemaal voorbeelden van zogenaamde dalende cultuurgoederen; de hogere
statusgroepen kenmerken zich door een hoger niveau van bezit en gebruik in vergelijking met de lagere
statusgroepen.
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In de ISEA-vragenlijst is niet gevraagd naar een aantal andere factoren waarvan we verwachten dat deze een effect zullen hebben1

op het ICT bezit en gebruik, zoals informatie verkregen vanuit het sociale netwerk en vaardigheid om met ICT om te gaan
(zie hoofdstuk 2). 
In hoofdstuk 3 is de indeling steeds gemaakt voor de hoofdkostwinner; in dit hoofdstuk is echter steeds gekeken naar de respondent.2

De vragen zoals deze in het onderzoek 'Sociaal-Economische Ontwikkelingen in Nederland' zijn gesteld,
waren echter nog vrij beperkt. Er is alleen naar bezit en gebruiksfrequentie van een aantal gangbare
producten gevraagd. Vragen over de vaardigheid die men heeft in het gebruik van de producten zijn
bijvoorbeeld helemaal niet gesteld. Verder is geen informatie verzameld over een aantal relevante
achtergrondkenmerken. Vooral de meting van de invloed van de sociale omgeving was beperkt. In het
volgende hoofdstuk zal op tekortkomingen in de bestaande onderzoeksgegevens uitgebreider worden
ingegaan. Hierbij zal een aantal suggesties worden gedaan voor het hoofdonderzoek van het project
'Nieuwe informatie- en communicatietechnologie en sociale ongelijkheid'.

Noten
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5  AFSLUITING

Nieuwe vormen van informatie- en communicatietechnologie dringen steeds verder door in de
Nederlandse samenleving. Dit proces lijkt zich te voltrekken volgens een top-down principe: de hogere
statusgroepen schaffen deze producten eerst aan en de lagere statusgroepen - zullen - volgen. Deze top-
down verspreiding contrasteert met het verspreidingsproces van oudere ICT-producten zoals de
kleurentelevisie, de video en de cd-speler. De laatstgenoemde producten, die inmiddels een vaste plaats
hebben gekregen in de Nederlandse huishoudens, verspreidden zich eerder volgens het bottom-up
principe, dat wil zeggen dat deze eerst ingang in de lagere statusgroepen vonden. In hoofstuk 3 en 4 zijn
de verspreiding van oude en nieuwe ICT-producten gedetailleerd beschreven. 

Tal van relevante aspecten van de verspreiding van nieuwe ICT zijn echter nog niet aan bod gekomen.
In dit hoofdstuk zal een inventarisatie van tekorten in het bestaande datamateriaal gepresenteerd worden
inclusief enkele suggesties voor een aanvulling ervan. Als eerste zal een aantal opmerkingen bij de
Tijdsbestedingsonderzoeken gemaakt worden. Vervolgens zal ingegaan worden op de gegevens van het
onderzoek 'Sociaal-Economische Ontwikkelingen in Nederland'. Het commentaar zal gegeven worden in
het licht van het hoofdonderzoek van het project 'Moderne Informatie- en Communicatietechnologie en
Sociale Ongelijkheid'. In het najaar van 1998 zal in het kader van dit project namelijk een nieuw survey
gehouden worden dat geheel op het bezit en gebruik van ICT is gericht en waarin bestaande tekorten in
het beschikbare datamateriaal aangevuld zullen worden.

5.1 Het Tijdsbestedingsonderzoek en ICT

De analyses in hoofdstuk 3 zijn gebaseerd op de Tijdsbestedingsonderzoeken (TBO) zoals die door het
Sociaal en Cultureel Planbureau elke vijf jaar worden gedaan. Een groot voordeel van de TBO-gegevens
is het dat deze longitudinaal zijn. Om verspreidingsprocessen van innovaties te bestuderen is dit een
groot voordeel; hierdoor kan de penetratie van producten door de tijd heen goed bestudeerd worden. Om
optimaal gebruik te kunnen maken van herhaalde metingen zijn in de verschillende TBO's zoveel
mogelijk dezelfde vragen gesteld. Met het oog op de vergelijkbaarheid van gegevens van de diverse
meetmomenten is gevraagd naar het bezit van producten die al in enige mate tot de markt zijn
doorgedrongen. Hierdoor registreert het TBO met een zekere traagheid. Het nadeel hiervan is dat
moeilijk vastgesteld kan worden wie 'innovators' zijn als het gaat om de aanschaf van de allernieuwste
(ICT-)producten; een aanzienlijk deel van de bevolking bezit immers de producten al op het moment dat
vragen erover in het TBO worden opgenomen. 

Naast het bezit wordt in het TBO ook het gebruik van verschillende producten gemeten en wel via de
registratie van tijdsbesteding. Televisie kijken, muziek luisteren, telefoneren en met de computer werken
zijn activiteiten die in het TBO worden onderscheiden. De registratie van tijdsbesteding door middel van
dagboekjes is een betrouwbare methode en geeft een goed beeld van het gebruik van genoemde
apparaten. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld 'pinnen', 'met de creditcard betalen' en 'het
antwoordapparaat afluisteren' niet als afzonderlijke activiteiten worden onderscheiden. Dit heeft te
maken met de methode van tijdregistratie die gebruikt wordt in het TBO. Respondenten houden per
kwartier bij waaraan zij hun tijd besteden. Pinnen en met de creditcard betalen zijn handelingen die veel
minder dan een kwartier in beslag nemen en die dus in de kwartierenregistratie van TBO ook niet goed
nagevraagd zouden kunnen worden. Dit is jammer want uit hoofdstuk 4 is gebleken dat met name bij de
pinpas er veel meer onderscheid in gebruik is tussen verschillende groepen in de samenleving dan in
bezit. 

Het TBO is een generalistisch survey. Dit betekent dat naar veel verschillende soorten tijdsbesteding
wordt gevraagd. Dit heeft als voordeel dat specifieke gedragingen in de context van een breder pakket
aan (vrije tijds)activiteiten kunnen worden onderzocht. Het heeft echter als nadeel dat per activiteit in
vergelijking met gespecialiseerde surveys weinig informatie beschikbaar is. Dit geldt ook voor het
gebruik van nieuwe ICT. Zoals reeds aangegeven bevat de kwartierregistratie geen informatie over het
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gebruik van verschillende betaalmiddelen. Ook in de begeleidende vragenlijst zijn er geen vragen over
gesteld. Naar ander ICT-gebruik is evenmin in detail gevraagd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de computer.
Er is niet gevraagd voor welke toepassingen deze gebruikt wordt. De vele toepassingsmogelijkheden die
dit apparaat heeft - en de verschillen in complexiteit van deze toepassingsmogelijkheden - maken dat
informatie daarover wellicht interessanter is dan (alleen) informatie over bezit en gebruiksfrequentie van
de pc.

Daarbij komt dat niet alle relevante achtergrondkenmerken in het TBO gevraagd - kunnen - worden.
Natuurlijk wordt gevraagd naar de meest gangbare achtergrondkenmerken zoals leeftijd, opleiding,
hoofdbezigheid en inkomen. Zaken die specifiek voor ICT van belang kunnen zijn, zoals informacy of
karakteristieken van de sociale omgeving worden echter niet in kaart gebracht.

Samengevat kan gesteld worden dat het TBO interessante gegevens bevat voor de uitvoering van het
project 'Moderne Informatie- en Communicatietechnologie en Sociale Ongelijkheid'. Over een deel van
het beschikbare materiaal, zoals bijvoorbeeld het computergebruik, is in dit tussenrapport nog niet
gerapporteerd. Dit zal in het eindrapport gedaan worden. In de bestaande TBO's blijkt echter
onvoldoende informatie aanwezig te zijn om het bezit en gebruik van de nieuwste ICT-producten tot in
het gewenste detail te bestuderen. Daarvoor is een survey nodig dat geheel gericht is op de omgang met
ICT. Deze zal zoals gezegd in het najaar van 1998 worden gehouden. In het voorjaar van 1998 is er al
een pilot met een aantal ICT-vragen aan vooraf gegaan. Op de verdiensten en tekortkomingen van deze
pilot zal in de volgende paragraaf ingegaan worden.

5.2 'Sociaal-Economische Ontwikkelingen in Nederland' en ICT: een aanloop naar het
hoofdonderzoek

Tijdens de eerste zes maanden van het onderzoek 'Moderne Informatie- en Communicatietechnologie en
Sociale Ongelijkheid' is een proefenquête gehouden. Deze werd ingepast in het survey 'Sociaal-
Economische Ontwikkelingen in Nederland' (ISEA). De bedoeling van de proefenquête was een beeld te
krijgen omtrent het bezit en gebruik van de nieuwere vormen van ICT in Nederland om zo een
realistische schatting te kunnen krijgen van de omvang van specifieke groepen die in de steekproef
oververtegenwoordigd moeten zijn (Ganzeboom 1997). De respons van de proefenquête bedroeg 31,5
procent en was duidelijk selectief. Derhalve is de steekproef gewogen om een representatief beeld te
kunnen geven van het ICT bezit en gebruik onder de Nederlandse bevolking.

Uit de resultaten van de proefenquête wordt duidelijk dat er een aantal risicogroepen bestaat als het gaat
om nieuwe ICT zoals de pc, betaalpassen en persoonlijke communicatiemiddelen. De volgende groepen
Nederlanders hebben minder vaak de beschikking over de nieuwste ICT-producten:
- alleenstaande vrouwen;
- 65-plussers;
- mensen met een lagere (voortgezette) opleiding;
- mensen met een laag inkomen;
- werklozen.

Opgemerkt moet worden dat zelfs binnen deze risicogroepen het bezit van ICT-producten niet extreem
laag is; er is binnen deze groepen een aanzienlijk percentage mensen die wel beschikken over ICT-
producten. Al met al is de verspreiding van ICT dusdanig dat voor het hoofdonderzoek niet gevreesd
hoeft te worden voor een te laag aantal ICT-gebruikers. Het maken van een voorselectie lijkt derhalve
niet noodzakelijk.

De proefenquête in het ISEA-onderzoek was ook bedoeld om een aantal vragen over nieuwe ICT te
testen en te bekijken of deze ook zo in het hoofdonderzoek gesteld konden worden of dat er
aanpassingen nodig waren. Hierbij moet opgemerkt dat in de ISEA-vragenlijst een beperkte ruimte was
ingeruimd voor de ICT-vragen zodat op voorhand al een aanzienlijke selectie van de mogelijk te stellen
vragen moest worden gemaakt.
Gekozen is om het bezit van een flink aantal min of meer gangbare ICT-producten na te vragen. Deze
producten waren verdeeld over de volgende productgroepen: computer, elektronisch betalingsverkeer,
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persoonlijke communicatiemiddelen en televisie. Vervolgens is besloten om voor de pc, die gezien kan
worden als het symbool van de informatierevolutie en die meer dan enig ander product effect zal hebben
op sociale ongelijkheid (omdat de maatschappij steeds meer om de computer en de toepassingen ervan
gaat draaien) meer vragen te stellen dan voor de andere producten. Dit heeft ook te maken met het feit
dat de pc veel meer toepassingsmogelijkheden heeft dan enig ander ICT-product. Alle vragen die gesteld
zijn voor de pc waren wel gerelateerd aan bezit en gebruik. Er is bijvoorbeeld niets gevraagd over de
capaciteiten die iemand heeft om met de pc - of enige andere vorm van ICT - om te gaan en de
moeilijkheden die men ondervindt. 
Ook zijn geen vragen gesteld over de aanwezigheid en het gebruik van substituten voor ICT-producten.
Wanneer iemand bijvoorbeeld wil weten hoe laat een bepaalde trein gaat, dan heeft hij verschillende
opties om hier achter te komen. Hij kan naar het station gaan en daar op de borden kijken, hij kan de
(papieren) dienstregeling van de NS naslaan, hij kan het iemand anders vragen, hij kan naar de op zijn
pc geïnstalleerde reisplanner kijken, maar hij kan ook via de World Wide Web achter de benodigde
informatie komen. Dit zijn gegevens die van belang lijken te zijn om meer inzicht te krijgen in de
verspreiding van ICT en in de effecten ervan op sociale ongelijkheid. 
Dit alles betekent dat naast bezit en gebruiksfrequentie ook andere aspecten van ICT aan de orde moeten
komen in de vragenlijst van het hoofdonderzoek. Voorbeelden hiervan zijn:
- ervaren/ingeschatte complexiteit van het product;
- toepassingen waarvoor men het product gebruikt;
- de beschikking over een bepaalde mate van informacy;
- problemen met het gebruik van het product;
- alternatieven die er zijn voor het ICT-product.

Niet alleen aan de 'productzijde' zullen uitgebreidere metingen nodig zijn, ook aan de kant van de
consument zullen meer ICT-gerichte vragen gesteld moeten worden. In hoofdstuk 2 is een aantal soorten
hulpbronnen omschreven waarvan verondersteld werd dat deze het bezit en gebruik van ICT
beïnvloeden. Deze hulpbronnen vormen een centraal onderdeel van het geschetste verklarende model.
Of naast de gespecificeerde hulpbronnen nog andere kenmerken van consumenten relevant zijn voor het
verklaren van verschillen in omgang met ICT is onderzocht in een kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek
is uitgevoerd door Manfred van Kesteren, eerste-fase student van de vakgroep Sociologie (begeleiding J.
de Haan).
In zijn onderzoek heeft Van Kesteren gewerkt met zogenaamde focusgroepen. Het voordeel van deze
werkwijze is dat je groepen mensen bij elkaar kunt krijgen die anders misschien minder snel aan het
onderzoek zouden meedoen, bijvoorbeeld omdat ze het invullen van een schriftelijke vragenlijst te
moeilijk vinden. Dit zou bijvoorbeeld voor ouderen kunnen gelden. Van Kesteren heeft daarom drie
groepen ouderen in focus-interviews ondervraagd over hun ervaringen met computers. Daarnaast heeft
hij ook twee groepen studenten ondervraagd. De studenten kunnen gezien worden als voorlopers op dit
gebied en de ouderen als achterblijvers. In bijlage 3 is een samenvatting van dit kwalitatieve onderzoek
te vinden. Focusgroeponderzoek is tevens geschikt om voor bijvoorbeeld computers mogelijke oorzaken
van frequent of juist afwezig gebruik boven tafel te krijgen. Uit de focusgroepgesprekken werd duidelijk
dat in het model in hoofdstuk 2 de belangrijke verklarende variabelen opgenomen zijn.

De nieuwe, consument-gerelateerde variabelen zullen in belangrijke mate een operationalisering van
verschillende hulpbronnen betreffen. Met name de beschikking over culturele hulpbronnen ofwel
informacy, en de beschikking over sociale hulpbronnen, ofwel het gebruik van ICT in de directe sociale
omgeving, dienen nader ingevuld te worden.
Voor informacy wordt vaak het opleidingsniveau als indicator gebruikt. Vaardigheden om met ICT
overweg te kunnen zijn waarschijnlijk tevens afhankelijk van het type opleiding (technisch of niet), het
beroep dat men uitoefent of uitgeoefend heeft en de ervaring die men in op het werk of in de hobbysfeer
met betrekking tot ICT heeft opgedaan. Daarnaast is zinvol te kijken of mensen die beschikken over een
grote mate van de klassieke vaardigheden 'literacy' en 'numeracy' ook de mensen zijn die veel
'informacy' hebben. Hierdoor kan nagegaan worden of nieuwe ongelijkheden in vaardigheden op oude
gestapeld worden. In het hoofdonderzoek zullen over deze verschillende typen culturele hulpbronnen
vragen gesteld worden. In het hoofdonderzoek zullen vragen over de sociale omgeving eveneens
uitgebreider en meer op ICT gericht moeten zijn dan in de proefenquête het geval was. Niet alleen
opleidingsniveau en geslacht van netwerkleden lijken belangrijk, maar ook hun informacy valt aan
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meerdere indicatoren af te lezen. Verwacht kan worden dat naarmate iemand een sociaal netwerk heeft
met een hoge mate van informacy deze persoon zelf eerder tot aanschaf van producten zal overgaan.
Ook andere indicatoren die gerelateerd zijn aan het sociale netwerk zullen gevraagd - moeten - worden.
Voorbeelden zijn de mate van ICT-bezit en gebruik binnen het sociale netwerk.

Een ander belangrijk punt is dat in de proefenquête niet zoveel aandacht was voor zaken binnen het
gezin. Dit is echter wel belangrijk. Ook binnen een gezin kan ongelijkheid bestaan als het gaat om ICT.
Een respondent kan bijvoorbeeld aangeven dat hij of zij thuis een pc bezit, maar hiermee is niet gezegd
dat de respondent ook de gebruiker is van dit product of degene is geweest die het product wilde
aanschaffen. Het kan zelfs zo zijn dat de respondent het product helemaal niet wilde hebben. Het is
belangrijk te weten wie in het gezin nu eigenlijk de beslissingen neemt als het gaat om ICT. Zijn
bijvoorbeeld de kinderen doorslaggevend geweest en doen hun ouders helemaal niets met bepaalde
producten? In het hoofdonderzoek zal derhalve ook gevraagd worden wie de belangrijkste stem had in
de aanschaf van ICT-producten en ook wie binnen het gezin de producten gebruiken. Speciale aandacht
zal daarbij aan het computergebruik door kinderen geschonken worden.

Bij de ICT-vragen zoals die in de proefenquête gesteld zijn (zie bijlage 2) kan nog een opmerking
geplaatst worden. Voor de pc, de betaalpassen en de communicatiemiddelen is aan de niet-bezitters
gevraagd of zij van plan zijn deze producten binnen nu en een jaar aan te schaffen. Deze periode van
één jaar lijkt te weinig onderscheidend te zijn. Grote groepen mensen voorzien niet om binnen deze
periode het product aan te schaffen. Niet duidelijk is of zij dit antwoord geven omdat zij van plan zijn
het product nooit aan te schaffen of dat ze er nog wat langer dan een jaar mee willen wachten. Ook kan
het zijn dat ze nu nog niet kunnen voorzien wanneer ze het product eventueel zouden willen
aanschaffen. In het hoofdonderzoek zal derhalve meer variatie in de antwoordmogelijkheden geboden
moeten worden, waarbij ook de mogelijkheid 'ik ben niet van plan dit product ooit te kopen' opgenomen
moet worden.

Gesteld kan worden dat in het hoofdonderzoek meer aandacht moet komen voor de meting van het
verschillende aspecten van ICT en van een aantal achtergrondkenmerken. De achtergrondkenmerken
dienen aangescherpt of aangevuld te worden zodat deze beter aansluiten bij het ICT-gebruik. Zo kan
wellicht beter inzicht verkregen kunnen worden in de effecten die verschillen in mate van gebruik van
ICT op sociale ongelijkheid kunnen hebben. 

De conclusie die wat dat betreft getrokken kan worden op basis van de gegevens die in dit rapport zijn
gepresenteerd is dat de ongelijkheid in bezit en gebruik van nieuwe generatie ICT-producten, en dan
met name de computer, bestaande sociale ongelijkheden (opleidings- en inkomensongelijkheid) lijken te
weerspiegelen.
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BIJLAGEN

Bijlage B1 Tabellen

Tabel B1.1 Percentage bezitters van computeraccessoires onder computerbezitters, naar achtergrondkenmerken, 1998
(gewogen cijfers)

Modem Internet E-mail

alle huishoudens 51 35 36

man 51 38 38
vrouw 49 31 32

alleenstaande man 53 43 48
alleenstaande vrouw 38 22 20
gehuwd/samenw. z. kind 46 33 36
gezin j. kind > 14 jaar 55 41 41
gezin j. kind 14 jaar of jonger 57 38 35

18-34 jaar 52 37 37
35-49 jaar 57 39 38
50-64 jaar 41 23 27
65 jaar en ouder 33 21 21

lo 33 32 32
lbo, ulo, mavo 49 26 27
havo, vwo, mbo 54 37 34
hbo, universiteit 50 39 41

werkend 55 38 39
AOW gepensioneerd 27 17 17
werkloos, arbeidsongeschikt 64  31 28
huisvrouw 62 33 34
studerend 35 24 23

tweeverdiener 57 41 41
alleenverdiener 53 38 38
'geenverdiener' 27 19 18
alleenstaand 50 31 32

Bron: ISEA 1998
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Tabel B1.2 Percentage bezitters van Windows onder computerbezitters, naar achtergrondkenmerken, 1998 (gewogen
cijfers)

Windows 3.1/3.11 Windows 95

alle huishoudens 34 70

man 33 73
vrouw 35 67

alleenstaande man 22 76
alleenstaande vrouw 34 50
gehuwd/samenw. z. kind 38 70
gezin j. kind > 14 jaar 35 72
gezin j. kind 14 jaar of jonger 34 77

18-34 jaar 30 72
35-49 jaar 32 76
50-64 jaar 46 60
65 jaar en ouder 34 43

lo 34 66
lbo, ulo, mavo 42 69
havo, vwo, mbo 28 71
hbo, universiteit 33 71

werkend 31 73
AOW gepensioneerd 40 46
werkloos, arbeidsongeschikt 41 50
huisvrouw 37 77
studerend 37 71

tweeverdiener 28 73
alleenverdiener 38 79
'geenverdiener' 46 50
alleenstaand 30 65

Bron: ISEA 1998
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Tabel B1.3 Percentage bezitters van printers en CD-rom onder computerbezitters, naar achtergrondkenmerken, 1998
(gewogen cijfers)

Laserprinter Inkjet printer CD-rom

alle huishoudens 16 72 68

man 17 74 72
vrouw 14 71 64

alleenstaande man 18 73 74
alleenstaande vrouw 5 72 55
gehuwd/samenw. z. kind 23 62 58
gezin j. kind > 14 jaar 16 81 83
gezin j. kind 14 jaar of jonger 13 79 77

18-34 jaar 12 67 68
35-49 jaar 19 79 77
50-64 jaar 18 67 57
65 jaar en ouder 18 76 41

lo 3 81 71
lbo, ulo, mavo 18 67 71
havo, vwo, mbo 14 76 69
hbo, universiteit 16 72 67

werkend 16 72 71
AOW gepensioneerd 14 82 41
werkloos, arbeidsongeschikt 15 76 59
huisvrouw 20 72 88
studerend 7 82 67

tweeverdiener 21 68 69
alleenverdiener 16 74 79
'geenverdiener' 15 83 45
alleenstaand 9 77 67

Bron: ISEA 1998
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Tabel B1.4 Gemiddeld aantal producten per productgroep, naar achtergrondkenmerken, 1998 (gewogen cijfers)

PC accessoires Bankpas Communicatie Teletekst/kabela)

(max. 8) (max. 3) (max. 6) (max. 2)

alle huishoudens 1,9 1,6 1,3 1,7

man 2,2 1,8 1,4 1,7
vrouw 1,6 1,5 1,2 1,6

alleenstaande man 2,0 1,8 1,4 1,5
alleenstaande vrouw 1,0 1,4 0,9 1,5
gehuwd/samenw. z. kind 1,6 1,6 1,2 1,7
gezin j. kind > 14 jaar 2,5 1,8 1,7 1,7
gezin j. kind 14 jaar of jonger 2,9 1,7 1,7 1,7

18-34 jaar 2,2 1,9 1,5 1,6
35-49 jaar 2,8 1,7 1,6 1,6
50-64 jaar 1,4 1,6 1,1 1,8
65 jaar en ouder 0,4 1,1 0,6 1,4

lo 0,6 1,0 0,4 1,5
lbo, ulo, mavo 1,4 1,4 1,2 1,6
havo, vwo, mbo 2,2 1,8 1,4 1,7
hbo, universiteit 2,6 2,0 1,6 1,6

werkend 2,6 1,9 1,7 1,7
AOW gepensioneerd 0,7 1,5 0,8 1,8
werkloos, arbeidsongeschikt 1,1 1,4 1,2 1,7
huisvrouw 1,5 1,5 1,1 1,6
studerend 2,6 1 ,7 1,1 1,5

tweeverdiener 2,9 2,0 1,9 1,8
alleenverdiener 2,9  1,8 1,6 1,7
'geenverdiener' 0,8 1,5 0,9 1,8
alleenstaand 1,5 1,5 1,1 1,5

a) inclusief mensen die geen computer bezitten

Bron: ISEA 1998
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Bijlage B2 ICT-vragen uit 'Sociaal-Economische Ontwikkelingen in Nederland' 1998
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Bijlage B3 Samenvatting van focusgroep onderzoek naar gebruik van ICT onder studenten en
ouderen

Manfred van Kesteren 

Dit afstudeeronderzoek betreft een vooronderzoek c.q. deelonderzoek in het kader van het onderzoek
"Moderne informatietechnologie en sociale ongelijkheid" dat op de Vakgroep Sociologie, Universiteit
Utrecht. Het onderzoek loopt van maart 1998 tot september 1998. Om een duidelijk beeld te kunnen
schetsen wat het onderzoek precies inhoudt zullen achtereenvolgens worden behandeld: de doelstelling,
de (aanleiding tot) de probleemstelling, de te volgen onderzoeksmethodiek en de voorlopige resultaten.

Doelstelling
Het weinige onderzoek dat tot nog toe is gedaan naar de gevolgen van informatie en
communicatietechnologieen (ICT) in de samenleving in combinatie met de heersende ideeën hierover
(die vaak de sfeer ademen van een dreigende nieuwe vorm van ongelijkheid) maken verkenningen in dit
veld maatschappelijk relevant. Dit onderzoek heeft het karakter van een dergelijke verkenning en
daarmee als doel: Het leveren van een bijdrage aan informatieverschaffing omtrent ontwikkelingen op
het gebied van ICT-gebruik door diverse groepen in de samenleving.

Probleemstelling
Om tot een handelbare probleemstelling te komen bleek het zaak om begrippen uit de doelstelling
voldoende af te bakenen. Het gaat hier om de volgende begrippen:

Ontwikkelingen op het gebied van ICT-gebruik: De duur en de aard van het onderzoek maakte het
noodzakelijk om het breedschalige begrip ICT-gebruik in te perken tot een specifieke vorm hiervan.
Gekozen is voor het gebruik van de personal computer. Het onderzoek richt zich aldus wat betreft dit
deel van de doelstelling op de verschillen in computergebruik tussen diverse (nog nader te benoemen)
groepen in de samenleving. Daarnaast is getracht om eventuele verklaringen voor deze verschillen in
computergebruik te formuleren.

Diverse groepen uit de samenleving: Ook bij de keuze van de te onderzoeken groepen uit de
samenleving was het het tijdsaspect dat het nodig maakte een bescheiden aantal groepen onder de loep
te nemen. Gekozen is voor ouderen en jongeren. Het waarom van deze keuze is gebaseerd op de
veronderstelling dat het met name ouderen zijn die als het gaat om technologische innovaties vaak
"achterblijven". De beelden die leven van ouderen in de samenleving hangen volgens het Rathenau
instituut nauw samen met deze constatering. Deze beelden volgen veelal de principes: ouderen hoeven
niet meer, ouderen kunnen niet meer, ouderen willen niet meer en ouderen mogen niet meer. Het gevolg
van deze beeldvorming is dat ouderen als het gaat om ICT-diensten en -producten veelal niet gezien
worden als doelgroep, waardoor zij welhaast automatisch tegen een achterstand aankijken. Overigens
worden in de studie van het Rathenau Instituut nog meerdere mogelijke redenen aangehaald voor de
vermeende "achterstand" van ouderen in de informatiesamenleving (zoals het vrijwillig afzien van
ouderen van participatie) en wordt tevens ook een meer positieve benadering geschetst (zoals de
mogelijkheden die ouderen nog in zich hebben). De constateringen uit de genoemde studie dienen met
enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden daar het hier gaat om "meningen uit het veld". Een
verdere empirische verkenning lijkt noodzakelijk om de vermeende achterstand en de daaraan
gekoppelde uitsluiting van ouderen in de samenleving helderder te krijgen. Dat ouderen echter een reële
achterstand hebben als het gaat om het gebruik van ICT lijkt zeer aannemelijk. Wat hiervan de gevolgen
zijn (op korte en langere termijn) is echter meer onzeker.

De keuze voor de groep jongeren is gelegen in de veronderstelling dat het deze groep is die snel meegaat
met nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Zij vormen in zekere zin de tegenpool van de groep
ouderen. Bij deze groep blijkt veelal de beeldvorming "jongeren moeten nog, jongeren kunnen nog,
jongeren willen nog en jongeren mogen nog" te leven. Het gevolg hiervan is dat veel ICT-diensten en 
-producten op jongeren worden toegesneden, waardoor zij ook eerder hiermee in aanraking komen. Om
de groep jongeren (die een zeer heterogene groep vormt) in het onderzoek te betrekken is gekozen voor
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studenten. Dit heeft enerzijds een praktisch nut daar deze groep snel is te bereiken, en anderzijds een
onderzoekstechnisch nut daar deze groep de arbeidsmarkt nog moet betreden (het argument van ICT-
gebruik als positioneel goed op de arbeidsmarkt doet zich hier gelden). 

Om te vergaande generalisaties te voorkomen is ervoor gekozen beide groepen ietwat te differentiëren.
Binnen de groep ouderen zullen er immers groepen zijn die geregeld gebruik maken van de computer,
en groepen die hier in het geheel vanaf zien (en die het negatieve participatiebeeld van de oudere lijken
te bevestigen). De groep ouderen die gebruik maakt van de personal computer zal naar analogie van het
model van Rogers aangemerkt kunnen worden als "early adopters", terwijl zij die dit niet doen (of nog
niet doen) wellicht aangeduid kunnen worden als "late majority" of "laggards". Een eventuele verklaring
voor dit verschil zou wellicht gevonden kunnen worden in het in aanraking komen met personal
computers van de eerst genoemde groep toen men nog aan het arbeidsproces deelnam.

Als het gaat om de groep studenten is een dergelijk onderscheid waarschijnlijk niet zo duidelijk te
maken. De diffusie van de personal computer lijkt bij deze groep reeds doorgevoerd (men mag
aannemen dat de meeste studenten over een computer beschikken, of deze geregeld gebruiken). Toch is
ook hier een zekere differentiatie aan te brengen. Zo zou men kunnen veronderstellen dat alfa-studenten
de computer anders en minder vaak gebruiken dan beta-studenten. Een eventuele verklaring hiervoor
zou wellicht gevonden kunnen worden in interesse, toekomstbeeld, individuele competentie of het
sociale netwerk waar men in verkeert (deze verklaringen zouden overigens ook van toepassing kunnen
zijn op de differentiatie in computergebruik bij de groep ouderen).    

De gevolgen van ontwikkelingen van ICT-gebruik in de samenleving
Dit richt zich met name op de gevolgen van de verschillen in computergebruik voor de groepen die in
dit onderzoek centraal staan. Met name het aspect ongelijkheid staat hier centraal. Zo zal er naast
aandacht voor de feitelijke ongelijkheid (bv. in hoeverre maken ouderen meer of minder gebruik van de
computer) aandacht worden geschonken aan de vraag hoe deze ongelijkheid al dan niet inwerkt op het
leven van individuen uit de groepen in kwestie. De vraag zal zich wat dit betreft concentreren rond het
thema "onzekerheid". Het gaat hier dan bijvoorbeeld om gevoelens van onzekerheid onder jongeren die
niet goed met de computer om kunnen gaan, maar voor wie deze vaardigheid wel een voordeel is op de
arbeidsmarkt. Het vaststellen van de mogelijke ongelijkheid en onzekerheid bleek het best mogelijk op
perceptieniveau (d.w.z. de ongelijkheid en onzekerheid die ervaren wordt door de groepen die
deelnamen aan het onderzoek).

De probleemformulering luidt aldus:In hoeverre bestaan er verschillen tussen en binnen groepen
jongeren en ouderen als het gaat om computergebruik. Zijn er mogelijke verklarende variabelen voor
deze verschillen aan te wijzen, en in welke mate hebben deze verschillen in gebruik effect op de
gepercepieerde ongelijkheid en onzekerheid? 

De groep studenten bestaat uit de twee subgroepen:
* Studenten uit de beta-richting
* Studenten uit de alfa-richting

De groep ouderen bestaat uit de twee subgroepen: 
* Ouderen in de leeftijdsklasse 50-70 die de arbeidsmarkt onlangs hebben verlaten of dit binnenkort

gaan doen, en die weinig of geen gebruik maken van de computer
* Ouderen in de leeftijdsklasse 50-70 die de arbeidsmarkt onlangs hebben verlaten of dit binnen-kort

gaan doen, en die geregeld gebruik maken van de computer

De onderzoeksmethodiek
De methodiek die gebruikt wordt om de probleemstelling te beantwoorden is die van de focused group
interviews. De interactieve en associatieve processen die bij deze methode een rol spelen maken het
mogelijk om met een relatief klein aantal respondenten (plusminus tien per groep) veel informatie te
genereren. Deze methode is bij uitstek geschikt tijdens de exploratieve fase van een onderzoek. De vier
groepen die in het onderzoek centraal staan worden elk tweemaal in groepsverband geïnterviewd. Dit
om de betrouwbaarheid van de kwalitatieve data te vergroten. Vanuit de probleemstelling worden drie
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hoofdtopics gedistilleerd (verschillen in computergebruik, verklaringen hiervoor en de gepercipieerde
ongelijkheid/onzekerheid). Deze topics worden weer onderverdeeld in vragen die de leidraad vormen
tijdens de interviews. Daar het exploratieve en tentatieve karakter van het onderzoek hier voorop staat
zullen de vragen niet al te strak worden ingekaderd. Een te straffe inkadering voorafgaand aan het
interview zou de spontaniteit van de respondenten in kunnen dammen. Juist bij deze methodiek is het de
bedoeling dat de respondenten vooral het woord voeren en de interviewer pas ingrijpt als van het
onderwerp wordt afgeweken. Naast de groepsinterviews zal het onderzoek ook een kwantitatief deel
bevatten. Uit de kwalitatieve data zullen hypothesen worden opgesteld die getoetst zullen worden aan de
hand van enquetegegevens.

Voorlopige resultaten
De analyse van de kwalitatieve data is nog niet geheel afgerond. Toch kunnen reeds enkele opmerkingen
aangaande de resultaten worden geplaatst.

Studenten uit de alfa-richting 
Het bezit van een computer lijkt bij de alfa-studenten zoals verwacht vrij algemeen voorkomend. Veelal
gaat het om tweedehands computers. De reden voor aanschaf blijkt veelal voor studiedoeleinden te zijn.
Buiten de studie om wordt vrijwel niets met de computer gedaan. Over het algemeen wordt de computer
dus enkel en alleen gebruikt voor tekstverwerking (het hebben van c.q. gebruiken van Internet is bij deze
groep nog niet ver doorgevoerd). De studenten uit de alfa-richting geven aan genoegen te nemen met de
basisvaardigheden als het gaat om het gebruik van de computer. Deze basisvaardigheden lijken over het
algemeen ook wel aanwezig te zijn bij de betrokken studenten. Het opdoen van deze vaardigheden lijkt
vooral te komen vanuit de opleiding (computercursussen), werk dat men doet en vanuit de vrienden- en
kennissenkring. Opvallend is de desinteresse als het gaat om de computer. Deze lijkt vrij algemeen te
zijn. De aanschaf van de computer wordt meer omschreven als een noodzaak dan als een deugd.
De invloed van sociale hulpbronnen als familie en vrienden e.d. lijkt hierop minimaal. Hierbij moet
vermeld worden dat deze mogelijke sociale hulpbronnen niet de sfeer lijken te ademen die de aanschaf
van een computer lijken te bevorderen (als de ouders bijvoorbeeld al een computer hadden dan stond die
er meer als meubelstuk dan als gebruiksmiddel). Naast deze zaken lijkt er ook een zekere mate van
afkeer van nieuwe technische apparatuur te leven onder deze groep. Veelal neemt men een afwachtende
houding aan, en weegt men zorgvuldig af wat een technische nieuwigheid voor voordelen dan wel
nadelen oplevert. Verder wordt het lage inkomen aangedragen als beïnvloedende factor voor het al dan
niet aanschaffen van een pc. 
De gepercipieerde ongelijkheid/onzekerheid lijkt bij deze groep zeer mee te vallen. Men heeft zogezegd
niet het idee een achterstand te hebben ten opzichte van andere groepen in de samenleving. Men
verwacht over het algemeen dat de minimale vaardigheden voldoende zullen zijn om zich staande te
houden in de informatiesamenleving en het arbeidsmarktsegment waar men zich in de toekomst ziet.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat men zich wel realiseert dat deze minimale vaardigheden continue
moeten worden bijgehouden. Men wil zogezegd niet "afhaken", maar zeker ook niet voorop lopen.

Studenten uit de beta-richting
Zoals van te voren verwacht is ook hier het bezit van de computer algemeen voorkomend te noemen. Het
gaat hier veelal om nieuwe of sterk ge-upgrade computers. De studenten uit deze groep houden de
ontwikkelingen op pc-gebied nauwlettend bij. Het gebruik van de computer is intensief te noemen
(dagelijks enkele uren is geen uitzondering). De computer wordt gebruikt voor een breed scala aan
applicaties (tekstverwerken, spreadsheets, e-mail enz.). Internet lijkt bij deze groep gemeengoed te zijn.
Over het algemeen lijkt men dan ook veelal zeer vaardig te zijn met de computer. Opvallend is hier dat
men elkaar wat betreft deze vaardigheden onderling lijkt te stimuleren en te helpen. Verder wordt de
computer niet enkel en alleen gezien als een noodzaak voor de studie (hoewel men de computer vaak pas
aanschafte toen men ging studeren), maar vooral ook als hobby. De computer lijkt aldus voor deze groep
een belangrijke tijdsinvulling te zijn. Andere verklaringen voor de "hoge vaardigheidsgraad" lijken te
zijn: stimulans vanuit de ouderlijke omgeving (vaak had men thuis al een computer waar veel mee werd
gewerkt) en interesse in techniek.
Wat betreft de sociale hulpbronnen als verklaring voor het bezit en gebruik van de computer lijken
wederom de invloed van de ouders hier van belang alsook vrienden die een computer hadden of hebben. 
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Hoewel deze groep studenten niet veel uit heeft te geven lijkt deze groep toch een relatief groot deel van
haar inkomen te besteden aan de computer. 
Wat betreft de gepercipieerde ongelijkheid/onzekerheid kan wat betreft deze groep gemeld worden dat
hier vrijwel geen sprake van is. Men heeft het idee helemaal bij te zijn, of zelfs voorop te lopen ("wij
weten meer dan de computerdealer op de hoek", "wij hoeven niet bang te zijn voor de
informatiesamenleving, want die gaan wij straks zelf creëren"). Men beseft evenwel dat dit "bijblijven"
essentieel is om een kans te maken op het arbeidsmarktsegment waar zij hun pijlen op richten. 

Ouderen die geen gebruik maken van de computer
De groep ouderen die geen gebruik maken van de computer bezitten er zoals men verwacht ook geen.
Wat opvalt is dat het kennisniveau wat betreft de mogelijkheden van de computer redelijk te noemen is.
Men weet redelijk goed te omschrijven wat het Internet inhoudt en men weet toepassingen te noemen als
tekstverwerken en e-mailen. Ook opvallend is dat men meer dan eens de neiging heeft gehad om een
computercursus te gaan volgen. Toch bleek men dan al vrij snel af te haken of men begon er helemaal
niet aan omdat het te ingewikkeld leek/was. Een belangrijk punt dat men aangeeft is dat men het nut
van de computer voor ouderen in twijfel trekt. Verder geeft men aan dat de eigen opleiding (die bij deze
groep laag tot gemiddeld bleek) van invloed is op de desinteresse in het computergebeuren.
De omgeving van de ouderen in kwestie blijkt vaak niet verschoond van computers. Zo hebben de
kinderen vaak een computer in huis. De kennis die de ouderen hebben wat betreft de mogelijkheden van
de computer lijkt ook veelal door de kinderen te zijn gedemonstreerd. Verder wordt er bij deze groep bij
de overpeinzing aangaande het al dan niet aanschaffen van een computer veelal een kosten-baten
analyse gemaakt. Men vindt de investering die men moet doen (het geld voor de aanschaf plus de moeite
om alle vaardigheden op te doen) niet opwegen tegen de baten (al eerder werd het nut van de computer
voor ouderen in twijfel getrokken). Wat de invloed is geweest op het arbeidsverleden op het niet omgaan
met de computer is niet geheel duidelijk. Bij het uitwerken van deze tekst moest het tweede interview
voor deze groep nog worden gehouden. Wellicht dat daarna wat meer duidelijkheid hierover kan worden
gegeven. Een ietwat vreemde discrepantie is de eerder aangehaalde geneigdheid tot het volgen van
cursussen in relatie met de desinteresse die er onder de groep leeft. Een verklaring hiervoor is moeilijk
te geven. 
De gevoelens van ongelijkheid en onzekerheid lijken ook bij deze groep mee te vallen. Men heft over het
algemeen niet het gevoel iets te missen. Ook in het dagelijks leven ondervindt men weinig hinder van de
onkunde op het gebied van computergebruik. Veelal valt men terug op traditionele diensten (een
constatering die ook het Rathenau Instituut reeds noteerde). Zo bleek niemand in de groep ooit geld uit
"de muur" te halen, maar maakte men gebruik van loketdiensten. Toch werd in de groep wel de
constatering geventileerd dat de toekomst er wel eens heel anders uit zou kunnen zijn. Maar men
verwacht daar zelf niet de dupe van te zijn. Men ziet het probleem als zelfoplossend: "wij zijn de laatste
groep ouderen die dergelijke technieken niet in de vingers hebben. De groepen na ons gaan daar
spelenderwijs mee om". 

Ouderen die gebruik maken van de computer
Deze groep ouderen is over het algemeen wel in het bezit van een computer. Men gebruikt de computer
voor een breed scala aan mogelijkheden zoals: tekstverwerken, bijhouden van ledenadministratie/
bijdragensystematiek, telebankieren, Internet, cd-rom enz. Men maakt vrijwel dagelijks gebruik van de
computer. Over het algemeen wordt de computer gezien als een hobby. De vaardigheden die men heeft
doet men voornamelijk op door elkander te stimuleren. Veelal komt men in clubverband bij elkaar om
elkaar te helpen met vragen of moeilijkheden. De affiniteit met techniek lijkt bij deze groep een zeer
belangrijke verklaring voor de affiniteit met computers. Veelal heeft men een beta-achtergrond en is
men over het algemeen redelijk hoog opgeleid. In de werksfeer heeft men al de nodige ervaring gehad
met computers, wat vaak een stimulans was om er zelf een aan te schaffen. Verder geeft men aan zich
zeer wel bewust te zijn van de snelheid waarmee de "technische-revolutie" zich voltrekt. Daar men zelf
uit de technische wereld komt weet men hoe snel dit gaat, zo redeneert men. Men wil aldus "bijblijven".
Verder ziet men de computer gewoon als een zeer handig en efficiënt apparaat (e-mailen met de
kinderen in het buitenland wordt meermalen genoemd). Hierbij moet opgemerkt worden dat deze groep
gemiddeld genomen een vrij hoog inkomen heeft. 
Wat betreft gevoelens van ongelijkheid en onzekerheid is het opvallend te melden dat deze groep dat wel
ervaart. Dat is voor hen dan ook de reden om zeer intensief aan de slag te gaan met de computer. Enige
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nuancering is hier echter op zijn plaats. De genoemde gevoelens van achterstand concentreren zich
vooral op de jongere generaties. Ten opzichte van de leeftijdgenoten ervaart de groep een gedegen
voorsprong. Zij ervaren dit voornamelijk in gesprekken met leeftijdgenoten. 

Algemeen
In het algemeen kan gesteld worden dat wat betreft het bezit en gebruik van de computer er een feitelijke
ongelijkheid bestaat. Dit zowel tussen de hoofdgroepen (jong en oud) als binnen de hoofdgroepen. Zelf
lijken de onderzochte groepen deze ongelijkheid niet als een probleem te ervaren. Met de gepercipieerde
ongelijkheid lijkt het dan ook wel mee te vallen. Vaak is men zich er evenwel van bewust dat een
minimaal kennisniveau aangaande omgang met computers (ook in het algemeen) van belang is om te
functioneren in de huidige (en zeker in de toekomstige) samenleving. 
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