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 Voorwoord �

Voorwoord

In een veranderende samenleving is het verleidelijk om steeds nieuwe ken-
nisvragen te formuleren en daar het onderzoeks- en publicatiewerk op te 
richten. Zo zou je op het gebied van technologie en samenleving de vraag 
kunnen stellen hoe het gesteld is met mobiele telefoons en serendipiteit van 
sociale contacten. Bij een vertraagde trein ga je immers niet meer een ge-
sprek aan met andere gestrande reizigers, maar bel je met het thuisfront of 
open je de laptop om nog wat werk te verzetten. Of je zou de vraag kunnen 
stellen hoe de diversiteit en openheid van het informatielandschap ingrijpt 
op processen van radicalisering en/of integratie. En recentelijk, na de apo-
calyptische boodschappen van de film van Al Gore en het rapport van het 
Intergovernmental Panel on Climate Change, moet je eigenlijk de vraag 
stellen of ict bijdraagt of kan bijdragen aan de duurzaamheid van onze sa-
menleving. De ‘sense of urgency’ op dit milieuthema is behoorlijk toegeno-
men.

Bij het samenstellen van dit vijfde en laatste Jaarboek ict en samenleving is 
niet gekozen voor het stellen van dergelijke nieuwe vragen. De redactie en 
auteurs grijpen juist terug naar een eerdere publicatie uit 2001 (Geleidelijk 
digitaal, scP). Daarin werd een inventaris gemaakt van de toenmalige ken-
nisagenda. Die werd in de tussentijd uitgewerkt via de eerdere jaarboeken 
en onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau (zie bij-
voorbeeld de publicaties Van huis uit digitaal uit 2002 of Bezoek onze site uit 
2006). Het is nuttig om na al dit werk die oorspronkelijke kennisagenda op-
nieuw te bekijken, en de oogst van al het onderzoekswerk op een rij te zet-
ten. Dat gebeurt in dit Jaarboek ict en samenleving 2007. 

Geheel in lijn met het terugkijken naar de kennisagenda van 2000 zoals die 
in Geleidelijk digitaal beschreven werd, is dit jaarboek tot stand gekomen als 
een samenwerking tussen de toenmalige auteurs, Jos de Haan (Sociaal en 
Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit) en Jan 
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Steyaert (lector aan de Fontys Hogescholen en bijzonder hoogleraar aan de 
universiteit van Southampton).

 
Tot slot willen we graag een woord van dank richten aan het stimulerings-
programma ‘Maatschappij en de Elektronische Snelweg’ (mes) van de Ne-
derlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo) voor hun 
financiële steun voor dit en de vorige jaargangen van het jaarboek. Ook 
danken we de leden van de begeleidingscommissie, die de redactie behulp-
zaam waren bij hun werk. Die begeleidingscommissie bestond uit Frank 
Huysmans (scP), Lambert van der Laan (nwo-mes), Sonja Nieuwenhuis 
(Fontys) en Chris van ’t Hof (Rathenau Instituut). Door zijn commentaar 
leverde ook Andries van den Broek als lid van de scP-leescommissie een 
waardevolle bijdrage. 

Prof. dr. Paul Schnabel Drs. Sonja Nieuwenhuis

Directeur Sociaal en Cultureel  Directeur Fontys Hogeschool
Planbureau Sociale studies
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1 Gewoon digitaal 

Jan Steyaert en Jos de Haan

1.1 Inleiding: onderzoek tussen twee hypes

Na de hoge verwachtingen en de zenuwachtigheid kwam de berusting. Eind 
jaren negentig zijn particuliere beleggers massaal de beurs opgegaan om te 
investeren in technologiefondsen. Velen verloren geld toen de internetbub-
ble barstte. Na het passeren van de internethype deed de nuchterheid haar 
herintrede. De verspreiding van mobiele telefoons, computers en internet-
toegang ging onverdroten door en het gebruik van deze nieuwe technolo-
gie heeft zich ingevoegd in het dagelijkse leven. In een periode van ongeveer 
tien jaar tijd zijn we gewend geraakt aan het gemak en de genoegens van de 
digitale technologie en zijn we ook bekend geraakt met de ongemakken en 
de gevaren. De nieuwe technologie heeft ingang gevonden op vrijwel alle le-
vensterreinen. Nu de technologie alomtegenwoordig is en die aanwezigheid 
ook steeds duidelijker voelbaar en zichtbaar wordt, zijn er nog maar weinig 
levens die buiten de beroering van die technologie zijn gebleven. Inmiddels 
wekt dat geen verwondering meer. Onze levens zijn ook ‘gewoon’ digitaal 
geworden. Na de dotcomcrash veranderde ook de technologie. Door de 
opkomst van Web 2.0 lijkt een nieuwe hype op komst. Durfkapitalisten 
voeren hun investeringen weer op, de Nasdaq-composite is na de val van 
2002 weer gaan stijgen en Silicon Valley bruist opnieuw van activiteit. Het 
verloren optimisme lijkt terug van weggeweest. Hoe zal de burger op deze 
nieuwe mogelijkheden reageren?

Met de opkomst van de nieuwe technologie kwamen ook de nieuwe vragen 
voor onderzoek. In 2001 publiceerden we het rapport Geleidelijk digitaal 
(Steyaert en De Haan 2001), waarin we de stand van zaken in het onder-
zoek naar sociale gevolgen van technologische ontwikkeling presenteerden. 
We inventariseerden wat op dat moment de relevante vraagstellingen en de 
beschikbare theorieën waren, en gingen na hoeveel empirisch onderzoek er 
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reeds voorhanden was. Verder gaven we aan welke relevante kennisvragen 
nog onbeantwoord waren. Omdat op diverse plekken in Nederland aan-
dacht besteed werd aan de maatschappelijke gevolgen van ict en aangezien 
we constateerden dat een kennisplatform ontbrak, stelden we voor om een 
Jaarboek ict en samenleving te starten.
 Vanaf 2003 produceerden het scP en nwo-mes jaarlijks een Jaarboek ict 
en samenleving. Voor de edities 2003, 2004 en 2005 gebeurde dat in samen-
werking met het kennisprogramma Social Quality Matters (sqm), dat per 
1 januari 2005 is opgeheven. Voor het Jaarboek 2006 is samengewerkt met 
het Rathenau Instituut. De editie van 2007 is de laatste in de oorspronke-
lijk voorziene reeks van vijf en is in samenwerking met Fontys Hogescholen 
tot stand gekomen.

In dit vijfde Jaarboek ict en samenleving grijpen we terug op de kennisvragen 
uit Geleidelijk digitaal. Dit jaarboek bevat dan ook een brede inventarisatie 
van onderzoek en kennis over ict en samenleving. Welke kennislacunes 
van toen zijn inmiddels gevuld en welke nieuwe vragen hebben zich in de 
tussentijd aangediend? Evenals bij het eerste jaarboek hebben Nederlandse 
wetenschappers zich bereid getoond om een breed overzicht van het kennis-
veld ict en samenleving te geven. Voordat in de volgende hoofdstukken de 
verschillende thema’s uit Geleidelijk digitaal de revue passeren, gaan we eerst 
in op de volgende vragen: over welke technologie hebben we het anno 2007; 
met hoeveel technologie hebben we te maken; hoe zijn beleid, praktijk en 
wetenschap daar het afgelopen decennium mee omgegaan? Dit hoofdstuk 
sluit af met een overzicht van wat volgt in dit boek. 

1.2 Welke technologie?

Woorden zouden een houdbaarheidsdatum moeten hebben, waarna ze 
ingewisseld worden voor andere en betere. Bij gebrek aan een dergelijk 
mechanisme om de versheid van woorden te bewaken hebben we het nog 
steeds over computers en internet, en soms zelfs nog over de elektronische 
snelweg. Toch verwijzen die woorden nu naar heel andere dingen dan een 
decennium geleden. Voor een beoordeling van onderzoek en beleidsinitia-
tieven uit bijvoorbeeld midden jaren negentig is het nuttig te benoemen wat 
er dan zo anders is geworden. 
 Computers en internet stonden anno 1995 voornamelijk synoniem met 
logge desktopcomputers die thuis alleen maar een trage en weinig betrouw-
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bare inbelverbinding met internet hadden. Bovendien werd er betaald per 
tijdseenheid (per ‘telefoontik’) en kon er niet tegelijk gebeld en geïnternet 
worden. Nu zien we handzame laptops, die niet alleen in de trein een ver-
trouwd beeld zijn, maar ook regelmatig meegaan op vakantie. Toegang tot 
internet komt nu tot stand via altijd-aan-verbindingen, al dan niet draad-
loos. De combinatie computer/internet is allang niet meer alleen voor 
professioneel gebruik bedoeld, en heeft ruimtelijk én functioneel ingang 
gevonden in onze private sfeer. De computer staat thuis niet slechts op de 
studeerkamer, maar is een vertrouwd apparaat in de huiskamer geworden 
en dankzij draadloze netwerken zelfs in de tuin. We gebruiken de computer 
ook niet meer uitsluitend of hoofdzakelijk voor professionele doeleinden. 
 Het gaat bovendien niet meer alleen om computers en internet, maar 
om heel de reeks afgeleide digitale producten, zoals de iPod, elektronische 
agenda’s, navigatiesystemen in de auto en dergelijke. Muziek heeft geen vas-
te fysieke drager meer (een plaat, een cd), maar bestaat in toenemende mate 
slechts virtueel als mp3-bestand. Beeldmateriaal volgt die ontwikkeling. 

Een opvallende ontwikkeling is ook het ontstaan van een enorme paral-
lelle markt van spelcomputers. Deze nieuwe speeltjes kenden niet alleen 
een opvallende verspreiding, maar ook een ontwikkeling van stand alone 
console naar een internetcomputer voor online gaming. Die nieuwe gene-
ratie spelcomputers omvat consoles als de Xbox, PlayStation of Wii, en 
draagbare toestellen als de PsP van Sony. De cijfers over precieze omzet van 
deze markt verschillen onderling behoorlijk, maar het gaat alleszins om een 
snelgroeiende en omvangrijke markt (Jansz 2006). De Nederlandse consu-
menten zouden er een bedrag voor overhebben van 315 miljoen euro in 2005 
tot 513 miljoen in 2010 (Linnemeijer 2006). Bovendien zijn Nederlandse be-
drijven als Guerilla Games of Zylom niet onverdienstelijk inzake het ont-
wikkelen van games. 

Ten slotte is er ook sprake van ‘verborgen technologie’, technologie die 
onderdeel uitmaakt van ogenschijnlijk niet-technologische producten. Het 
bekendste voorbeeld daarvan is de rfid-chip, die de streepjescode kan ver-
vangen. Deze chips zijn klein en goedkoop genoeg om zelfs opgenomen te 
worden in wegwerpartikelen of verpakkingsmateriaal. Zo verwerkte Phi-
lips dergelijke chips in de toegangskaarten van het wereldkampioenschap 
voetbal in 2006. Een ander voorbeeld is de auto, ogenschijnlijk ‘oude’ tech-
nologie waarin volop nieuwe technologie geïntegreerd wordt (bijvoorbeeld 
ruitenwissers die zelf bepalen hoe snel ze moeten werken).
 Doordat we steeds meer door beeldschermen omringd worden (inclusief 
de kleine schermen van mobiele telefoons), kunnen we meer media ‘any-
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time, anyplace, anywhere’ (aaa) gebruiken (Van de Wal 2006). Multifunc-
tionaliteit doet de natuurlijke band tussen apparaat en het gebruik ervan 
vervagen. We bellen via internet, kijken televisie via de computer en gaan 
het internet op via de mobiele telefoon. We lezen de krant via het internet 
en die krant bevat televisie (zie bijvoorbeeld www.volkskrant.tv/ of www.
eindhovensdag blad.nl/edtv/). De voorspelde convergentie van zowel hard-
ware als functies wordt realiteit. 

Niet alleen de toestellen veranderen, ook het gebruik wijzigt. Het meest op-
vallende daarbij is de intensivering van gebruik. We besteden meer uren per 
week aan gebruik van computer en internet dan voorheen (zie hoofdstuk 4 
in dit jaarboek). Het gebruik wordt meer divers en informeel. Het gaat allang 
niet meer om tekstverwerking, mails versturen en websites bezoeken. Het 
gebruik is informeler geworden en heeft zich losgemaakt uit de professione-
le sfeer. Nieuwe media vormen het platform vanaf waar we reis- of gezond-
heidsinformatie zoeken, contacten met vrienden en familie onderhouden, 
vakanties plannen, foto’s beheren, wat muziek ophalen of een recente film 
op dvd bekijken. Jongeren communiceren via msn of sms en onderhouden 
hun sociaal netwerk via www.hyves.nl of www.sugababes.nl (De Haan en 
Van ’t Hof 2006). 

Ten slotte kenmerken veranderingen in het gebruik van nieuwe media 
zich door een andere rol voor de gebruiker. De burger is niet langer alleen 
maar informatieconsument, maar in toenemende mate ook producent. 
Die ontwikkeling werd al gesignaleerd in het vorige jaarboek (Hermes en 
Janssen 2006), en komt opnieuw terug in hoofdstuk 7. Gemeenschappelijk 
is de observatie dat het informatielandschap anno 2007 veel meer dan ooit 
het resultaat is van co-creatie, en daarom minder gedomineerd wordt door 
professionele informatiebronnen zoals kranten of televisiemaatschappijen. 
Dertig jaar geleden hekelde Cees Hamelink de ‘mythe van de vrije infor-
matie’, onder meer in de observatie dat kranten voor meer dan 75 procent 
van hun nieuws afhankelijk zijn van de vier grote internationale nieuws-
agentschappen (Hamelink 1978). Door de recente toepassingen op internet 
hebben de traditionele media die centrale positie verloren. De professionele 
journalist ontmoet steeds meer de communicerende burger als partner en 
concurrent. Het tijdschrift Time riep daarom eind 2006 ‘you’ uit tot per-
soonlijkheid van het jaar: ‘naming a collectivity rather than an individual 
reflected the way the internet was shifting the balance of power within the 
media through blogs, videos and social networks’ (Time, december 2006). 

De erosie van het monopolie is niet alleen het gevolg van een groei van 
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het aantal personen met een eigen website, maar ook van een reeks popu-
laire toepassingen die eigenlijk niet meer zijn dan een platform waarop gro-
te groepen gebruikers hun eigen informatie kunnen etaleren. Voorbeelden 
zijn www.wikipedia.org (encyclopedische informatie) en www.youtube.com 
(digitale video’s). Ook traditionele media beginnen gebruik te maken van de 
mogelijkheid dat burgers zelf nieuws/informatie produceren. Zo heeft cnn 
i-report en biedt de Volkskrant iedereen een gratis weblog aan (www.volks-
krantblog.nl). nrc Handelsblad maakte dan weer met ‘we the people’ een ei-
gen regeerakkoord. De mogelijkheden van dergelijke coproducties zijn veel 
ruimer en ingrijpender dan de oude vorm van lezersbrieven aan de redactie. 

De positie van Microsoft is aan erosie onderhevig. In reactie op hun stevige 
en wereldwijde monopolie op besturingssoftware wint de al eerder ontwik-
kelde ‘opensourcebenadering’ terrein. Open gemeenschappen van software-
auteurs maken programma’s waarvan de broncode gepubliceerd wordt, die 
anderen dus aan kunnen vullen en verder uitwerken. Bekende voorbeelden 
zijn Linux, OpenOffice en Mozilla Firefox. Eind 2002 aanvaardde de vol-
tallige Tweede Kamer een motie van Kees Vendrik (GroenLinks) waarin 
ervoor gekozen werd om vóór eind 2006 opensourcesoftware en open stan-
daarden in de publieke sector in te voeren. De realisatie van die ambitie ver-
loopt evenwel moeizaam. Bovendien is het publiekelijk beschikbaar zijn van 
de broncode niet hetzelfde als gratis software. De zogenoemde total cost of 
ownership omvat immers ook kosten die gemaakt moeten worden voor in-
stallatie, opleiding en onderhoud van programma’s. 

In het verlengde van de opensourcebenadering ligt het streven naar ‘open 
access’, het toegankelijk maken van content. Deze openaccessbenadering 
is omarmd door de kunstwereld (creative commons, zie www.creativecom-
mons.nl) en de wetenschappelijke wereld (open access, zie www.surf.nl/
openaccess). Die laatste ontsluit met ‘keur der wetenschap’ en ‘promise of 
science’ digitaal belangrijke delen van de Nederlandse wetenschappelijke 
productie en plaatst de resultaten in het publieke domein. 

Oude technologie verdwijnt ondertussen met stille trom uit beeld. De pla-
tenspeler wordt hier en daar nog gekoesterd, maar is toch opvallend snel uit 
de Nederlandse huiskamer verdwenen. De stekker van de analoge televisie 
via een antenne ging er in december 2006 uit. Naarmate er meer flappen-
tappers kwamen, verdwenen er bankloketten. ‘Met de komst van het inter-
net schiet het versturen van poststukken zoals brieven en kaarten er steeds 
vaker bij in. Zeven procent van de internetters vervangt hun postzaken vrij-
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wel volledig via internet of e-mail, 21 procent doet dat grotendeels’ (Linden 
2006). Er ontstaat dan ook discussie over het al dan niet behouden van zes 
postdagen. Ook op het vaste telefoonnet lijkt de leegloop inmiddels te zijn 
begonnen. kPn meldde dat er sinds oktober 2005 één miljoen aansluitingen 
op het vaste telefoonnet minder zijn (kwartaalcijfers kPn, zie www.kpn.
com). Telefoonaanbieders hopen die ontwikkeling nog te versterken. Zo 
maakten kPn en Versatel in de herfst van 2006 reclame met een vast tarief 
voor mobiele telefonie en route en thuis, met als impliciete boodschap dat je 
geen vaste lijn meer nodig hebt. Ook de telefooncel verdwijnt uit het straat-
beeld. Van de 12.165 telefooncellen in 2000 waren er in 2006 nog maar 4.581 
over (Het Parool, 16 september 2006). Verder maken de kranten zich zor-
gen over de daling van hun oplagen, zijn videotheekhouders bang voor de 
filesharingservices (ondanks de succesvolle overschakeling van video’s naar 
dvd’s), zien de bioscopen in het gratis downloaden van films een bedreiging 
en verliezen cd-winkels klanten aan iTunes. 

Het is echter niet alleen kommer en kwel bij de oude media. Soms is er 
ook versterking van oude technologie door nieuwe. Zo zagen boekuitgevers 
de verkoop stijgen door het online beschikbaar stellen van (delen van) boe-
ken. 

Nieuwe technologie verdringt, verandert en versterkt oude technologie. 
In die ontwikkeling is het belangrijk niet alleen te kijken naar de mate waar-
in bevolkingsgroepen aansluiting vinden bij nieuwe media, maar ook naar 
de functionele alternatieven die via oude media nog overeind (zouden moe-
ten) blijven. Met name ouderen vinden het belangrijk dat ‘oudere’ vormen 
van informatie- en dienstverlening blijven bestaan (zie ook hoofdstuk 3). 
Er is daarom ook behoefte aan beleid op het terrein van oude technologie, 
op het zorgvuldig afwegen in welke combinatie nieuwe en oude technologie 
ingezet kunnen en moeten worden. Dat speelt op het gebied van gezond-
heidszorg (zie hoofdstuk 10) en bij de invoering van de nieuwe Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning door gemeenten. Een van de redenen voor 
deze wet is de onoverzichtelijkheid van de ‘lappendeken van zorg en onder-
steuning’ (wmo-contourennota 2004). Daartoe wordt een ‘wmo-loket’ in-
gevoerd. Nogal wat gemeenten richten daarbij veel energie op een digitale 
versie van een wmo-loket, terwijl de meeste gebruikers van wmo-zorg zich 
onder de ouderen bevinden, een groep die weinig toegang heeft tot techno-
logie en er nog minder gebruik van maakt.
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1.3 Nieuwe technologie: hoeveel en hoe snel? 

De komst van computers en internet betekende, na de introductie van te-
lefoon, radio en televisie, een vierde mediarevolutie in een eeuw tijd. Het 
duurde twintig jaar voordat de pc zich verspreid had van een kleine min-
derheid tot een grote meerderheid. Tussen 1985 en 2005 steeg het aandeel 
van de Nederlandse bevolking dat thuis over een pc kon beschikken, van 18 
procent naar 85 procent. Internet is veel sneller ingeburgerd. Hoewel het al 
veel langer werd gebruikt in universitaire kring, kwam het internetgebruik 
onder brede lagen van de bevolking pas op gang nadat het world wide web 
het internet gebruiksvriendelijker had gemaakt. Om een verspreiding te be-
reiken die vergelijkbaar is met die van de pc, had het internet maar zeven 
jaar nodig. Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat thuis een inter-
netaansluiting heeft, steeg van 16 procent in 1998 naar 78 procent in 2005 
(figuur 1.1). 

Bron: cbs (Pols Statline)
Figuur 1.1  Bezit van pc en toegang tot internet, personen van 12 jaar en ouder, 
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Mogelijk verloopt de verspreiding van breedbandaansluitingen nog weer 
sneller. In 2000 had één op de tien Nederlanders toegang tot internet via 
een kabelaansluiting en een jaar later begon de opmars van adsl. Ook de 
initiatieven met glasvezel-tot-aan-de-deur gaan voorzichtig door. De ka-
bel- en adsl-verbindingen worden samen met de glasvezelverbindingen als 
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breedbandinfrastructuur aangemerkt. In 2006 had maar liefst 66 procent 
van de Nederlandse huishoudens een breedbandverbinding.

Internationaal behoort Nederland met (breedband)internet tot de kop-
lopers in Europa. Het Europese gemiddelde van de huishoudens met toe-
gang tot internet lag op 52 procent (cijfers Eurostat, november 2006, eu-
25). De Scandinavische landen liggen net iets achter op Nederland, terwijl 
Griekenland en Slowakije hekkensluiters zijn. Ook de Verenigde Staten 
halen het verspreidingsniveau van Nederland niet meer. In maart 2006 had 
73 procent van de Amerikanen thuis toegang tot internet en 42 procent had 
een breedbandaansluiting. Wel is er ook in de vs een snelle groei van breed-
band zichtbaar. Die wordt mede gestimuleerd doordat de helft van de nieu-
we internetklanten meteen een snelle verbinding neemt (Horrigan 2006).

Meer dan andere technologie symboliseert de verspreiding van compu-
ters en internettoegang de opkomst van het digitale huishouden. Dat er on-
dertussen ook andere digitale media als mobiele telefoons of mp3-spelers 
bijgekomen zijn, merken we bijna niet meer op. Nederlanders zijn ‘geleide-
lijk digitaal’ gegaan en de meesten zijn nu ‘gewoon digitaal’. Door de inves-
teringen in apparatuur in het afgelopen decennium is digitale technologie 
in de leefwereld van vrijwel alle Nederlanders doorgedrongen. Dat heeft 
natuurlijk geklaag opgeleverd over virussen, spam, vastlopers, maar daar 
staan ook de nodige opbrengsten tegenover op het terrein van gewin, gemak 
en genot. Het rendement van technologie wordt nog eens vergroot doordat 
internet ook zorgt voor gezelschap en gemeenschap. 

Nu vrijwel iedere Nederlander toegang heeft tot internet, wordt het in-
formatiever om naar het internetgebruik te kijken in plaats van naar inter-
nettoegang. Dit gebruik is snel gegroeid. Het percentage van de bevolking 
dat in de vrije tijd ten minste een kwartier per week op internet actief is, 
steeg van 24 procent naar 60 procent. Het offline gebruik van de pc stag-
neerde daarentegen op 36 procent. In hoofdstuk 4 van dit jaarboek wordt 
uitgebreider ingegaan op het internetgebruik. 

1.4 ict als beleidsthema 

In het kielzog van toenemende internettoegang thuis ontstond zowel van-
uit beleid als vanuit de sociale wetenschappen (zie volgende paragrafen) in-
teresse voor de maatschappelijke gevolgen en mogelijkheden van het nieuwe 
medium. Het begin van de beleidsaandacht is te traceren bij het Nationaal 
Actieprogramma Elektronische Snelwegen (naP) (ministerie van Economi-
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sche Zaken 1994). De gedachte was dat Nederland een leidinggevende po-
sitie kon innemen inzake ict, en gerichte investeringen vanuit de overheid 
konden daar een belangrijke rol in spelen. Voor het eerst wordt zo een in-
terdepartementale visie op de rol van ict voor de Nederlandse samenleving 
uitgeschreven. Actie richt zich op zes speerpunten, te weten: de liberalise-
ring van de telecommunicatie-infrastructuur; de liberalisering van de Me-
diawet; het afbakenen van de overheidstaak; het wegnemen van juridische 
knelpunten; het uitwerken van voorbeeldprojecten in de publieke sector en 
ten slotte initiatieven in de marktsector. ‘Invulling van die lijnen geschiedde 
grotendeels met projecten die reeds liepen of in voorbereiding waren. Het 
naP voorzag ze in feite van een paraplu en onderlinge samenhang’ (Van Till 
1996). 

Dit Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen is later op-
gevolgd door andere interdepartementale beleidsstukken, zoals ‘de digi-
tale delta’ uit 1999. Recenter heeft het ministerie van Economische Zaken 
een coördinerende rol op zich genomen inzake de rijksbrede ict-agenda. 
Centraal daarin staat de ambitie dat Nederland tot de top van Europa 
gaat behoren. Hiervoor moet het land meer economisch en maatschap-
pelijk rendement uit ict halen. Om dat te bereiken zijn acht speerpunten 
omschreven, waaronder burgers en bedrijven die hun gegevens maar één 
keer bij de overheid moeten inleveren, sneller internet zonder stijging van 
de kosten, eenvoudige uitwisseling van gegevens en juiste vaardigheden om 
aan de informatiesamenleving deel te nemen (zie www.minez.nl/content.
jsp?objectid=149300&rid=141899). 

In aanvulling op de brede interdepartementale agenda ontwikkelden di-
verse departementen van de rijksoverheid een visie op de invloed van ict 
op hun terrein, zoals Binnenlandse Zaken met de commissie-Cerfontaine 
en grotestedenbeleid of vws via een rmo-advies (Raad voor Maatschappe-
lijke Ontwikkeling 2000). Een aantal lokale overheden vertaalde zijn brede 
maar territoriaal omschreven beleidsfocus dan weer in lokale e-visies. 

Ook op Europees niveau heeft het beleid verscheidene voorbeelden gege-
ven van de verwachte of verhoopte maatschappelijke rol van ict. Belangrij-
ke uitdrukkingen daarvan zijn het Bangemann-rapport uit 1994, dat vooral 
aanstuurde op een vrije markt, en het Lissabon-akkoord van maart 2000. 
In dat akkoord wordt de ambitie verwoord om de transitie naar een infor-
matiesamenleving te benutten om van Europa de meest competitieve en dy-
namische kenniseconomie van de wereld te maken, met behoud en verster-
king van het Europese sociale model. De doelstelling van vooruitgang op 
technisch en economisch niveau verstrengelt zich met sociale vooruitgang. 
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Beleid bestaat niet alleen uit analyses en visies, maar kristalliseert zich ook 
uit in geldstromen die ingezet worden, in experimenteerruimte. Zo zijn 
er op het vlak van ict en samenleving diverse initiatieven geweest om met 
groot- dan wel kleinschalige projecten de maatschappelijke vruchten van 
technologie te oogsten. Er zijn digitale trapveldjes, digitale broedplaatsen en 
digitale pioniers geweest. Er waren: het programma technologie en sociale 
integratie, Kenniswijk, id-wijk, ol2000 en het actieprogramma elektroni-
sche overheid. Vanuit de Europese Commissie worden diverse initiatieven 
ondersteund binnen het vijfde en zesde kaderprogramma voor onderzoek 
en technologische ontwikkeling. 

Terugblikkend op beleid en ontwikkeling valt op dat er – ongeveer van 
1994 tot 2003 – een periode is geweest van sterk verhoogde aandacht voor 
maatschappelijke aspecten van nieuwe technologie, maar dat het de afge-
lopen jaren op dit terrein opvallend rustig is geworden. De beleidskeuzes 
zijn nog wel herhaald en bijgesteld, op rijksniveau in het Actieprogramma 
Maatschappelijke Sectoren & ict en op Europees niveau in i2010 (waarin 
‘e-inclusion’ een belangrijk begrip is). Toch is er beduidend minder vitaliteit 
en ‘sense of urgency’. De verhoogde adrenaline in de huidige beleidsaders 
wordt door andere thema’s veroorzaakt, zoals (internationale) veiligheid, 
etnische integratie/segregatie en modernisering van de verzorgingsstaat. 
De ‘ict en samenleving’-experimenten vanuit rijksoverheid en lokale over-
heid zijn afgerond en er zijn nauwelijks nieuwe initiatieven. Nieuw beleid is 
er wel bijvoorbeeld op het terrein van digitalisering van het culturele aan-
bod en het langer zelfstandig wonen van ouderen. Van de ‘oude’ trajecten 
lopen alleen de projecten ‘digitale pioniers’ en het programma e-overheid 
verder, terwijl Europa net het zevende kaderprogramma openstelde. 

1.� Waar zijn de wetenschappelijke theorieën? 

Er wordt veel geroepen over de relatie tussen ict en samenleving, maar 
de theorievorming blijft steken. Daniel Bell was een van de eersten die 
uitgebreid studie maakten van de opkomst en invloed van micro-elektro-
nica. Toen computers begonnen door te dringen op de werkplek, in het 
industriële proces en op scholen vroeg hij zich af welke consequenties dit 
zou hebben voor de samenleving. In de kring van futuristen geldt zijn toe-
komststudie uit 1973 over de opkomst van een postindustriële samenleving 
als de meest systematische en belangrijkste in het genre (Webster 2002). 
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Volgens Bell zou computerisering een stijging van de productiviteit mo-
gelijk maken die samen zou gaan met een uitstroom van fabrieksarbeiders 
en een toestroom van hoger opgeleide werknemers in dienstenberoepen. 
In samenhang hiermee zouden ook de behoeften van mensen veranderen 
en dit zou tal van andere maatschappelijke processen in werking zetten. 
Zo zou de toegenomen welvaart niet alleen bijdragen aan de expansie van 
het onderwijs, maar ook aan de uitbreiding van bijvoorbeeld de zorgsec-
tor.

Hoewel die dienstverlenende beroepen draaiden om het gebruik van in-
formatie, gebruikte Bell niet de term informatie- of kennissamenleving. De 
term ‘kennissamenleving’ werd voor het eerst in de jaren zestig door Robert 
Lane (1966: knowledgeable society) en door Peter Drucker (1969: knowledge 
society) gebruikt (Drucker 1969; Lane 1966). Later werd aan deze concepten 
vooral onder invloed van Manuel Castells de term ‘netwerksamenleving’ 
toegevoegd (Castells 1996, 1997, 1998). In brede penseelstreken weet Castells 
veel verschillende economische, sociale, culturele en politieke ontwikkelin-
gen in verband te brengen met veranderingen in de manier waarop sociale 
netwerken functioneren. Deze veranderingen worden in belangrijke mate 
mogelijk gemaakt door de benutting van technologische netwerken. De 
verspreiding van ict en de daarmee gepaard gaande versnelling van infor-
matiestromen in sociale netwerken ziet hij als een drijvende kracht achter 
maatschappelijke veranderingen. Om dit te illustreren en de zeer uiteen-
lopende verschijnselen met elkaar in verband te brengen, verzamelt hij een 
grote hoeveelheid empirisch materiaal en gebruikt hij een soms eigenzinnig 
vocabulaire (‘space of flows’, ‘timeless time’ e.d.).

Dergelijke grote futuristische (Bell) en synthetiserende (Castells) theo-
rieën zijn schaars in de sociale wetenschappen en zeker op het vrij jonge on-
derzoeksterrein van ict en samenleving. Een verdienstelijke aanzet is ook 
te vinden in het werk over de netwerksamenleving van Van Dijk (2001). Dat 
wil overigens niet zeggen dat het onderzoek het verder zonder theoretische 
inspiratie moet stellen. Sociale wetenschappers uit verschillende disciplines 
hebben zich met inzet van uiteenlopende theoretische middelen aan onder-
zoek gewijd op verschillende maatschappelijke terreinen. Om de versprei-
ding van ict in kaart te brengen is veelvuldig verwezen naar Rogers’ theo-
rie over de diffusie van innovaties (Rogers 2003), en dat gebeurt ook in dit 
jaarboek. Veel van zijn werk betreft empirische generalisaties. Dat geldt ook 
voor zijn bekendste concepten van adoptertypen (innovators, early adopters, 
early majority, late majority, laggards), die wel voor een heldere indeling zorgen 
maar op zichzelf geen verklarende kracht hebben. Om te verklaren waarom 
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sommige personen vroeg tot aanschaf van een product overgaan en anderen 
laat, sluit hij aan bij inzichten uit het sociaalnetwerkonderzoek. Veel van zijn 
ideeën richten zich op de aanschaf van technologie. Om de invloed van ict 
in een samenleving te bestuderen is echter niet zozeer de aanwezigheid van 
technologie van belang, maar het gebruik ervan. Inzichten uit de domesti-
catietheorie bouwen hierop voort door te bestuderen hoe technologie in be-
staande praktijken wordt ingepast (Silverstone en Haddon 1996).

Bij de verspreiding van technologie wordt nogal eens uitgegaan van de on-
veranderlijke gegevenheid van technologie. Met de impliciete vooronderstel-
ling dat technologie niet beïnvloed wordt door de gebruikers, onderschrij-
ven wetenschappers eigenlijk een deterministische potentie van innovaties. 
Vooral sociaal-constructivisten hebben zich tegen een dergelijk technolo-
gisch determinisme gekeerd door technologie te beschouwen als een sociale 
constructie. Zij stellen dat er zich in het ontwikkelingsproces van techno-
logie ‘interpretatieve flexibiliteit’ voordoet, van maakbaarheid door diverse 
actoren zoals ontwerpers en gebruikers (Bijker 1995). Het sociaal-construc-
tivistisch onderzoek heeft zich echter in geringe mate verbonden met onder-
zoek naar maatschappelijke ontwikkelingen die samenhangen met techno-
logische innovatie. Zijn onderwerp is de maakbaarheid van de technologie 
en nauwelijks de invloed van die technologie op onze samenleving.

Met regelmatige lippendienst aan het werk van Castells wordt op vele 
maatschappelijke terreinen empirisch onderzoek gedaan naar de invloed 
van ict. Onderzoek naar ontwikkelingen en gevolgen van ict op de ar-
beidsmarkt, in het onderwijs, in de zorgsector, in persoonlijke netwerken 
en in mediagebruik staan echter relatief los van elkaar. Op elk van die ter-
reinen domineren de beschrijvende vragen. Kennelijk is er nog steeds een 
grote behoefte om helder in kaart te brengen wat er precies gaande is. Die 
vragen zijn niet gericht op de samenleving als geheel, maar op veranderin-
gen in gedrag van individuen in specifieke contexten. Zo zijn veel onderzoe-
kers actief om de veranderingen op de arbeidsmarkt te bestuderen, terwijl 
anderen zich richten op jongeren en nieuwe media. Zulke onderzoekster-
reinen vertonen opmerkelijk weinig raakvlakken. Bovendien blijven op deze 
onderzoeksterreinen traditionele disciplinaire scheidslijnen stevig intact.

Vragen naar de achtergronden van de beschreven ontwikkelingen wor-
den zelden gesteld, terwijl dergelijke vragen toch gezien kunnen worden als 
een noodzakelijke voorwaarde om theoretische inzichten te integreren in 
het onderzoek. Theorieën die bevindingen uit meerdere onderzoeksvelden 
kunnen verbinden, de zogenoemde ‘middle range theories’ (Merton 1968, 
[1949]), lijken voorlopig nog buiten bereik. 
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Eerder constateerden we dat in het onderzoek naar ict en samenleving nog 
weinig falsificeerbare uitspraken of pogingen tot falsificatie werden gedaan, 
dat onderzoek zich sterk laat leiden door de publieke belangstelling en dat 
bij gebrek aan empirisch materiaal ogenschijnlijk steeds dezelfde gegevens 
worden herkauwd (Steyaert en De Haan 2001: 93-95). Dat leidde tot weinig 
bruikbaar empirisch materiaal omdat onderzoek vooral gericht werd op het 
eenvoudig meetbare (‘Is er in uw huishouden een pc?’).

In de afgelopen zes jaar is veel datamateriaal verzameld. In aanvulling 
op het snelle marktonderzoek waarvan slechts de belangrijkste resultaten 
beschikbaar komen, gaat het ook steeds meer om wetenschappelijk onder-
zoek dat voor heranalyse beschikbaar is via Data Archiving and Networ-
ked Services (dans, zie www.dans.knaw.nl). Bovendien is de vraagstel-
ling minder oppervlakkig geworden en is er aandacht voor bijvoorbeeld 
hoeveelheid en aard van het gebruik (in tegenstelling tot eenvoudigweg 
toegang). Een belangrijk type gegevens, namelijk paneldata, is echter nog 
steeds schaars. Mede door nwo-mes is er meer nadruk gekomen op we-
tenschapsinterne problemen. De tijd is inmiddels rijp om verklarende vra-
gen, theorieontwikkeling en pogingen tot falsificatie hoger op de onder-
zoeksagenda te zetten.

De vraag is of het thema ict voldoende samenbindende kracht heeft. Er 
lijkt eerder een ontwikkeling gaande te zijn waarbij de invloed van ict wordt 
‘meegenomen’ binnen het onderzoek op bestaande onderzoeksvelden. Voor 
afzonderlijke onderzoeksterreinen is het ongetwijfeld een verrijking om de 
aandacht voor ict ‘in te bedden’ in de traditionele sociale vraagstukken. In 
zekere zin was ict in de woorden van de Eagles een new kid in town en heeft 
de nieuwkomer nu een plaats verworven in bestaande gemeenschappen. 
Ook in het wetenschappelijke veld is ict daarmee ‘gewoon digitaal’. Nadeel 
daarvan is dat de geïntegreerde studie van de opkomst en de ontwikkeling 
van kennissamenlevingen er niet mee vooruit wordt geholpen.

1.� Bijgestelde kennisvragen 

Ook al is er geen theoretische vernieuwing, toch is het nog steeds mogelijk 
kennisvragen te actualiseren en verfijnen. Onze publicatie Geleidelijk digi-
taal uit 2001 inventariseerde de toen geldende kennisvragen over de relatie 
tussen ict en samenleving en de sociale gevolgen van technologische ont-
wikkelingen. Bovendien zochten we naar relevante maar onbeantwoorde 
kennisvragen, naar een ‘specificatie van onwetendheid’, om richting te ge-



24 Jaarboek ict en samenleving 2007

ven aan verder onderzoek. Na vijf jaarboeken en verschillende onderzoe-
ken (van scP, vanuit nwo-mes en anderszins) is het mogelijk de toenmalige 
kennisvragen te actualiseren. Daarmee wordt meteen de structuur van dit 
vijfde jaarboek gegeven. 

Een belangrijke kennisvraag uit 2001 richtte zich op de e-surfende burger. 
Dit betrof ‘de mogelijke nieuwe tweedeling of digitale kloof tussen surfende 
burgers en digitale drenkelingen’. De ongelijkheid van toegang tot nieuwe 
technologie was groot, en de vrees leefde dat daardoor sociale ongelijkheid 
zou toenemen. Toen al werd vooral gewerkt met de theorie van Rogers over 
diffusie van innovaties en werd de meervoudigheid van de digitale kloof be-
nadrukt. Het ging niet alleen om toegang, maar ook om het aanbod van 
informatie en informatievaardigheden. We suggereerden toen om onder-
scheid te maken tussen instrumentele, structurele en strategische informa-
tievaardigheden. Voor uitwerking van dat specifieke thema verwijzen we 
naar het recentste Sociaal en Cultureel Rapport (De Haan en Huysmans 
2006). In dit vijfde jaarboek gaan drie hoofdstukken in op andere aspecten 
van de kennisvraag van nieuwe media en sociale ongelijkheid. 

In hoofdstuk 2 gaat Jan van Dijk in op de vraag of de digitale kloof in-
middels gedicht is. We kopen ondertussen onze computers in de super-
markt voor spotprijzen, dus zo verwonderlijk zou dat toch niet zijn. De 
auteur introduceert enkele modellen over toegang tot digitale technologie 
(met onderscheid naar motivatie, bezit, vaardigheden en gebruik) en de ge-
volgen daarvan voor maatschappelijke participatie. Deze modellen en het 
bijbehorende empirisch materiaal maken duidelijk dat grotere verspreiding 
van technologie niet leidt tot kleinere maatschappelijke ongelijkheden, in-
tegendeel. De auteur voert dan ook een pleidooi om beleid te ontwikkelen 
dat zeer gericht is op achterstandsgroepen en informatievaardigheden, in 
tegenstelling tot de eerdere algemene maatregelen om toegang tot technolo-
gie te bevorderen. 

Een specifieke achterstandsgroep inzake nieuwe technologie zijn de se-
nioren. Met hen houdt Marion Duimel zich bezig in hoofdstuk 3. Terwijl 
de digitale kloof eerder voornamelijk door inkomen en opleidingsniveau 
verklaard kon worden, is leeftijd nu een belangrijke factor geworden. Het 
bezit van een computer en internettoegang neemt bij de oudere bevol-
kingsgroepen wel toe, maar blijft bij de 65-plussers en vooral de 75-plus-
sers beduidend achter bij de rest van de bevolking. De auteur gebruikt het 
model van Jan van Dijk en gaat in op motivatie, bezit, vaardigheden en ge-
bruik van nieuwe technologie. Aan de hand van de eerdergenoemde theo-
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rie van Rogers worden de verschillende aspecten van motivatie behandeld. 
Ook hoofdstuk 4 van Jos de Haan en Frank Huysmans staat stil bij de 

kennisvraag over sociale ongelijkheid en nieuwe technologie. Zij kijken ech-
ter niet naar bezit maar op basis van het tijdsbudgetonderzoek naar de mate 
van gebruik. Het maakt immers nogal wat verschil of de computer/internet 
eens per week even aangaat om de mail na te kijken, of elke dag een paar uur 
aanstaat voor allerlei toepassingen. Zeker in dat laatste geval is de logische 
vervolgvraag waar die tijd vandaan komt, welke andere activiteiten minder 
tijd krijgen. In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de veranderingen in het 
gebruik van oudere media (televisie, radio en gedrukte media). Nagegaan 
wordt in hoeverre deze mediatijd veranderd is en ook in hoeverre internet 
gebruikt wordt om functies van deze media over te nemen. 

Deze drie hoofdstukken tonen aan dat de kennisvraag uit 2001 welis-
waar behouden is, maar tussentijds ook werd verdiept door zowel model-
vorming, specificatie als rijkere empirische data. 

Een tweede kennisvraag uit Geleidelijk digitaal richtte zich op de e-wer-
kende burger. De transitie naar een informatiesamenleving roept vragen op 
naar de hoeveelheid arbeidsplaatsen (minder door automatisering en uitbe-
steding aan lagelonenlanden, meer door de groei van de economie?), naar de 
kwaliteit van de arbeid (beter doordat saaie klussen geautomatiseerd wor-
den, slechter doordat er meer stress is?) en de verdeling van deze effecten 
over de bevolking. In dit jaarboek komt alleen de vraag naar de kwaliteit 
van arbeid opnieuw aan bod. 

In hoofdstuk 5 kijken Erik Andriessen en Lambert van der Laan naar de 
invloed die ict heeft op de soort kennis die er toe doet en de veranderingen 
die organisaties ondergaan. De auteurs introduceren het onderscheid tus-
sen virtuele kennisnetwerken, mobiele kennisnetwerken en gelokaliseerde 
kennisnetwerken. Die verschillende vormen van netwerken (d.w.z. samen-
werking) hebben andersoortige gevolgen voor zowel organisaties als de wer-
kende burgers.

In hoofdstuk 6 gaan Jelle Attema, Koen Breedveld, Andries van den 
Broek en Pascale Peters nader in op een aantal gevolgen van de opmars van 
ict op de werkvloer. Bij hun onderzoek naar de kwaliteit van het werk staat 
het perspectief van de werkenden centraal. Zij gaan nader in op drie aspec-
ten van het werk: de arbeidsduur, de arbeidsplek en de arbeidsvreugd. De 
onderzoeksvraag in hun hoofdstuk bestaat dan ook uit drie deelvragen, na-
melijk: in hoeverre de digitalisering van het arbeidsproces tot gevolg heeft 
dat de arbeidsduur kan worden bekort; dat mensen de plaats en het tijdstip 
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waarop ze werken vrijer kunnen kiezen en dat het werk en het leven door 
ict aangenamer worden.

De invloed van ict op sociale netwerken was het derde kernthema uit Gelei-
delijk digitaal. Het werk van Robert Putnam over de erosie van sociaal kapi-
taal in de Verenigde Staten zorgde ook in Nederland voor bezorgdheid over 
de kwaliteit van de sociale cohesie. Onderzoek van Robert Kraut uit 1998 
had aangetoond dat gebruik van internet correleerde met eenzaamheid. 
Zijn nieuwer onderzoek, waarin die directe relatie genuanceerd werd, was 
nog maar net beschikbaar. Dat was aanleiding om al in het eerste jaarboek 
dit thema weer onder de loep te nemen (Steyaert 2003).

In dit jaarboek bekijkt Marianne van den Boomen opnieuw de relatie 
tussen technologie en sociale netwerken. Via historische fasering van de 
vervlechting van technologietoepassingen met sociabiliteit komt de auteur 
tot de vraag of begrippen als netwerken en sociaal kapitaal nog wel voldoen. 
In de plaats van bewust en zelf onderhouden sociale relaties ontstaat een 
soort van uitbesteding daarvan naar technologie. Web 2.0-toepassingen als 
weblogs lijken zelfs te leiden tot een soort ‘datawolken’ en een nieuwe vorm 
van e-sociabiliteit. Dat zou kunnen betekenen dat de vervlechting van tech-
nologie en sociale contacten offline afneemt en er virtuele sociale netwerken 
ontstaan tussen onze data en informatieproducten, zonder dat we daar zelf 
nog bij betrokken zijn. Daarmee komt de kennisvraag uit 2001 naar de rela-
tie tussen ons bestaan in virtuele en sociale netwerken terug. 

Een laatste kernthema uit Geleidelijk digitaal betrof de e-democratische 
burger, de wijze waarop technologie invloed heeft op de politieke partici-
patie van burgers. De gestage daling van de opkomst bij verkiezingen en de 
vermeende onderliggende daling van betrokkenheid van de burger bij de 
democratie leidden tot pogingen om technologie in te zetten als redder van 
politiek burgerschap, bijvoorbeeld door elektronisch stemmen mogelijk te 
maken of politieke debatten te voeren via digitale media. 

Arthur Edwards beschrijft in hoofdstuk 8 de huidige stand van zaken op 
het snijvlak van technologie en democratie. Hij maakt onderscheid tussen 
drie ‘hangplekken’ van de democratie, te weten: bottom-up participatie, het 
geïnstitutionaliseerde middenveld en het domein van het openbaar bestuur 
en de institutionele politiek. Telkens wordt de rol van technologie op elke 
trap van de participatieladder beschreven. Het hoofdstuk sluit af met een 
pleidooi om naast sociaaleconomische ook sociaal-culturele verklaringen te 
zoeken en presenteert hij een model voor e-democratie. 
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Naast bovengenoemde kernthema’s bevatte Geleidelijk digitaal ook een ver-
ruiming van het perspectief, waarin de toepassing van ict in verschillende 
maatschappelijke sectoren aan de orde kwam. Bijvoorbeeld nieuwe techno-
logie en wonen (de komst van de intelligente woning en mobiliteit dan wel 
telewerk), onderwijs, gezondheid, justitie of emancipatie. In dit jaarboek 
komen niet al deze maatschappelijke sectoren opnieuw aan bod, maar al-
leen onderwijs en gezondheid.

Technologie en onderwijs is al eerder aan de orde geweest. Zo publi-
ceerde het scP in 2002 al de studie Van huis uit digitaal, op basis van een 
onderzoek naar de verwerving van digitale vaardigheden bij 1200 leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs (De Haan en Huysmans 2002). Verrassende 
resultaten daarvan waren de ruime beschikbaarheid van technologie voor 
jongeren (toen reeds!) en de geringe invloed van scholen op het verwerven 
van digitale vaardigheden. Ook in voorgaande jaarboeken kwam de inbed-
ding van technologie in het onderwijs aan bod. 

In hoofdstuk 9 staan Peter Sloep en Wim Jochems stil bij het thema le-
ren in een kennissamenleving. Zij benaderen het vraagstuk niet vanuit de 
traditionele invalshoeken van aanwezigheid van technologie in scholen en 
het pedagogisch gebruik ervan, maar vanuit de invloed van technologie op 
het soort en de hoeveelheid kennis die een samenleving nodig heeft. Niet 
alleen is die behoefte toegenomen, tevens heeft veel van de bestaande kennis 
een vroegere vervaldatum. Dat vraagt om wijzigingen in het onderwijs. Het 
gaat niet langer (alleen) om kennis, maar (ook) om kennis kunnen toepas-
sen. Dat is meteen de kern van het momenteel zo populaire competentie-
gerichte onderwijs. Daaruit volgt direct dat technologie an sich geen factor 
is voor de modernisering van onderwijs, maar dat gelet moet worden op de 
manier waarop technologie onderwijskundig wordt ingezet. 

De relatie tussen nieuwe media en gezondheid is na Geleidelijk digitaal 
slechts beperkt behandeld in het werk van het scP of in de jaarboeken. 
Het Jaarboek 2003 bevatte een hoofdstuk over betrouwbaarheid van inter-
netinformatie, in het bijzonder wanneer het medische informatie betreft. 
Dat thema wordt in dit jaarboek opnieuw behandeld in hoofdstuk 10, 
van Samantha Adams en Cécile Boot. Zij gaan in op het recente nieuwe 
zorgstelsel dat geïnformeerde burgers als een van de noodzakelijke voor-
waarden heeft. Er wordt meestal ‘gewoon’ van uitgegaan dat internet in 
de beschikbaarheid van informatie over gezondheid, gezondheidszorg en 
ziekteverzekeringen een belangrijke rol speelt, maar of dat automatisch 
leidt tot versterking van de positie van de burger of patiënt is minder dui-
delijk. De auteurs gaan ook in op de wijze waarop burgers gezondheidsin-
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formatie zoeken en hoe daarbij geselecteerd wordt op betrouwbaarheid en 
bruikbaarheid. Ook recente ontwikkelingen als het elektronisch patiënten-
dossier, online consult met de huisarts en medicijnen bestellen via internet 
komen in dit hoofdstuk aan de orde. Enkele vragen inzake nieuwe media 
en gezondheid komen niet meer aan bod. Zo was er ten tijde van Geleidelijk 
digitaal behoorlijk wat aandacht voor rsi en is dat vraagstuk nu onderdeel 
geworden van een ruimere vraag naar stress en werkstijl, waarbij technolo-
gie slechts een marginale rol speelt. Ook de vraag naar gezondheidsschade 
van zendmasten voor mobiele telefonie komt niet meer aan de orde. Hoe-
wel onderzoek behoorlijk eensluidend is over afwezigheid van schade, blijft 
de maatschappelijke discussie erover nog wel doorgaan.

1.7 Gewoon digitaal

Dit is het laatste jaarboek in de reeks ict en samenleving. Dat wil niet zeg-
gen dat informatie- en communicatietechnologie uitontwikkeld is of alle 
vragen beantwoord zijn. Toekomstige ontwikkelingen inzake nieuwe tech-
nologie dienen zich ook al aan, bijvoorbeeld op het vlak van elektronische 
inkt en uitrolbare draagbare schermen. Ongeveer tweehonderd lezers van 
de Vlaamse financiële krant De Tijd konden er begin 2006 al mee experi-
menteren, gebruikmakend van e-inkttechnologie van Philips en toestel-
len van Sony. De New York Times en de International Herald Tribune ex-
perimenteren met vergelijkbare digitalekrantenlezers. Ook elders liggen 
de gadgets van de toekomst al op de tekentafel: geurprinters, technologie 
in kleding en huisrobots. Overzichten zijn te vinden op internet (zie bv. 
http://nl.gizmodo.com/) of de jaarlijkse CeBIT-beurs in Hannover. De 
Technische Universiteit Eindhoven liet naar aanleiding van haar vijftigste 
verjaardag in beeld brengen wat er nog zoal aan kan komen, juist vanuit dit 
uitgangspunt dat de technologie van 2026 nu al op de plank ligt. Ze kwa-
men daarbij uit op innovaties als zelfdenkende pillen, totale toegankelijk-
heid van informatie en elektronische beschermengelen (Van Santen et al. 
2006). Dat laatste klinkt verrassender dan het is, want hebben we al geen 
disciplinerende technologie in bijvoorbeeld de vorm van het alarm in de 
auto als we zonder veiligheidsgordel rijden? Toekomstige technologie en de 
maatschappelijke gevolgen daarvan laten zich evenwel moeilijk voorspellen, 
wat duidelijk wordt als we terugkijken naar de voorspellingen uit het verle-
den en wat daarvan realiteit is geworden.

Lang niet alle kennisvragen zoals die in Geleidelijk digitaal in beeld ge-
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bracht werden, zijn beantwoord. De hoofdstukken in dit jaarboek maken 
duidelijk dat vooruitgang in het beantwoorden van de kennisvragen in vele 
gevallen leidde tot nieuwe en/of bijgestelde vragen. Vooruitgang is ook te 
vinden in een rijkere empirische onderbouwing en een inbedding van ‘cy-
bersociologie’ in meer traditioneel sociaalwetenschappelijk onderzoek. Net 
zoals er tussen diverse vormen van technologie convergentie is, is er ook 
convergentie tussen de kennisvragen naar de maatschappelijke gevolgen 
van nieuwe media en meer gevestigde sociaalwetenschappelijke vraagstel-
lingen. Na de opflakkering van onderzoek dat vanuit technologie keek naar 
oude vragen als ongelijkheid of sociale netwerken, ontstaat er een kanteling 
naar het weer centraler stellen van klassieke vragen en – waar relevant – van 
daaruit kijken naar technologie. Niet alleen de samenleving wordt ‘gewoon 
digitaal’, ook de sociale wetenschappen worden dat. 

Literatuur

Bijker, W. (1995). Of bicycles, bakelites, and bulbs. Toward a theory of sociotechnical chan-
ge. Cambridge: The mit Press.

Castells, M. (1996). The information age. Economy, society and culture, part 1: The rise of 
the network society. Oxford: Blackwell.

Castells, M. (1997). The information age. Economy, society and culture, part 2: The power 
of identity. Oxford: Blackwell.

Castells, M. (1998). The information age. Economy, society and culture, part 3: End of 
millennium. Oxford: Blackwell.

Dijk, J. van (2001). De netwerkmaatschappij. Sociale aspecten van nieuwe media (vierde 
druk). Alphen aan den Rijn: Samsom.

Drucker, P. (1969). The age of discontinuity. Guidelines to our changing society. New 
York: Harper & Row.

Haan, J. de, en F. Huysmans (2002). Van huis uit digitaal. Verwerving van digitale vaar-
digheden tussen thuismilieu en school. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Haan, J. de, en F. Huysmans (2006). ‘Informatievaardigheden in een kennissamenle-
ving’. In: scP (red.), Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport (p. 91-115). 
Den Haag: scP.

Haan, J. de, en C. van ’t Hof (red.) (2006). Jaarboek ict en samenleving. De digitale 
generatie 200�. Amsterdam: Boom.

Hamelink, C. (1978). De mythe van de vrije informatie. Baarn: Anthos.
Hermes, J., en S. Janssen (2006). ‘De nieuwe contentmakers’. In: J. de Haan en C. 



30 Jaarboek ict en samenleving 2007

van ’t Hof (red.), Jaarboek ict en samenleving 200�. De digitale generatie (p. 159-175). 
Amsterdam: Boom.

Horrigan, J.B. (2006). Home broadband adoption 200�; home broadband adoption is 
going mainstream and that means user-generated content is coming from all kinds of 
internet users. Washington, dc: Pew internet & American life project.

Jansz, J. (2006). ‘De uitdaging van videogames’. In: J. de Haan en C. van ’t Hof (red.), 
Jaarboek ict en samenleving 200�. De digitale generatie (p. 63-79). Amsterdam: 
Boom.

Lane, R. (1966). ‘The decline of politics and ideology in a knowledgeable society’. 
American Sociological Review 31, p. 649-662.

Linden, G. (2006). ‘Media- en postzaken steeds meer via internet’. cbs webmagazine, 
december.

Linnemeijer, I. (2006). ‘Video games’. In: J. Middelweerd (red.), Entertainment & me-
dia outlook towards 2010–trends in the Netherlands 200�-2010 (p. 144-154). Amster-
dam: PricewaterhouseCoopers.

Merton, R.K. (1968, [1949]). Social theory and social structure. New York: Free Press.
Ministerie van Economische Zaken (1994). Nationaal Actieprogramma Elektronische 

Snelwegen, van metafoor tot actie. Den Haag.
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. (2000). Ver weg én dichtbij, over hoe ict 

de samenleving kan verbeteren. Den Haag: rmo.
Rogers, E. (2003). Diffusion of innovations (vijfde editie). New York: Free Press.
Santen, R. van, D. Khoe en B. Vermeer (2006). Zelfdenkende pillen. Amsterdam: 

Nieuw Amsterdam Uitgevers.
Silverstone, R., en L. Haddon (1996). ‘Design and domestication of information and 

communication technologies. Technical change and everyday life’. In: R. Mansell 
& R. Silverstone (red.), Communication by design (p. 44-74). Oxford: Oxford Uni-
versity Press.

Steyaert, J. (2003). ‘Je chat met de hele wereld, maar kent je buurman niet meer’. In: J. 
de Haan en J. Steyaert (red.), Jaarboek ict en samenleving 2003 (p. 47-68). Amster-
dam: Boom.

Steyaert, J., en J. de Haan (2001). Geleidelijk digitaal. Een nuchtere kijk op sociale gevol-
gen van ict. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Till, J. van (1996). ‘Overheid in de overgang’. I & I (1).
Wal, J. van de (2006). Media in beeld. Een visie op de belangrijkste ontwikkelingen in de 

mediasector. Amsterdam: abn-Amro.
Webster, F. (2002). Theories of the information society (tweede editie). Londen: Rout-

ledge.



 De e-surfende burger: is de digitale kloof gedicht? 31

2 De e-surfende burger: 
 is de digitale kloof gedicht? 

Jan A.G.M. van Dijk

2.1 Inleiding: ongelijkheid en ict

Rond de eeuwwisseling werd de zogenoemde digitale kloof beschouwd als 
een van de belangrijkste problemen van de geleidelijke digitalisering van 
de maatschappij. Dit begrip verwijst naar het onderscheid tussen mensen 
die wel en mensen die geen toegang hebben tot ict. In de meeste gevallen 
betreft het een computer en het internet. Ondertussen is de discussie over 
deze vermeende kloof enigszins verstomd. Dit geldt vooral voor de publieke 
opinie. Zo op het eerste gezicht is hier alle aanleiding toe. In 2005 had 87 
procent van de Nederlandse bevolking een pc in huis en 78 procent een aan-
sluiting op internet.1 Het merendeel hiervan heeft breedband. Nederland 
is na Zuid-Korea het land met de meeste breedbandaansluitingen in 2006. 
Van de jongeren tussen de twaalf en achttien jaar heeft nog maar twee pro-
cent nooit het internet gebruikt. 

Voor de publieke opinie ligt de verklaring voor de hand. Computers wor-
den met de dag goedkoper en ze worden steeds toegankelijker. Iedereen, be-
halve de oudsten onder ons, wordt geacht een computer en internet te bezit-
ten. Steeds meer instanties, de overheid voorop, gaan ervan uit dat vrijwel 
alle burgers, klanten en relaties via het internet bereikt kunnen worden.

Is de digitale kloof gedicht? Hebben we hier te maken met het zoveelste 
voorbeeld van een technologie die allereerst verspreid is onder welgestelde 
en hoogopgeleide mensen en vervolgens geleidelijk onder de rest van de be-
volking? Of moeten we bij de verspreiding van innovaties naar meer kijken 
dan alleen het bezit van de betreffende technologie? In dit hoofdstuk wordt 
betoogd dat dit laatste bij informatie- en communicatietechnologie zeker 
het geval is. Het probleem van de digitale kloof verschuift van het ongelijke 
bezit naar ongelijke vaardigheden en gebruik (aantal, soort, variatie en duur 
van toepassingen). En ook wat betreft het bezit is de digitale kloof in Ne-
derland anno 2007 nog niet volledig gedicht. 
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Het onderzoek naar en de discussie over de digitale kloof heeft een reeks 
van fundamentele vragen opgeroepen. Op de volgende drie hoop ik in dit 
hoofdstuk het begin van een antwoord te vinden. De eerste vraag is naar 
wat voor soort ongelijkheid het concept digitale kloof verwijst. Bij vragen 
naar ongelijkheid moet men volgens Amyrta Sen (1992: ix) steeds de vraag 
stellen: ongelijkheid van wat? Van technologische mogelijkheden, levens-
kansen, kapitaal (economisch, sociaal, cultureel), hulpbronnen, maatschap-
pelijke posities, macht, participatie, competenties of vaardigheden? Ligt de 
nadruk op kansen of op hulpmiddelen, op immateriële of materiële facto-
ren? In het allereerste onderzoek naar de digitale kloof en in de publieke 
opinie lag de nadruk zeer duidelijk op digitale technologie als hulpmiddel 
en als materiële factor: bezit van of fysieke toegang tot computers en inter-
net. In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit artikel, is het accent ver-
schoven naar een combinatie van immateriële factoren en kansen (motivatie 
of behoeften, vaardigheden en macht of participatie).

Deze verschuiving is gerelateerd aan het antwoord op de tweede vraag: 
wat is er precies nieuw aan de ongelijkheid in toegang tot ict vergeleken met 
de toegang tot de oude media en tot andere schaarse goederen en hulpmid-
delen in de maatschappij? De toegang tot en het gebruik van oude media 
zoals gedrukte media, radio, televisie en telefoon is in de geschiedenis altijd 
ongelijk geweest. De hogere sociale klassen waren ook steeds de eersten in 
de adoptie van deze media. In dit hoofdstuk zullen we betogen dat de com-
puter en computernetwerken als het internet een aanzienlijk groter gewicht 
krijgen in de huidige en toekomstige maatschappij dan de pers, omroep en 
telefoon in voorgaande maatschappijen. Het betreft niet zomaar hulpmid-
delen te midden van een hele reeks andere, het zijn multifunctionele media 
die tegelijk productiemiddel, consumptie- en amusementsmiddel, com-
municatiemiddel, ruilmiddel, onderwijsmiddel en wellicht zelfs reproduc-
tiemiddel zijn (online dating). Ze hebben de neiging de oude media op te 
slokken. In elke sfeer van het leven zullen ze onontbeerlijk worden, al is dat 
op dit moment nog niet helemaal het geval: de oude middelen zijn er voor-
lopig nog, al zijn ze veelal minder effectief. Zij die geen toegang hebben tot 
deze middelen, zullen steeds minder kunnen participeren in alle sferen van 
de maatschappij. Dit is een fundamenteel verschil met de afzonderlijke en 
meer gespecialiseerde media, productiemiddelen en dergelijke in voorgaan-
de maatschappijen, die beter gemist konden worden. 

De derde vraag is of we hier te doen hebben met (een variant van) oude 
of nieuwe ongelijkheden in de maatschappij? Zoals we zullen zien, is het 
antwoord: beide. Tot nu toe wijst het onderzoek op dezelfde aloude deter-
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minanten van ongelijkheid. De toegang tot de nieuwe media is in de eerste 
plaats in verband gebracht met leeftijd en opleiding en in de tweede plaats 
met inkomen, sekse en etniciteit. Wie echter wat verder wil kijken dan deze 
demografische variabelen, ontdekt dat opleiding, leeftijd, sekse en etnici-
teit verbonden zijn met bepaalde digitale vaardigheden en met specifieke 
inhoudelijke interesses. Deze vaardigheden en interesses horen typisch bij 
de zich ontwikkelende informatiemaatschappij en netwerksamenleving. In 
deze maatschappijtypen ontstaan nieuwe ongelijkheden boven op en vanuit 
de oude ongelijkheden (Van Dijk 2005). In de informatiemaatschappij zijn 
toegang tot informatie en de capaciteit om deze te kunnen verwerken en ge-
bruiken van beslissend belang voor sociale (on)gelijkheid. In de netwerksa-
menleving zijn toegang tot en positie in sociale en medianetwerken cruciaal 
voor (on)gelijkheid. 

2.2 Digitale kloven in Nederland 

In een reeks voorgaande publicaties heb ik een onderscheid gemaakt tus-
sen vier opeenvolgende soorten van toegang tot ict die tezamen het hele 
proces van toegang tot deze technologie vanuit het oogpunt van de potenti-
ele gebruiker inhoud geven: motivatie, bezit, vaardigheden en gebruik (Van 
Dijk 2000, 2003, 2004, 2005). Figuur 2.1 laat zien dat het proces geheel of 
gedeeltelijk opnieuw begint met elke gehele of gedeeltelijke volgende in-
novatie. Een voorbeeld van een gedeeltelijke innovatie is de overgang naar 

gebruik

bezit

vaardigheden:
- strategisch
- informatie
- operationeel

motivatie volgende innovatie

Bron: Van Dijk (2003, 2005)

Figuur 2.1  Model van achtereenvolgende soorten van toegang tot digitale tech-
nologie



34 Jaarboek ict en samenleving 2007

breedband. In deze paragraaf wordt beschreven wat de ontwikkeling is van 
de vier soorten digitale kloof in Nederland tot in het jaar 2006. 

Motivatie 
Motivatie is de eerste stap om toegang te verwerven. Een gebrek hieraan 
varieert van het eenvoudigweg liever geen computers of internet willen ge-
bruiken tot regelrechte computervrees en technofobie. Een groot aandeel 
van de bevolking heeft op de een of andere manier last van deze vormen 
van vrees. In 1996 stond volgens een survey van Doets en Huisman (1997) 
28 procent van de Nederlandse bevolking vijandig tegenover de computer-
technologie, voor een groot deel vanwege computervrees en een gebrek aan 
vaardigheden. Bij de laagopgeleiden was dit toen 66 procent (1997: 26-28). 
In 2003 constateerden onderzoekers van de ucla in hun jaarlijkse survey 
van internetgebruik dat 30 procent van de nieuwe Amerikaanse gebruikers 
matig tot zeer technofobisch was en dat hetzelfde gold voor 10 procent van 
de ervaren internetgebruikers (ucla 2003: 25).

Bij de verdere verspreiding van computers in de maatschappij en het toe-
gankelijker worden hiervan worden computervrees en technofobie gerin-
ger. Het zijn vooral ouderen en laagopgeleiden die hier momenteel last van 
hebben. Duimel en Klumper (2004) hebben weliswaar onderzoek gedaan 
naar niet-gebruik door ouderen, maar verder weten we hier niet zoveel van 
omdat onderzoek onder niet-gebruikers relatief schaars is. Opvallend is dat 
vrijwel elke survey, nationaal en internationaal, uitwijst dat de helft of meer 
van degenen die nu nog geen internettoegang hebben, deze ook expliciet af-
wijst. In een onderzoek naar het ict-gebruik van Nederlandse burgers in 
2006 vond de Universiteit Twente dat van de 256 volledige ‘digibeten’ (geen 
enkel computer- en internetgebruik) uit de landelijk representatieve steek-
proef van 1225 personen 58 procent nog steeds geen internet wenste te ge-
bruiken; 35 procent wilde dit wel, 7 procent wist het niet of had geen me-
ning (Van Dijk et al. 2006). 

Waar de motieven van niet-gebruikers in onderzoek zijn vastgesteld, zijn 
die tot de volgende categorieën terug te brengen:
–  men heeft het niet nodig of ziet geen zinvolle gebruiksmogelijkheden;
–  men heeft geen tijd of zin;
–  men verwerpt het medium (gevaren van internet en van computers);
–  men heeft het geld er niet voor (over);
–  men kan er niet mee omgaan.

Gebrek aan motivatie en niet-gebruik komen ook voor bij mensen die wel 
een computer en internet hebben. Het is een van de grootste mythen van 
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computer- en internetgebruik dat mensen die toegang verkregen hebben, 
voortaan ‘binnenboord’ zijn. Vijftien tot twintig procent van de Nederlan-
ders met internettoegang gebruikt het medium niet of nauwelijks. Onge-
veer tien procent is ermee opgehouden. Voorbeelden hiervan zijn huisgeno-
ten – in huishoudens met een aansluiting – die het internet niet gebruiken, 
en schoolverlaters die het internet niet meer benutten.

Bezit
De discussie over de digitale kloof, zeker die in de publieke opinie, is tot 
nu toe volledig gedomineerd door een fixatie op het bezit van computers en 
internet. De veronderstelling is nog steeds wijdverbreid dat de kloof gedicht 
is zodra iedereen een computer en een internetaansluiting bezit. Wellicht 
op gang geholpen door een computercursus en wat hulp hier en daar gaat 
het dan allemaal vanzelf. Men denkt dat het computergebruik dan volledig 
opgenomen wordt in de maatschappij en het dagelijkse leven. 

Het begrip ‘bezit’ ofwel materiële toegang in figuur 2.1 is breder dan al-
leen fysieke toegang: het zelf hebben van een computer of internet of het 
elders toegang hebben tot deze media. Het bevat ook randapparatuur en 
benodigdheden, internetabonnementen en de kosten voor software, pro-
gramma’s, diensten en informatieproducten. Deze kosten beslaan een 
steeds groter deel van de uitgaven voor ict. Ze worden vaak vergeten als 
men het argument gebruikt dat computers steeds goedkoper worden.

Nemen we computers en internetaansluitingen in de engere zin, dan 
moeten we constateren dat de computer binnen twintig jaar in Nederland 
een huishoudpenetratie bereikt heeft van 87 procent en het internet binnen 
tien tot vijftien jaar van 78 procent. Dit is historisch gezien zeer snel, bijna 
net zo snel als de televisie dit bereikt heeft.

Tussen 1985 en 2000 nam het bezit van pc’s en wat later het internet on-
der mensen met een hoge opleiding, met een hoog inkomen, onder jongeren 
en in mindere mate onder mannen en autochtonen veel meer toe dan onder 
mensen met een lage opleiding, met een laag inkomen, ouderen, vrouwen 
en allochtonen. De digitale kloof van bezit werd in die jaren duidelijk bre-
der tussen mensen met verschillende opleiding, inkomens, leeftijd en sekse, 
ofschoon deze bij sekse in de tweede helft van de jaren negentig weer ver-
smalde (zie Van Dijk, L. et al. 2000, Van Dijk, J. 2004, 2005 en Van Dijk en 
Hacker 2003). 

Na het jaar 2000 wordt de kloof van fysieke toegang in Nederland ge-
leidelijk gedicht voor de meeste demografische variabelen. Dit komt door-
dat de groei bij de categorieën met de meeste bestaande toegang afzwakt en 
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de categorieën met de minste toegang in snel tempo bijtrekken. In 2006 is 
de fysieke toegangskloof vrijwel gedicht als het gaat om sekse en de jongere 
generaties. Voor de oudere generaties, de lager opgeleiden en een deel van 
de etnische minderheden (Marokkanen en Turken) is dit echter allerminst 
het geval. Hier blijven significante verschillen bestaan. In 2005 had 59 pro-
cent van de 65- tot 75-jarigen geen toegang tot het internet – het percentage 
niet-gebruik was nog lager; zie verderop onder ‘Gebruik’– tegenover 27 pro-
cent van de 55- tot 65-jarigen en 12 procent van de 45- tot 55-jarigen. Het-
zelfde gold voor 34 procent van de Nederlanders met alleen basisonderwijs, 
29 procent van degenen met vbo, 14 procent van de mavo-opgeleiden en 8 
procent van de hbo’ers. Huishoudens met de laagste 20 procent van de in-
komens hadden voor 27 procent geen internettoegang, terwijl bij de hoogste 
20 procent slechts 10 procent geen toegang had. 

Het percentage vrouwen zonder internettoegang was in 2005 19 procent 
en het percentage mannen 17 procent. Wat etnische minderheden betreft, 
was in dat jaar alleen de internettoegang van jongeren tussen de 15 en de 25 
bekend. Terwijl deze bij autochtone jongeren 91 procent haalde, kwam deze 
bij Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen niet verder dan 64, 
respectievelijk 68, 80 en 80 procent (Van den Broek en De Haan 2006: 58). 

Digitale vaardigheden
Nadat mensen de motivatie verkregen hebben om een computer en het 
internet te gaan gebruiken en zij de middelen verworven hebben om deze 
media aan te schaffen, moeten ze nog leren met de hard- en software om 
te gaan om hun doelen zoals informatie, communicatie en amusement te 
bereiken. Daarvoor moeten zij drie verschillende soorten digitale vaardig-
heden ontwikkelen volgens figuur 2.1: operationele vaardigheden, informa-
tievaardigheden en strategische vaardigheden. Deze driedeling is volledig 
uitgewerkt in Van Dijk (2005). Een vergelijkbaar onderscheid is gemaakt 
door Steyaert (2000). 

Operationele vaardigheden zijn de kunde om met hard- en software van 
computers en netwerken om te gaan. Ze worden geoperationaliseerd in aller-
lei computercursussen. Informatievaardigheden zijn de capaciteiten die men 
nodig heeft om informatie te kunnen zoeken, selecteren en verwerken in en 
uit een groot aantal computer- en internetbronnen (zie Van Dijk 2005 voor 
de verschillende soorten informatievaardigheden). Ten slotte zijn er nog stra-
tegische vaardigheden: de capaciteiten om de informatiemiddelen te gebrui-
ken voor een bepaald doel en voor het belang en de positie in de betreffende 
sociale context van werk, studie, vrije tijd of maatschappelijke participatie. 
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Bij de digitale vaardigheden hebben de operationele tot nu toe veruit de 
meeste aandacht gekregen. Het lijkt wel of men vindt dat alleen het gebruik 
van apparatuur en software geleerd moet worden en dat voor het inhoude-
lijk gebruik en de toepassing bestaande kennis voldoende is. Dan vergeet 
men toch dat een computer en het internet andere media zijn dan een boek, 
een krant of radio en tv. Ze hebben vele eigenaardigheden die geleerd moe-
ten worden om ze ten volle te kunnen benutten. Als men het bezit van di-
gitale vaardigheden al empirisch onderzoekt, dan is het vrijwel alleen het 
bezit van operationele vaardigheden. Hiernaar wordt gevraagd in surveys 
(zelfrapportage door respondenten) en ze worden geobserveerd in tests van 
computercursussen.

Vooral de surveys geven grote verschillen te zien tussen de diverse be-
volkingscategorieën. In Nederland vonden scP en cbs in de zogenoemde 
ict-pilot van 2001 dramatische verschillen in operationele vaardigheden 
op de belangrijkste demografische en sociaaleconomische achtergrond-
kenmerken.2 In 2002 werd in een telepanel van de Universiteit van Tilburg 
gevraagd naar de ict-competenties van werknemers in de vorm van de be-
heersing van apparaten en programma’s. Hier kwamen de scores op basis 
van zelfrapportage veel hoger uit dan bij de ict-pilot (gerapporteerd in Van 
Damme et al. 2005). 

Deze extreem lage en extreem hoge scores verkregen via zelfrapportage 
wijzen op de beperkte validiteit van deze methode. Het is beter prestatie-
tests af te nemen onder een representatieve steekproef van de bevolking. 
Tot nu toe is dit alleen gedaan in een laboratoriumcontext met een beperkt 
aantal proefpersonen. Het bekendste voorbeeld is het dissertatieonderzoek 
van Eszter Hargittai aan de Princeton University. In experimentele tests 
met 54 respectievelijk 100 proefpersonen vond zij dat sommigen de opge-
dragen internettaken in seconden verrichtten, terwijl anderen vele minuten 
nodig hadden of er helemaal niet uitkwamen (Hargittai 2002, 2004). Sekse 
bleek niet veel verschil uit te maken, maar leeftijd, opleiding en computer-
ervaring waren zeer significant. Bij dit soort prestatietests wordt duidelijk 
hoe buitengewoon groot de echte verschillen in digitale vaardigheden onder 
de bevolking zijn.

Gebruik
Het grootste probleem in de publieke opinie over de digitale kloof is dat 
het bezit van een computer en internet vaak wordt gelijkgesteld aan het 
gebruik. Toch zijn dit heel verschillende zaken. Er zijn veel computer- en 
internetbezitters die deze media niet of nauwelijks gebruiken. Volgens het 
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scP-onderzoek naar tijdsbesteding had in 2005 87 procent van de Neder-
landers thuis een pc, maar werd deze slechts door 68 procent van die Ne-
derlanders gebruikt (zie tabel 2.1; zie ook tabel 4.1 in hoofdstuk 4). Dit be-
tekent dat men bij de 20 procent niet-bezitters van pc én internet 19 procent 
van de bevolking moet optellen die de pc niet of minder frequent dan weke-
lijks gebruiken. Sommigen gebruiken nog wel een pc maar geen internet. 
Een ander probleem is dat internetgebruik zeer verschillend gedefinieerd 
en gemeten wordt. 

In dit hoofdstuk wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen de duur, 
het aantal, de variatie en de soort van computer- en internettoepassingen. 
Welke patronen tekenen zich af onder de Nederlandse bevolking in 2006?

Duur van gebruik
De duur van het computer- en internetgebruik in uren van de week, geme-
ten in scP-tijdsbestedingonderzoek, laat een aantal opvallende verschillen 
zien. De digitale kloof van bezit tussen mannen en vrouwen mag dan gro-
tendeels opgeheven zijn, bij de duur van het gebruik is dit in 2005 nog alles-
behalve het geval. Thuis besteden mannen meer dan dubbel zoveel tijd aan 
computer en internet dan vrouwen: 5,2 tegen 2,4 uur per week (zie tabel 2.1). 
Ook bij de leeftijdsgroepen zijn de verschillen zeer groot. Jongeren tussen 
12 en 19 jaar gebruiken deze media thuis 8,6 uur per week, vooral msn op het 
internet. Tussen de 20 en 34 jaar halveert het gebruik, om daarna bij oudere 
groepen verder te dalen. De verschillen naar opleidingsniveau en arbeids-
marktpositie zijn ook tamelijk groot maar die zouden nog groter worden 
als men de tijd besteed aan computer en internet op het werk en op school 
erbij op zou tellen. 

Aantal en variatie van toepassingen
Het cbs meet in totaal van zeventien internetactiviteiten verricht in de af-
gelopen drie maanden verdeeld over de vijf rubrieken communicatie, infor-
matie, commerciële producten, overheid en vermaak. In 2004 gebruikten 
de meeste internetgebruikers twee tot zes verschillende toepassingen en 
slechts een kleine minderheid negen of meer. Bij hoogopgeleiden en jonge-
ren zijn het aantal en de variatie van internettoepassingen aanzienlijk hoger 
dan bij laagopgeleiden en ouderen. Opleiding is belangrijker dan leeftijd, 
want bij oudere hoogopgeleiden zijn het aantal en de variatie van activitei-
ten relatief hoog. Mensen met een breedbandaansluiting verrichten een 
grotere en meer gevarieerde hoeveelheid internetactiviteiten.
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Soorten van toepassingen 
Het meest opvallende bij de soorten toepassingen die gebruikt worden op 
het internet, is dat ze in toenemende mate alle maatschappelijke verschil-
len op sociaal en cultureel vlak weerspiegelen. Zo gebruiken vrouwen veel 
meer gezondheidsinformatie op het internet dan mannen en mannen meer 
nieuws, actualiteiten en sportuitslagen dan vrouwen. Met de groei van het 
internet en het gebruik van dit medium nemen deze verschillen eerder toe 
dan af. Als men de zeventien door het cbs gemeten internetactiviteiten ver-
gelijkt bij demografische variabelen als sekse, leeftijd, opleiding en inkomen, 
dan ontdekt men grote verschillen. Sommigen zien hierin het ontstaan van 
een gebruikskloof op het internet die vergelijkbaar is met de al langer beken-
de kenniskloof ontleend aan een verschillend gebruik van de massamedia 
door mensen met hoge respectievelijk lage opleiding (Van Dijk 2000, 2003, 
2004; Bonfadelli 2002; Park 2002; Cho et al. 2003).

Tabel 2.1  Deelname en tijdsbesteding thuis aan computer- en internetgebruik 
door Nederlanders in 200�

Deelname Computer- en internetgebruik in uren per week 

TOTAAL 68 3,8

Geslacht

    man 74 5,2

    vrouw 63 2,4

Leeftijd

    12-19 90 8,6

    20-34 79 4,2

    35-49 74 3,2

    50-64 59 3,0

    65+ 40 1,9

Opleidingsniveau

    lo, lbo, mavo, vmbo 54 3,3

    mbo, havo, vwo 73 4,2

    hbo, wo 78 3,9

Arbeidsmarktpositie

    werkende 73 3,0

    niet-werkende /

    niet-studerende

52 3,2

    scholier/student 92 8,3

Bron: scP (Tijdsbestedingonderzoek 200�) www.tijdsbesteding.nl
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Het betreft een kloof tussen mensen die het internet vooral gebruiken voor 
de meer serieuze en zakelijke toepassingen, die hen vooruit helpen in werk, 
studie of bedrijf, en mensen die het internet vooral gebruiken voor vermaak 
en voor eenvoudige vormen van communicatie en commercie. Dit verschil 
doet zich vooral voor tussen hoger en lager opgeleiden. In 2005 waren er 
significante verschillen in internetactiviteiten tussen hoog-, midden- en 
laagopgeleide Nederlandse gebruikers (tabel 2.2). 

Tabel 2.2  Gebruik internettoepassingen naar opleidingsniveau (in percentages), 
Nederland 200�

Opleidingsniveau

hoog midden laag

Informatie totaal 96 92 82

Actualiteit en nieuws 51 47 40

Werk en vacatures 24 21 14

Internetbankieren 72 66 38

Kopen en verkopen van goederen 56 49 32

Gebruik overheidssites 74 57 36

Onderwijs 27 28 38

Spelletjes en muziek 39 48 61

Chatten 24 38 55

Vermaak totaal 52 55 65

Bron: cbs (Statline)

Hoogopgeleiden gebruiken meer informatieve en zakelijke toepassingen 
van het internet, zoals actualiteit en nieuws, informatie over werk en vaca-
tures, internetbankieren, het online kopen en verkopen van goederen en het 
gebruik van overheidssites, dan laagopgeleiden. Omgekeerd gebruiken de 
lager opgeleiden significant meer de vermaakstoepassingen van het inter-
net in het algemeen, en spelletjes, muziekuitwisseling en chatten in het bij-
zonder, dan hoger opgeleiden. De enige uitzondering op het patroon is het 
volgen van onderwijs (tabel 2.2). Lager opgeleiden volgen meer cursussen op 
het internet dan hoger opgeleiden. Het betreft vooral thuisonderwijs voor 
volwassenen van bekende cursusinstituten. Bij deze toepassing blijkt hoe 
belangrijk het internet kan zijn voor de loopbaan en de onderwijsmobiliteit 
van lager opgeleiden. Over het geheel genomen profiteren de hoger opge-
leiden echter meer van de informatieve en educatieve toepassingen van dit 
medium dan de lager opgeleiden. 
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Productief versus consumptief gebruik
Een verschil in het gebruik van digitale technologie waar zelden aandacht 
aan wordt besteed, is het meer of minder actieve gebruik van deze media. 
Computers en internet kunnen meer productief en meer consumptief ge-
bruikt worden. Computers kunnen benut worden voor tekstverwerking, 
het maken van tekeningen en het produceren van spreadsheets, maar ook 
voor het afspelen van muziek en films en het doen van spelletjes. Hiermee 
is niet gezegd dat alle computerspellen consumptief, entertainend en niet-
educatief zijn, zoals boven wellicht ook gesuggereerd werd. Het internet 
kan toegepast worden om te surfen, informatie op te zoeken en allerlei au-
diovisueel materiaal te ontvangen, maar ook om een eigen website aan te 
bieden, een weblog te openen of bijdragen te leveren aan chatboxen, nieuws-
groepen of online fora. Ten aanzien van dit meer productieve en meer con-
sumptieve gebruik doen zich dezelfde verschillen voor als boven genoemd, 
vooral bij mensen met verschillende opleiding en leeftijd (zie Van Dijk 2005: 
115-116).

2.3 Het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de digitale 
kloof

Het verschil in productief en consumptief gebruik vraagt om aandacht voor 
de oorzaken van de digitale kloof. In het onderzoek naar ongelijkheid in 
de toegang tot digitale technologie is tot nu toe veel meer aandacht besteed 
aan de vermeende oorzaken dan aan de gevolgen. Maar ook als de oorza-
ken centraal stonden, bleef het onderzoek aan de oppervlakte. De reden is 
dat het onderzoek doorgaans de beschrijvende fase niet overstijgt en er een 
schreeuwend tekort is aan theorie. Het is in de tweede helft van de jaren 
negentig begonnen met een beschrijving van het bezit van ict en de samen-
hang hiervan met de bekende demografische variabelen van opleiding, be-
roep, inkomen, leeftijd, sekse en etniciteit. Met het toenemende bezit van 
ict ontdekte men dat het begrip digitale kloof ofwel verbreed moest wor-
den naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik, ofwel verworpen. Na 
het jaar 2000 verschenen er allerlei artikelen en pamfletten met in de titel 
woorden als ‘voorbij de digitale kloof ’, ‘de mythe van de digitale kloof ’ en 
een ‘herdefiniëring van de digitale kloof ’. 

Deze kritiek leidde er niet toe dat vanaf dat moment wél de diepere soci-
ale, economische, culturele en psychische oorzaken achter de ongelijkheid 
in toegang tot digitale technologie naar boven kwamen. Het feit doet zich 
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voor dat de digitale kloof, in welke definitie dan ook, tot nu toe nauwelijks 
in termen van een algemene theorie van sociale ongelijkheid, andere soorten 
van ongelijkheid of zelfs maar een begrip van ongelijkheid in het algemeen 
is verklaard. De enige theorieën waar men een beroep op heeft gedaan, zijn 
de theorie over de diffusie van innovaties, vooral die van E.M. Rogers, en 
theorieën van sociaal en cultureel kapitaal. Deze theorieën kunnen de hier-
boven beschreven verschillen in motivatie, bezit, vaardigheden en gebruik 
echter slechts zeer gedeeltelijk verklaren. 

Meer recent onderzoek van de digitale kloof heeft wel het stadium van 
multivariate analyse en structurele vergelijkingsmodellen bereikt. Dit biedt 
perspectief op vooruitgang, maar kan het ook niet stellen zonder expliciete 
theorie. Ikzelf heb in mijn onderzoek een theoretische aanzet gezocht in 
een combinatie van de theorie van relationele sociale ongelijkheid van de 
Amerikaanse socioloog Charles Tilly en de materialistische theorie van 
sociaal, economisch en cultureel kapitaal die het bezit van hulpbronnen 
centraal stelt bij de verklaring van toegang tot technologie (Van Dijk 2005). 
Deze theoretische aanzetten heb ik gecombineerd met het model van de 
verschillende achtereenvolgende soorten van toegang zoals weergegeven in 
figuur 2.1. Samen hebben ze geleid tot een zeer omvangrijk causaal model 
dat ten grondslag ligt aan mijn onderzoek naar de digitale kloof (zie van 
Dijk 2005: 25). Niet het gehele model, maar de kern hiervan is weergegeven 
in figuur 2.2. 

Bron: Van Dijk (2005: 15)
Figuur 2.2  Kern van een causaal model van de oorzaken en gevolgen van ict-

toegang

In het linkerdeel van het model wordt verondersteld dat persoonlijke en po-
sitionele categoriale ongelijkheden verantwoordelijk zijn voor de verdeling 
van hulpbronnen en dat deze verdeling de vier verschillende soorten van 
toegang in dit hoofdstuk bepaalt. Voor een volledige verklaring van de in 
voorgaande paragrafen beschreven verschillen tussen personen en posities 
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zijn de klassieke materiële hulpbronnen niet voldoende. In het bijzonder 
mentale en sociale hulpbronnen en de hulpbronnen van cultuur en tijd, die 
verantwoordelijk zijn voor levensstijl, zijn gewenst om de nieuwe, meer im-
materiële ongelijkheden die zich aandienen bij de toegang tot informatie- 
en communicatietechnologie, te kunnen begrijpen. 

Terwijl er heel wat empirische gegevens beschikbaar zijn voor het toetsen 
van het linkerdeel en het middendeel van het model in figuur 2.2, is het heel 
anders gesteld met het rechterdeel. De gevolgen van de digitale kloof, om 
het even in welke definitie, zijn volstrekt onvoldoende onderzocht. Terwijl 
die gevolgen toch van beslissend belang zijn voor een antwoord op de vraag 
of de digitale kloof überhaupt een probleem vormt. In het bestaande onder-
zoek is ook geen duidelijke verschuiving in de richting van meer aandacht 
voor de gevolgen waarneembaar. 

Een breed begrip van participatie in alle sferen van de maatschappij is 
mijns inziens het meest geschikt om de gevolgen van de verschillende soor-
ten van ongelijkheid in de toegang tot digitale technologie samen te vatten. 
Het onderzoek naar de gevolgen van de digitale kloof krijgt dan de taak om 
aan te tonen dat zij die geen of minder toegang hebben tot computers en net-
werken zoals het internet, significant minder of moeilijker participeren in al 
deze maatschappelijke sferen. Tot nu toe is dit slechts beperkt gebeurd om 
de eenvoudige reden dat de oude media in veel gevallen nog voldoende par-
ticipatiemogelijkheden bieden. Dat staat nu echter te veranderen, nog niet 
eens zozeer in de absolute zin van wel of geen participatie als in de relatieve 
zin. Zij die toegang hebben tot de nieuwe media, bereiken hun doel eerder 
en beter of effectiever. Daarmee verwerven zij een belangrijke voorsprong bij 
de verschillende soorten van participatie. Laten we die kort nalopen. 

Ten aanzien van economische participatie zijn de meeste werknemers 
tegenwoordig overtuigd van de waarde van toegang tot ict en van digitale 
vaardigheden op de arbeidsmarkt. Voor een toenemend aantal banen zijn 
die noodzakelijk geworden. Vacaturesites behoren tot de populairste toe-
passingen op het internet voor werknemers. Kennis en vaardigheden van 
ict zijn ofwel noodzakelijk voor een bepaalde baan of ze vergroten de kans 
op die baan. Een significant effect op een hoger salaris is tot nu toe echter 
niet vastgesteld (van Damme et al. 2005). Wel hebben de cPb-economen 
Nahuis en De Groot (2003) in een longitudinaal, internationaal vergelij-
kend macro-onderzoek aannemelijk gemaakt dat ict-vaardigheden via toe-
genomen skill premia op de langere termijn medeverantwoordelijk zouden 
kunnen zijn voor de toegenomen ongelijkheid van salarissen en inkomens 
in veel landen gedurende de afgelopen decennia. 
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De tweede belangrijke drijvende kracht die mensen motiveert om com-
puters en internet aan te schaffen, is onderwijs. Huishoudens met school-
gaande kinderen behoren tot de grootste computerbezitters in Nederland 
(95-98% penetratie). Voor vrijwel elke opleiding behoren een pc en internet 
tot de noodzakelijke leerinstrumenten. Dit geldt zelfs voor het volwas-
senenonderwijs op afstand. Wie nog een cursus zou willen volgen bij een 
cursusinstituut of bij de Open Universiteit met alleen boeken en schriften, 
is toch echt in het nadeel en zal spoedig niet meer kunnen meedoen. Educa-
tiesoftware voor computers en zoekmachines op het internet biedt een aan-
tal mogelijkheden in het onderwijs die traditionele middelen niet kunnen 
bieden. Zij die hier niet of minder over beschikken, zullen steeds verder 
achter gaan lopen. ict in het onderwijs is noodzakelijk geworden voor de 
maatschappelijke voorbereiding van burgers en voor de beroepsopleiding 
van werknemers en ondernemers en kan een belangrijk instrument zijn 
voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs (Ten Brummelhuis 2006). 

Het gebruik van computers en internet kan het sociaal kapitaal van men-
sen in termen van sociale contacten en participatie in de gemeenschap ver-
groten (Katz en Rice 2002; Quan-Haase et al. 2002). Mensen met een groot 
sociaal netwerk hebben significant meer computers en internetaansluitin-
gen dan mensen met een klein sociaal netwerk (idem). Dit is uiteraard min-
der verwonderlijk dan het feit dat internetgebruikers beter dan niet-gebrui-
kers in staat blijken om hun bestaande netwerk te onderhouden en uit te 
breiden. Internetbezitters doen dit via e-mail, chatboxen, online fora, sites 
om een vriendennetwerk in kaart te brengen en uit te breiden en via online 
dating (Wellman en Haithornthwaite 2002). Op deze manier versterken 
de sociaal actieveren hun voorsprong op de sociaal minder actieve mensen 
door de vele contacten, tips en andere strategische informatie die zij kun-
nen opdoen via het internet. 

Het gebruik van ict ondersteunt zowel ruimtelijke als sociale mobili-
teit (Castells 1998). De actieradius van het werk en andere activiteiten van 
de hogere sociale klassen is doorgaans groter dan die van de lagere sociale 
klassen. ict versterkt dit verschil doordat het de hogere sociale klassen nog 
mobieler maakt dan de lagere. Het gebruik van computernetwerken in sa-
menhang met dat van sociale netwerken stimuleert de ontdekking van stra-
tegisch belangrijke informatie, het selecteren van belangrijke contacten en 
de participatie in exclusieve clubs en buitenlandse congressen waarvan men 
het bestaan niet zou kennen zonder het internet. 

Bij politieke participatie waren de verwachtingen van het democratise-
rende en egaliserende potentieel van het internet het meest hooggespan-
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nen in de jaren negentig. Ondertussen is de ontnuchtering hier het grootst 
(Chadwick 2006). Vrijwel al het onderzoek naar het effect van internetge-
bruik op politieke participatie toont aan dat het totaaleffect hiervan wel-
iswaar niet groot is, maar dat voor zover er een effect is, de al politiek ge-
interesseerden en de hogere sociale klassen, en in het bijzonder de hoger 
opgeleiden, aanzienlijk meer van het internet profiteren in de politieke par-
ticipatie dan de minder politiek geïnteresseerden en de lagere sociale klas-
sen. 

Zelfs voor de institutionele participatie van burgers in de maatschap-
pij wordt de toegang tot ict steeds dwingender. De overheid veronderstelt 
graag dat alle burgers op afzienbare termijn via computers en het internet 
bereikt kunnen worden. Er wordt meer geïnvesteerd in elektronische dien-
sten dan in een verbetering van telefooncentra en balies. De belastingaan-
gifte gebeurt al voor 82 procent elektronisch. Iedereen wordt verondersteld 
binnenkort een elektronisch persoonsnummer aan te vragen of te ontvan-
gen (DigiD of het burgerservicenummer). Op deze manier dreigen de niet-
bezitters en niet-gebruikers van ict tweederangs burgers te worden. Het 
betreft vooral ouderen, lager opgeleiden en etnische minderheden. 

Bij de meeste, zo niet alle sferen van maatschappelijke participatie hier-
boven hebben we gezien dat degenen die al de sterkste positie in deze sfe-
ren innemen, meer profiteren van de toegang tot ict dan degenen met de 
zwakste positie. Dit staat bekend als het Matthew-effect, voor het eerst op-
gemerkt door de socioloog Merton in 1968. In het evangelie van Matteüs 
(hoofdstuk 25:29) staat de zin: ‘Want aan ieder die heeft, zal gegeven wor-
den, zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog 
ontnomen worden zelfs wat hij heeft.’ Dit is precies wat dreigt te gebeuren 
bij de toe-eigening van ict, van het bezit tot het gebruik hiervan. Degenen 
met de sterkste posities en de meeste hulpbronnen in onze maatschap-
pij zijn aanzienlijk beter in staat de nieuwe technologie als instrument te 
gebruiken om hun positie nog te verbeteren dan degenen met de zwakste 
posities. Daartegenover dreigen laatstgenoemden gedegradeerd te worden 
tot tweede- en derderangs burgers, werknemers, consumenten, leerlingen, 
vrienden en zelfs partnerkandidaten (dankzij online daten, chatten en e-
mailen). 

Dit effect lijkt tot een erg somber stemmende conclusie te leiden. Alles 
wat men doet om de verspreiding van ict te vergroten, van bezit via vaar-
digheden tot toepassingen, lijkt steeds meer in het voordeel van de sterke-
ren dan van de zwakkeren. Of is er een andere uitkomst denkbaar? 
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2.4 Beleid ten aanzien van de digitale kloof
 

De voorgaande analyse dwingt tot de conclusie dat een ongericht beleid ten 
aanzien van ict-bezit, -vaardigheden en -gebruik de condities van toegang 
voor iedereen kan ondersteunen, maar dat een meer gericht beleid nodig is 
om de ict-toegang van de zwakkeren in de samenleving te versterken. Dit 
moet gericht worden op de in dit hoofdstuk geïdentificeerde achterstands-
groepen, en dat zijn vooral ouderen (boven de 65), mensen met lage oplei-
ding en laag inkomen en sommige etnische minderheden. Dit beleid is niet 
alleen een zaak van overheden, maar ook van het bedrijfsleven – zowel pro-
ducenten als gebruikers van ict – en maatschappelijke instellingen, en het 
is een verantwoordelijkheid van individuele burgers. Het meest effectieve 
beleid wordt hierna samengevat per soort van toegang die in dit hoofdstuk 
is onderscheiden. 

De vergroting van de motivatie voor ict-toegang is een kwestie van ge-
bruikersvriendelijker hardware, software en diensten, wat vooral een taak 
is van de producenten. Het is tevens een zaak van aantrekkelijker gebruiks-
mogelijkheden die ook geschikt moeten zijn voor ouderen, lager opgeleiden 
en etnische minderheden. Aanvankelijk waren de meeste computer- en in-
ternettoepassingen vooral gemaakt door en voor hoogopgeleiden, jongeren, 
mannen en goed Engels of Nederlands sprekende mensen. Deze situatie is 
verbeterd, maar nog steeds vindt men op internet bijvoorbeeld tien keer zo-
veel informatie over eigen huizen en hypotheken als over sociale huurwo-
ningen en huursubsidie. 

Een andere factor die de motivatie kan verhogen, is het oplossen van de 
problemen die computers en internet onaantrekkelijk maken voor veel men-
sen. Te denken valt aan problemen van veiligheid en privacybedreiging, aan-
stootgevende inhoud, computer- en internetverslaving, teruggang van face-to-
facecontact en de onbetrouwbare informatiejungle die het internet voor velen 
lijkt te zijn. Dit is een opgave voor overheid, bedrijfsleven en gebruikers. 

De fysieke toegang tot ict heeft steeds de absolute hoofdaandacht opge-
eist in het beleid. Een ongerichte verspreiding van hardware en verbindin-
gen onder de bevolking heeft in deze fase van de diffusie van digitale tech-
nologie geen zin meer. De overheid en het bedrijfsleven hebben nog wel een 
belangrijke rol bij het stimuleren van een hoogwaardige infrastructuur en 
bij de ontwikkeling van ict-diensten.

Om de huidige achterstandsgroepen in dit opzicht te bereiken is een 
veel meer gerichte aanpak noodzakelijk. Die komt bijvoorbeeld tot uiting 
in het subsidiëren van computer- en internetbezit bij werklozen met een 
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minimuminkomen op voorwaarde dat zij cursussen volgen en het resultaat 
benutten voor sollicitaties. Een ander voorbeeld bestaat uit voorzieningen 
voor bejaarden en steun aan organisaties als SeniorWeb en de Stichting Ac-
cessibility (gehandicapten). 

In dit verband zijn ook de zogenoemde ‘digitale trapveldjes’ van be-
lang die na 2000 door minister Van Boxtel geïnitieerd werden. Dit waren 
en – voor een deel – zijn een groot aantal lokale voorzieningen in buurt- en 
clubhuizen, bibliotheken en andere openbare gelegenheden waar compu-
ters en internet ter beschikking gesteld worden onder begeleiding van per-
soneel en gesteund door computercursussen. Meestal zijn dit tevens lokale 
ontmoetingsplaatsen met de mogelijkheid van integratie in buurtwerk en 
gemeenschapsleven. Ze hadden en hebben een belangrijke functie voor de 
fysieke toegang van mensen met een minimuminkomen en een lage oplei-
ding en van allochtonen en migranten in een achterstandspositie. Anno 
2007 zijn, vooral in de achterstandswijken van de grote steden, publieke 
voorzieningen nog steeds van groot belang als het gaat om toegang tot di-
gitale technologie. Deze functie hebben ze echter alleen als er begeleiding 
aanwezig is, er cursussen gevolgd kunnen worden en de toepassing van 
de technologie niet gescheiden van het dagelijkse leven in de buurt gezien 
wordt. Na 2004 is een groot aantal van deze ‘trapveldjes’ verdwenen vanwe-
ge bezuinigingen, opname in andere lokale initiatieven, zoals het reguliere 
werk van de openbare bibliotheek, en de veronderstelling dat ze overbodig 
zouden zijn geworden. 

In het licht van de analyse in dit hoofdstuk moet het verbeteren van de 
digitale vaardigheden van de meeste Nederlanders natuurlijk de meeste 
aandacht krijgen in het beleid. Dit geldt zowel voor het reguliere onder-
wijs op alle niveaus als voor het volwassenenonderwijs. De hoofdaandacht 
moet uitgaan naar een verbetering van informatievaardigheden. Operatio-
nele vaardigheden blijken eerder spelenderwijs, al doende thuis achter een 
computer geleerd te worden – vooral door jongeren – dan in het reguliere 
onderwijs of in computercursussen en -boeken (De Haan en Huysmans 
2002). Dit wil overigens niet zeggen dat ze op deze manier goed of voldoen-
de geleerd worden. Veel nuttige toepassingen en handelingen worden op 
deze manier gemist. Het grootste probleem vormen echter de informatie-
vaardigheden, en daarna de strategische vaardigheden die in het geheel niet 
automatisch geleerd worden. 

De tweede hoofdprioriteit is het volwassenenonderwijs. Mensen boven 
de 35 tot 40 jaar hebben in hun schoolcarrière vrijwel geen digitale vaardig-
heden opgedaan. Als ze daarna in het werk weinig met computers te maken 
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hebben gekregen, kunnen zij die verder alleen op eigen houtje thuis aange-
leerd hebben. Dit gebeurt waarschijnlijk hoogst fragmentarisch en door-
gaans onvoldoende. Nog geen fractie van de mogelijkheden wordt benut. In 
computercursussen en bij prestatietests blijkt hoe slecht hun vaardigheden 
doorgaans ontwikkeld zijn. 

Het onderwijs alleen kan de digitale kloof echter niet dichten. Daar-
voor is de dagelijkse praktijk van computer- en internetgebruik voor arbeid 
en vrije tijd even belangrijk. Gebruikersvriendelijkheid, bruikbaarheid en 
aantrekkelijkheid van toepassingen voor hen die computers en het internet 
minder, beperkt of eenzijdig gebruiken, zijn ook hier van beslissend belang. 

Dan resteert de variatie in het gebruik en de gesignaleerde gebruikskloof 
bij simpele en geavanceerde toepassingen. Die zijn in een steeds verder soci-
aal-cultureel differentiërende en vrije maatschappij moeilijk te bestrijden, 
als men dat al zou willen. Het enige dat men kan doen, is mensen alle kan-
sen te geven, in dit geval op het leren van zowel simpele als geavanceerde, 
‘serieuze’ en amusementstoepassingen. Dit gebeurt in algemene zin in het 
onderwijs- en cultuurbeleid, met bijbehorende subsidies. In een specifieke 
zin kan het gebeuren in het onderwijs en op het werk. Op dit moment krij-
gen studenten in secundair en tertiair onderwijs vaak een heel verschillend 
pakket aan computer- en internettoepassingen. Sommigen leren vooral uit-
voerend werk: elektronisch boekhouden, spreadsheets maken, databases 
vullen of bewerken en eenvoudige teksten en tekeningen maken. Anderen 
leren geavanceerde informatievaardigheden, programmeerwerk en omgang 
met beslissingsondersteunende systemen. Als deze verdeling minder scherp 
wordt, neemt de doorstroming in het gebruik toe. 

Hetzelfde geldt voor het werk waar sommige werknemers systematisch 
uitvoerende computer- en internettaken verrichten en andere werknemers 
systematisch de meer complexe creatieve, informatieverwerkende en be-
slissingsondersteunende taken krijgen. Humanresourcesmanagement met 
loopbaanplanning, permanente opleiding en job rotation bij computertaken 
kunnen hier voor doorstroming zorgen. 

In de vrije tijd kan men de zich aftekenende gebruikskloof minder 
scherp maken door de meer ‘serieuze’ toepassingen voor een breed publiek 
aantrekkelijker te maken. Dit kan door meer aandacht te geven aan inhoud 
(‘content’) die lager opgeleiden, jongeren en mensen uit een andere cultuur 
aantrekkelijk vinden. Ook de vorm is hierbij van belang. Meer spelvormen, 
interactiemogelijkheden en audiovisuele varianten introduceren bij serieu-
ze informatietoepassingen kan hen over de streep trekken. 
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Noten

1 Alle statistische gegevens in dit hoofdstuk zijn ontleend aan cbs Statline (be-
schikbaarheid augustus 2006), tenzij anders vermeld.   

2 Er werd gevraagd naar de beheersing van computertoepassingen (tekstverwerker, 
spreadsheetprogramma, besturingsprogramma’s zoals Windows en presentatie-
programma’s zoals PowerPoint) en e-mail (mappen maken om berichten te bewa-
ren, een verzendlijst opstellen, bijlagen meesturen).
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3 Senioren en internet: 
 aansluiting of kortsluiting? 

Marion Duimel

3.1 (On)gewoon digitaal? 

‘Iedereen, behalve de oudsten onder ons, wordt geacht een computer en in-
ternet te bezitten,’ schrijft Van Dijk in hoofdstuk 2. Met andere woorden: 
van ouderen wordt niet verwacht dat ze nog meedoen aan deze relatief 
nieuwe technologieën. Veel ouderen excuseren zich voor hun afwezigheid 
online. Het is voor ouderen in die zin misschien eerder ongewoon om ‘di-
gitaal’ te zijn dan – overeenkomstig de titel van dit jaarboek – gewoon. Ver-
halen over mensen die na hun vijfenzeventigste levensjaar begonnen zijn de 
computer en het internet te ontdekken, roepen reacties op variërend van 
ongeloof tot bewondering, maar gewoon wordt het geenszins gevonden. 

Zes jaar geleden werden de ouderen in Geleidelijk digitaal (Steyaert en De 
Haan 2001) al in beeld gebracht als de groep met de grootste achterstand 
in de informatiesamenleving. Ook in het eerste Jaarboek ict en samenleving 
(De Haan 2003)1 werd geconstateerd dat leeftijd – ver voor opleiding, inko-
men of sekse – het meest bepalend is voor het bezit van computers en inter-
net. In dit jaarboek keren we terug naar het onderwerp ouderen en internet 
om de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de recente situatie in kaart 
te brengen.

Een legitieme vraag is waarom dit vraagstuk (nog steeds) interessant 
is. De digitale kloof werd in het eerste jaarboek omschreven als een schei-
ding van de bevolking in groepen met en groepen zonder toegang tot ict. 
Mensen met toegang zouden verzekerd zijn van sociale insluiting en ook 
zouden ze andere hulpbronnen kunnen aanspreken die voor mensen zon-
der toegang buiten bereik blijven. Voor ouderen speelt er een extra aspect 
mee omdat ict-mogelijkheden kunnen bijdragen aan langer zelfstandig 
wonen. Bankzaken regelen en boodschappen doen blijven bij gebondenheid 
aan huis toch mogelijk via internet. Internet kan bovendien een rol spelen 
in het voorkomen of bestrijden van vereenzaming wanneer het sociale net-

 �1
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werk uitdunt. Een voorbeeld hiervan was recentelijk op televisie te zien in 
een programma waarin mensen contacten met elkaar kunnen leggen.2 Een 
dame had zich aangemeld om door communicatie met anderen uit haar 
eenzaamheid te komen en zo het gevoel te krijgen er weer bij te horen. ‘Uit 
je isolement breken is lastig als je geen computer hebt,’ constateerde de pre-
sentator. Ze kreeg een computer met internetverbinding en een wereld ging 
voor haar open: ‘Nu word ik verbonden met buiten, je gaat de wereld ei-
genlijk in, je bent eigenlijk iemand die uitvliegt van onder moeders vleugels 
vandaan.’

De discussie richt zich al jaren op het belang van het al dan niet online 
gaan van ouderen. Ondertussen wordt de situatie steeds nijpender voor 
de nonliners. De voordelen voor internetters groeien (hogere rentes op in-
ternetrekeningen, kortingen op online boekingen) en de beperkingen van 
nonliners nemen steeds meer toe (informatie maar ook producten of dien-
sten die alleen via internet te verkrijgen zijn). In 2001 werd nog gesteld dat 
voor sommige ouderen internet een non-issue is. Ruim vijf jaar later is dat 
bijna niet meer voor te stellen. Iemand moet wel heel snel en behendig de 
afstandsbediening kunnen hanteren om de www-verwijzingen op televi-
sie te omzeilen. In de gedrukte media is er eveneens bijna niet meer om de 
apenstaartjes heen te lezen. Internet heeft zich inmiddels zodanig in het 
dagelijks leven genesteld dat het vermijden ervan zo goed als onmogelijk is 
geworden. 

Om succesvol gebruik te maken van computers en internet is er motiva-
tie nodig, bezit van een computer met een internetverbinding, digitale vaar-
digheden om ermee om te kunnen gaan en zinvol gebruik ervan. Hier wordt 
afgeweken van de volgorde die Van Dijk in hoofdstuk 2 hanteert, door eerst 
het bezit te bespreken en dan pas motivatie. Ouderen krijgen vaak een com-
puter van familie of kennissen. Voor deze groep is motivatie eerder een 
vervolg op dit geschenk dan dat het aan de aanschaf van een pc voorafgaat. 
Steyaert en De Haan (2001) formuleerden de vervolgvragen rondom de vier 
begrippen als volgt. Hoe ontwikkelt het bezit van nieuwe media zich onder 
ouderen, waarvoor gebruiken ouderen internet en welke vaardigheden be-
zitten zij? Wat zijn verklaringen van verschillen in bezit en gebruik en wat 
zijn achterliggende factoren van niet-bezit en niet-gebruik? Deze vervolg-
vragen uit 2001 vormen de vraagstelling van het huidige hoofdstuk, waarbij 
de nadruk op de achterliggende factoren, hier in het bijzonder motivatie, 
ligt. 

Voor de beantwoording van de vragen wordt gebruikgemaakt van data 
uit het jaarlijkse onderzoek naar de leefsituatie (Pols) tussen 1997 en 2005, 
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het cbs-onderzoek ict-gebruik personen 200� (waarin helaas gegevens van 
75-plussers ontbreken waardoor in de desbetreffende figuur geen gegevens 
voor deze groep opgenomen kunnen worden) en interviews met senioren 
van 55 jaar en ouder. Deze interviews zijn gehouden met senioren in novem-
ber en december 2006 voor het rapport Verbinding maken (Duimel 2007). 
De groep is gesplitst in drie leeftijdscategorieën (55-64 jaar, 65-74 jaar en 
75-plussers) om verschillen binnen de brede categorie senioren zichtbaar te 
maken. Het gebruik van de leeftijdondergrens hangt af van het domein dat 
onderzocht wordt (De Boer 2006). De ondergrens van 55 jaar is hier rele-
vant omdat vanaf die leeftijd het bezit van een internetverbinding afneemt.

3.2  Ontwikkelingen in pc-bezit en internetaansluitingen

De groep 55-64-jarigen heeft de achterstand in het bezit van computers ten 
opzichte van de hele bevolking sinds 1997 verkleind (figuur 3.1). Het compu-
terbezit is anno 2005 nog steeds iets lager vergeleken bij heel de bevolking, 
maar het scheelt niet veel meer. Een verklaring voor de slinkende achter-
stand is dat deze groep senioren elk jaar meer mensen bevat die via het werk 
vertrouwd zijn geraakt met computers. Inmiddels is meer dan vier vijfde van 
de jongste senioren thuis van een computer voorzien. Het verschil tussen de 
65-74-jarigen en de hele bevolking is sinds 1997 vrij constant gebleven. De 
laatste paar jaar is het verschil iets kleiner geworden. Het verschil met de 
55-64-jarigen is ieder jaar juist iets groter geworden. Dit komt doordat de 
verspreiding in deze jongere groep wat sneller is verlopen en daardoor meer 
in overeenstemming gekomen met die van de totale bevolking. Van deze 
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middengroep heeft nu ruim de helft een computer. De 75-plussers waren 
en blijven duidelijk de groep waarin het computerbezit erg laag is. De ver-
schillen met heel de bevolking, maar ook in vergelijking met de andere twee 
leeftijdsgroepen, zijn ieder jaar toegenomen. Ondanks dat nog maar bijna 
een kwart van deze groep een pc heeft, blijft het aantal 75-plussers met een 
computer gestaag groeien. 

Pas omstreeks 1996 werd internet bij het grote publiek bekend en begon het 
aantal internetaansluitingen onder de bevolking te groeien. In 1998 was 15 
procent van de bevolking met internet verbonden en in de jaren daarna is 
dit snel gestegen tot 78 procent in 2005 (figuur 3.2). Het aantal aansluitin-
gen in de groep 55-64-jarigen ligt lager dan in heel de bevolking, maar de 
groei van deze jongste groep senioren is wel vrij parallel opgegaan met de 
groei in heel de bevolking. De 65-74-jarigen hebben eerder meer afstand op-
gelopen ten opzichte van de gehele bevolking en de jongste senioren. Evenzo 
zijn de verschillen met de 75-plussers en de rest van de bevolking alsmaar 
groter geworden. Van de 55-64-jarigen is anno 2005 bijna een driekwart on-
line, van de middengroep wat minder dan de helft. Van de 75-plussers heeft 
maar één op de zes een internetaansluiting thuis. Ook hier geldt echter dat 
de verspreiding langzaam maar zeker verder toeneemt. 

Bron: cbs 
(Pols ’98-’05)

Figuur 3.2 Internetbezit 1��8-200� (in procenten) 

De voorspelling in het eerste jaarboek was dat de verspreiding van compu-
ters en internet tussen 2001 en 2004 verder door zou gaan, maar dat afvlak-
king van de groei in zicht kwam. Figuur 3.2 laat zien dat deze voorspelling is 
uitgekomen. De auteurs stelden dat het de eerste tekenen zijn die op markt-
verzadiging wijzen, en dat vooral desinteresse, relatief vaak voorkomend 
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onder ouderen, de verspreiding zou tegenhouden. Een man stelde hierover 
in 2003: ‘Ik ben 65 geweest. Dus dan interesseert het me niet meer.’ Deze 
ietwat merkwaardige gevolgtrekking illustreert een houding die bij meer 
ouderen voorkomt. Paragraaf 3.3 gaat nader in op de motieven van ouderen 
om wel of geen gebruik te maken van computers en internet. 

3.3 Motivatie: waarom wel of niet online?

Het is gebruikelijker om motivatie als een voorwaarde voor het bezit van 
een computer te zien in plaats van andersom (zie hoofdstuk 2). Mensen 
schaffen pas een computer aan als ze hiervoor gemotiveerd zijn. Bij senioren 
geldt dat meestal niet omdat zij vaak een computer krijgen van (een van) de 
kinderen, een ander familielid of een kennis. Op het moment dat zoon- of 
dochterlief voor de deur staat met een computer als verjaardagscadeau in de 
armen, kan de motivatie nog in geen velden of wegen te bekennen zijn. Zo 
vertelt een man van 67: ‘Ik heb mijn eerste computer gehad van mijn broer, 
die kreeg een nieuwe [...] Hij heeft nog wel een jaar boven gestaan hoor... 

0 10 20 30 40 50

andere reden

bezorgd om privacy/
veiligheid

internet elders

geen tijd

te duur

geen kennis/
vaardigheden

te oud

geen (geschikte) pc

geen interesse/
niet zinvol

55-64 jaar 65-74 jaar 75+

43

40
44

29
32

23

11
12

36

5
14

11

9
8

4

4
3

2

2
2

1

8
1

0

5
10

7

Bron: cbs (Pols ’04)

Figuur 3.3 Redenen van ouderen om geen internet te gebruiken (in procenten)



�� Jaarboek ict en samenleving 2007

Op een gegeven moment heb ik mijn neef erbij gehaald en hem samen in 
elkaar gezet. Zo is het begonnen [...] Ik kreeg op een gegeven moment toch 
wel interesse en ook om iets omhanden te hebben.’

Interesse in computers en internet is een belangrijk issue voor het wel of 
niet online zijn. Geen interesse was al in 2001 de door ouderen meest aange-
voerde reden om geen gebruik van internet te maken. In 2004 was dit even-
eens de vaakst genoemde reden (figuur 3.3).3 De tweede reden voor 75-plus-
sers is dat ze zichzelf te oud vinden om te internetten. Dit vaak genoemde 
antwoord lijkt bij hen ten koste te gaan van andere antwoorden. Zo voeren 
ze het gebrek aan een pc minder vaak als reden aan dan de jongere senioren. 
Het is echter niet aannemelijk dat 75-plussers vaker een pc thuis hebben 
staan. Waarschijnlijk maakt de reden dat ze te oud zijn het overbodig om 
ook nog andere redenen te noemen.

De ouderen zonder pc zullen ook daar op hun beurt weer een reden voor 
hebben: misschien eveneens hun leeftijd of desinteresse. De drie meest ge-
geven redenen bieden hoe dan ook inhoudelijk niet veel informatie. Vooral 
‘geen interesse’ kan een heleboel achterliggende motieven in zich dragen. De 
Haan (2003) omschreef motivatie als ‘de wil om er gebruik van te maken 
en de afwezigheid van angst voor nieuwe technologie’. Van Dijk noemde in 
hoofdstuk 2 als motieven van niet-gebruik naast deze computerangst ook 
het nut er niet van inzien, gebrek aan tijd, zin of vaardigheden. De diverse 
motieven van ouderen kunnen we verder uitdiepen aan de hand van Rogers’ 
(1996) diffusietheorie.

De beslissing om een computer en internet te gaan gebruiken ontstaat 
niet spontaan, van het ene op het andere moment. Rogers heeft vijf verschil-
lende fasen beschreven die mensen doorlopen. De eerste fase betreft het 
voor het eerst horen over een innovatie (knowledge). Vervolgens wordt een 
beeld van de innovatie gevormd (persuasion) en daarna wordt een besluit ge-
nomen over het uitproberen (decision). Na de implementeerfase (implemen-
tation) volgt ten slotte de beslissing om ermee door te gaan of af te haken 
(confirmation). Vooral de tweede fase (persuasion), waarin iemand een hou-
ding tegenover internet inneemt, is belangrijk omdat deze houding leidt tot 
de beslissing om er wel of niet mee aan de slag te gaan. Rogers onderscheidt 
vijf kenmerken aan innovaties die invloed hebben op de vorming van deze 
beslissing, namelijk relative advantage, compatibility, complexity, trialability 
en observability. Omdat we de motivaties van senioren onderzoeken, richten 
we ons hier alleen op deze vijf kenmerken en niet eveneens op de genoemde 
fasen.4 
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Relative advantage 
Het eerste kenmerk is het relatieve voordeel dat een innovatie biedt ten op-
zichte van het voorgaande alternatief. Hoe groter het voordeel, hoe positie-
ver de houding tegenover de innovatie. Senioren noemen contact onderhou-
den met familieleden in het buitenland als een van de grote voordelen van 
internet. Het gaat sneller dan brieven schrijven en in tegenstelling tot bij te-
lefoneren doet het tijdsverschil er niet toe: ‘Het handige aan e-mail vind ik 
ook dat je het kan doen op het moment dat het je uitkomt, mijn broer woont 
in Nieuw-Zeeland en dan kan je mailen en msn’en als het je uitkomt. Bellen 
is dan toch lastig omdat het tijdsverschil twaalf uur is. Ook mijn dochter 
is voor acht uur ’s avonds zo druk, als ik dan overdag denk: dat wil ik haar 
even laten weten voor ik het vergeet, dan mail ik het even en dan belt ze in 
de avond of ze mailt terug’ (vrouw, 68).

Veel senioren zien, ondanks dat ze er zelf niet aan willen beginnen, wel 
de voordelen van dit medium in. Vrij veel ‘offline’ ouderen met een ‘online’ 
partner gebruiken internet indirect via deze partner. ‘Ik wil er zelf niet ach-
ter maar ik knip wel stukjes uit de krant als er bijvoorbeeld staat “kijk ver-
der op...” en die leg ik dan naast de computer. Mijn man zoekt het dan voor 
me op en print het meestal voor me uit’ (vrouw, 80). Ook als er mailtjes van 
familieleden binnenkomen, al dan niet met foto’s, print de partner ze uit of 
de ander wordt er even bij geroepen om op het scherm mee te kijken. Zo-
lang de partner er nog is, laat de ander het internetgebruik aan hem of haar 
over. Mocht de partner overlijden, dan zijn sommige senioren bang dat ze 
in de problemen komen. Dan zouden de online bankzaken en communi-
catie met familie weer op de ouderwetse manier moeten gebeuren en dat is 
voor velen geen optie. Sommigen staan daarom op de drempel om het toch 
te gaan proberen: ‘Op den duur met de girotel, je merkt gewoon dat dat 
heel belangrijk wordt in de toekomst. Ik leun nu een beetje tegen hem aan, 
hij doet alles wel, maar ja, ik heb zoiets van ik moet het toch zelf een keer 
gaan doen’ (vrouw, 73). Anderen kiezen ervoor om de stap naar internet zo 
lang mogelijk uit te stellen ondanks dat hun partner hen stimuleert: ‘Ik zeg 
wel eens tegen hem: ga het nou leren, het kan zomaar dat je alleen komt te 
staan, maar hij denkt dat hij ook wel zonder eruit komt. Als het echt niet 
anders kan dan begint hij er pas aan. Ik doe nu de bankzaken, hij zegt dan: 
ja dat doe jij goed, dus dat gaat prima zo’ (vrouw, 68). 

Specifieke voordelen van internet voor ouderen zijn de toepassingen die 
zelfstandig wonen ondersteunen. Ouderen die gebruikmaken van internet-
bankieren, hoeven daar de deur niet voor uit. Vooral voor mensen die aan 
huis gebonden zijn, kan internet daarom veel betekenen: ‘We worden ou-
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der, ik merk zelf dat ik problemen heb met mijn rug en dat ik tijden de deur 
niet uit kom, nou dan moet je er toch ook niet aan denken dat je daar de 
hele dag zit [...] Het is dan toch een enorme wereld die toch binnen handbe-
reik komt… juist voor ouderen als ze meer en meer lichamelijk gehandicapt 
worden’ (vrouw, 69). Een ander voordeel dat ouderen in dit verband noe-
men, is het onderhouden of opdoen van contacten: ‘Ik moet zeggen, ik ben 
er reuze blij mee. Ik zit hier echt alleen, ik ken hier in de stad eigenlijk geen 
mensen, ik kom hier ook niet vandaan [...]) Ik heb me aangesloten bij een 
mailgroep dus iedere dag krijg ik mails en je stuurt wat terug [...] dat is leuk, 
dan heb je binding’ (vrouw, 86). 

Tot slot zijn er ouderen die de voordelen van internet niet relevant vin-
den. Ze vinden dat alternatieve wegen zoals de telefoon en post volstaan. 
Veel ouderen die wel gebruikmaken van internet, denken dat deze oude-
ren echter niet beseffen wat ze missen. Maar ouderen die vooral internet-
ten voor hun lol, stellen dat ze best nog zonder zouden kunnen. Volgens de 
meeste senioren is dit wel een kwestie van tijd: ‘Er zijn natuurlijk ontzet-
tend veel ouderen die het zonder internet ook redden, maar er komt een tijd 
dat we er niet meer zonder kunnen’ (man, 60).

Compatibility 
Bij compatibility gaat het om de mate waarin internet bij de leefwereld aan-
sluit en verenigbaar is met de persoon. Als iemand het gevoel heeft dat in-
ternet bij hem of haar past, dan zorgt dat eerder voor een positieve houding 
tegenover internet dan wanneer iemand het niets vindt voor zichzelf. Som-
mige senioren geven aan dat de computer hun gewoon niet ligt: ‘Ik vind het 
niks, stilzitten achter dat ding, ik werk liever met mijn handen. Soms zoek 
ik wel eens wat op en zelden stuur ik een mail maar ik doe dat niet voor mijn 
lol, alleen omdat het niet anders kan. Ik ben liever in de schuur aan het werk 
met mijn gereedschap, dingen maken’ (man, 64). Ook het arbeidsverleden 
heeft hiermee te maken. Mensen die in hun loopbaan met techniek hebben 
gewerkt, zullen computers en internet makkelijker in hun leven kunnen in-
passen dan mensen die altijd buiten met hun handen gewerkt hebben en 
geen technische apparatuur gewend zijn. 

Het karakter van iemand kan eveneens een rol spelen. Sommige mensen 
hebben een actieve levensinstelling, gaan overal op af en proberen dingen 
uit: ‘Ik interesseer me in alle nieuwigheden in de wereld van nu [...] vanaf 
het begin dat ik hoorde over de pc wilde ik er zo veel mogelijk over weten’ 
(vrouw, 88). Maar dat geldt niet voor iedereen. Andere mensen kunnen juist 
afwachtend aangelegd zijn: ‘Ik ben ook niet iemand die altijd overal achter-
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aan gaat, die dingen op wil zoeken, als ze zeggen van www puntje puntje dat 
hoef ik dan niet te weten, ik ben niet nieuwsgierig genoeg’ (vrouw, 73). 

Veel (oudere) senioren hebben het gevoel dat internet niet meer bij hen 
past door hun hoge leeftijd (figuur 3.3). Dat leeftijd echter niet uit hoeft te 
maken, bewijst de eerdergenoemde uitspraak van de dame van 88 jaar die 
voor alle nieuwe dingen in de wereld openstaat. Ook andere 80-plussers 
die pas enkele jaren bezig zijn met de computer en internet, geven aan er 
zeer veel plezier en nut aan te beleven. Senioren die wel internet gebruiken, 
‘beschuldigen’ hun leeftijdsgenoten er wel eens van dat ze hun leeftijd als 
smoesje gebruiken. ‘Je bent nooit te oud om te leren,’ stellen zij. Achter de 
leeftijdssmoes kunnen volgens hen andere redenen zoals angst voor het on-
bekende schuilgaan. 

Complexity 
De complexiteit van computers en internet is misschien wel het belangrijk-
ste en invloedrijkste kenmerk. Veel ouderen die nog op de drempel staan, 
geven aan dat zij verwachten dat omgaan met de computer en internet 
moeilijk is. Ook ouderen die inmiddels fervent gebruiker zijn, zullen dit 
niet ontkennen: ‘Het spreekwoord zegt: “Alle begin is moeilijk”, dat was 
voor mij ook zo. Aan stoppen heb ik wel eens gedacht als de hele boel in het 
honderd liep, maar dat was maar voor zeer korte tijd’ (man, 69). Volgens 
veel senioren – onliners en nonliners – speelt er ook computer- of knop-
penangst mee. Een dame (64) verwoordt: ‘Ik ben altijd al gauw van: o als ik 
dat indruk dan eeh... dan denk ik van whoee… gaat ie stuk of wat deugt er 
niet... en als er ergens iets het niet doet dan krijg ik al de schrik van: o god, 
dat heb ik weer. Dan word ik er al helemaal niet goed van en dan denk ik, ik 
begin er maar niet aan, ik hoef het niet… Ik ben er gewoon een beetje bang 
voor, laat ik het zo dan maar zeggen hè.’ Maar als ze eenmaal bezig zijn, er-
varen ook veel ouderen dat het wel meevalt: ‘In het begin was ik ook nog wel 
wat huiverig om fouten te maken maar na een tijdje weet je wel dat de we-
reld niet vergaat als je iets verkeerd doet’ (vrouw, 68). Ouderen zonder last 
van computerangst geven zelfs aan dat ze bij problemen net zo makkelijk 
de stekker uit het stopcontact trekken, want daarna doet alles het meestal 
gewoon weer. 

De huiverigheid voor de computer van senioren die er nog geen gebruik 
van maken, wordt nogal eens aangewakkerd door reacties van de reeds ‘on-
line’ partner op computerproblemen. Diverse ouderen vertellen dat hun 
partner wel eens chagrijnig de kamer in komt en boos loopt te mopperen 
op de computer als iets niet naar wens gaat. Dergelijke confrontaties kun-
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nen demotiverend werken voor hun wederhelft die de stap naar de digitale 
wereld nog in overweging heeft. 

In sommige gevallen kan de complexiteit een reden zijn om er niet mee 
te starten of om er na de start weer mee te stoppen. De meeste senioren 
denken dan ook dat het aantal computergebruikers in hun leeftijdsgroep 
zo laag ligt omdat ze het te moeilijk vinden. Ook de confrontatie daarmee 
kan volgens sommige ouderen een rol spelen: ‘Dat zij er niet aan beginnen 
is dikwijls angst voor het niet kunnen, men is bang af te gaan tegenover kin-
deren of kleinkinderen, men is graag dé man of opa-oma die met wijsheid 
begaafd is en... dan past het niet om eerlijk toe te geven als men iets niet 
snapt!’ (man, 66). Hoe frustrerend dat kan zijn, blijkt uit een ervaring van 
een man met een kennis van hem: ‘Hij was laaiend enthousiast, heel kamer-
tje ingericht en toch afhaken, in ene was het gebeurd [...] Hij wordt nu hele-
maal kwaad als je erover begint [...] Ik denk toch dat het te moeilijk was [...] 
en omdat hij iets moet toegeven dat hij het niet doet en ja dan loopt ie achter 
als het ware’ (man, 72). 

Computerangst en -problemen zijn volgens de meeste ouderen te over-
winnen door er veel tijd en geduld in te steken. Zorgvuldigheid en het ne-
men van kleine stapjes zijn daarbij troef: aantekeningen maken, stappen 
uitschrijven, en deze aanwijzingen naast de computer leggen. Bij sommige 
ouderen hangen de deurtjes van de computerkast vanbinnen vol met aante-
kenbriefjes. Na een tijdje zijn de basishandelingen wel onder de knie en als 
de oudere er na zelf proberen echt niet uitkomt, kan het altijd nog terugge-
zocht worden in cursusboeken of aan iemand gevraagd worden. 

De relevantie van leeftijd wordt zichtbaar door de gebreken die met de 
ouderdom komen. Op hogere leeftijd werkt het geheugen niet meer zo soe-
pel als op jongere leeftijd. Een dame vertelde dat de computercursus voor 
haar moeder van 86 daarom net te hoog gegrepen was: ‘Hoe ouder je wordt, 
hoe minder makkelijk je leert. Ik zeg altijd: “Je harde schijf is vol. Dan kan 
er gewoon niet meer zoveel bij”’ (vrouw, 58). Veel senioren geven dan ook 
aan dat ze er elke dag even mee bezig moeten zijn, anders glippen de kennis 
en behendigheid weg. 

Trialability 
Bij het kenmerk trialability gaat het om de mate waarin de innovatie uitge-
probeerd kan worden. Senioren krijgen hun eerste computer vaak doorge-
schoven van een kind, een ander familielid of een kennis als die een nieuwe 
gekocht heeft. Dit is een goede kans om de computer uit te proberen en zo-
doende het idee te krijgen of het leuk is of niet. Aan de andere kant kan een 
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tweedehands computer al zodanig verouderd zijn dat hij problemen of be-
perkingen heeft: ‘Ik kreeg een computer, maar daar kon ik weinig mee want 
het was een erg oud ding. Mijn zussen hadden dat voor mijn verjaardag ge-
daan… maar, en dat klinkt misschien onaardig, dat ding was eigenlijk te 
oud, hij wilde niet aan en je kon er weinig mee, alleen spelletjes’ (vrouw, 57). 
De ouderen die doorgegaan zijn, hebben veelal binnen één tot drie jaar zelf 
een nieuwe computer ‘op maat’ gekocht.

Een eerder onderzoek naar ouderen en internet (Duimel en Klumper 
2004) toonde aan dat in woonzorgcentra individuele aandacht heel belang-
rijk was om ouderen te stimuleren om ook eens achter de computer in de 
computerhoek te gaan zitten. ‘Gewoon proberen’ is ook het advies dat ‘on-
line’ senioren willen geven aan ouderen die er nog niet aan begonnen zijn. 
Het is daarbij belangrijk dat er goede ondersteuning is: ‘Het allerbelang-
rijkste is iemand vinden die de tijd en de rust heeft om jou dat te laten doen. 
Dat kan mensen zeker over de drempel helpen’ (vrouw, 69).

Advies vragen aan de kinderen of kleinkinderen werkt vaak niet tenzij 
die heel veel geduld hebben en alles op het tempo van de oudere kunnen 
voordoen. Het gaat echter meestal veel te snel en vóór de ouderen kunnen 
zien wat er gebeurt, is de handeling die ze wilden leren alweer achter de rug: 
‘Iemand die hierin thuis is, die vindt zoveel dingen vanzelfsprekend, dus als 
ze je iets gaan uitleggen: “Dan doe je gewoon even dit en dat dat dat en dan 
doe je dat weg.” En dan zeg ik: “Ja dag, mag ik nou even pen en papier. Welk 
knopje eerst, en welke dan... en welke dan…’ Dan heb ik een lijstje en dan 
kan ik gaan proberen of ik het ook kan’ (vrouw, 71). Ouderen die net be-
gonnen zijn, kunnen de houding ‘laat maar, het hoeft al niet meer’ aanne-
men als iemand niet de tijd neemt voor uitleg of dit niet goed weet te doen. 
Daarom is een goede cursus aangepast op het leertempo van senioren met 
een docent met goede didactische vaardigheden heel erg belangrijk. Voor 
ouderen kan dit het punt zijn om door te gaan of te stoppen. Een dame (71) 
vertelt over de slechte cursus die haar man gevolgd had: ‘Mijn man was toen 
voorgoed genezen, die hoefde nooit meer, die is toen zo geschrokken...’

	
Observability
Bij observability	gaat het om de zichtbaarheid van een innovatie en de re-
sultaten ervan in de samenleving. Wat betreft de zichtbaarheid van internet 
is de titel Gewoon digitaal van dit jaarboek zeker ook op ouderen toepas-
baar, want ‘www’ en ‘punt nl’ zien ze overal. Senioren van alle leeftijden en 
ook degenen die geen gebruik maken van internet, worden dagelijks via alle 
media met internet geconfronteerd. Internet is alomtegenwoordig zoals in 



�2 Jaarboek ict en samenleving 2007

hoofdstuk 1 staat omschreven. Sommige senioren maken zich daar druk 
over: ‘Dat vind ik echt storend, want ik weet gewoon dat ik niet de enige 
ben. Ik voel me ook nog niet zo oud, dus als ik het per se wil dan zou ik het 
kunnen leren, maar er zijn mensen die kunnen dat niet meer opbrengen. 
En dan staat dat daar… www… Dat is toch afschuwelijk, ik vind dat erg 
[…] Je leest het ook dikwijls in de krant en je hoort het heel dikwijls op tv, 
wilt u meer weten… dan denk ik: waar zijn ze nou toch mee bezig. Die oude 
mensen hebben daar volgens mij geen behoefte aan, ik ook niet’ (vrouw, 72). 
Andere ouderen hebben het inmiddels geaccepteerd: ‘Het stoorde me in 
het begin heel erg, maar het is de tand des tijds, daar hebben we ons bij neer 
te leggen’ (vrouw, 75). Problematisch wordt het als de alternatieve manier 
uitgesloten raakt. In november 2006 gaf de presentatrice van een televisie-
programma de kijkers heel nadrukkelijk de boodschap: ‘U kunt zich uit-
sluitend aanmelden via de website. Mocht u niet over internet beschikken, 
vraag dan familie of buren om hulp of ga naar de openbare bibliotheek.’ Me-
nig senior vindt het echter van belang dat ook de alternatieve manieren blij-
ven bestaan: ‘Gemeenten en overheid moeten beseffen dat informatie niet 
alleen met de pc voor een grote groep moet worden gegeven, maar ook nog 
op de oude manier totdat die groep tot het minimum is gedaald’ (man, 73).

3.4 Gebruik van de pc en internet

Van Dijk hamert er in hoofdstuk 2 op dat het niet alleen gaat om het bezit 
van een computer en internet, maar dat juist het gebruik ervan en de vaar-
digheden daartoe belangrijk zijn. In de verspreidingscijfers (figuur 3.1 en 3.2) 
zijn ongetwijfeld ook ouderen met een computer meegerekend die er niets 
mee doen. Cijfers uit 2004 laten zien dat hoe ouder, hoe groter de kans dat 
de bezitter van een computer er niets mee doet.³ Van de personen in heel de 
bevolking die thuis een pc bezitten, gebruikt 84 procent deze computer ook 
daadwerkelijk. Bij de 55-64-jarigen is dat 71 procent, bij de 65-74-jarigen 64 
procent en bij de 75-plussers is dat nog maar 55 procent. Hierbij tellen ook 
de ouderen mee die thuis een computer bezitten maar bij wie de partner 
deze als enige gebruikt, en ook de senioren bij wie de computer werkeloos in 
de kamer staat. De meeste senioren kennen wel iemand bij wie dat het geval 
is: ‘Het leek me leuk, maar ik had al zoveel gehoord van allerlei mensen die 
mij vertelden dat hun moeder of tante ook waren begonnen en dat het ding 
nu in een hoek lag, en dan dacht ik: o o wat ben ik aan het doen...’ (vrouw, 
70). Bij deze mensen zijn er waarschijnlijk leeuwen en beren op de weg ge-
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komen. Het kan, zoals voorbeelden in paragraaf 3.3 lieten zien, te moeilijk 
zijn gebleken. Veel internettende ouderen geven aan dat je het echt moet 
willen en leuk moet vinden om ermee door te gaan en dat wanneer het niet 
frequent bijgehouden wordt, de stap terug naar niet-gebruik snel gemaakt 
is. 

Het eerste jaarboek stelde dat ouderen die wel gebruikmaken van com-
puter en internet, dit sowieso minder frequent doen dan jongeren. Dit geldt 
anno 2004 nog steeds (figuur 3.4).³ Vooral het totaal aantal uren dat per 
week achter de computer gezeten wordt, daalt sterk met de leeftijd.5 Bij het 
aantal uren internetgebruik is deze daling minder sterk. Dat betekent dat 
naarmate de senior ouder is, de computertijd vooral besteed wordt aan in-
ternet en er relatief weinig tijd wordt besteed aan andere activiteiten op de 
computer. 

Bron: cbs (Pols ’04)

Figuur 3.4  Wekelijks computer- en internetgebruik van de hele bevolking en 
groepen senioren die een computer en internetverbinding hebben (in 
uren)

Naast de gebruiksduur is er ook een duidelijk verschil in het inhoudelijk 
gebruik van internet. Hoe hoger de leeftijd, hoe minder er van de verschil-
lende mogelijkheden op internet gebruikgemaakt wordt (figuur 3.5). De ver-
schillen zijn het kleinst bij informatie zoeken en e-mailen. Dit zijn dan ook 
de kernfuncties van internet. Vooral e-mailen met familie is een stimulans 
voor ouderen om internet te gebruiken en dat is terug te zien in de hoge ge-
bruikscijfers van e-mail in elke leeftijdsgroep. Bij het uitvoeren van de wat 
moeilijkere en minder dagelijkse activiteiten zoals downloaden en online 
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shoppen neemt het gebruik een stuk sterker af met de leeftijd. Veel ouderen 
zeggen nog wat huiverig te staan tegenover kopen via internet. Ze maken 
zich zorgen om het afgeven van persoonlijke gegevens en de veiligheid van 
transacties. Software downloaden vinden veel senioren te ingewikkeld; ook 
het gegeven dat deze vaak in het Engels is, houdt sommige ouderen tegen. 

Bron: cbs (Pols ’05)

Figuur 3.�  Internetgebruik van de hele bevolking en groepen senioren met een 
internetaansluiting (in procenten)

3.�  Verschillen in vaardigheden

Van Dijk legt in hoofdstuk 2 het verschil uit tussen operationele, informa-
tie- en strategische vaardigheden. Bij de operationele vaardigheden gaat het 
om het kunnen bedienen van de computer en de programma’s erop. Er zijn 
geen gegevens van de oudste groep senioren beschikbaar, maar het verschil 
in vaardigheden tussen 55-74-jarigen en de gehele bevolking laat zien dat 
naarmate men ouder is, de operationele vaardigheden afnemen (figuur 3.6). 
Opvallend is dat de verschillen bij de computervaardigheden groter zijn dan 
bij de internetvaardigheden, terwijl zij onderling niet veel in moeilijkheids-
graad verschillen. Een verklaring kan de voorgaande bevinding zijn dat ou-
deren de computer vooral voor internet gebruiken, waardoor zij hier ook de 
meeste oefening in en ervaring mee hebben. 
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Bron: cbs (ict-gebruik personen 200�)

Figuur 3.�  Vaardigheden van de hele bevolking en groepen senioren met een in-
ternetaansluiting (in procenten)

Informatievaardigheden omvatten het zoeken, selecteren en verwerken van 
alle informatie op internet. Enthousiaste internetters maken gretig gebruik 
van alle informatie op internet en steken er veel tijd in om te bezien hoe ze 
deze kunnen gebruiken: ‘Verleden jaar een vakantierondreis middels internet 
uitgewerkt, inclusief de hotels. Perfect, via internet zeer veel informatie over 
de hotels en de te bezoeken landen en plaatsen. Dit jaar meerdere overnach-
tingsadressen via internet geboekt voor mijn vakantie en ook nog aanmer-
kelijk voordeliger’ (man, 69). Deze uitspraak raakt tevens aan de derde soort 
vaardigheden: de strategische vaardigheden. Door hun computer- of inter-
netgebruik strategisch in hun belang in te zetten, kunnen mensen er voordeel 
uit halen. Een ander voorbeeld hiervan is een mevrouw van 57 die van een 
uitkering moet rondkomen: ‘Ik heb natuurlijk weinig geld dus Marktplaats is 
dan gewoon hartstikke leuk [...] Een nieuwe grill was 150 euro, nou in geen 150 
jaar. Toen ben ik net zo lang gaan zoeken… en nu heb ik er een voor 25 euro, 
bijna nieuw. Dus als er hier iets kapotgaat, dan ga ik eerst op internet kijken. 
En dan zeg ik, 10 kilometer, nou dan ga ik er met mijn sparta-metje op af.’ 
Er zijn in de gebruikte databronnen geen cijfers bekend over de mate waarin 
senioren beschikken over informatie- en strategische vaardigheden. Het be-
perkte gebruik van internet door senioren (voornamelijk informatie zoeken 
en e-mailen) doet echter vermoeden dat de senioren die dergelijke vaardighe-
den voor een divers internetgebruik inzetten, in de minderheid zijn. 
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3.� Met het oog op de toekomst

Het aantal ouderen dat thuis beschikt over een computer en een internet-
verbinding blijft groeien, al gaat de verspreiding hiervan trager naarmate 
de leeftijd hoger is. Vooral de 75-plussers zijn maar weinig op internet te 
vinden. Bovendien maken lang niet alle senioren die een computer bezit-
ten, er ook gebruik van, en als ze dit wel doen, dan is dat voornamelijk om 
informatie op te zoeken en te e-mailen. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt 
ook het gebruik af, net als de computer- en internetvaardigheden. Achter de 
veelgenoemde redenen ‘geen interesse’ of ‘te oud’ gaan vele andere redenen 
schuil. Dat veel ouderen geen gebruik maken van de computer en internet, 
heeft vaak met de complexiteit te maken. Ook zien sommige ouderen er het 
voordeel en nut niet van in. De verwijzingen naar internet in het dagelijks 
leven kunnen mensen aanzetten om het te gaan proberen, maar dit kan er 
ook voor zorgen dat mensen juist hun stekels opzetten. Heeft een oudere 
eenmaal een positieve houding en staat hij of zij open voor internet, dan 
kunnen financiële of fysieke beperkingen zoals een slecht zicht voor som-
mige ouderen alsnog roet in het eten gooien. 

Deze antwoorden op de vragen in dit hoofdstuk over het bezit en gebruik 
van computer en internet van senioren, en over hun computer- en internet-
vaardigheden en de motivatie daartoe laten zien dat er grote verschillen be-
staan binnen deze groep. Dit is relevant voor de discussie over het belang 
van het al dan niet online gaan van senioren. Bij de jongste senioren zijn de 
verschillen met heel de bevolking niet meer zo groot. Dit is de groep met de 
langste levensverwachting, hetgeen duidt op het relatief grote belang voor 
deze groep om alsnog gebruik te gaan maken van de computer en internet. 
Hoe ouder de senior, hoe kleiner de kans om de senior achter de computer 
aan te treffen, maar eveneens hoe kleiner de te verwachten problemen voor 
de toekomst waarschijnlijk nog zijn. 

Het is moeilijk om een leeftijdsgrens aan te wijzen waarboven mensen 
het nog zonder computer kunnen uitzingen en waaronder het echt moei-
lijk wordt. Feit is dat internet pas tien jaar geleden echt zijn intrede heeft 
gedaan en senioren nu al behoorlijk moeten manoeuvreren om hun weg op 
de analoge manier te vervolgen. Het is echter een tijdelijke situatie. In 2001 
werd gesteld dat het bezit en gebruik van computers onder ouderen waar-
schijnlijk zou blijven stijgen door twee mechanismen: de diffusieprocessen 
waar ook ouderen aan onderhevig zijn en het proces van generatiewisseling 
(Steyaert en De Haan 2001). Ofwel: de verspreiding gaat binnen de groep 
verder en er komt opvulling van onderaf. Vooral deze laatste ontwikkeling 
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maakt de huidige situatie tijdelijk, hetgeen de senioren zelf ook aangeven: 
‘Ik denk dat iedereen op den duur een computer zal hebben. Men zal wel 
moeten. De “dichtheid”, om het zo maar eens te noemen, zal hetzelfde zijn 
als bij een televisietoestel. Ik meen dat 95 procent televisie in huis heeft. Zo 
zal het ook met de computer gaan. De mensen die nu weigeren een compu-
ter aan te schaffen, zijn er over tien à twintig jaar niet meer; alles schuift op. 
Het probleem, als je het zo mag noemen, lost zich vanzelf op’ (vrouw, 79).

Bovendien gaat de verspreiding sneller dan verwacht. Het Jaarboek ict 
en samenleving 2003 concludeerde terugkijkend dat ouderen in 1998 niet ac-
curaat ingeschat hadden of ze in de komende drie jaar een computer zouden 
gaan aanschaffen. In 2001 bleek de verspreiding van het computerbezit veel 
sneller te zijn gegaan. In dat jaar stelde wederom slechts een klein deel van 
de niet-bezitters dat zij van plan waren er een aan te gaan schaffen in de drie 
daaropvolgende jaren. In 2004 was het bezit echter weer flink hoger ver-
geleken met 2001 (figuur 3.1). Mensen kijken blijkbaar conservatief vooruit. 
De voordelen gaan op een gegeven moment toch opwegen tegen de nadelen. 
Met het oog op de rap toenemende voordelen voor onliners en de toene-
mende nadelen voor nonliners is het goed te begrijpen dat dit omslagpunt 
eerder komt dan ingeschat. 

Voor de senioren die nog geen gebruikmaken van de computer en inter-
net en dat wel willen gaan doen of nog twijfelen, is een goede ondersteu-
ning essentieel. In eerste instantie goede informatie, over de mogelijkhe-
den en voordelen van de computer en internet, maar ook over de risico’s. 
Cursussen met kleine deelnemersgroepen waarin tijd is voor persoonlijke 
aandacht, zijn belangrijk. Een docent die zelf op leeftijd is – de cursusvorm 
die SeniorWeb aanbiedt – verhoogt vaak het succes van de cursus omdat 
tempo en begripsniveau beter aansluiten bij de deelnemers. Ouderen kun-
nen afhaken na een slechte of te snelle cursus of andere nare ervaringen met 
de computer. Vervolgonderzoek zou aan het licht kunnen brengen wat voor 
gevolgen deze omstandigheden precies hebben op het (niet-)computerge-
bruik van ouderen.

De ouderen die reeds in de digitale wereld staan, zijn blij dat ze de stap 
gemaakt hebben. Velen van hen geven toe dat ze er vroeger ook niets van 
wilden weten. De meeste van deze ouderen zouden graag zien dat hun leef-
tijdsgenoten die nog aan de andere kant van de drempel staan, zich bij hen 
voegen: ‘Gewoon proberen en je zal zien dat er een nieuwe wereld voor je 
opengaat op allerlei gebied. Dus twijfel niet en doen!!!!!!’ (man, 61). In de ko-
mende jaren zullen steeds meer mensen een aansluiting op internet nemen 
en zich daarmee eveneens aansluiten bij de digitale samenleving. Er zullen 
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ook altijd ouderen blijven die de stap niet willen en zullen maken. Ondanks 
de beperkingen moet dit een vrije keuze blijven. Zoals een dame (79) stelt: 
‘Als je twijfelt, doe het dan wel, maar als je het per se niet ziet zitten, laat je 
dan niet opjutten.’

Noten

1 Als in dit hoofdstuk verwezen wordt naar 2001 of 2003, worden respectievelijk de 
uitgaven Geleidelijk digitaal en het Jaarboek ict en samenleving 2003 bedoeld. 

2 Tv-programma De club van 100, uitgezonden op 1 december 2006 op Nederland 2.
3 Deze gegevens komen uit Pols 2004 omdat ze in de vragenlijst van Pols 2005 niet 

meer zijn opgenomen en dit derhalve de recentste gegevens zijn.
4 Zie voor een beschrijving van de fasen: Duimel en Klumper (2004). 
5 De cijfers uit Pols zijn gebaseerd op inschatting van de respondent en wijken af 

van de gegevens in hoofdstuk 4 die op tijdsbestedingonderzoek zijn gebaseerd.
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4 De digitalisering van media-  
en informatiegebruik 

Jos de Haan en Frank Huysmans

4.1 Constante mediatijd en veranderende voorkeuren

Nederlanders besteden een groot deel van hun vrije tijd aan media. Gemid-
deld neemt dit mediagebruik ongeveer negentien uur per week in beslag, en 
dat is meer dan een derde van alle beschikbare vrije uren. Deze mediatijd 
is al dertig jaar nagenoeg constant. Veranderingen hebben zich vooral bin-
nen dit mediatijdbudget afgespeeld. De tijd die met computer en internet 
wordt doorgebracht, is in de loop der jaren ten koste gegaan van de tijd be-
steed aan andere media. Tussen 2000 en 2005 valt vooral het toegenomen 
gebruik van internet op en de afname in het televisiekijken. Maar ook de 
tijd die aan andere media wordt besteed, daalde. 

Het huidige web is al vele malen omvangrijker dan tien jaar geleden. De 
explosie van beschikbare informatie maakt het niet alleen aantrekkelijker 
om veel tijd online te zijn, maar brengt ook veranderingen in het internet-
gebruik met zich mee. Hierdoor komen nieuwe vragen op de onderzoeks-
agenda te staan. In welke mate wordt internet gebruikt als informatieme-
dium en is dat meer of minder vaak dan andere media? In hoeverre betreft 
het een verandering van mediagebruik (van televisie naar computer) of ook 
veranderingen van ‘content’ (bijvoorbeeld van passief tv-kijken naar actief 
chatten en mailen)? 

Als informatiebron is internet onuitputtelijk. Er is bijna geen onderwerp 
te noemen waarover op internet geen informatie te vinden is. Het is dan 
ook niet de vraag welke informatie geboden wordt, maar eerder hoe volle-
dig en betrouwbaar die informatie is en op welke manier ervan wordt ge-
bruikgemaakt. Over de inschatting van de betrouwbaarheid van informatie 
en de toepassing ervan in dagelijkse praktijken is veel minder bekend dan 
over internettoegang op zich en over de omvang van het gebruik. Om in-
zicht te krijgen in de toepassing van webinformatie in het dagelijks leven 
zijn we vooralsnog aangewezen op casestudies van een bepaald soort infor-

 ��
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matie. Deze studies zijn in de afgelopen jaren wel verricht. Hoe medische 
informatie op het web op waarde wordt geschat, komt in hoofdstuk 10 aan 
de orde. Een ander informatiedomein waarover enkele recente studies zijn 
verschenen, is het gebruik van culturele informatie. Steeds meer cultuur-
aanbod (cultureel erfgoed, kunsten, bibliotheken en omroep) komt digitaal 
beschikbaar. Dit betekent ook dat internet als informatiebron voor kunst 
en cultuur terrein wint. Hier gaan we in op de vraag hoe geïnteresseerden 
met deze digitale cultuurinformatie omgaan.

We maken gebruik van data van het tijdsbestedingsonderzoek (tbo) 
die om de vijf jaar (1975-2005) worden verzameld onder ongeveer driedui-
zend respondenten.1 Zij houden een week lang een dagboekje bij waarin ze 
steeds per vijftien minuten aan de hand van vooraf vastgestelde codes aan-
geven wat hun belangrijkste activiteit en (indien van toepassing) wat hun 
secundaire activiteit was. Naar het gebruik van de pc is sinds 1985 gevraagd. 
Vandaar dat de geschetste trends in dit hoofdstuk beperkt zijn tot de peri-
ode 1985-2005. Bij de interpretatie van de cijfers over media- en ict-gebruik 
moet bedacht worden dat het daarbij gaat om gebruik als belangrijkste acti-
viteit in de vrije tijd. 

Allereerst gaan we in paragraaf 4.2 in op de verspreiding van de pc en 
internet in Nederland. Vervolgens bespreken we veranderingen in de duur 
van verschillende soorten mediagebruik (paragraaf 4.3) om daarna meer in 
detail te kijken naar de groei van online en offline computertoepassingen 
(paragraaf 4.4). Aansluitend bespreken we veranderingen in het gebruik 
van media als informatiebron en gaan we in paragraaf 4.6 nader in op het 
gebruik van culturele informatie.

4.2 Diffusie van pc en internet nadert verzadiging

Nederland behoort tot de koplopers in Europa waar het de verspreiding van 
internet en van breedbandaansluitingen betreft.2 De vooraanstaande posi-
tie in Europa volgt op een snelle verspreiding van pc’s en internet in Neder-
land. Tussen 1985 en 2005 steeg het aandeel van de Nederlandse bevolking 
dat thuis over een pc kon beschikken, van 18 procent naar 87 procent. Het 
gemak van e-mail en de komst van het world wide web maakten het gebruik 
van internet voor veel mensen aantrekkelijk. Later kwamen daar nog allerlei 
communicatiemogelijkheden bij zoals msn, profielsites en weblogs en won 
ook het online gamen aan populariteit, vooral onder jongeren. Het aandeel 
van de Nederlandse bevolking dat thuis een internetaansluiting heeft, steeg 
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van 46 procent in 2000 naar 78 procent in 2005 (zie hoofdstuk 1 figuur 1.1).
Niet alle bevolkingsgroepen hebben in gelijke mate toegang tot internet. 

Mannen, jongeren en hoogopgeleiden hebben in het verspreidingsproces 
vooropgelopen en hun voorsprong op vrouwen respectievelijk ouderen en 
lager opgeleiden is nog steeds zichtbaar. Maar nu marktverzadiging voor 
zowel pc als internetaansluitingen dichtbij komt, worden de verschillen 
kleiner. In de kopgroepen is de verspreiding nagenoeg volledig en de ach-
terblijvers zijn bezig met een inhaalrace. Ouderen (65+) vormen op dit mo-
ment de groep met de grootste achterstand. In hoofdstuk 3 is apart op het 
bezit en gebruik van internet onder deze groep ingegaan.

Afnemende bezitsverschillen betekenen echter nog niet dat de sociale on-
gelijkheid die verband houdt met nieuwe media kleiner wordt. Verschillen 
tussen groepen komen in belangrijke mate tot uitdrukking in het ict-ge-
bruik en in de digitale vaardigheden. Over verschillen in vaardigheden zijn 
op dit moment geen nieuwe gegevens beschikbaar. De recente tbo-cijfers 
maken het wel mogelijk om het pc- en internetgebruik gedetailleerd in kaart 
te brengen (zie ook Breedveld et al. 2006; www.tijdsbesteding.nl). Daarbij 
gaat het hier zoals gezegd om het gebruik in de vrije tijd. Gebruik van de 
pc op het werk wordt in hoofdstuk 6 op basis van tbo-gegevens beschre-
ven. Uit tabel 4.1 blijkt dat het percentage van de Nederlandse bevolking 
dat in de vrije tijd ten minste een kwartier de pc heeft gebruikt, is toegeno-
men van 45 procent in 2000 naar 68 procent in 2005. Het computergebruik 
stijgt sneller dan het computerbezit, hetgeen betekent dat het niet-gebruik 
van beschikbare pc’s afneemt. Opvallend is de sterke stijging van het gemid-
delde aantal uren dat pc-gebruikers actief zijn. Nadat dit getal een decen-
nium lang constant bleef, steeg het van bijna vier uur per week in 2000 naar 
vijf en een half uur in 2005. Vermoedelijk is de sinds 2000 sterk toegeno-
men verspreiding van breedband hiervoor verantwoordelijk, doordat deze 
de aantrekkelijkheid van internet als vrijetijdsmedium heeft vergroot.

Tabel 4.1  Computergebruik onder personen van 12 jaar en ouder, 1�8�-2000 (in 
percentages en uren)

1985 1990 1995 2000 2005

a  heeft thuis een pc (in %) 18 30 51 70 87

b  gebruikt pc in vrije tijd tbo-week (in %)  4 13 23 45 68

c  pc-gebruik (zie B) onder pc-bezitters (in %) 18 33 40 60 75

d  gemiddeld aantal uren op pc door gebruikers (in tbo-week)  3,5  3,7  4,0 3,9  5,6

Bron: scP (tbo)
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Dat het internet voor een aantrekkelijke uitbreiding van de computermo-
gelijkheden zorgde, valt af te lezen aan de snelle groei van het percentage in-
ternetgebruikers in de vrije tijd (tabel 4.2). Tussen 2000 en 2005 is het per-
centage van de bevolking dat in de onderzoeksweek ten minste een kwartier 
van de vrije tijd aan internet besteedde, toegenomen van 24 procent naar 60 
procent. Het offline gebruik stagneerde daarentegen op 36 procent. In ter-
men van tijdsbesteding gaf het offline gebruik evenmin een toename te zien. 
Dit in tegenstelling tot het online gebruik, dat als vorm van vrijetijdsbeste-
ding maar liefst vervijfvoudigde tot 2,5 uur per week (als hoofdactiviteit in 
de vrije tijd).

Tabel 4.2  Computergebruik (incl. internet) als hoofdactiviteit in de vrije tijd, 
personen van 12 jaar en ouder, 1�8�-200� (in percentages, uren per 
week)

 1985 1990 1995 2000 2005

Participatie (%)*

      computer en internet, e-mail 4 13 23 45 68

      computer 4 13 23 37 36

      internet, e-mail 24 60

Gebruik (uren per week)

      computer en internet, e-mail 0,1  0,5  0,9  1,8  3,8

      computer 0,1  0,5  0,9  1,3  1,3

      internet, e-mail     0,5  2,5

* Ten minste een kwartier in de onderzoeksweek Bron: scP (tbo 1985-2005)

De tijd die Nederlanders achter de computer doorbrengen, is onder alle 
bevolkingsgroepen sterk gestegen. Dit neemt niet weg dat de verschillen 
tussen bevolkingsgroepen eerder groter zijn geworden dan kleiner. Onder 
tieners (die vaak nog bij hun ouders wonen en naar school gaan) is de ge-
bruiksduur het grootst, met gemiddeld 8,5 uur per week in 2005 (tabel 4.3). 
De groepen die vooropliepen bij de verspreiding van de apparatuur, zijn ook 
de groepen met de grootste duur en diversiteit van gebruik. Tot de achter-
blijvers behoren vooral ouderen, maar in mindere mate ook vrouwen, lager 
opgeleiden en personen die het huishouden als belangrijkste dagtaak heb-
ben. Opmerkelijk groot is de hoeveelheid tijd die werklozen en arbeidson-
geschikten op internet doorbrengen. Daarbij dient opnieuw in herinnering 
geroepen te worden dat het hier om het gebruik in de vrije tijd gaat en de 
computertijd op het werk hier niet is meegerekend. 
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Tabel 4.3  Pc-gebruik (incl. internet) en internetgebruik (als hoofdactiviteit in de 
vrije tijd), naar achtergrondkenmerken, personen van 12 jaar en ou-
der, 1�8�-200� (in uren per week)

Pc-gebruik (incl. internet) Internetgebruik

1985 1990 1995 2000 2005 2000 2005

Gehele bevolking 0,1 0,5 0,9 1,8 3,8 0,5 2,5

Sekse

     mannen 0,3 0,8 1,5 2,5 5,2 0,7 3,2

     vrouwen 0,0 0,1 0,4 1,0 2,4 0,3 1,9

Leeftijd

     12-19 jaar 0,4 0,8 1,9 3,4 8,5 0,7 6,2

     20-34 jaar 0,1 0,5 1,3 1,6 4,2 0,6 2,9

     35-49 jaar 0,1 0,5 0,8 2,0 3,2 0,6 2,3

     50-64 jaar 0,1 0,5 0,5 1,7 3,0 0,5 1,8

     65 jaar en ouder 0,0 0,1 0,3 0,6 1,9 0,1 0,8

Gezinssituatie

     inwonend bij ouders 0,3 0,7 2,0 2,7 7,8 0,6 5,5

     alleenwonend 0,1 0,5 0,9 1,5 3,4 0,5 2,5

     met partner zonder kind 0,1 0,3 0,7 1,4 2,9 0,5 1,6

     ouder(s) met kind(eren) thuis 0,1 0,5 0,6 1,8 2,9 0,5 2,0

Opleidingsniveau*

     laag 0,1 0,2 0,7 1,4 3,3 0,3 2,3

     midden 0,3 0,5 0,9 2,1 4,2 0,6 2,7

     hoog 0,1 1,1 1,4 1,9 3,9 0,7 2,5

Arbeidsmarktpositie

     studie 0,4 0,9 2,2 3,4 8,3 0,7 5,8

     werk 0,1 0,6 0,9 1,7 3,0 0,6 2,0

     huishouden 0,0 0,1 0,3 1,1 2,3 0,3 1,6

     werkloos, arbeidsongeschikt 0,2 0,8 1,3 3,0 5,5 1,1 4,3

     gepensioneerd 0,0 0,2 0,6 0,7 2,6 0,1 1,1

* voltooide of huidige opleiding Bron: scP (tbo)

4.3 Veranderend mediagebruik

De opmars van internet gaat samen met opmerkelijke verschuivingen bin-
nen de totale tijd die Nederlanders aan media en ict besteden. Dit zoge-
noemde mediatijdbudget is al jaren stabiel op zo’n 19 uur per hoofd van de 
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bevolking per week (als hoofdactiviteit). De samenstelling van dat tijdbud-
get is echter wel danig veranderd. Sinds de intrede van pc en internet in de 
Nederlandse huishoudens steeg de tijdsbesteding aan deze ict tot gemid-
deld 3,8 uur per week (zie tabel 4.2). 

Tussen 2000 en 2005 ging dit, althans volgens de meting in het tbo,3 ten 
koste van de televisiekijktijd (tabel 4.4). Die daalde met ruim anderhalf uur 
per week (-13%). Vooral de publieke omroep heeft te lijden gehad onder de 
groei van het internetgebruik. In de jaren negentig van de vorige eeuw zag 
de publieke omroep veel kijktijd verloren gaan aan de commerciële zenders. 
Na 2000 lijkt van een verdere uitruil geen sprake te zijn. Het aantal uren 
dat gemiddeld naar Nederlandstalige commerciële zenders werd gekeken 
daalde licht, terwijl het aandeel in de totale kijktijd van de commerciële zen-
ders tussen 2000 tot 2005 licht steeg van 46 procent naar 49 procent. De 
publieke omroep verloor meer dan een uur in de gemiddelde kijktijd, waar-
bij het aandeel van de publieke omroep in de totale kijktijd daalde van 34 
procent naar 26 procent.4 De komst van de dvd, harddiskrecorders en home 
cinema sets hebben het kijken naar beelddragers een flinke impuls gegeven. 
De huiskamer is meer op een bioscoopzaal gaan lijken. 

Het lezen van gedrukte media geeft al geruime tijd een gestage terug-
gang te zien, al lijkt deze sinds 2000 wat te minderen. Deze leestijd daalde 

Tabel 4.4  Mediagebruik: televisiekijken (incl. video, dvd, teletekst en kabel-
kranten), radio luisteren (incl. audio), lezen gedrukte media, compu-
tergebruik (incl. internet) als hoofdactiviteit, personen van 12 jaar en 
ouder, 1�7�-200� (in percentages en uren per week)

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Mediagebruik: participatie (%) 99 100 100 100 99 99 99
      tv (incl. video, teletekst) 94  96  98  97 96 97 95
      audio (radio en muziek) 68  60  52  50 41 36 28

      gedrukte media 96  95  94  91 89 84 81

      computer, internet/e-mail   4  13 23 45 68

Mediagebruik (uren per week) 18,5  17,8  19,0  18,8 18,8 18,7 18,9

      tv (incl, video, teletekst) 10,2  10,3  12,1  12,0 12,4 12,4 10,8

      audio (radio en muziek)  2,2   1,8   1,4   1,2  0,8  0,7  0,5
      gedrukte media  6,1   5,7   5,3   5,1  4,6  3,9  3,8
      computer, internet/e-mail     0,1   0,5  0,9  1,8  3,8

Bron: scP (tbo)
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in de periode tussen 1975 en 2005 van 6,1 uur naar 3,8 uur. In de laatste vijf 
jaar stabiliseerde de leestijd zich nagenoeg, maar hierbij dient aangetekend 
te worden dat er bij het lezen van boeken een verandering in meetmethode 
heeft plaatsgevonden die de boekenleestijd kunstmatig heeft verhoogd.5

Ook het luisteren naar de radio en naar geluiddragers (meestal muziek) 
verliest als hoofdactiviteit verder terrein. In 1975 werd er nog 2,2 uur per 
week aandachtig naar de radio en destijds singles en lp’s geluisterd, terwijl 
de luistertijd naar radio, cd en mp3 in 2005 slechts een half uur bedroeg.6 
Het voert te ver om de daling van de lees- en radiotijd aan de opmars van 
ict toe te schrijven – deze dalingen waren al gaande voordat er van thuis-
pc’s sprake was. Voor het gevoelige verlies van het aandachtig kijken naar de 
televisie in de periode 2000-2005 is het echter moeilijk om een andere reden 
dan deze opmars aan te voeren.

 
De veranderingen in het mediatijdbudget hangen in belangrijke mate sa-
men met de voorkeuren van jongeren. Een nieuwe generatie is opgegroeid 
met de aanwezigheid van digitale media en ze wordt daarom wel aangeduid 
als de ‘digitale generatie’ (De Haan en Van ’t Hof 2006). De vanzelfspre-
kende aanwezigheid van die media en het gemak en genoegen waarmee 
jongeren ze hanteren, gaan gepaard met een daling in de relatieve aantrek-
kelijkheid van andere media. Tieners brachten in 2005 al iets meer tijd door 
voor het computerscherm dan voor het televisiescherm (zie figuur 4.1). Uit 
tabel 4.3 bleek al dat de computertijd nu vooral wordt besteed aan online 
toepassingen. 

Bron: scP (tbo)
Figuur 4.1  Mediatijdsbesteding (als hoofdactiviteit in de vrije tijd) naar leef-

tijdscategorie, 200� (in uren per week)
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4.4 Soort computergebruik

In de bespreking tot nu toe is de internetcomputer beschouwd als een me-
dium naast de al langer bestaande media. Dat is echter steeds minder een 
houdbaar uitgangspunt. Internet ontwikkelt zich langzaam maar zeker tot 
een belangrijke distributie-infrastructuur voor ‘gedrukte’ en audiovisuele 
boodschappen. De online computer wordt veel gebruikt om nieuws en in-
formatie te zoeken. Kranten en tijdschriften hebben eigen websites met een 
digitale versie van hun papieren uitgave. Internet biedt tevens mogelijkhe-
den om meer gedetailleerde informatie aan te bieden en om lezers te laten 
reageren. Ook steeds meer boeken worden in digitale vorm op de markt ge-
bracht. Zo is het Jaarboek ict en samenleving 200� nadat het in boekvorm 
was uitverkocht, als e-book aangeboden. Met de ontwikkeling van nieuwe 
schermtechnologie wordt het aantrekkelijker om direct van een digitaal 
medium te lezen. De computer is naast online krant of digitale bibliotheek 
tevens een mp3-speler en geschikt voor streaming audio. Populaire sites als 
uitzendinggemist.nl en youtube.com laten zien dat er behoefte is aan een 
televisie die meer op de individuele wensen van kijkers afgestemd kan wor-
den. Kortom, internet is krant, boek, radio, cd-speler en televisie in één. En 
het is meer. Gezien de aanwezige communicatiefaciliteiten is het ook een 
brievenbus, een hangplek en een ontmoetingsplaats. Met deze sociale toe-
passingen is het zelfs de vraag of het terecht is om de totale internettijd aan 
het mediatijdbudget toe te voegen. Het ligt voor de hand om deze eerder bij 
de categorie sociale contacten op te tellen. Voor een eventuele herindeling 
van tijd is het nodig om zicht te krijgen op de verdeling van de internettijd. 
In deze paragraaf maken we eerst een onderscheid tussen online en offline 
computergebruik om vervolgens meer in detail naar die twee categorieën te 
kijken. Aangezien veranderingen in mediagebruik in belangrijke mate sa-
menhangen met voorkeuren van verschillende leeftijdsgroepen, is dit com-
putergebruik ook uitgesplitst naar leeftijd.

Offline gebruik: spelletjes populair
Computerspelletjes zijn de meest populaire offline toepassingen. Er wordt 
zelfs meer tijd aan besteed dan aan de tekstverwerker. Van de gemiddeld 1,3 
uur per week onder de gehele bevolking gaat een half uur (een kleine 40%) 
op aan het spelen van spellen (tabel 4.5). Onder tieners ligt dit gemiddelde 
een stuk hoger. Zij vermaken zich anderhalf uur per week met offline spel-
letjes. Opvallend is het dat ook 65-plussers bijna een half uur per week spel-
letjes spelen. 
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In het gebruik van de standaardofficesoftware (tekstverwerkers, spread-
sheets, presentatiesoftware en dergelijke) spannen de 50-64-jarigen qua 
tijdsbesteding de kroon. Films en dvd’s kijken op de pc is in termen van 
tijdsbesteding nog niet succesvol. Hetzelfde geldt voor het offline luisteren 
naar muziek op de pc als hoofdactiviteit. Het succes van iTunes en (daar-
voor) de ‘peer-to-peer’-uitwisselplatforms vertaalt zich niet in het aandach-
tig luisteren via de pc-speakers.

Tabel 4.�  Offline computergebruik, naar soort gebruik en leeftijd, personen van 
12 jaar en ouder, 200� (in uren per week)

Tekstver-

werken etc.a

Games Film/dvd 

kijken

Muziek luis-

teren (cd, mp3)

Overigb Totaal

allen 0,3 0,5 0,1 0,1 0,3 1,3

12-19 jaar 0,3 1,5 0,2 0,2 0,2 2,3

20-34 jaar 0,2 0,5 0,3 0,1 0,4 1,3

35-49 jaar 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,9

50-64 jaar 0,5 0,3 0,1 0,0 0,3 1,2

65 jaar en ouder 0,3 0,4 0,0 0,0 0,3 1,1
a Tekstverwerking, spreadsheets, databases, presentaties maken etc.
b Foto’s bewerken, cd’s branden, software installeren, pc-beheer

Bron: scP (tbo ’05)

Online gebruik: msn’en razend populair onder tieners
Door e-mail genoot internet al voor de komst van het world wide web in 
universitaire kring grote populariteit als communicatiemedium. Sindsdien 
is de aantrekkelijkheid van het net als sociaal medium, met toepassingen als 
chatten, instant messaging (msn, icq) en Hyves, alleen maar toegenomen. 
Uit tabel 4.6 blijkt dat bijna de helft van de gemiddeld 2,5 uur per week die 
Nederlanders online doorbrengen, aan e-mail, chat en msn wordt besteed. 
Ook online gaming en het gericht zoeken naar informatie leggen met bijna 
een half uur per week een groot beslag op de internettijd. Hoewel het luis-
teren naar streaming audio en het lezen van nieuws en de krant online een 
relatief klein deel van de internettijd uitmaakt, compenseert het in belang-
rijke mate de tijd die bij het radio luisteren en het lezen van gedrukte media 
verloren is gegaan (zie tabel 4.4). 

Tieners brachten in 2005 gemiddeld ruim zes uur per week van hun vrije 
tijd online door, oftewel bijna een uur per dag als hoofdactiviteit. Zo’n zestig 
procent van die tijd (3,8 uur per week) waren ze bezig met instant messaging 
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oftewel msn’en. Het verschil met de eerstvolgende leeftijdsgroep van twin-
tigers en begin dertigers is enorm. Zij besteden er dagelijks nog geen tien 
minuten aan. Sowieso is de scheiding der geesten in de digitale communica-
tie een opvallend gegeven. Dertigers en veertigers hoeven niet zo nodig di-
rect antwoord en wisselen liever e-mails uit, terwijl tieners nauwelijks mails 
(of alleen heel korte) lijken te verzenden. Online gaming is echt iets voor 
tieners en twintigers. Aan het gericht informatie zoeken op het internet 
besteedt de groep 20-50 jaar de meeste tijd. Overigens is het de vraag wat 
‘besteding van tijd’ precies zegt over de hoeveelheid informatie die wordt 
gezocht en gevonden.

Nederlanders in het algemeen en jongeren in het bijzonder weten steeds 
meer verschillende activiteiten met elkaar te combineren. Zo combineren 
13-65-jarigen het televisiekijken regelmatig met eten, computergebruik of 
lezen. Onder 13-16-jarigen gaat het vooral om luieren, eten, huiswerk ma-
ken en persoonlijke verzorging. Ook bij meerdere computeractiviteiten zo-
als surfen, chatten, muziek luisteren (via de computer), e-mailen en af en 
toe gamen staat de televisie aan (sPot 2007). Deze multitasking maakt niet 
alleen dat op meerdere momenten media- en andere ervaringen gestapeld 
worden, maar ook dat voorheen meer gescheiden tijdsepisodes over elkaar 
heen geschoven worden (Foehr 2006). Deze time compression zorgt er ver-
moedelijk ook voor dat een deel van de activiteiten in het tijdsbestedings-
onderzoek niet meer wordt gerapporteerd. Mogelijk dat het luisteren naar 
muziek en andere activiteiten die meer op de achtergrond beleefd worden, 
uit dit onderzoek minder goed naar voren komen.

Tabel 4.�  Online pc-gebruik naar soort gebruik en leeftijdsgroep, bevolking van 
12 jaar en ouder, 200� (in uren per week)
E-mailen Msn’en, 

chatten

Games Streaming 

video/

audio

Nieuws/

kranten 

lezen

Teleban-

kieren/-

shoppen

Gericht 

overige info 

zoeken

Zomaar 

wat 

surfen

Totaal

allen 0,4 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 2,5

12-19 jaar 0,2 3,8 1,4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,5 6,2

20-34 jaar 0,5 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 2,9

35-49 jaar 0,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 2,3

50-64 jaar 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 1,8

65 jaar en 

ouder

0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8

Bron: scP (tbo ’05)
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4.� Media als informatiebronnen

Nederlanders besteden een klein half uur per week aan het gericht zoeken 
naar informatie op internet en nog eens zo’n twintig minuten aan het zo-
maar wat surfen (tabel 4.6). Welke informatie zij in deze tijd opdoen en hoe 
divers hun zoekgedrag is, valt op basis van tijdsbesteding alleen niet vast te 
stellen. De relevantie van internet voor het zoeken naar informatie komt 
duidelijker naar voren als mensen gevraagd wordt welke informatiebron-
nen zij gebruiken voor verschillende onderwerpen. In het tbo is sinds 1995 
gevraagd naar het gebruik van de diverse informatiemedia voor zeventien 
onderwerpen (zie tabel 4.8). Deze gegevens werpen een interessant licht 
op de verschuivingen in het gebruik van informatiebronnen. In 2000, het 
eerste jaar dat hierbij naar het gebruik van internet is gevraagd, speelde in-
ternet als informatiebron een zeer bescheiden rol. Nog geen kwart van de 
bevolking benutte internet om er informatie over ten minste één van de ze-
ventien onderwerpen te zoeken (tabel 4.7). Andere media werden veel vaker 
gebruikt, vooral de televisie en de dagbladen. In 2005 is de dominantie van 
televisie en kranten in de nieuwsvoorziening nog steeds evident, maar inter-
net is wel gestegen in de rangorde van de informatiebronnen. Het net werd 
al door meer mensen geraadpleegd dan tijdschriften of teletekst en naderde 
de radio in populariteit. In 2005 gaf 38 procent van de Nederlanders aan 
internet te gebruiken voor ten minste één van de zeventien onderwerpen en 

Tabel 4.7  Gebruik van informatiebronnen, personen van 12 jaar en ouder (1��� 
en 200�)

Bron voor ten minste één van 

de zeventien onderwerpen

(% van bevolking)

Gemiddeld aantal onderwer-

pen per informatiebron

(onder gebruikers van het 

betreffende medium)

1995 2005 1995 2005

dagblad 87 77 8,4 7,7

opinieblad 18 15 3,3 2,9

overige bladen/tijdschriften 63 52 2,7 2,5

radio 53 47 4,4 4,1

televisie 96 92 7,6 7,7

teletekst/kabelkrant 32 23 2,5 2,7

internet* 23 38 2,6 3,9

* Data voor 2000 en 2005 Bron: scP (tbo)
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deze groep internetgebruikers deed dat voor gemiddeld vier onderwerpen. 
Tabel 4.7 toont verder dat de dagbladen als informatiebron meer terrein 
verliezen dan de televisie. Dat is opmerkelijk, aangezien bij de tijdsbeste-
ding juist de televisie veel kijktijd moest prijsgeven. Het is niet uitgesloten 
dat online informatie verkregen wordt van krantensites en dat de daling in 
het gebruik van gedrukte kranten wijst op een verschuivende voorkeur rich-
ting het krant lezen van het beeldscherm.

Internet compenseert het dalend gebruik van de traditionele media. In ta-
bel 4.8 is de belangstelling voor de zeventien afzonderlijke onderwerpen 
weergegeven. Dalend gebruik van media zou in eerste instantie te maken 
kunnen hebben met afnemende belangstelling voor de onderscheiden on-
derwerpen. Uit de meest linkse kolommen in de tabel blijkt echter dat er 
geen sprake is van een systematische daling in de belangstelling. Opmer-
kelijk is dat ondanks deze dynamiek in belangstelling het gemiddeld aantal 
gebruikte informatiebronnen per onderwerp stabiel is, als tenminste het 
gebruik van internet wordt meegeteld. Zonder internet zou er wel sprake 
zijn van een systematische daling van het aantal gebruikte informatiebron-
nen. Dit wijst erop dat voor het brede scala van onderwerpen internet als 
een aanvullend medium is gaan fungeren en dat internet leidt tot enige sub-
stitutie op de informatiemarkt.

Desondanks zijn de televisie en de dagbladen nog steeds de dominante 
informatiemedia. De meest rechtse kolommen in tabel 4.8 laten zien dat de 
opkomst van het internet nog geen grote verandering heeft teweeggebracht 
in de media die Nederlanders als het belangrijkst beschouwen. Alleen als 
bron van informatie over nieuwe media zelf is het internet in staat geweest 
een prominente positie te verwerven. 

Ongeveer een vijfde deel van de Nederlanders gebruikte in 2005 internet 
om informatie over nieuwe media zelf te zoeken (tabel 4.9). Andere onder-Andere onder-
werpen waarvoor het internet relatief belangrijk is, zijn buitenlands en bin-
nenlands nieuws, buitenlandse en binnenlandse politiek, onderwijs, verkeer 
en consumenteninformatie. Wanneer men voor een onderwerp meerdereWanneer men voor een onderwerp meerdere 
bronnen raadpleegt, is internet slechts voor een kleine minderheid de be-
langrijkste informatiebron. Alleen bij het onderwerp ‘nieuwe media’ kent 
het net vanzelfsprekend enige prominentie. Naar het internetgebruik 
voor het verkrijgen van gezondheidsinformatie is niet gevraagd. Uit ander 
onderzoek blijkt dat dit onderwerp populair is op internet (zie daarvoor 
hoofdstuk 10).
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Tabel 4.8  Belangstelling voor zeventien onderwerpen (in percentage van perso-
nen van 12 jaar en ouder), het gemiddelde aantal gebruikte informa-
tiebronnen en de meest gebruikte bronnen per onderwerp (in percen-
tage van de geïnteresseerden in het onderwerp), 1��� en 200�

Belangstel-

ling

Aantal infor-

matiebronnen

Meest gebruikte bronnen (2005)

1995 2005 1995 2005 2005

incl. 

inter-

net

excl. 

inter-

net

buitenlands nieuws 92 93 2,1 2,1 1,9 televisie 84 dagblad 63

buitenlandse politiek 71 78 1,9 1,9 1,7 televisie 81 dagblad 58

binnenlands nieuws 97 96 2,2 2,1 1,9 televisie 83 dagblad 64

binnenlandse politiek 81 82 2,0 1,9 1,8 televisie 81 dagblad 62

gemeentepolitiek 69 65 1,4 1,3 1,2 dagblad 50 ander 

tijdschrift 

38

nieuws woonplaats 91 77 1,4 1,3 1,2 dagblad 47 ander 

tijdschrift

42

financieel nieuws 39 41 1,4 1,5 1,3 dagblad 60 televisie 48

misdaad, rechtszaken 80 72 1,6 1,5 1,5 televisie 76 dagblad 51

sociaaleconomisch 

nieuws

60 65 1,6 1,6 1,6 televisie 65 dagblad 61 *

informatie over milieu 86 73 1,8 1,6 1,5 televisie 66 dagblad 54

nieuws voor de consu-

ment

77 73 1,5 1,5 1,3 televisie 64 dagblad 36

verkeersproblemen, 

openbaar vervoer

71 64 1,6 1,4 1,2 televisie 41 dagblad 33

informatie over kunst en 

cultuur

55 53 1,6 1,6 1,5 televisie 57 dagblad 55 *

sportnieuws 69 62 2,0 1,9 1,8 televisie 86 dagblad 58

wetenschap en techniek 56 55 1,5 1,5 1,3 televisie 66 dagblad 37

onderwijs 60 55 1,6 1,6 1,4 dagblad 53 televisie 51

nieuwe media*** 52 56 1,5 1,4 1,0 televisie 47 internet 38 **
Informatiebronnen: dagbladen; opinietijdschriften; andere tijdschriften/bladen; radio; televisie; 

teletekst/kabelkrant; internet (niet in 1995).

* Verandering in voorkeur vergeleken met 1995, dit was destijds: 1 dagblad, 2 televisie.

** Verandering: was 1 televisie, 2 dagblad.

*** Gegevens voor 2000 en 2005. Bron: scP (tbo)
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Tabel 4.�  Gebruik van internet als informatiebron voor zeventien onderwer-
pen, 200� (% van personen van 12 jaar en ouder)

Gebruikte hiervoor 

internet

Internet als belangrijkste 

bron*

buitenlands nieuws 17 7

buitenlandse politiek 10 5

binnenlands nieuws 13 4

binnenlandse politiek 10 4

gemeentepolitiek 3 3

nieuws woonplaats 3 3

financieel nieuws 5 8

misdaad, rechtszaken 5 3

sociaaleconomisch nieuws 5 3

informatie over milieu 5 4

nieuws voor de consument 10 9

verkeersproblemen, openbaar vervoer 12 14

informatie over kunst en cultuur 7 7

sportnieuws 7 4

wetenschap en techniek 9 8

onderwijs 12 16

nieuwe media 22 32

* Van de personen die meerdere bronnen voor het onderwerp opgaven. Bron: scP (tbo)

Niet alle Nederlanders hebben thuis toegang tot internet en van degenen 
met toegang maken niet allen er (met enige regelmaat) gebruik van. Ver-
schillen in gebruik van informatiebronnen zijn er uiteraard ook en het zal 
niet verbazen dat hoger opgeleiden over het algemeen meer verschillende 
media per onderwerp gebruiken en over meer verschillende onderwerpen 
informatie zoeken (Huysmans et al. 2004; Huysmans en De Haan 2006). 
In de discussie over ongelijkheden die samenhangen met internet, is een 
verschil tussen informatiearmen en informatierijken meestal afhankelijk 
gesteld van het wel of niet hebben van toegang. Het feitelijk gebruik van in-
ternet als informatiebron is inmiddels een veel betere indicator voor wie er 
arm is in het rijk van de informatie. 
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4.� Informatie over kunst en cultuur

Met het groeiend belang van internet als informatiebron neemt ook de rele-
vantie toe van de vraag wat men met die informatie doet en hoe deze wordt 
gewaardeerd. Het selecteren van benodigde informatie en het toepassen 
ervan in de eigen leefwereld gelden als belangrijke onderdelen van informa-
tievaardigheden ofwel information literacy, zoals het in eu-verband wordt 
genoemd (Steyaert 2000). Naar dit aspect van mediagebruik is nog betrek-
kelijk weinig onderzoek gedaan. Verschillende studies op afzonderlijke 
maatschappelijke terreinen bieden wel een eerste inzicht. In hoofdstuk 10 
wordt nader op gezondheidsinformatie ingegaan. Van Dijk et al. (2006) de-
den onderzoeken naar de benutting van (digitale) overheidsdiensten. Hier 
willen we op basis van onze betrokkenheid bij onderzoek naar cultuurpar-
ticipatie nader ingaan op de omgang met informatie over kunst en cultuur 
op het web. 

De verschuivingen in het mediagebruik laten ook zien dat internet als in-
formatiebron voor kunst en cultuur terrein wint. Voorheen waren de dag-
bladen en de televisie voor geïnteresseerden de belangrijkste bronnen om 
zich te informeren. Dat is nog steeds het geval, maar de positie van internet 
bij het verkrijgen van culturele informatie is in de loop van de eerste vijf jaar 
in de 21ste eeuw wel sterker geworden. In 2000 gaf drie procent van de be-
volking aan internet als informatiebron voor kunst en cultuur te gebruiken. 
Vijf jaar later bleek het aandeel van de bevolking dat langs digitale weg cul-
turele informatie inwint, ruim verdubbeld tot zeven procent (tabel 4.9). 

Steeds meer culturele instellingen digitaliseren hun aanbod en maken 
het via internet voor een breder publiek toegankelijk. Internationale verge-
lijking wijst uit dat Nederland hierbij een vooraanstaande positie inneemt. 
Vrijwel alle culturele instellingen – erfgoedinstellingen, bibliotheken, om-
roeporganisaties en kunstinstellingen – hebben een website en werken hard 
aan het digitaliseren en digitaal ontsluiten van onder andere collecties, 
voorstellingen en uitvoeringen (De Haan et al. 2006). Door middel van een 
grafische presentatie van de instelling op zo’n eigen website kon bovendien 
de dienstverlening worden uitgebreid en daarmee interesse voor een bezoek 
aan de instelling worden gewekt (Broekhuizen en Huysmans 2002). Een-
maal gedigitaliseerde objecten uit verschillende instellingen kunnen geza-
menlijk op het net worden gepresenteerd, wat nieuwe dwarsverbanden en 
inzichten mogelijk maakt. Door het plaatsen van het gedigitaliseerde ma-
teriaal op websites, cd-roms en andere dragers van digitale informatie zijn 
de verspreidingsmogelijkheden van ons gedeelde culturele kapitaal sterk 
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toegenomen. Zo kan de inhoud van de culturele schatkist voor een breder 
publiek toegankelijk worden gemaakt. 

Over de omvang van de belangstelling is echter nog weinig bekend. Uit-
zondering vormen gegevens die in 2003 in een groot landelijk onderzoek 
zijn verzameld over het media- en internetgebruik ten behoeve van cultureel 
erfgoed, waarop de volgende alinea’s zijn gebaseerd (zie Wubs en Huysmans 
2006). Uit dit onderzoek blijkt dat het lezen van een boek of tijdschrift over 
vroeger op dat moment populairder was dan erfgoedgerelateerde inter-
netactiviteiten. Bijna de helft van de bevolking (46%) zei in 2005 een boek 
of tijdschrift over het verleden gelezen te hebben. Daar staat tegenover dat 
vijftien procent van de Nederlandse bevolking in dezelfde periode ten min-
ste eenmaal een website van een museum bezocht, negen procent een web-
site van of over een monument, archeologie of archieven bezocht en twaalf 
procent informatie over het verleden op internet zocht. Daarnaast had nog 
een magere vier procent van de bevolking via e-mail, chat en nieuwsgroepen 
contact met anderen over het verleden.

Voor geïnteresseerden fungeert internet vaak als beginpunt van een 
zoektocht naar informatie over een onderwerp. Op het net wordt beschik-
bare informatie, zowel digitale als analoge uit boeken, musea, archieven, 
bibliotheken of bij ooggetuigen, in kaart gebracht. Op basis van gevonden 
informatie worden beslissingen genomen over verdieping door bijvoorbeeld 
bezoek aan een museum of archief.

Een voorkeur voor het type bron hangt samen met de leeftijd van de be-
langstellende. Naarmate de liefhebber ouder is, is hij eerder geneigd ency-
clopedieën, archieven en bibliotheken te consulteren. Jongere alsmede ho-
ger opgeleide erfgoedliefhebbers, wellicht wat vaardiger in het zoeken van 
informatie op internet, geven vaker aan dat het net zelf voor hen groten-
deels volstaat. Ouderen hebben ook waardering voor de snelheid en het ge-
mak van het internet, maar zweren toch bij de vertrouwde encyclopedie en 
de bibliotheek. Daar weet je tenminste vrij zeker dat je goede, betrouwbare 
informatie krijgt waarnaar je met een gerust hart kunt verwijzen.

Als gevraagd wordt naar de waardering van internet als bron van histori-
sche informatie, wordt vaak het gemak genoemd: je hoeft er je huis niet voor 
uit en bent niet aan openingstijden gebonden. Ook de enorme hoeveelheid 
beschikbare informatie, de diversiteit ervan en de ongeëvenaarde snelheid 
waarmee ze (ook van de andere kant van de aardbol) arriveert, gelden als 
aantrekkelijk. Eenmaal opgespoorde informatie is meteen in huis, en ook 
nog eens gratis of tegen geringe kosten. 

Negatieve ervaringen met het internet zijn er ook. Vaak vloeien die voort 
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uit de keerzijde van de voordelen. Het grote en diverse aanbod maakt dat 
de informatie als onoverzichtelijk wordt ervaren. Ook de vluchtigheid er-
van is menig (amateur)historicus een doorn in het oog. Het verwijzen naar 
bronnen op het net is een hachelijke onderneming: de aangehaalde infor-
matie staat er doorgaans niet voor de eeuwigheid, en dat is nog voorzichtig 
uitgedrukt. Daar komt bij dat iedereen, expert en nitwit, er kan publiceren. 
De betrouwbaarheid is daarom lang niet vanzelfsprekend, wat veel van de 
kritische zin van de gebruiker vraagt. De geïnterviewden kunnen zich goed 
voorstellen dat minder deskundige gebruikers dan zijzelf, zoals scholieren, 
die kritische zin nog niet hebben en daardoor verdwalen in het woud van 
informatie. Ook storen erfgoedliefhebbers zich aan het door hen als opper-
vlakkig ervaren karakter van veel erfgoedinformatie.

Het ligt in de rede dat deze ervaringen van erfgoedliefhebbers met het 
internet gedeeld worden door in andere onderwerpen geïnteresseerden. In 
welke mate dat daadwerkelijk het geval is, zullen andere casestudies kun-
nen uitwijzen. 

4.7 Conclusie

De opkomst van de computer en internet laat het mediagebruik van de Ne-
derlanders bepaald niet ongemoeid. Na een kalme start (1985-2000) lijkt 
de digitalisering van het mediagebruik de laatste vijf jaar pas goed te zijn 
begonnen. De pc met internetverbinding is hard op weg naar volledige ver-
spreiding. Verschillen in toegang tot pc en internet en een daarmee gepaard 
gaande vrees voor een digitale kloof tussen ‘information haves’ en ‘informa-
tion have nots’ zijn op de terugtocht. Of de nog wel bestaande verschillen in 
gebruik van ict tussen bevolkingsgroepen op termijn ook geringer zullen 
worden, kan nog niet met zekerheid worden gezegd. Wel is al duidelijk dat 
de sterke toename in het online gebruik van de pc in de afgelopen vijf jaar 
consequenties heeft voor de positie van de klassieke massamedia, de televi-
sie voorop. 

De cijfers voor de bevolking als geheel maskeren daarbij grote verschillen 
tussen ouderen en jongeren. Waar de oudere generaties hun mediagebruiks-
patronen niet zomaar aan de kant zetten, groeit er aan de andere kant van 
het leeftijdsspectrum een ‘digitale generatie’ zonder nostalgische gevoelens 
bij gevestigde instituties als ‘dagblad’ en ‘publieke omroep’. Zij besteedt nu 
al net zoveel tijd aan ict als aan televisiekijken. De online pc is voor deze 
generatie alles in één: niet alleen een massamedium maar ook een interac-
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tiemedium. Die mogelijkheden worden vaak ook nog gelijktijdig gebruikt.
Ongetwijfeld gaat dit consequenties hebben voor de wijze waarop we met 

informatie omgaan. Hoewel de internetrevolutie in de wereld van nieuws 
en (achtergrond)informatie niet zo snel gaat als door velen eerder gedacht, 
zijn er toch duidelijk tekenen van een sluipende opmars van het internet die 
even sluipend ten koste gaat van media als televisie en dagbladen – ook al 
zijn die voor Nederlanders nog altijd verreweg de belangrijkste informatie-
bronnen. 

Een doorgaande verspreiding van internet brengt ook andere onder-
zoeksvragen met zich. Nu de verschillen in toegang slinken, daalt ook de 
relevantie van onderzoeksvragen rond dit onderwerp. De dominantie van 
de digitale kloof op de onderzoeksagenda lijkt voorbij, al is daarmee het 
onderwerp nieuwe media en sociale ongelijkheid niet verdwenen. Verschil-
len beginnen zich steeds meer te manifesteren in het gebruik van de nieuwe 
media, zowel bij de communicatietoepassingen als bij het web als informa-
tiebron. Vragen naar de samenstelling van het informatiemenu, naar de 
voorkeuren voor bepaalde media, naar de waardering voor de gevonden in-
formatie en naar de benutting van gevonden informatie winnen aan belang. 
Met de beantwoording van die vragen kunnen onderzoekers de komende 
jaren nog volop vooruit.

Noten

1 In 1975, 2000 en 2005 participeerden minder respondenten in het onderzoek, res-
pectievelijk 1300, 1800 en 2200. Het onderzoek is tijdintensief en de responscijfers 
zijn dan ook aan de lage kant. De eerste editie in 1975 kende nog een acceptabel 
responspercentage van 76%, dat daalde naar 54% in 1980 en 1985, 49% in 1990, om 
in 1995 een zeer teleurstellende 18% te halen. Sindsdien is een stijgende lijn ingezet 
met 25% in 2000 en 37% in 2005. Voor meer informatie over opzet en uitvoering 
van het onderzoek zie www.tijdsbesteding.nl.

2 Recente cijfers van Eurostat (november 2006) wijzen uit dat 52% van de huishou-
dens in de 25 eu-landen toegang tot internet heeft. In Nederland is dat maar liefst 
80%. Ook met de breedbandverbindingen scoort Nederland hoog. Twee derde 
van de Nederlandse huishoudens (66%) heeft een dergelijke verbinding, tegen 
een Europees gemiddelde van 32 procent. In IJsland ligt de internetverspreiding 
nog iets hoger, maar Nederland blijft de Scandinavische landen net voor, terwijl 
landen als Griekenland en Slowakije in Europa tot de hekkensluiters behoren. 
Eurostat, site, geraadpleegd op 12 februari 2007. http://epp.eurostat.cec.eu.int/
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pls/portal/docs/Page/PgP_Prd_cat_Prerel/Pge_cat_Prerel_year_2006/
Pge_cat_Prerel_year_2006_month_11/4-10112006-en-aP.Pdf.

3 De kijkcijfers van de Stichting Kijkonderzoek (zie www.kijkonderzoek.nl) ver-
tellen een ander verhaal. Volgens deze meting stijgt de televisiekijktijd van de 
Nederlanders nog altijd, en ligt die kijktijd ook op een veel hoger niveau. Voor 
een discussie van de verschillen tussen beide metingen en mogelijke verklaringen 
ervoor zie http://www.tijdsbesteding.nl/hoelangvaak/vrijetijd/media/beelddra-
gers/meetmethoden/20061018.html.

4 Ook hier (zie noot 3) wijken de tbo-cijfers af van die van de Stichting Kijkonder-
zoek. Deze geven de publieke omroep over geheel 2005 (en niet alleen in een en-
kele oktoberweek, zoals het tbo) een marktaandeel van 33,3 procent; maar ook 
hier was de tendens sinds 2000 nog dalend (www.kijkonderzoek.nl, geraadpleegd 
in oktober 2006).

5 Op http://www.tijdsbesteding.nl/hoelangvaak/vrijetijd/media/gedrukt/meting/ 
20061018.html is meer informatie over deze verandering van meetmethode te vin-
den.

6 Het betreft hier het luisteren als hoofdactiviteit. Als secundaire activiteit, dus op 
de achtergrond bij een andere activiteit, is de luistertijd veel groter. Zie voor cij-
fers hierover http://www.tijdsbesteding.nl/hoelangvaak/vrijetijd/media/geluid-
dragers/algemeen/20061018.html.
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� E-werkenden in netwerken

Erik Andriessen en Lambert van der Laan

�.1 Nieuwe technologie, ander werk

Volgens sommigen is de wereld van het werk mede door ict onherkenbaar 
veranderd. ‘Organisatiegrenzen vervagen en worden deels virtueel, terwijl 
jobhoppende employees probleemloos tussen bedrijven switchen, thuis of 
elders werken in “open collar jobs” of zelfs helemaal voor zich zelf begin-
nen’ en ‘de kenniswerker is een nomade zonder vaste stek, verhuizend van 
project naar project’ (Weehuizen 2000: 13). Ook tv-spotjes doen ons gelo-
ven dat, onder het motto ‘ je moest toch zo nodig’, mobiele en internettende 
werkenden alom vertegenwoordigd zijn. Wel wordt er daarbij op gewezen 
dat dit niet altijd tot de beste werkverhoudingen leidt. 

Over de samenhang tussen arbeid en ict zijn intussen meerdere studies 
verschenen (zie De Haan en Van der Laan 2005). Veel van deze studies 
gaan in op de vraag in hoeverre ict arbeid vervangt, op de mogelijkheden 
en vaardigheden van werkenden en op de gevolgen voor de arbeidssituatie. 
Ook is vaak ingegaan op de rol van ict voor de coördinatie en het manage-
ment van het netwerk waarin werkenden binnen organisaties werken. Een 
belangwekkend vraagstuk is echter ook het effect van netwerkorganisaties 
voor bijvoorbeeld de werksituatie van werkenden. Het gaat dan om de rela-
ties met andere organisaties en met mobiele werkenden die weliswaar vaak 
niet fysiek aanwezig zijn, maar wel deel uitmaken van de organisatie. Hier-
bij kunnen we denken aan consultants of aan onderhoudsmonteurs die voor 
korte of langere tijd elders verblijven. Zowel de werkenden in house als de 
mobiele werkenden zijn voor hun contacten sterk afhankelijk van het inter-
net of de mobiele telefonie. Al deze medewerkenden worden wel aangeduid 
met de term ‘e-werkenden’ en hun arbeid met ‘e-werk’.

In dit hoofdstuk zetten we de rol van ict voor deze e-werkenden op een 
rij. Er komen vier, deels overlappende, vormen van e-werk aan de orde: vir-
tuele teams, mobiele teams, virtuele en gelokaliseerde kennisnetwerken.1 
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Vraag hierbij is wat de gevolgen van het e-werk voor werkenden zijn. Om 
het belang van deze externe netwerken en de rol van werkenden daarin te 
kunnen begrijpen, gaat paragraaf 5.2 eerst kort in op enige algemene veran-
deringen rond kennis, organisaties en ict. Daarna wordt vanuit dit kader 
ingezoomd op vormen van e-werken (paragraaf 5.3). Vervolgens bespreken 
we in paragraaf 5.4 enige mogelijke gevolgen van samenwerken in netwer-
ken, dat wil zeggen ‘op afstand’, voor de werksituatie van e-werkenden en 
besteden we aandacht aan leereffecten en aan het vraagstuk van het ongelij-
ke profijt. Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting en enige conclusies.

�.2 Kennis, organisaties en ict

Er zijn hoe langer hoe meer banen met opvallende vernieuwingen in de ma-
nier waarop er gewerkt wordt. Steeds meer bestaat werken uit informatie-
uitwisseling en kenniscreatie in wisselende sociale netwerken met behulp 
van elektronische communicatienetwerken (Andriessen en Vartiainen 2005). 
Voor een goed begrip van deze ontwikkelingen is een korte verkenning van 
de veranderingen op het gebied van kennis, organisaties en ict van belang.

Kennis
De belangrijkste sociaaleconomische ontwikkeling is ongetwijfeld de op-
komst van de kenniseconomie. Arbeid komt steeds minder voor in de land-
bouw en de industrie en steeds meer in de dienstverlening. Enerzijds gaat 
het bij deze laatste om materieel georiënteerde diensten als het transport en 
de detailhandel, anderzijds en vooral om immateriële diensten waar infor-
matieverwerking een cruciale rol speelt. Banken en adviesbureaus zijn hier-
van voorbeelden. Ook beroepen zijn op dezelfde wijze veranderd. Zelfs in 
traditionele sectoren als de landbouw en de industrie zijn beroepen steeds 
meer gericht op informatieverwerking. Elders is deze gelijktijdige sectorale 
en beroepsmatige ontwikkeling gericht op informatie en kennis de dubbele 
kwartairisering genoemd (Van der Laan en De Haan 2005). Tegelijker-
tijd is de aard van de kennis veranderd. Zo kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen verdieping en verbreding van kennis (Lindbeck en Snower 
2000). Beide beïnvloeden het kennisaanbod en het gebruik van ict. Ken-
nisverdieping betreft de toename van gecodificeerde, dat wil zeggen vastge-
legde expliciete, kennis (know what), zoals weerspiegeld in bijvoorbeeld een 
hogere opleiding of r&d. Opvallend is dat als we over kennis spreken, dit 
nog vaak wordt vereenzelvigd met deze gecodificeerde vorm van kennis. De 
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interesse gaat echter steeds meer uit naar impliciete kennisvormen (know 
how), dat wil zeggen inzichten en vaardigheden die moeilijker overdraag-
baar zijn (oecd 2000). Dit type kennis is van groot belang voor zaken als 
strategie, management, design, branding, klantentoewijding en marketing. 
Dit leidt tot kennisverbreding. Daarbij is het vaak essentieel om anderen bin-
nen of buiten de organisatie persoonlijk te ontmoeten. Communicatieve 
vaardigheden van werkenden moeten hierop zijn toegesneden. Dit geldt 
overigens niet alleen voor hoger maar ook voor lager opgeleiden. Syste-
matisch kennismanagement is bij dit alles van groot belang (Davenport en 
Prusak 1998). 

Terwijl de discussie over kennisverdieping en -verbreding vooral betrek-
king heeft op de kennis van individuen en organisaties, benadrukt talrijk 
onderzoek steeds meer het belang van de kennisomgeving voor de ontwik-
keling van kennis (Glaeser 1999). Het gaat dan om kennisexternaliteiten. 
Zo wordt de aantrekkelijkheid van locaties niet alleen afgeleid uit klassieke 
economische kenmerken als het opleidingsniveau van het arbeidsaanbod, 
maar ook uit de aanwezige condities voor de kennisoverdracht. Dit is ge-
relateerd aan de discussie over de rol van voorzieningen en andere buiten 
het individu of de organisatie aanwezige gebiedskenmerken (amenities) voor 
de economische groei. Gewoontes, instituties en cultuur worden daarvoor 
steeds belangrijker. Deze niet-marktfactoren beïnvloeden de economische 
groei en in het bijzonder de ontwikkeling van kennis. Vooral culturele faci-
liteiten zoals theaters en kunstmanifestaties worden verondersteld belang-
rijk te zijn voor de aantrekkingskracht op kenniswerkers en daarmee op de 
ontwikkeling van kennis. Vanzelfsprekend zorgen deze voorzieningen ook 
voor een prettig woonmilieu, maar hier gaat het vooral om de stimulerende 
rol van deze voorzieningen voor de kennisuitwisseling tussen organisaties 
en daarmee voor economische prestaties. Terwijl de economie meer cultu-
reel wordt, wordt de cultuur economischer. Verondersteld wordt dat ken-
niswerkers op locaties met een actief cultureel klimaat willen verblijven. 
Zo wordt erop gewezen dat steden met meer restaurants en meer cultu-
rele voorstellingen sneller zijn gegroeid (Glaeser et al. 2001). Dat is mede 
de reden waarom veel steden, ook in Nederland, zoveel aandacht besteden 
aan cultuur en aan de creatieve economie (zie ook Florida 2002). Kennisex-
ternaliteiten geven een impuls aan de verandering van de kennisstructuur 
van gebieden door de aantrekkingskracht op kenniswerkers te verhogen en 
door een extra impuls voor de uitwisseling van kennis te geven. Daardoor 
worden kennisexternaliteiten verondersteld het ict-gebruik in faciliterende 
zin extra, zij het indirect, te stimuleren. 
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Organisaties
Samenhangend met de ontwikkeling van de kenniseconomie verande-
ren organisaties ook. Van belang is vooral de trend naar projectorganisa-
tie, teamwerk en de grotere aandacht voor niet-technologische innovaties. 
Zowel bij het bouwen van een nieuwe fabriek als bij het ontwikkelen van 
nieuwe software worden deskundigen van verschillende pluimage in pro-
jectteams bijeengebracht om samen aan een opdracht te werken. Dit bete-
kent dat er veel tijdelijke en vooral ook ‘virtuele’ (op afstand) samenwerking 
plaatsvindt. Deze ontwikkeling hangt samen met het bredere fenomeen 
van de opkomst van niet-technologische en van diensteninnovaties. Terwijl 
het bij innovaties traditioneel vooral ging om technologische innovaties, 
zoals gemeten door het aantal octrooien, verschuift de aandacht naar niet-
technologische innovaties. Dit zijn innovaties zonder fysieke belichaming. 
De technologie wordt ‘zachter’ en hangt meer en meer af van samenwerking 
en daardoor van netwerken (Clement et al. 1998). Niet-technologische in-
vesteringen worden steeds belangrijker. Deze zijn gericht op de in de vorige 
paragraaf genoemde zaken als management, ontwerp of klantentoewijding. 
De kwaliteit van relaties en van marketing wordt essentieel.

Ook voor de industriële sector zijn deze niet-technologische innova-
ties belangrijk. In Nederland paste in 1998 al ongeveer 64 procent van de 
industriële ondernemingen niet-technologische innovaties toe (ggdc 
2005). Technologische innovaties alleen zijn niet genoeg voor de groei 
van industriële ondernemingen, omdat deze innovaties vaak niet direct in 
marktsterkte kunnen worden vertaald (Van der Laan 2001). Philips heeft 
hier tijden mee geworsteld: technisch goede producten, die echter niet of 
te weinig werden verkocht. Meer en meer worden ook de innovaties in de 
dienstensector belangrijk als bron van de economische groei (Den Hertog 
2000). Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn de stijl van de winkelin-
richting, nieuwe ontwerpen voor de dienstverlening, nieuwe hrm-technie-
ken of competenties en vaardigheden van werknemers. ict is daarbij vaak 
een noodzakelijke, hoewel niet een voldoende voorwaarde voor betere pres-
taties (Van Ark en De Haan 2003). 

ict
Zoals al in het inleidende hoofdstuk van dit boek aan de orde kwam, is 
ook ict voortdurend in ontwikkeling. Dit betreft in de eerste plaats de 
totstandkoming van nieuwe infrastructuren en diensten, zoals de verdere 
ontwikkeling van het internet en de integratie met telefonie, de ontwikke-
ling van mobiele verbindingen, een steeds grotere bandbreedte en integra-



 E-werkenden in netwerken �3

tie van systemen. In de tweede plaats ontwikkelt de benodigde apparatuur 
zich steeds verder. Zo worden pc’s en laptops steeds krachtiger, en komen 
er slimme mobiele telefoons, Pda’s, tablet-laptops, embedded intelligence of 
nieuwe interfaces. Ten derde ontwikkelen ook de softwaretoepassingen 
zich sterk, zoals te zien is in mogelijkheden tot gezamenlijke documentbe-
werking en agendabeheer, portalen, virtual reality, simulatietechnieken en 
programma’s die bijvoorbeeld aan de mobiele werker onderweg kunnen ver-
tellen of er een collega in de buurt is. 

De rol van ict wordt meer en meer in het perspectief van de kenniseco-
nomie geplaatst. Eind jaren negentig werd ict zelf nog als indicator van 
de kenniseconomie gebruikt. Het ging dan om zaken als ict-productie en 
-uitgaven, de mate van het gebruik van computers en van e-business (Go-
din 2006). De rol van ict is echter aan het verschuiven. Lag het accent eerst 
op de investeringen in of gebruik van ict zelf, nu wordt ict bezien in sa-
menhang met de genoemde organisatorische veranderingen en met de ont-
wikkeling van kennis in brede zin. Economische groei komt niet alleen tot 
stand door meer ict-investeringen op zichzelf, maar alleen als die samen-
gaan met op die ict afgestemde gelijktijdige veranderingen in de kennis en 
de organisatie. De integratie van ict, organisatie en kennis komt ook naar 
voren in verschillende onderzoeken gericht op de interactie en coördinatie 
van interne en externe virtuele groepen en netwerken. De volgende para-
grafen gaan hierop nader in.

�.3 E-werkvormen

In deze paragraaf worden vier vormen van e-werk behandeld, namelijk vir-
tuele teams, mobiele teams, virtuele en gelokaliseerde kennisnetwerken 
(zie tabel 5.1). De nadruk ligt daarbij op de wijze waarop werkenden met 
gebruikmaking van ict in netwerken deelnemen. Dat is een andere invals-
hoek dan die in hoofdstuk zes rond het onderwerp telewerken wordt ge-
hanteerd. Daar staat de plaats van uitvoering van het werk centraal. Deels 
komt dat ook hier aan de orde, maar hier is de invalshoek de vorm en aard 
van de netwerken. Op voorhand dient te worden benadrukt dat het bij de in 
tabel 5.1 genoemde e-werkvormen gaat om een zekere stereotypering. In de 
praktijk van het e-werk overlappen de vormen. 
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Tabel �.1 Kenmerken van vier e-werkvormen
E-werkvorm Activiteit Ruimtelijke 

vorm

Locatie

e-werkenden

virtuele teams doelgericht gespreid statisch

mobiele teams doelgericht gespreid dynamisch

virtuele kennis-

netwerken

niet-doelgericht gespreid statisch

gelokaliseerde 

kennisnetwerken

niet-doelgericht gelokaliseerd dynamisch

We kijken voor elke van de vier in tabel 5.1 genoemde e-werkvormen naar 
drie zaken. Ten eerste of de contacten zich al dan niet richten op min of 
meer duidelijk omschreven taken. Wordt er bijvoorbeeld samengewerkt aan 
een specifieke taak? Ten tweede kijken we naar de ruimtelijke vorm van de 
samenwerking. Is men over het land of over de wereld verspreid of zit men 
zodanig dicht bij elkaar dat men elkaar veelvuldig fysiek ontmoet. Een der-
de dimensie is de dynamiek. Is de locatie waar het werk wordt uitgevoerd, 
steeds dezelfde of wisselt deze juist sterk? Dit laatste kan zich op meerdere 
schaalniveaus afspelen. Het kan gaan om frequent wisselende locaties bin-
nen één of meer landen, maar ook binnen een stadsgewest. 

In virtuele teams werken de deelnemers aan een gezamenlijk doel, ze zijn 
ruimtelijk gespreid, soms zelfs mondiaal, maar ieder van de deelnemende 
e-werkenden bevindt zich meestal op een vaste plaats. Bij mobiele netwer-
ken, die ook sterk doelgericht zijn, is de ruimtelijke vorm eveneens gespreid, 
maar de deelnemers wisselen voortdurend van ‘werkplaats’. In de virtuele 
en de gelokaliseerde kennisnetwerken werkt men niet aan een gezamenlijk 
doel, maar is men vooral geïnteresseerd in kennisuitwisseling.	 In virtu-
ele kennisnetwerken is men ruimtelijk gespreid, ook weer soms mondiaal, 
maar bevindt ieder zich veelal op een vaste locatie. De vierde vorm van de 
door ict ondersteunde kennisnetwerken is sterk lokaal gebonden, maar 
heeft binnen deze beperkte ruimte van bijvoorbeeld een stad wel een meer 
dynamisch karakter. Werkenden wisselen op wisselende plaatsen kennis 
uit met werkenden van andere organisaties. Voordat we ingaan op de moge-
lijke gevolgen voor e-werkenden binnen deze netwerken, geven we een korte 
beschrijving van deze netwerkvormen.

Virtuele teams
Een virtueel team is – net als andere teams – een groep mensen die met el-
kaar aan een taak werken. Anders dan conventionele teams overschrijdt een 
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virtueel team grenzen van ruimte, tijd, organisatie en vaak cultuur, gehol-
pen door ict (Lipnack en Stamps 2000). Doordat er virtueel samengewerkt 
wordt, zijn de kosten voor arbeidstijd en afstand minder en daardoor is de 
fysieke afstand minder beperkend voor het onderhouden van contacten: 
een liberaliserend effect, samengevat als de death of distance of de weightless 
economy. Verondersteld wordt dat de productie van werkenden dan over-
al kan plaatsvinden. Vele voorbeelden van virtuele teams zijn te noemen, 
zoals ontwerpteams bij multinationals, outsourcing van dataverwerking 
naar India; thuiswerkende groepen verzekeringsagenten en internationale 
onderzoeksnetwerken (zie Andriessen en Vartiainen 2007). Maar komen 
die groepen feitelijk nu al zoveel voor? Een in de Europese Unie uitgevoerde 
enquête toonde aan dat meer dan een derde van de werknemers voor hun 
werk e-mail of internet gebruikt om contact te onderhouden met anderen 
op afstand (Gareis et al. 2005). 

Mobiele teams
Mobiele teams hebben ook een gespreide ruimtelijke vorm. Veel leden van 
deze teams hebben geen vaste werklocatie. Mobiel werk wordt niet alleen uit-
gevoerd door hoger geschoolde mobile professionals, zoals it-systeembouwers 
of consultants die korte of langere tijd bij een andere organisatie verblijven. 
Ook blue collar workers als loodgieters, elektriciens, bouwvakkers of onder-
houdsmonteurs werken mobiel (Brodie en Perry 2001). Een voorbeeld van dit 
type mobiele teams is bijvoorbeeld te vinden in thuiszorgteams in het spaar-
zaam bewoonde noorden van Zweden. De verpleegkundigen daar wisselen 
onderling en met hun centrale kantoor informatie uit via een zaktelefooncom-
puter. Dat betreft dan niet alleen gewone telefoongesprekken, maar ook de 
uitwisseling van bezoekverslagen, patiënteninformatie of een werkplanning.

Naast het reisgedrag van forensen, neemt deze mobiliteit onder werken-
den duidelijk toe (Gareis et al. 2005). Het einde van de groei is nog niet in 
zicht, want volgens Avanade (2006) zullen Europese organisaties de komen-
de drie jaar flink investeren in mobiliteit. Die investeringen zijn onder meer 
noodzakelijk om de benodigde kantoorruimte te reduceren (flexplekken). 
Natuurlijk zijn er altijd mobiele beroepen geweest, zoals vertegenwoordi-
gers of vrachtwagenchauffeurs. Maar het aandeel van nieuwe mobiele be-
roepen en de omvang van de bestaande neemt toe. Er bestaan ten minste 
vijf soorten mobiele e-workers (Lilischkis 2003):
–  On-site movers blijven op het terrein van hun organisatie, maar lopen daar 

wel veel rond, zoals ziekenhuisartsen of medewerkers die in verschillen-
de delen van hun bedrijf vergaderen.
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–  Pendulums werken wisselend op twee locaties, zoals op kantoor en thuis. 
–  Carriers zijn de traditionele transporteurs, zoals vrachtwagenchauffeurs, 

stewardessen en treinconducteurs.
–  Yo-yo’s gaan regelmatig vanuit huis of hun kantoor naar elders: zakenlie-

den op zakenreis en ict-ontwikkelaars en -consultants. 
–  Nomaden werken min of meer permanent op wisselende plaatsen en ver-

plaatsen zich regelmatig van de ene naar de andere locatie. Voorbeelden 
zijn thuisverplegers en onderhoudsmonteurs.
Vooral de laatste twee soorten mobiele e-workers, de yo-yo’s en de noma-

den, zijn in opkomst en weerspiegelen in het bijzonder de mobiele e-worker. 
Steeds vaker houden e-werkenden intensief contact met elkaar en met het 
centrale kantoor via de telefoon en een computernetwerk. Nederland is een 
van de top mobiele landen in Europa, met 46 procent van de werkenden die 
zeker een paar uur per week voor hun werk onderweg zijn. Gemiddeld is dat 
in Europa 28 procent, en 32 procent in de Verenigde Staten. Een deel van 
deze mobiele werknemers vormt een aparte categorie: de ‘intensief mobiele 
e-workers’. Deze zijn meer dan tien uur per week op pad en gebruiken on-
derweg computerverbindingen vooral voor het zenden en lezen van e-mail, 
maar ook om op het internet te surfen en contact te leggen met het intranet 
van hun bedrijf. Het aandeel in de beroepsbevolking van deze intensief mo-
biele e-workers in Nederland staat dicht bij het Europese gemiddelde van 
4 procent in 2002 (in de vs 6%). In 1999 bedroeg dit aandeel nog slechts 1,5 
procent. Dit betekende dus voor deze drie jaren bijna een verdrievoudiging. 

Virtuele kennisnetwerken
Sinds het begin van de jaren negentig hebben ook de virtuele kennisnetwer-
ken in organisatieland furore gemaakt. Een andere naam voor dit fenomeen 
is ‘communities of practice’. Dat zijn groepen meestal hoger geschoolde wer-
kenden die geografisch en organisatorisch gespreid werken, een gemeen-
schappelijke interesse hebben en regelmatig vooral impliciete kennis delen, 
zonder dat men aan een gezamenlijke taak werkt. Sinds tien à vijftien jaar 
proberen vele, vooral grote bedrijven dergelijke kennisnetwerken systema-
tisch van de grond te krijgen (zie bijvoorbeeld Wenger et al. 2002). Deze 
kennisnetwerken zijn zowel binnen als tussen organisaties te vinden. Juist 
in kennisintensieve organisaties lijkt het nut van kennisnetwerken bijna van-
zelfsprekend. Toch kost het succesvol functioneren vaak grote inspanningen. 
Het blijkt niet altijd gemakkelijk om gespreide kennisgroepen op te richten 
en vooral actief te houden. Ze zijn vaak nogal losjes en informeel van aard en 
vertonen grote verschillen in deelname (Bogenrieder en Nooteboom 2004). 
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Ondanks een grote verscheidenheid aan virtuele kennisnetwerken kan er 
toch een aantal basistypen worden onderkend, waarbij het ene een meer 
formele strategische positie heeft, een ander heel informeel werkt en sterk 
afhankelijk is van directe ontmoetingen en een derde type groot van om-
vang is en vooral via het internet communiceert. Die typen functioneren 
heel verschillend en het vraagt heel verschillende voorwaarden om ze actief 
aan de gang te houden (Andriessen 2006b). 

Gelokaliseerde kennisnetwerken
Zoals geschetst worden steeds meer niet-technologische innovaties, kennis-
verbreding en de kennisomgeving van belang. Dit komt vooral tot uiting in 
zogenoemde ‘gelokaliseerde kennisnetwerken’, dat wil zeggen losjes gekop-
pelde individuen en organisaties in een bepaald beperkt gebied, die via per-
soonlijke, op vertrouwen gebaseerde relaties markt-, product- en context-
gerelateerde kennis uitwisselen (Lambregts 2006). De aanwezigheid van 
dergelijke kennisnetwerken in Amsterdam droeg zo bijvoorbeeld bij aan 
de beslissing van Philips om het hoofdkantoor daar naartoe te verplaatsen. 
De marktgerelateerde kennis betreft onder andere niet-publieke informatie 
rond mogelijke tenders. Ook productgerelateerde kennis wordt vaak in in-
tensieve contacten met klanten ontwikkeld. Contextgerelateerde informa-
tie, zoals die wordt gebruikt door headhunters, vraagt ook om persoonlijke 
relaties en veelal om een lokale inbedding. Onderstreept moet worden dat 
de uitwisseling van kennis en de contacten tussen de deelnemers van het 
netwerk niet alleen toevallig tot stand komen tijdens bijvoorbeeld een café-
bezoek, maar vaak het gevolg zijn van doelgericht gedrag, ook in informele 
settings.

Het belang van deze kennisnetwerken sluit aan bij de theorie rond ken-
nis en regionaal-economische groei (Gaspar en Glaeser 1998). Rosenthal en 
Strange (2001) maken in dit kader een onderscheid tussen kennisaanbod en 
kennis spillover. Voor het kennisaanbod zijn kenniswerkers belangrijk. Ver-
ondersteld wordt dat organisaties zich richten op de locatievoorkeur van 
deze belangrijke productiefactor (Van Oort et al. 2003). Dit kennisaanbod 
is vooral aanwezig in de grootstedelijke gebieden. Voor werkgevers die naar 
deze groep kenniswerkers zoeken, is een locatie dicht bij deze werkenden 
aantrekkelijk. Een uitbreiding van deze aanbodbenadering benadrukt de 
kennis spillover. Als het aanbod van kenniswerkers aanwezig is, verhoogt 
die ruimtelijke concentratie de kansen voor interactie en kennisversprei-
ding, dus voor spillover (Glaeser 1999). Dat maakt kenniswerkers produc-
tiever (Ciccone 2002). Spillover verlaagt de kosten om kennis te verkrijgen 
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(Simon en Nardinelli 2002). Vooral face-to-facecontacten en netwerken 
zijn hierbij van belang. Het empirisch onderzoek naar kennis spillover geeft 
aan dat het ruimtelijke bereik hiervan klein is en dat stedelijke grenzen 
daarbij zelden worden overschreden (Acs 2002). 

Voorzieningen die belangrijk zijn voor kenniswerkers, zoals theaters, 
musea, kunstgalerijen, restaurants en onderwijsfaciliteiten, zijn vooral in 
grotere steden te vinden. Glaeser et al. (2001) constateren een toenemende 
vraag naar deze stedelijk gebaseerde condities. Kennisexternaliteiten wor-
den vaak gemeten door het werkgelegenheidsaandeel van de creatieve indus-
trie in de totale werkgelegenheid (Manshanden et al. 2004). Het betreft de 
kunsten, de culturele industrie en creatieve commerciële diensten als recla-
me- en architectenbureaus. Werkgelegenheid in de creatieve industrie is in 
Nederland vooral in de noordvleugel van de Randstad en dan weer vooral 
in Amsterdam te vinden. Het komt echter ook op andere locaties verspreid 
over het land voor (Raspe et al. 2004). ict ondersteunt deze gelokaliseer-
de kennisnetwerken niet alleen bij de productieactiviteiten zelf, maar ook 
bij het snel informatie uitwisselen en het leggen van (informele) contacten 
(Gaspar en Glaeser 1998; Van der Laan 2001). 

�.4 E-werkenden in netwerkorganisaties

Wat zijn nu de mogelijke gevolgen van de ontwikkeling van de verschillende 
netwerkvormen voor werkenden en weten we hier al voldoende van? Deze 
vragen spitsen wij toe op drie aspecten: de gevolgen voor de werksituatie van 
werkenden, techniek en leereffecten, en het ongelijke profijt voor verschil-
lende groepen op de arbeidsmarkt. Omdat de kennis hierover nog beperkt 
is, zijn deze gevolgen nog niet geheel zeker. Het volgende is dan ook voor 
een deel verkennend dan wel hypothetisch van karakter. 

De werksituatie van e-werkenden
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de mogelijke gevolgen van verschillende 
netwerkvormen voor de werksituatie van werkenden zoals deze uit de lite-
ratuur naar voren komen. Een + in de tabel betekent dat een positief effect 
is te verwachten. Een - duidt op een negatief effect. Wanneer er geen effect 
valt te verwachten of er zowel positieve als negatieve effecten zijn, wordt dit 
met een +/- aangeduid. Deze verwachtingen zijn grotendeels gebaseerd op 
de bestaande literatuur (in het bijzonder Lipnack en Stamps 2000; Kiesler 
en Cummings 2002; Martins et al. 2004; Hertel et al. 2005; Matzat 2005). 
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Bij ontbrekende, elkaar tegensprekende of geringe informatie (geldt voor 
een klein deel van de cellen) is een educated guess gemaakt. 

In virtuele teams, mobiele teams en in virtuele kennisnetwerken zijn 
groepsprocessen minder gemakkelijk te organiseren. Tabel 5.2 laat zien 
dat dit naar verwachting gevolgen heeft voor verschillende zaken. Ten eer-
ste voor de awareness. E-werkenden weten vaak minder goed hoe de stand 
van zaken bij anderen is. Onduidelijk is dan wie precies aan het project 
werkt, waar men momenteel mee bezig is, hoever het project is en hoe de 
werkomstandigheden van de andere teamleden zijn. Ten tweede de shared 
understanding. Het is vaak lastig om, zowel letterlijk als figuurlijk, dezelfde 
taal te spreken, elkaar werkelijk te begrijpen en dezelfde normen te delen. 
Door dit alles is teambuilding moeilijker. Er is minder snel een wij-gevoel, 
onderling vertrouwen en een teamspirit. De zegswijze ‘uit het oog, uit het 
hart’ geldt hier sterk. Daar de awareness en shared understanding minder 
zijn en er minder sprake is van een groepsgevoel, is ook het coördineren 
en leidinggeven moeilijker dan in de situatie waar leiding en werkenden 
elkaar regelmatig op de werkvloer ontmoeten. Deze problemen kunnen 
leiden tot ruzies en slechte producten en dan is er veel minder animo om 
de volgende keer weer samen te werken. Men trekt dan ook vaak de con-
clusie dat volledig virtueel of mobiel samenwerken wel kan voor kortere 
tijd en voor eenvoudige taken. Maar, zo is de gedachte, voor ingewikkelder 
taken, zoals creatief werk, conflictueuze problemen oplossen of lángere sa-
menwerking, moet je elkaar toch regelmatig ontmoeten. Vaak gaan online 
contacten samen met offline contacten en werken weinig groepen volledig 
virtueel samen (Matzat 2005). In gelokaliseerde kennisnetwerken treden 
wel veelvuldig face-to-facecontacten op. In die zin kunnen de awareness, 
shared understanding en een groepsgevoel eerder groeien. Omdat deze 
netwerken echter minder doelgericht zijn en gebaseerd zijn op individuele, 
soms toevallige contacten (het netwerken), speelt het doelgericht leiding-
geven een minder grote rol. 

De uitwisseling van kennis in virtuele en mobiele teams richt zich veelal 
op afgebakende onderwerpen die aan een specifieke taak zijn verbonden. 
De uitwisseling van gecodificeerde kennis is daarbij goed mogelijk, maar 
is bij impliciete kennis moeilijker. De mogelijkheid tot kennisuitwisseling 
wordt in tabel 5.2 daarom deels positief, deels negatief gewaardeerd (+/-). 
Bij de virtuele kennisnetwerken (communities of practice) liggen de zaken 
juist andersom. Daar wordt juist meer impliciete kennis uitgewisseld. Uit 
de verschillen tussen sterk en zwak doelgerichte groepen blijkt dat niet zo-
zeer ict van belang is, maar vooral de inhoud en het doel van de samenwer-
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king. In gelokaliseerde kennisnetwerken blijkt de uitwisseling van zowel 
gecodificeerde als impliciete kennis relatief eenvoudig te zijn.

Tabel �.2 Mogelijke gevolgen van de netwerkvormen voor e-werkenden
Virtuele 

teams

Mobiele 

teams

Virtuele kennis-

netwerken

Gelokaliseerde 

kennisnetwerken

Awareness - - - +

Shared understanding - - - +

Teambuilding - - - +

Leiding geven - - - +/-

Kennisuitwisseling +/- +/- +/- +

Flexibiliteit + + + +

Werkautonomie + + + +

Werkinteresse + + + +

Belang persoonlijke 

omgangsvormen

- + - +

Belang status - + - +

Reizen = status en fun - +/- - +/-

Isolatie +/- - +/- +

Effecten: + = positief; - = negatief; +/- = geen effect of per saldo moeilijk te bepalen

Door samenwerking in netwerken kunnen flexibiliteit en autonomie van 
werkenden toenemen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de interesse in 
het werk toeneemt, deels ten gevolge van de autonomie, deels ook door het 
samenwerken met mensen met een andere achtergrond. Voorts is gebleken 
dat, in het bijzonder in virtuele teams en in virtuele netwerken, omgangs-
vormen en statusverschillen een minder grote rol spelen. Dit in tegenstel-
ling tot mobiele teams en gelokaliseerde kennisnetwerken, waar directe 
face-to-facecontacten met de klant of met werkenden in andere organisaties 
een rol spelen. In virtuele teams en kennisnetwerken kunnen wel virtuele 
omgangsvormen een rol spelen en kan er zich virtuele status ontwikkelen 
op basis van bijvoorbeeld de kwalitatieve inbreng in die virtuele samenwer-
king (Matzat 2005).

Een aparte categorie van effecten van netwerken voor werkenden betreft 
de fysieke mobiliteit. Werkenden vinden reizen tot op zekere hoogte leuk 
en het verschaft ook status om regelmatig naar het buitenland te reizen. Bij 
goed functionerende virtuele teams en kennisnetwerken kan dit reizen ver-
minderen, wat de arbeidsbeleving op dit punt wellicht negatief beïnvloedt. 
Ten slotte, maar zeker niet onbelangrijk, dient nog gewezen te worden op 
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de geïsoleerde positie waarin werkenden kunnen komen te verkeren. Voor-
al bij mobiele teams dreigt dit gevaar, zeker als men nauwelijks meer op het 
hoofdkantoor komt, men alleen via de e-mail informatie uitwisselt en dage-
lijks de taakopdrachten digitaal ontvangt.

Samenvattend blijkt uit tabel 5.2 dat rond veel e-werkenden groepsproces-
sen minder gemakkelijk zijn te organiseren. Vooral ten aanzien van het op 
gang brengen en houden van het samenwerken, het leidinggeven en het uit-
wisselen van kennis zijn diverse moeilijkheden te constateren. Daarentegen 
kunnen zaken die samenhangen met de flexibiliteit, autonomie en interesse 
in het werk, gaan toenemen. De effecten rond de omgangsvormen, status, 
het reizen en isolatie verschillen sterk per netwerkvorm.

Techniek en leereffecten
Als we tabel 5.2 overzien, blijkt dat de gelokaliseerde netwerkvorm er posi-
tiever uitspringt ten opzichte van de andere vormen. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat organisaties dan maar voor de gelokaliseerde netwerkvormen 
zouden kunnen kiezen, want de functie daarvan is heel anders dan die van 
de andere werkvormen. De aard en ontwikkeling van een product waar-
voor bijvoorbeeld internationale samenwerking nodig is, vereist een virtueel 
team, ook al is dit een complex gebeuren. De gedachtegang dat een derge-
lijke samenwerking ook veel face-to-facecontact en dus veel reizen nodig 
maakt, is echter niet noodzakelijk juist. Er zijn voldoende aanwijzingen dat 
medewerkers in de loop van de tijd heel goed kunnen leren om met de nade-
len van een virtuele setting om te gaan (Lipnack en Stamps 2000; Martins 
et al. 2004; Hertel et al. 2005). Bovendien lijkt het erop dat men weliswaar 
tegenover de leiding of tegenover onderzoekers graag kláágt over die onper-
soonlijke virtuele communicatie, maar dat de onderlinge verhoudingen (op 
afstand) even persoonlijk kunnen zijn als bij directe contacten (Sivunen, in 
druk). 

Er zijn dan ook andere barrières voor volledige virtuele samenwerking 
dan de vermeende gebrekkige communicatie. Een eerste hiervan is het ont-
breken van de benodigde vaardigheden en gewenning. Men is nog niet ge-
wend aan virtueel samenwerken en beschikt nog onvoldoende over de vaar-
digheden en nieuwe vormen van leidinggeven daarvoor. Een tweede reden 
is het gebrek aan kennis van en vaardigheden met de nieuwste technieken. 
Men geeft vaak af op de techniek, maar is onbekend met wat er de laatste ja-
ren beschikbaar is gekomen aan goede hulpmiddelen. Ten derde ontbreekt 
vaak een duidelijk organisatorisch beleid. 
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Het voorgaande betekent dat als de voorwaarden voor het virtueel wer-
ken verbeterd worden, ook de mogelijkheden beter kunnen worden benut. 
Technische verbeteringen in ict en een grotere vaardigheid in het gebruik 
daarvan zijn gewenst. Het kan dan gaan om betere videoverbindingen en 
mobiele voorzieningen of de integratie van diverse ict-diensten. Ook kan 
gedacht worden aan betere software waarmee samen aan documenten kan 
worden gewerkt, of aan het bedrijfsmatig inzetten van chatprogramma’s en 
instant messaging, platforms om verschillende bedrijven – ook in verschil-
lende landen – beter met elkaar te laten communiceren en een betere bevei-
liging van de uitwisseling van gegevens. De ontwikkeling van de technolo-
gie zal overigens niet automatisch structurele oplossingen bieden. Andere 
zaken zijn eveneens nodig. Voorbeelden hiervan zijn betere vaardigheden 
in het leidinggeven aan virtuele teams, met grote aandacht voor de vaak cul-
turele verschillen van groepsleden en op de situatie gericht overleg. Nodig is 
ook een verbetering van de training in sociale vaardigheden van teamleden, 
zoals openstaan voor onbekende anderen, weet hebben van culturele ver-
schillen en omgaan met onzekerheid. 

Ongelijk profijt
Een belangrijke vraag is welke categorie werkenden nu meer of minder van 
het e-werk profiteert. Hoewel de discussie over de kenniseconomie alle aan-
dacht naar zich toe lijkt te trekken, is sociale ongelijkheid een thema dat 
zeker niet van het toneel is verdwenen (De Gier 2006). Niet iedereen kan en 
wil de technologische en organisatorische ontwikkelingen bijhouden. Dit 
probleem van de selectieve uitwerking van de veranderingen staat bekend 
als de skill biased change (Van der Laan en De Haan 2005). De bias heeft 
dan betrekking op de scheve verdeling van de voor- en nadelen van de ver-
anderingen over verschillende opleidingscategorieën. Enerzijds gaat het om 
de effecten van technologische veranderingen, anderzijds om de effecten 
van organisatorische veranderingen. De technologische selectiviteit staat 
bekend als de skill biased technological change en het organisatorische aspect 
betreft de skill biased organizational change. Technologische en organisato-
rische veranderingen zijn overigens met elkaar verbonden. De uitkomsten 
voor de structuur van de werkgelegenheid naar opleiding moeten dan ook 
gelijktijdig vanuit deze beide perspectieven worden bekeken. 

Wat betreft de skill biased technological change worden vaak vier verschil-
lende effecten van de introductie van ict op de opleidingsstructuur van de 
werkgelegenheid onderscheiden: upgrading, downgrading, dualisering en 
selectiviteit. De eerste, upgrading-visie, ook wel regradatie genoemd, veron-
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derstelt een positieve samenhang tussen introductie van ict en het aandeel 
hoger opgeleiden: nieuwe technologie behoeft meer kennis. Tegengesteld 
aan deze upgrading-visie is het downgrading-perspectief, waarbij wordt ver-
wacht dat ict juist leidt tot lagere scholingseisen. De toepassing van ict 
vooral voor nieuwe procestechnologieën zou dan het denkwerk overne-
men, waardoor er alleen simpele controle en ondersteunende activiteiten 
resteren. Een hoger niveau van scholing is dan ook niet nodig. Een derde 
opvatting over de effecten van nieuwe technologie is de dualisering of pola-
riseringsthese. In deze visie wordt verwacht dat vernieuwing zowel hoger als 
lager opgeleiden bevoordeelt, terwijl het middenkader tot de verliezers gaat 
behoren. Hoger opgeleiden worden meer gevraagd door een toename van de 
complexiteit van de besluitvorming, en door de automatisering van routine-
matige handelingen kan worden volstaan met de inzet van lager opgeleiden. 
Het middenkader verliest, doordat de noodzaak van toezicht afneemt, hun 
activiteiten worden geautomatiseerd en zij te weinig opleiding en vaardig-
heden bezitten om te worden betrokken bij de besluitvorming in snel wis-
selende en complexe situaties. Het vierde perspectief (selectiviteit) houdt in 
dat het optreden van down- of upgrading dan wel dualisering afhankelijk 
is van vele, soms tegengestelde, soms elkaar versterkende deelprocessen. De 
effecten van technologische vernieuwing zijn verschillend voor sectoren en 
groepen. Aspecten die hier een rol spelen, zijn bijvoorbeeld de product- of 
procestechnologie, het technologische niveau, de ondernemingsstrategie en 
de fase in de levenscyclus van de innovatie.

Er bestaan ook verschillende visies op de invloed van organisatorische ver-
anderingen op de opleidingscategorieën van werkenden: de skill biased or-
ganizational change (Caroli 2001). Organisatorische veranderingen zouden 
onder meer effect hebben op decentralisering, waarbij de besluitvorming 
wordt verplaatst naar lagen dichter bij de werkvloer. Allerlei tussenliggende 
managementniveaus zouden overbodig worden. Dit zou de betrokkenheid 
en autonomie van werkenden op de werkvloer stimuleren. Ook de opkomst 
van het werken in teams is van belang. Daarbij wordt de tayloristische speci-
alisering afgewezen. Dit maakt het onder meer mogelijk om de kwaliteit van 
de productie te verbeteren. Wel is meer onderlinge communicatie noodza-
kelijk. Ten slotte wordt vaak gewezen op multitasking. Werkenden voeren 
meerdere taken uit en/of rouleren tussen verschillende taken, wat dus de 
inhoud van arbeid verandert. De verwachting is dat deze organisatorische 
veranderingen, die vaak gelijktijdig optreden, zullen leiden tot een upgra-
ding van de opleidingsstructuur. 

Uit empirisch onderzoek blijkt dat, hoewel er in grote lijnen sprake is 
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van een upgrading van de werkenden, er tegelijkertijd een grote verschei-
denheid aanwezig is (Tijdens en Steijn 2003; Borghans en Ter Weel 2003). 
Dit is afhankelijk van vele, soms tegengestelde, soms elkaar versterkende 
deelprocessen. Niet alleen hangen effecten samen met ict zelf, maar treden 
organisatorische veranderingen tegelijkertijd op. Deze samenhang tussen 
technologische en organisatorische veranderingen is op verschillende wij-
zen onderzocht, maar de bevindingen daarvan zijn niet altijd eensluidend. 
De vraag welke categorie werkenden nu meer of minder profiteert van de 
ontwikkeling van de verschillende soorten netwerken, is dan ook voorals-
nog niet beantwoord. 

�.� Samenvatting en conclusie

Er zijn steeds meer bedrijven die de manier van werken vernieuwen. Werk-
nemers gebruiken ict steeds meer in wisselende sociale netwerken. Dit 
dient begrepen te worden vanuit de veranderingen in kennis, organisaties 
en ict. Wat de kennis betreft, is er naast kennisverdieping, sterk gericht op 
gecodificeerde kennis, ook kennisverbreding, waar onder meer communi-
catieve vaardigheden een rol spelen. Terwijl deze typen kennis verbonden 
zijn aan individuen en organisaties, wordt ook steeds meer het belang van 
de omgeving voor de ontwikkeling van kennis benadrukt. Samenhangend 
met deze ontwikkelingen veranderen organisaties. Het werk wordt meer 
in projecten en teams georganiseerd. Deze ontwikkelingen hangen op hun 
beurt weer samen met de opkomst van niet-technologische en dienstenin-
novaties. Ook ict verandert voortdurend. Naast nieuwe infrastructuren en 
diensten ontwikkelen apparatuur en softwaretoepassingen zich continu. 
ict wordt echter wel toenemend bezien in samenhang met de genoemde 
organisatorische veranderingen en met de ontwikkeling van kennis in brede 
zin. Netwerkvorming binnen en tussen organisaties speelt bij dit alles een 
belangrijke rol.

De positie van e-werkenden binnen verschillende soorten netwerken is 
in dit hoofdstuk op een rij gezet. De effecten voor werkenden en de rol van 
ict daarbij zijn voor vier typen netwerken uitgewerkt: virtuele en mobiele 
teams en virtuele en gelokaliseerde kennisnetwerken. Voor e-werkenden 
hebben deze netwerken verschillende gevolgen. Het blijkt dat processen bij 
veel groepen e-werkenden minder gemakkelijk zijn te organiseren. Het op 
gang brengen en houden van samenwerking, het leidinggeven en het uitwis-
selen van kennis zijn vaak moeilijk. Daarentegen kunnen zaken als flexibi-
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liteit, autonomie en interesse in het werk juist toenemen. De effecten rond 
de omgangsvormen, status, het reizen en isolatie verschillen sterk per net-
werkvorm.

Duidelijk is geworden dat de mogelijkheden beter kunnen worden be-
nut als de voorwaarden voor virtuele interactie verbeterd worden. Naast de 
ontwikkeling van de technologie zelf zijn hiervoor ook veranderingen in de 
aard van de kennis en organisaties nodig. Wat betreft het belangrijke vraag-
stuk van het ongelijke profijt van deze ontwikkelingen voor verschillende 
opleidingscategorieën op de arbeidsmarkt, moeten we constateren dat dit 
voorlopig nog niet beantwoord kan worden. Hoewel er in het algemeen op 
de arbeidsmarkt sprake is van een upgrading van de werkenden, blijken er 
steeds sterk van elkaar verschillende situaties te zijn. Dit hangt samen met 
veel, soms tegengestelde, soms elkaar versterkende deelprocessen. De be-
vindingen over de samenhang tussen technologische en organisatorische 
veranderingen zijn dan ook niet altijd eenduidig. 

Voor het onderzoek en beleid betekent dit dat, hoewel we zeker meer 
weten dan enkele jaren geleden, veel implicaties van nieuw ict-gebruik voor 
werkenden weer nieuw en onbekend zijn. Dat is hier uitgewerkt voor net-
werken. Terwijl we net gewend zijn aan verschillende vormen van ict en 
daarvan in grote lijnen ook de implicaties voor werkenden kennen, zorgen 
de voortgaande gezamenlijke ontwikkelingen van kennis, van organisaties 
en van de technologie voor nieuwe situaties en effecten voor werkenden. ict 
wordt daarmee nooit gewoon. 

Noot

1 Dit hoofdstuk is deels gebaseerd op Werken in Netwerken; nieuwe vormen van ar-
beid en organisatie (Andriessen 2006a).
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Jelle Attema, Koen Breedveld, Andries van den Broek, Pascale Peters 

�.1 De belofte van vooruitgang

De moderne tijd bracht de verwachting van vooruitgang: betere gezond-
heid, hogere opleiding, meer individuele ontplooiingskansen, meer wel-
vaart, meer eigen keuzes. Wat arbeid betreft, leefde er de verwachting dat 
nieuwe en efficiëntere productietechnieken tot gevolg zouden hebben dat 
er minder gewerkt hoefde te worden en dat het resterende werk leuker zou 
zijn (Slagter 1959). 

Tot op zekere hoogte hebben die ontwikkelingen zich ook daadwerke-
lijk voorgedaan. Het opleidingsniveau is gestegen, de welvaart is toegeno-
men, de levensverwachting is verlengd, het areaal aan producten en dien-
sten waaruit de consument kan kiezen is vergroot, en de arbeidstijden zijn 
minder lang dan voorheen. Toch kent de vooruitgang grenzen. Opleidings-
niveau en welvaart stegen, maar sociale ongelijkheden bleven. De kans te 
overlijden aan syfilis of tbc is tegenwoordig minimaal, maar groter werd de 
kans te overlijden aan welvaartsziektes (hart- en vaatziekten). 

Het arbeidsproces is door nieuwe productietechnieken fundamenteel 
veranderd. Arbeid is nu anders georganiseerd dan veertig, vijftig jaar terug. 
Veel werk is gemechaniseerd en geautomatiseerd. Denkwerk nam de plaats 
in van handenarbeid, cognitieve en sociale vaardigheden wonnen aan be-
lang ten opzichte van fysieke kracht en vaardigheden. 

De opkomst van ict heeft die processen versneld en geïntensiveerd. 
In amper twintig jaar veranderde de pc van een curiosum tot een cruciaal 
onderdeel van vrijwel ieder arbeidsproces. Hetzelfde geldt, in nog kortere 
tijd, voor de opmars van internet en andere vormen van mobiel dataverkeer 
(gsm, umts). Bits en bytes laten zich eenvoudig transporteren. Waar data 
de grondstof van het arbeidsproces zijn, wordt werk steeds minder afhan-
kelijk van tijd en ruimte, hetgeen werkenden in potentie meer vrijheid biedt 
te kiezen waar en wanneer men werkt. 

� ict en arbeid: over de verwachtingen van 
tijdwinst, tijdsoevereiniteit en leuker werk

 10�
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In deze bijdrage houden we enkele verwachtingen over de gunstige effecten 
van ict op het werk tegen het licht. Daarbij gaat het ons niet om arbeids-
productiviteit of concurrentiepositie, maar om de kwaliteit van het werk 
vanuit het perspectief van de werkenden. Drie aspecten van het werk pas-
seren de revue: de arbeidsduur, de arbeidsplek en de arbeidsvreugd. Cen-
traal staat de drieledige vraag in hoeverre de digitalisering van het arbeids-
proces tot gevolg heeft dat de arbeidsduur kan worden bekort, dat mensen 
de plaats en het tijdstip waarop ze werken, vrijer kunnen kiezen en dat het 
werk en het leven aangenamer worden. 

Eerst gaan we na in hoeverre de temporele vormgeving van arbeid sinds 
de introductie van ict is veranderd. Dan gaan we nader in op een veelge-
noemde specifieke tijdruimtelijke toepassing van ict in het arbeidsproces: 
het telethuiswerken. Tot slot inventariseren we hoe werkenden zelf de in-
vloed van ict op hun werk (en op hun leven) ervaren. Het hier bijeenge-
brachte materiaal is afkomstig uit drie bronnen.

�.2 ict en arbeid: tijdwinst en tijdsoevereiniteit?1

ict is niet meer weg te denken uit het arbeidsproces. Volgens het Tijdsbe-
stedingonderzoek werkt anno 2005 ruim 40 procent van de beroepsbevol-
king dagelijks meer dan 4 uur met een computer (figuur 6.12). Nog eens 22 
procent werkt eveneens dagelijks met een computer, maar minder dan 4 uur 
per dag, en weer 12 procent gebruikt op het werk wel een computer, maar 
niet dagelijks. In 2005 gebruikt slechts 23 procent van de beroepsbevolking 
op het werk nooit een computer. Vrouwen en lager opgeleiden zijn in deze 
groep oververtegenwoordigd3 (Van Damme et al. 2005). 

Naast dit computergebruik op de werkplek gebruikt 95 procent van de 
werkenden ook thuis de computer. Van die 95 procent gebruikt 27 procent 
de computer thuis dagelijks voor het werk. Onder degenen die dagelijks 
meer dan 4 uur op het werk de computer gebruiken, is dat zelfs 37 procent. 

Gemiddeld gebruiken werkenden de computer 3,2 uur per week in de 
vrije tijd. Degenen die op hun werk minimaal 4 uur per week achter de 
computer zitten, doen dat in de vrije tijd nog eens 3,5 uur per week. Wie de 
pc nooit voor zijn werk gebruikt, zit in de vrije tijd 2,7 uur per week achter 
de pc. Er is dus sprake van een accumulatie van computergebruik: wie op 
het werk veel achter de computer zit, doet dat ook meer in de vrije tijd (cf. 
Van Damme et al. 2005). 



Bron: scP (tbo 2005)

Figuur �.1  Computergebruik op of voor het werk, 20-�4-jarige werkenden, 200�

ict op het werk en lengte van arbeidstijd
Voor eerdere jaren dan 2005 beschikken we helaas niet over dezelfde cijfers 
over het gebruik van de computer voor het werk. We mogen aannemen dat 
dat gebruik enkele decennia geleden nog zeer beperkt was, en dat de pc op 
het werk sindsdien snel ingang gevonden heeft. Ter vergelijking: het pc-ge-
bruik in de vrije tijd van de Nederlandse bevolking (van 12 jaar en ouder) is 
in 2005 aanzienlijk met 3,8 uur per week, maar bedroeg in 1985 nog slechts 
0,1 uur per week (zie ook Van Damme et al. 2005: 45 en hoofdstuk 4 van dit 
jaarboek).  

De introductie van ict heeft geen grote verandering in de arbeidstijd tot 
gevolg gehad (tabel 6.1). De arbeidstijd van mensen met werk is anno 2005 
niet korter (of langer) dan in 1985 of 1975. 

Wel groeide de hoeveelheid tijd die burgers kwijt zijn aan hun totale ver-
plichtingen (behalve werk ook scholing en zorgtaken), sinds 1985 met ge-
middeld 5 uur per week (van 43,4 naar 48,6 uur per week, zie Breedveld, 
Van den Broek et al. 2006). De opmars van ict viel dus samen met een 
groeiende tijdsdruk. Die toegenomen drukte komt niet voor rekening van 
ict, maar is primair een gevolg van de gegroeide arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Dit betekende een groei van het aantal mensen dat betaald werk 
met zorgtaken moet combineren (Breedveld, Van den Broek et al. 2006). 

In dit verband is het van belang op te merken dat ict het in potentie 
gemakkelijker maakt om arbeid en zorg te combineren (zie volgende para-
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graaf over thuiswerken). Voor zover de opmars van ict heeft bijgedragen 
aan een efficiëntere inrichting van arbeidsprocessen, is die tijdwinst ingezet 
om de productiviteit te vergroten, niet om de arbeidstijd te verkorten.

ict en het tijdstip van werken
ict zou, zo werd verondersteld, arbeid losser maken van ruimte en tijd. 
Werk kan mee naar huis worden genomen en kan op andere tijdstippen 
worden verricht. Aan een dergelijke vrijheid om de tijd naar eigen believen 
te kunnen inrichten blijkt veel behoefte. Desgevraagd geeft in het Tijds-
bestedingonderzoek van 2005 86 procent van de bevolking van 12 jaar en 
ouder aan graag zelf te bepalen wanneer men activiteiten verricht. Tegelijk 
geeft echter 66 procent van die groep aan voor veel activiteiten een vast mo-
ment op de dag of de week te hebben. Blijkbaar impliceert de wens om tijd-
soeverein te zijn nog niet dat men er geen vaste ritmes en routines op na 
wenst te houden (vgl. Breedveld en Van den Broek 2003). 

Dat ict de arbeidstijd niet helemaal ‘footloose’ maakt, blijkt uit de tijd-
stippen waarop men werkt (figuur 6.2). Anno 2005 is de betaalde arbeid nog 
altijd in belangrijke mate geconcentreerd in de kantooruren van werkdagen. 
Er wordt nauwelijks meer in de avonden gewerkt dan in 2000, 1990 of 1980 
(althans niet naar rato van het aantal werkenden). 

Tabel �.1  Aantal gewerkte uren, arbeidsdeelname (percentage dat in de onder-
zoeksweek 12 uur of meer werkt) en aantal gewerkte uren (exclusief 
reistijd) van werkenden naar sekse, bevolking van 20-�4 jaar, 1�7�-
200� (in uren en procenten)

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

arbeidsduur 17,7 17,2 17,3 19,0 20,4 22,5 23,5

arbeidsduur mannen 29,2 26,9 26,3 27,8 29,9 31,1 31,0

arbeidsduur vrouwen  6,1  7,1  8,1  9,9 11,3 14,0 16,0

arbeidsdeelname (%) 48 47 48 53 56 63 65

arbeidsdeelname mannen (%) 77 71 69 72 76 80 76

arbeidsdeelname vrouwen (%) 18 22 25 32 36 47 53

arbeidsduur werkenden 36,2 35,4 35,3 35,3 35,4 34,4 35,6

arbeidsduur werkende mannen 37,9 37,4 37,6 38,3 38,9 38,6 40,2

arbeidsduur werkende vrouwen 29,1 28,5 28,8 28,3 28,5 27,5 28,9

Bron: scP (tbo ’75-’05)



Figuur �.2 Tijdstippen van werken, 1�80-200�

Naarmate men voor het werk vaker de computer gebruikt, zijn de mogelijk-
heden om zelf het werk in te delen groter. Van degenen die veel (dagelijks 
meer dan 4 uur) achter een pc werken, rapporteert 71 procent dat men in 
enige mate zelf de tijd kan indelen. Bij degenen die wel dagelijks voor hun 
werk achter de pc zitten, maar minder dan 4 uur, is dat 45 procent, en bij 
degenen die maar zelden de pc voor hun werk gebruiken, 24 procent. Men-
sen met een hoger opleidingsniveau hebben meer zeggenschap over hun ar-
beidstijden dan mensen met lagere opleidingsniveaus, maar de relatie tus-
sen de zeggenschap over arbeidstijd en het gebruik van computers op het 
werk is daar niet volledig op terug te voeren. ict lijkt, vanwege ander werk 
en/of andere supervisie daarop, gepaard te gaan met meer vrijheid voor wer-
kenden om baas over eigen tijd te zijn. 

Meer vrijheid wil echter nog niet zeggen dat men ook tot andere keuzes 
komt (cf. Baaijens 2006). Een nauwgezettere kijk op de tijdstippen waarop 
men in 2005 werkt, laat zien dat het gebruik van computers op het werk 
niet betekent dat er meer in de avonden wordt gewerkt (figuur 6.3).4 Veeleer 
is het tegendeel het geval: het aandeel werkenden dat overdag werkt, ligt het 
laagst onder degenen die op hun werk niet met een computer werken, en het 
hoogst onder degenen die het meest met een computer werken. Omgekeerd 
varieert ook het aandeel arbeid dat in de avond/nacht wordt verricht. Be-
trekken we er ook het weekend bij, dan blijkt het aandeel avond-, nacht- en 
weekeindwerk het laagst onder degenen die dagelijks meer dan 4 uur com-

Arbeid op dinsdag en zondag, bevolking van twaalf jaar en ouder 
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puters gebruiken op het werk, en het hoogst onder degenen die geen com-
puter gebruiken op het werk (8% resp. 17%, cijfers niet in tabel). De tussen-
groep – dagelijks minder dan 4 uur met de computer werkend – neemt een 
middenpositie in (14%5). Hoe meer men op het werk de computer gebruikt, 
hoe meer de arbeidstijden binnen de traditionele kantooruren vallen. 

Figuur �.3  Tijdstippen van werk op dinsdag, naar mate van pc-gebruik op het 
werk, 200�

�.3 Telethuiswerken als tijdbesparende strategie

ict maakt met tele(thuis)werken een grotere arbeidsflexibiliteit mogelijk, 
die zowel werkgevers als werknemers ten goede zou komen. In Ruimte voor 
Ritme, het eindadvies van de Stuurgroep Dagindeling, wordt telewerken ge-
noemd als mogelijke strategie om een betere balans tussen werk en privé te 
verkrijgen. Telewerken past in een nieuwe organisatiecultuur, waarin toe-
wijding en betrokkenheid van werknemers niet wordt beoordeeld op basis 
van aanwezigheid en waarin ruimte wordt gegeven voor het verrichten van 
zorgtaken (Stuurgroep Dagindeling 2003: 12). 

Telethuiswerken kan de efficiëntie en arbeidsproductiviteit van organi-
saties vergroten: werknemers hoeven minder te reizen en worden minder 
afgeleid tijdens het werk, hetgeen de werkconcentratie en motivatie ver-
groot. Voor sommige werkgevers biedt telethuiswerken een oplossing voor 
het huisvesten van hun uitdijende personeelsbestand. Maar in hoeverre lost 
telewerken die belofte ook daadwerkelijk in?
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Nederland, telethuiswerkland
Er kunnen drie vormen van telewerken worden onderscheiden (tabel 6.2). 
Telethuiswerken verwijst naar het thuis verrichten van betaalde arbeid in 
plaats van op de reguliere werkplek, waarbij de werknemer via ict in ver-
binding staat met de werkgever of opdrachtgever. Mobiel werken betreft 
werknemers die op locatie bij een externe opdrachtgever werken. Ten derde 
zijn er de vanuit huis werkende ondernemers. De focus in deze bijdrage ligt 
op de eerste en meest voorkomende vorm: telethuiswerken. 

Nederland is volgens een grootschalige internationaal vergelijkende stu-
die Europees koploper op het gebied van telethuiswerken (zie tabel 6.2). In 
2002 werkte één op de vijf Nederlandse werknemers in loondienst wel eens 
thuis. Van de werkende bevolking in loondienst werkte negen procent in de 
regel één dag of meer per week thuis (structureel, al dan niet substantieel), 
terwijl twaalf procent minder dan één dag per week thuis werkte (marginale 
thuiswerkers). Het relatief grote aandeel ‘marginale’ thuiswerkers weerspie-
gelt het ad-hoc-karakter van veel telethuiswerken. 

Tabel �.2  Typen telewerk in Europa en in de Verenigde Staten, 2002 (als % van 
de werkende beroepsbevolking)

Alle tele-

thuis-

werkers

Waarvan gemiddeld 1 

dag of meer in de week 

telethuiswerken

Mobiele 

werk-

nemers

Zelfstan-

dige thuis-

werkers

Alle telewer-

kers (exclu-

sief overlap)
Oostenrijk 6.7 2.0 3.7 5.7 13.8
België 7.5 2.2 2.4 2.5 10.6
Denemarken 17.7 2.6 2.7 2.9 21.5
Finland 15.7 4.7 6.2 3.2 21.8
Frankrijk 4.4 2.2 2.1 0.8 6.3
Duitsland 7.9 1.6 5.7 5.2 16.6
Griekenland 6.0 2.1 3.5 3.4 11.1
Ierland 6.0 0.5 4.2 3.3 10.9
Italië 2.5 0.8 5.5 2.6 9.5
Luxemburg 3.3 0.9 1.5 1.8 5.6
Nederland 20.6 9.0 4.1 5.0 26.4
Portugal 1.6 0.5 0.3 1.5 3.4
Spanje 2.3 0.3 0.8 2.0 4.9
Zweden 14.9 5.3 4.9 2.0 18.7
Verenigd Koninkrijk 10.9 2.4 4.7 4.5 17.3
eu 7.4 2.1 4.0 3.4 13.0
Zwitserland 11.4 4.2 7.6 2.2 16.8
Verenigde Staten 17.3 5.1 5.9 6.3 24.6

(N=5,901), gewogen data; eu-gemiddelden gewogen naar de eu15-populatie

Bron: sibis 2002, gPs (in Gareis 2002) ict en arbeid 11�
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Telethuiswerken binnen organisaties 
Niet alleen qua aandeel telethuiswerkers in de beroepsbevolking, maar ook 
qua aandeel telewerkende organisaties loopt Nederland op kop: 10 procent 
van de Nederlandse organisaties had aan het begin van deze eeuw een for-
meel telewerkbeleid (ies 2001). Anno 2003 voert 14 procent van de grotere 
private Nederlandse organisaties een formeel telewerkbeleid. Het aantal 
informeel telewerkende organisaties, waar telewerken niet formeel wordt 
ondersteund vanuit het hogere management, kwam uit op 55 procent. Bij 31 
procent van de organisaties werd thuiswerken in het geheel niet toegestaan 
(Peters en Batenburg 2004). 

Een verdere groei van het aantal (formeel of informeel) telewerkende be-
drijven is te verwachten in organisaties die nu al telethuiswerken toestaan. 
Deze groei wordt niet beperkt door technologische factoren, maar veeleer 
door het beleid van de werkgevers en door de houding van de managers 
die het formeel of informeel telewerkbeleid in de praktijk moeten onder-
steunen. Werkgevers en managers laten zich in hun keuze voor of tegen 
telethuiswerken leiden door de coördinatie- en controleproblemen die zij 
met telethuiswerken associëren (Peters en Van der Lippe 2007b; Peters 
et al. 2006). De kans op adoptie van telethuiswerken is groter in organisa-
ties waarin directe controlemechanismen zijn vervangen door een systeem 
waarbij werknemers worden afgerekend op output. Ook wanneer werk-
nemers reeds een grote mate van autonomie genieten, wordt vaker de stap 
naar thuiswerken gezet. 

Organisaties en managers kijken niet alleen naar de managementkosten 
van telethuiswerken, maar ook naar de baten, in de vorm van een grotere 
betrokkenheid bij de organisatie en een verwachte stijging van de produc-
tiviteit (Peters en Batenburg in voorbereiding). De stelling dat telethuis-
werken de combinatie van arbeid en privé bevordert, wordt door twee derde 
van de bedrijven ondergeschreven (Peters en Batenburg 2004), maar is in 
de Nederlandse praktijk niet doorslaggevend voor het al dan niet toestaan 
van thuiswerken in de organisatie (Peters en Batenburg, in voorbereiding). 
In Zweden en Groot-Brittannië speelt het werk-privéargument een grotere 
rol bij het ingaan op telewerkverzoeken van ondergeschikten (Peters et al. 
2006).

Telethuiswerken als taakcombinatiestrategie
Het werken vanuit huis betekent dat mensen reistijd van en naar het werk 
kunnen besparen en/of op zelfgekozen tijden en in eigen tempo kunnen 
werken. Daarnaast biedt thuiswerken ook de mogelijkheid om het werk 



beter rond huishoudelijke verplichtingen en zorgtaken te plooien. Longi-
tudinaal onderzoek (Duxbury et al. 1998) toont aan dat mensen die thuis 
kunnen werken, minder problemen ervaren met het combineren van arbeid 
en zorg dan voordat ze thuis konden werken. 

In Nederland kiest zowel de helft van de vrouwen als de helft van de man-
nen voor thuiswerken om deadlines te kunnen halen. De keus om thuis te 
werken hangt voor vrouwen vaker dan voor mannen samen met hun behoefte 
de combinatie van zorg en arbeid te vergemakkelijken (Fouarge et al. 2004). 

In een internationale studie (Gareis 2002) werd de volgende vraag ge-
steld: ‘De meeste mensen mogen niet thuiswerken. Stel, u zou niet mogen 
thuiswerken, om welke reden dan ook. Wat zou dat betekenen voor het uit-
voeren van uw werk?’ Meer dan de helft van de Europese thuiswerkers geeft 
aan dat zij dankzij telethuiswerken hun werk beter kunnen verrichten. Van 
alle telethuiswerkers zegt 17,3 procent dat zij zonder de mogelijkheid om 
thuis te werken niet aan het arbeidsproces zouden kunnen deelnemen. Ook 
blijkt dat 26,7 procent van de telethuiswerkers meer uren aanbiedt of werkt 
dan zonder thuiswerken mogelijk zou zijn geweest (tabel 6.3). Op basis hier-
van berekent Gareis (2002) dat 0,7 procent tot 1,3 procent van het Europese 
arbeidsaanbod mogelijk is gemaakt dankzij telethuiswerken. 

Tabel �.3  Effect van thuiswerken op mogelijkheid om baan uit te voeren (N= 
401; eu1�-landen, in %)

Zonder de mogelijkheid om thuis te 

kunnen werken zou ik…

Volledig 

mee eens

Mee eens Niet mee 

eens

Weet niet Totaal

…niet aan het arbeidsproces kunnen 

deelnemen.

8,8 8,5 78,9 3,9 100

…niet zo goed mijn werk kunnen uitvoe-

ren als met thuiswerken.

23,3 28,4 45,4 2,9 100

…uit moeten kijken naar een andere baan 

dichter bij mijn woonplaats. 

9,9 7,4 79,4 3,4 100

…het aantal uren die ik nu werk moeten 

reduceren.

14,5 12,2 69,6 3,6 100

Bron: Gareis 2002

Telethuiswerken wordt in de regel gerelateerd aan een betere kwaliteit van 
leven (France et al. 2002; Vitterso et al. 2003) en een grotere arbeidssatis-
factie (Collins 2005). In het algemeen wordt aangenomen dat thuiswerken 
ertoe kan leiden dat werknemers arbeid en privé meer ontspannen en flexi-
bel kunnen combineren. 
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Telethuiswerken als een tijdsdrukreducerende strategie
Naast voordelen kan thuiswerken ook nadelen hebben. De flexibiliteit en 
de autonomie van het thuiswerken kunnen tot onbedoelde uitkomsten lei-
den. Zo kan thuiswerken tot gevolg hebben dat werknemers thuis langer 
doorwerken dan op kantoor. Om hun werk op tijd af te krijgen besteden 
thuiswerkers niet alleen de vrijgekomen reistijd maar ook een deel van hun 
privétijd aan het werk (Hill et al. 1998; Baruch 2000; Felstead et al. 2003; 
Families 2002). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat thuiswerkers hun 
arbeidsinspanning moeilijker met die van hun collega’s kunnen vergelijken. 
Om te bewijzen dat zij thuis serieus hebben gewerkt, maken ze extra uren, 
waarbij een goede werk-en-privébalans uit het oog verloren kan worden. 
In een internationale studie gaven telethuiswerkers aan dat ze meer over-
werk hadden verricht dan toen ze nog niet thuiswerkten (sustel 2004). 
Het wegvallen van de scheiding tussen de werksfeer en het privédomein 
kan er verder toe leiden dat werknemers in hun privéleven blijven piekeren 
over hun werk, waardoor zij niet kunnen genieten van hun vrije tijd. Werk-
gerelateerde stress (Greenhaus en Beutell 1985) kan zich uiten in de vorm 
van spanningen, angsten, vermoeidheid, depressies of irritaties en kan 
het functioneren van de werknemer in de privésfeer ernstig bemoeilijken. 
Deze gevolgen van thuiswerken kunnen het gevoel van tijdsdruk eerder ver-
sterken dan verminderen.

Om het effect van thuiswerken op tijdsdruk te achterhalen zijn in onder-
zoek onder Nederlandse werknemers (Peters en Van der Lippe 2007a) drie 
groepen telethuiswerkers onderscheiden. De eerste groep wordt gevormd 
door werknemers die slechts ‘af en toe’ thuiswerken (de marginale thuis-
werkers). De tweede groep bestaat uit werknemers die één dag per week 
thuiswerken. De derde groep omvat werknemers die meer dan één dag per 
week thuiswerken. De tijdsdrukervaringen van deze groepen zijn vergele-
ken met die van werknemers die niet thuiswerken, maar die voor de rest in 
‘dezelfde’ werk- en huishoudensituatie verkeren. Telethuiswerken blijkt in 
potentie inderdaad een tijdsdrukreducerend effect te hebben, maar alleen 
voor de categorie werknemers die meer dan één dag per week thuiswerken. 
In praktijk blijkt echter dat het tijdsdrukreducerend effect vaak niet wordt 
bereikt. Dit kan onder andere worden toegeschreven aan het feit dat een 
relatief hoge thuiswerkfrequentie gepaard gaat met meer werkgerelateerde 
stress die voelbaar is in de privésfeer. Werknemers die meer dan één dag 
thuiswerken, werken meer over dan werknemers in vergelijkbare posities 
die dat niet doen (Peters en Van der Lippe 2007a). Voor het grootste deel 
van de telethuiswerkers lijkt (marginaal) thuiswerken op dit moment meer 



een ad-hocstrategie om het hoofd te bieden aan crisissituaties, thuis of op 
het werk, dan een geïntegreerde arbeid-zorgstrategie (Peters et al. 2006). 
Substantieel telethuiswerken lijkt een effectieve strategie om het tijdsdruk-
probleem van werknemers te verminderen. Gezien het groeiende aantal 
taakcombineerders (Breedveld, Van den Broek et al. 2006) en gezien de 
behoefte van organisaties om een oplossing te vinden voor de toenemende 
fileproblematiek en het verlies aan productieve uren, lijkt telethuiswerken 
ook om andere redenen geboden. Daarbij dient door werkgevers en werk-
nemers voldoende aandacht te worden besteed aan het terugdringen van de 
werkgerelateerde stress tijdens privétijd. 

�.4  Waardering van ict door werkenden

Door ePn–Platform voor de informatiesamenleving is gevraagd naar de 
waardering van ict door werkenden.6 ict werd in de vragenlijst geïntrodu-
ceerd als ‘de technologie om informatie te raadplegen en om met elkaar te 
communiceren op afstand (via bijvoorbeeld mobiele telefoon, computer, e-
mail en internet).’ Er werden acht vragen gesteld, vijf over hoe men thans de 
invloed van ict ervaart7, drie over de verwachte invloed van ict in de toe-
komst8 (figuur 6.4).

Werkenden zijn van oordeel dat het werk interessanter is geworden door 
ict (gemiddeld score9 van 5 op een schaal van 1 tot 7, waarbij 4 de neutra-
le middenpositie is). Ook neigt men tot het oordeel dat het leven door ict 
minder ingewikkeld is geworden. 

Over de temporele effecten van ict valt de waardering neutraal uit. Men 
heeft er geen uitgesproken oordeel over of ict meer vrije tijd heeft opge-
leverd of tot minder werkdruk heeft geleid. Blijkbaar hebben werkenden 
(nog) niet de ervaring dat de inzet van ict tijdbesparend werkt en/of het 
leven drastisch vereenvoudigt. Overigens is dit oordeel geheel en al in lijn 
met de conclusies uit beide voorgaande paragrafen. 

Voor de toekomst hebben werkenden licht positieve maar weinig uitge-
sproken verwachtingen over de invloed van ict in het algemeen. Men neigt 
er een beetje toe te denken dat ict het leven zal veraangenamen en over-
zichtelijker zal maken, maar de verwachtingen zijn vooral blanco. 

Wat de toekomst betreft, zijn werkenden over het temporele effect van 
ict opnieuw neutraal. Men heeft er geen uitgesproken mening over of door 
ict het leven minder haastig worden zal. 
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Figuur �.4  Waardering van de invloed van ict op werk en leven, nu en de vol-
gende 10 jaar

De neutrale tot licht positieve waardering van de invloed van ict onder alle 
werkenden houdt niet in dat die waardering binnen verschillende groepen 
werkenden gelijk is. De toegang tot en het gebruik van ict zijn immers on-
gelijk verdeeld (zie hoofdstuk 2 en 4 in dit jaarboek). We gaan nu in op de 
vraag of er ook verschillen bestaan in de waardering van de invloed van ict. 
Op basis van de hier gebruikte gegevens kan die vraag overigens alleen be-
antwoord worden voor groepen binnen de beroepsbevolking. Uit een ana-
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lyse van de (gecontroleerde) effecten van leeftijd, sociaaleconomische sta-
tus, bedrijfstak en geslacht op de waardering van de invloed van ict blijkt 
leeftijd het sterkst van invloed op die waardering. 

Werknemers jonger dan 35 jaar beoordelen die invloed anders dan werk-
nemers ouder dan 55 jaar. Er zijn significante verschillen bij de vragen of 
door ict het leven ingewikkelder is geworden, of het werk interessanter is 
geworden en of het leven aangenamer zal worden. Jongeren denken daar 
telkens positiever over de invloed van ict (figuur 6.5).

Ook naar sociaaleconomische status (ses10) bestaan er significante verschil-
len in de waardering van ict. In de laagste statusgroep vindt men weliswaar 
overwegend dat het werk door ict interessanter is geworden, maar dat ge-
voel is onder hogere statusgroepen wat sterker. Hoe hoger de status, hoe 
minder men verwacht dat het leven door ict minder haastig wordt. De 
voorzichtige verwachting dat ict het leven aangenamer zal maken, deelt 
men eensgezind (figuur 6.6). 

Leeftijd en sociaaleconomische status hebben niet alleen ieder voor zich 
een effect op de beoordeling van ict, maar er is ook een significant interac-
tie-effect van leeftijd en sociaaleconomische status. Jongeren met een lage 
status beoordelen de invloed van ict positiever dan ouderen met een lage 
status, en ouderen met een hoge status beoordelen die invloed positiever 
dan ouderen met een lage status.

Figuur �.�  Waardering van de invloed van ict op werk en leven, nu en de vol-
gende 10 jaren, naar sociaaleconomische status
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In de multivariate analyse zijn de verschillen in de beoordeling van ict naar 
bedrijfstak11 en geslacht niet significant. Bivariaat zijn er wel enkele (signifi-
cante) verschillen, al zijn die bij nadere analyse dus aan verschillen in leeftijd 
en sociaaleconomische status toe te schrijven. In de dienstensector wordt 
het positiefst over de invloed van ict gedacht, in de publieke sector het ne-
gatiefst. Naar geslacht bestaan nauwelijks verschillen in de beoordeling van 
ict. 

�.�  Conclusie

De opmars van ict in het werk is onmiskenbaar. In 2005 gebruikt ruim 
veertig procent van de beroepsbevolking dagelijks meer dan vier uur de 
computer voor het werk. Slechts een kwart gebruikt nooit een computer 
voor het werk. 

Wat betekent de opmars van ict op de werkplek voor de arbeidsduur, 
voor de plaats en het tijdstip waarop men werkt, en voor de waardering van 
het werk en het leven? Deze drieledige vraag is hier op basis van gegevens uit 
drie bronnen beantwoord. De teneur van ons antwoord is dat ict in deze 
opzichten niet of nauwelijks van invloed is geweest op het arbeidsproces. 
ict bracht op het werk geen keer ten kwade, maar, in weerwil van sommige 
hoge verwachtingen, ook geen keer ten goede. 

Sinds de introductie van ict in het werk zijn de arbeidstijden niet af- of 
toegenomen en zijn de tijdstippen waarop gewerkt wordt, nauwelijks veran-
derd. Hoe meer men voor het werk ict gebruikt, hoe meer men binnen de 
‘traditionele kantooruren’ werkt. Wel maakt ict een groter arbeidsaanbod 
mogelijk, zowel uitgedrukt in aantal mensen dat de arbeidsmarkt betreedt, 
als in het aantal gewerkte uren. Ook hebben werkenden die veel met com-
puters werken, meer vrijheid dan anderen om zelf hun werk in te delen en 
zien zij dat zij hun werk dankzij thuiswerken beter kunnen uitvoeren. Dit 
is deels zo omdat hoger opgeleiden in hun werk over meer tijdsoevereiniteit 
beschikken, maar los daarvan is er een eigenstandig effect van computer-
gebruik op gerapporteerde tijdsoevereiniteit in het werk. Keerzijde van die 
soevereiniteit is dat de gerichtheid op output (in plaats van aanwezigheid) 
de kans op overwerk doet groeien. 

In Nederland werkt ongeveer twintig procent van de beroepsbevolking 
met enige regelmaat thuis. Daarmee is Nederland internationaal koploper. 
Telethuiswerken maakt meer flexibiliteit mogelijk. Arbeid en zorg zou-
den daardoor gemakkelijker kunnen worden gecombineerd. In potentie 



kan substantieel thuiswerken inderdaad een tijdsdrukreducerend effect 
hebben. Telethuiswerken lijkt evenwel vaker te worden ingezet als crisis-
management in temporele noodsituaties dan als bewuste en structurele 
strategie om arbeid en zorg te combineren. Tevens bestaat het risico dat te-
lethuiswerk het privéleven gaat overheersen waardoor de tijdsdruk uitein-
delijk eerder vergroot dan verkleint. 

In de ogen van werkenden is ict noch op het leven in het algemeen noch 
op het werk in het bijzonder van invloed. Wel neigt men ertoe te denken dat 
ict het werk interessanter heeft gemaakt. Maar over de temporele effecten 
van ict (meer vrije tijd? minder werkdruk? minder gehaast?) oordeelt men 
opmerkelijk neutraal. De waardering voor ict is wat positiever onder jonge-
ren en hogere statusgroepen. 

De balans slaat nauwelijks uit. ict heeft in het werk van velen ingang 
gevonden, maar verder eigenlijk weinig veranderingen teweeggebracht. 
Arbeidsduur, arbeidstijden en arbeidsvreugd zijn er nauwelijks door ver-
anderd. Slechts op onderdelen is, binnen dit neutrale beeld, toch een effect 
van ict merkbaar. 

Degenen die veel met ict werken, rapporteren wat meer tijdsoeverei-
niteit. Zij kunnen dankzij ict wat vaker telethuiswerken, maar doen dat 
meer als temporeel noodverband dan als structurele temporele ordening 
van het arbeidzaam leven en het privéleven. Hierbij maken we de kantteke-
ning dat tijdsdruk in het werk door deze manier van telethuiswerken moge-
lijk juist een grotere doorwerking in het privéleven krijgt. Een tweede krent 
in de pap is de waardering dat ict het werk interessanter gemaakt heeft, een 
mening die sterker onder jongeren en hogere statusgroepen gehoord wordt. 

ict, of in elk geval de huidige toepassingen van ict op de werkplek, heb-
ben de temporele ordening van het werk nauwelijks beïnvloed. De verwach-
ting dat ict het mogelijk zou maken temporele knelpunten op te lossen is 
vooralsnog nauwelijks uitgekomen. Dit is vooral een kwestie van organisa-
tie. Bij een verdere verschuiving in arbeidsorganisaties van sturing op uren 
naar sturing op output zou dankzij ict de tijdsoevereiniteit van werkenden 
groter kunnen worden. Maar prime mover is in dat geval niet zozeer ict zelf 
als wel de aanwending van ict. De verandering is dan in laatste instantie 
niet zozeer technologisch maar cultureel. 

In afwachting van die eventuele omslag wordt de competentie om met 
tijdsdruk om te gaan steeds belangrijker. Steeds meer mensen moeten ar-
beid met zorgtaken combineren. ict kan daarbij helpen, maar kan ook de 
scheiding tussen werk en privé doen vervagen. Rust kunnen inbouwen en 
toch het werk afmaken is een belangrijke vaardigheid. Werkgevers en werk-
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nemers moeten de grenzen tussen werk en privé bespreken en daarover af-
spraken maken (cf. Stuurgroep Dagindeling 2000). Binnen de range aan 
competenties moet wellicht meer aandacht uitgaan naar het leren omgaan 
met tijdsdruk, op de werkplek maar ook – daaraan voorafgaand – in het on-
derwijs. Maar opnieuw gaat het dan eigenlijk niet meer om ict, maar meer 
in het algemeen om processen en competenties. 

Noten

1 Met dank aan Erik van Ingen voor zijn waardevolle werk aan de analyses.
2 Van Damme et al. (2005) komen tot een percentage van 87%. Dat is hoger dan 

het percentage dat in het Tijdsbestedingonderzoek aangeeft dagelijks (64%) c.q. 
dagelijks of minder dan dagelijks (77%) zegt de computer te gebruiken tijdens het 
werk. Dat de percentages in het tbo lager uitvallen, hangt samen met de nauwere 
omschrijving van ict in het tbo. In het tbo is dat beperkt tot computergebruik, 
in het onderzoek van Van Damme et al. omvat ict alle ‘geautomatiseerde appara-
tuur’, waaronder terminals (7%), kassa’s en scanapparaten (8%) en andere meetap-
paratuur (5%) (Van Damme et al. 2005: 45). 

3 Van de werkende vrouwen werkt 28% nooit met een computer, bij de mannen is 
dat 20%. Van de werkenden met een hbo/wo-opleiding werkt 8% nooit met een 
computer op het werk, bij de werkenden met een mbo/havo/vwo-opleiding is dat 
25% en bij de werkenden met een opleiding op lbo/mavo/vmbo-niveau is dat 56%.

4 Analyses voor de vrijdagavond geven geen ander beeld te zien dan voor de hier 
gepresenteerde dinsdagavond. 

5 Avondwerk gedefinieerd als het werk na 19.00 uur en nachtwerk als het werk vóór 
06.00 uur. Separate analyses voor mannen en vrouwen en voor hoger en lager op-
geleiden geven identieke beelden te zien.

6 Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 19-23 mei 2006 door CentERdata 
(Universiteit van Tilburg) met gebruikmaking van het onderzoekspanel van dit 
bureau. 2695 huishoudens werden benaderd (respons: 1880 = 69,7%). Voor het 
doel van dit hoofdstuk werden alleen de respondenten met een werkkring of in-
komen uit werk geselecteerd (N=1019) en de vragen geanalyseerd die betrekking 
hebben op de invloed van ict op aspecten van werk en leven. Een meer uitgebreid 
verslag van de onderzoeksopzet en -uitkomsten is na te lezen in http://www.epn.
net/dmdocuments/mimm/index.html of op te vragen bij ePn per e-mail: jelle.at-
tema@epn.net. 

7 • Door ict-gebruik (van mezelf en/of anderen) heb ik
  1 = veel minder vrije tijd–7 = veel meer vrije tijd.



 • Door ict-gebruik (van mezelf en/of anderen) is mijn werk
  1 = veel minder interessant–7 = veel interessanter.
 • Door ict-gebruik (van mezelf en/of anderen) heb ik
  1 = veel meer werkdruk–7 = veel minder werkdruk.
 • Door ict-gebruik (van mezelf en/of anderen) is mijn leven
  1 = veel ingewikkelder–7 = veel eenvoudiger.   
 • Door ict-gebruik heb ik het gevoel dat ik meer grip op mijn leven heb
  1 = helemaal niet–7 = heel sterk.
8 • Dankzij computer, e-mail, internet en mobiele telefoons wordt mijn leven in de 

komende 10 jaar waarschijnlijk: 1 = onaangenamer, 7 = aangenamer.
 • Dankzij computer, e-mail, internet en mobiele telefoons wordt mijn leven in de 

komende 10 jaar waarschijnlijk: 1 = haastiger, 7 = minder haastig. 
 • Dankzij computer, e-mail, internet en mobiele telefoons wordt mijn leven in de 

komende 10 jaar waarschijnlijk: 1 = onoverzichtelijker, 7 = overzichtelijker.
9 Analyse van de vragen met gebruikmaking van niet de gemiddelde scores maar 

van het percentage werkenden dat het eens is met de stellingen, leverde geen sub-
stantieel ander beeld op, ook niet bij de andere vragen.

10 Informatie over de samenstelling van deze variabele kan worden opgevraagd bij 
de auteur van deze paragraaf (Jelle Attema; jelle.attema@epn.net). 

11 Er werd bij de analyse van de invloed van bedrijfstak een onderscheid gemaakt 
tussen primaire en secundaire sector (grondstoffen en industrie), tertiaire sector 
(diensten) en quartaire sector (overheid en publieke instellingen).
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7 Van gemeenschap via webnetwerk  
naar datawolk

Marianne van den Boomen

Het is inmiddels een open deur intrappen om te zeggen dat het internet 
niet meer weg te denken is uit de samenleving. Gebruikers zijn allang niet 
meer de professionals en nerds van weleer maar gewone mensen. Groot-
ouders mailen met hun kleinkinderen, scholieren vinden elkaar op msn 
en Hyves, studenten bloggen hun opdrachten, en rond elke kwaal, hobby, 
leefstijl of interesse bestaan online community’s. Het internet is gewoon ge-
worden, mainstream, vanzelfsprekend vervlochten met het dagelijks leven 
(Herring 2004; Pew 2005). 

In deze bijdrage wil ik nagaan hoe die sociale vervlechting de afgelopen 
decennia tot stand is gekomen. Ik onderscheid daartoe drie vormen van e-
sociabiliteit, opgevat als specifieke configuraties van internettechnologie en 
sociale toe-eigening. Die drie soorten configuraties – kortweg: virtuele ge-
meenschappen, instantwebnetwerken en gedistribueerde datawolken – vor-
men min of meer opeenvolgende generaties, maar bestaan tegelijkertijd uit 
sedimentaties en getransformeerde voortzettingen van elkaar. Hoewel zo’n 
benadering noch historisch noch analytisch volledig is, valt zo een lijn te 
ontwaren van een toenemende online-offline vervlechting parallel aan een 
afname van publieke communicatie in lokaliseerbare online ruimtes. Ik ein-
dig met de vraag of deze ontwikkelingen niet nopen tot het herijken van de 
concepten waarmee sociabiliteit van oudsher werd geanalyseerd. 

7.1 Eerste generatie: virtuele gemeenschappen
	

De sociale absorptie van het internet heeft er zo’n vijftien jaar over gedaan, 
met een extreem stijgende groeicurve vanaf 1996. Hoewel het internet al 
bestaat sinds 1969 en de pc sinds 19741, was het pas de koppeling tussen pc 
en internet die maakte dat deze technologieën zich konden losweken van 
hun respectieve subculturen. Daar waren ze sinds de jaren zeventig stille-
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tjes groot geworden – onzichtbaar voor het grote publiek, dat de computer 
toen nog vooral zag als rekenmachine, en nauwelijks als schrijfmachine, laat 
staan als huis-tuin-en-keukenapparaat. Het inzicht dat de computer ook 
een sociaal medium kon zijn, was vooralsnog een goed bewaard geheim in 
de allereerste netwerksubculturen.

Vroege netwerksubculturen
Daarvan waren er indertijd twee varianten. Ten eerste de zogeheten bul-
letinboardsystemen (bbs’en) van particuliere hobbyisten. Toen compu-
ters enigszins betaalbaar en thuis hanteerbaar werden – althans, voor wie 
zich daar grondig in verdiepte en bereid was een boel hands-on uit te voge-
len – creëerden zij met telefoonmodems eigen hobbynetwerken. Daar wis-
selden zij software, handleidingen en ervaringen uit – vooral over compu-
ters zelf, maar al gauw ook over andere onderwerpen. 

De andere variant bestond uit de subcultuur die zich ontwikkelde in de 
marge van het vroege internet, dat toen nog exclusief was voorbehouden aan 
Amerikaanse militaire en universitaire instituties. Militairen, wetenschap-
pers en studenten gebruikten het computernetwerk van begin af aan ook 
voor persoonlijke babbels en interesses, naar verluidt onder andere over hoe 
aan marihuana te komen (Castells 2003). Vanuit die twee soorten subcultu-
ren ontstonden in de jaren zeventig en tachtig de eerste sociale applicaties, 
gericht op onderlinge uitwisseling: e-mail, chat en discussiefora. De door 
die applicaties gegenereerde communicatieruimten2 bleken vrijwel direct 
groepen terugkerende, vaste gebruikers aan te trekken. 

Licklider en Taylor, die in 1968 werkten aan de allereerste protocollen 
voor wat later het internet zou worden, waren er toen al van overtuigd dat 
er online een nieuw type community zou ontstaan, ‘not of common location3 
but of common interest’. En zij voorspelden: ‘Life will be happier for the on-En zij voorspelden: ‘Life will be happier for the on-: ‘Life will be happier for the on-
line individual because the people with whom one interacts most strongly 
will be selected more by commonality of interests and goals than by acci-
dents of proximity’ (Licklider en Taylor 1968: 40). Of mensen daar daad-Of mensen daar daad-
werkelijk gelukkiger van werden, valt nog te bezien, maar de rest van hun 
voorspelling kwam wel uit. Inderdaad, zo gauw mensen elkaar tegenkomen 
op een online locatie, gaan ze het systeem prompt gebruiken voor sociale 
uitwisseling en groepsvorming. Zoals sciencefictionschrijver William Gib-
son ooit zei over technologie: ‘The street finds its own uses.’ 

Dat geldt des te sterker voor technologie die gebaseerd is op software. 
Software is immers naar zijn aard modificeerbaar en moduleerbaar. Op dat 
principe dreven die eerste hackersubculturen4, met hun ideologie van access 
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for all en vrij beschikbare broncode (Levy 1984). Toen begin jaren negentig 
het internet en de pc samenkwamen – oftewel toen internettoegang sociaal 
en economisch mogelijk werd voor particuliere computeraars – kwam de 
technologie op straat terecht. Vooral waar de hackersubculturen zich wis-
ten te verbinden met andere subculturen, zoals die van politiek activisten 
en kunstenaars, ontstonden de eerste initiatieven voor publieke bbs’en en 
civiel internet, zoals the Well in de vs en De Digitale Stad in Nederland 
(Castells 2003). 

Dat samenkomen en samenwerken van activisten, idealisten, alternatie-
velingen, computernerds en intellectuelen was typerend voor die begintijd. 
Zij hadden een duidelijke boodschap: computernetwerken zijn communi-
catienetwerken, en daarmee zijn sociale en politieke dingen te doen. Het 
debat daarover ging in termen van online community’s, en pakte daarbij de 
draad op vanaf de vroege visioenen van Licklider en Taylor. 

Volgehouden publieke discussies 
Het boek The virtual community van Howard Rheingold (1993) speelde 
daarin een voortrekkersrol. Rheingold beschreef de lotgevallen van vele 
kleurrijke leden van het burger-bbs the Well, zijn eigen digitale thuisbasis, 
maar hij schreef ook over het Franse Minitel-systeem, het lokale commu-
nitynetwerk in Santa Monica, en discussiefora op het vroege pre-web en 
pre-Windows internet. Telkens was zijn boodschap hetzelfde: via online 
publieke discussies kunnen mensen hun dagelijkse beslommeringen, soci-
ale issues en politieke ideeën delen, en daarmee hun kwaliteit van leven ver-
beteren. Rheingold muntte daartoe het begripRheingold muntte daartoe het begrip virtual communities en defini-
eerde dat als ‘social aggregations that emerge from the Net when enoughsocial aggregations that emerge from the Net when enough aggregations that emerge from the Net when enoughaggregations that emerge from the Net when enough that emerge from the Net when enough 
people carry on those public discussions long enough, with sufficient hu-
man feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace’ (Rhein-
gold 1993: 5). 

Primair in die definitie is het element van publieke discussies op grond 
van een gedeelde interesse of gedeeld belang. Dat hoeft niet per se te bestaan 
uit grote politieke issues, het kan ook gaan over de omgang met bokkige 
pubers, een ziekte of het aan de praat krijgen van een bepaald computer-
programma. Bovendien impliceert een gezamenlijke interesse nog geen to-
tale gelijkgestemdheid. Zelfs in de tamelijk idyllische beginjaren ontwaarde 
Rheingold reeds de sociale werkelijkheid van online gemeenschappen waar 
gelijkgezindheid het maar al te vaak moet afleggen tegen onderlinge ruzies, 
en waar gekken en querulanten een meer dan evenredige rol kunnen spelen. 

Ten tweede is er het element van sociale continuïteit. Een rheingoldiaan-
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se virtuele gemeenschap ontstaat pas als gebruikers regelmatig terugkomen 
en als hun voortgezette discussies leiden tot een ‘web van persoonlijke rela-
ties’, oftewel onderlinge sociale contacten. Hoewel de definitie lijkt te sug-
gereren dat die relaties alleen ‘in cyberspace’ worden opgebouwd en uitge-
bouwd, maken Rheingolds reportages veelvuldig gewag van de versterkende 
combinatie van online en offline ontmoetingen. 

Rheingold zag virtuele gemeenschappen als een potentiële sociale kracht 
die de publieke sfeer kon revitaliseren middels het versterken van sociale bin-
dingen tussen burgers en het dichten van de kloof tussen burger en politiek. 
Dat is hem vaak op het verwijt van naïef utopisme komen te staan, maar niet 
vergeten mag worden dat Rheingold indertijd de buitenwereld er nog van 
moest zien te overtuigen dat computers meer waren dan speeltjes voor we-
reldvreemde computernerds, en dat de gemeenschappen die hij onderzocht 
vooral werden gedragen door gemotiveerde activisten en bevlogen idealisten. 

Dezelfde hoopvolle sfeer typeerde de begindagen van dds, de Neder-
landse Digitale Stad, een initiatief van politiek-cultureel centrum De Ba-
lie en de technoanarchisten van Hacktic. Het dichten van de kloof tussen 
burger en politiek bleek in de praktijk tegen te vallen5, maar dat weerhield 
de steeds meer online komende burgers er niet van om dan in elk geval on-
derling allerlei vormen van publieke discussies te voeren. En waar gebrui-
kers terug bleven komen – op irc-kanalen, in Usenet-groepen en later in 
webfora en webchatrooms – vormden zich inderdaad herkenbare groepen 
met een eigen interne moraal en een web van persoonlijke relaties, oftewel 
community’s. 

Dot.community’s 
Vooral de opkomst van het www, met zijn gebruikersvriendelijke grafische 
interface en klikbare hyperlinks, zorgde voor een inburgering van het inter-
net als een huis-tuin-en-keukenmedium. In het prille begin was er op het 
web weinig meer mogelijk dan passief muisklikken, maar dat veranderde 
met de opkomst van webscripts, kleine modulaire subprogrammaatjes die 
webpagina’s kunnen laten reageren op gebruikersinput. Denk daarbij aan 
scripts voor polls, quizzen, bestelformulieren, log-inbeheer, gastenboeken, 
en vooral: webfora en webchat. Daarmee werden ook op het web publieke 
discussieruimtes mogelijk. 

Scripts vormen een typische straattechnologie, gemakkelijk toe te eige-
nen en naar je hand te zetten, zowel door gewone gebruikers als door websi-
tebeheerders. Webscripts zijn als aparte modules aan te haken aan een site, 
en bovendien vaak vrij beschikbaar en bewerkbaar. 
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Toen halverwege de jaren negentig de commerciële internetproviders en 
webportalen opkwamen, gelardeerd met steeds meer scripts die op vele la-
gen interactie en communicatie mogelijk maakten, was het idee van online 
community’s behoorlijk ingeburgerd. Rheingolds definitie bleek ook op hetRheingolds definitie bleek ook op het 
web op te gaan. 

Wel was er met de inburgering iets veranderd in de pretenties. De po-
litieke en idealistische aspiraties verschoven steeds meer naar de achter-
grond, sociale en economische traden op de voorgrond. Wat betreft de pe-
riode van de dot.comhype – eind jaren negentig – kun je je zelfs afvragen of 
‘dot.com’ nu betekende ‘dot.commercial’ of ‘dot.community’. Vrijwel elke 
grote site of portal had ergens een afdeling ‘community’, meestal verwijzend 
naar aanhangende webfora en chatrooms. Online community’s werden een 
gangbaar onderdeel van business- en organisatiemodellen, en er verschenen 
talloze handboeken om virtuele gemeenschappen op te richten en te behe-
ren (Hagel en Armstrong 1997; Kim 2000). 

Community’s werden een marketinginstrument. Immers, in verband 
met reclame-inkomsten was het zaak om zo veel mogelijk mensen zo lang 
mogelijk op een website te houden. Dat bleek het beste te lukken als gebrui-
kers hun eigen ding konden doen, hun eigen themagroepen, clubs en webfo-
ra konden aanmaken, vaak onder het motto: ‘Create your own community’. 
Bijkomend voordeel was dat de zelfaangemaakte onderwerpen – van auto’s 
tot soapseries, van ziekten tot popmuziek – in feite fungeerden als een soort 
permanent zelforganiserend marktonderzoek. 

Het was de tijd dat zo’n beetje elk wild internetidee naar de beurs werd 
gebracht. Daarvan overleefden er uiteindelijk, na het uiteenspatten van de 
dot.comzeepbel in 2000, niet veel. Toch is het opvallend hoeveel grote com-
munitysites daarbij waren, met name sites die zich richten op redelijk af-
gebakende community- dan wel marktdoelgroepen als vrouwen (Ivillage),Ivillage),), 
homo’s (Gay.com) en ouderen (Thirdage). Ook Nederland kent succesvolleThirdage). Ook Nederland kent succesvolle). Ook Nederland kent succesvolle 
voorbeelden daarvan, zoals Seniorweb en Vrouwzijn.Vrouwzijn..

Ook veel van de algemene communitysites wisten zich te handhaven. Ya-Ya-
hoo Geocities bijvoorbeeld is nog altijd een van de grootste communitypro- bijvoorbeeld is nog altijd een van de grootste communitypro-
viders, met een standaarduitrusting van zelf in te richten chatrooms, web-
boards, mailinglists, filesharing ruimtes, en groepsagenda’s. Yahoo is samen 
met het vergelijkbare msn de meest bezochte site ter wereld – beide sites 
zijn goed voor zo’n vier- tot vijfhonderd miljoen bezoekers per jaar. Clubs.
nl is een Nederlandse variant, goed voor zo’n twee miljoen leden. 

Deze dot.community-ontwikkelingen lijken haaks te staan op Rhein-
golds idealistische uitgangspunten, maar in feite gaat het nog steeds om 
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dezelfde ingrediënten: onderlinge communicatie in softwarematig gege-
nereerde ruimten. Deze ruimten fungeren als virtuele stamkroegen waar 
mensen tijd, ruimte, informatie, ervaringen en softwaretools delen (Van 
den Boomen 2000). In zulke ruimten kan een sense of place en een sense of 
community ontstaan als voldoende mensen blijven participeren. Volgens 
sommige communitymarketeers gaat dat zelfs volgens een vaste ‘tienpro-
centstrap’: elke bloeiende community heeft een x aantal gewone bezoekers 
(‘strangers’), van wie tien procent regelmatig terugkomt om te kijken (‘lur-
kers’), tien procent actief participeert in de discussies (‘participanten’), en 
weer tien procent co-creator wordt en beheerachtige onderhoudstaken op 
zich neemt (Van Gameren 2006).

Webscriptcommunity’s
De sense of place wordt vaak ook bewust tot uitdrukking gebracht in het si-
teontwerp en metaforen als stad (Geocities, De Digitale Stad), dorp (Reu-
madorp) of plein (Gezondheidsplein). Toch doen zulke ruimtelijke me-
taforen tegenwoordig wat gedateerd aan – het idee van community’s is zo 
ingeburgerd dat een verwijzing naar fysieke sociale verzamelplaatsen niet 
meer nodig is. Bovendien kunnen er zich op één webpagina meerdere com-
municatieapplicaties bevinden: een forum, met verschillende subfora, ver-
schillende chatrooms; gedeelde fotoalbums, filesharing hoekjes, mailboxen, 
blogs, een database met ledenprofielen enzovoort. Elke scriptgebaseerde 
module waarbinnen mensen met elkaar kunnen communiceren, kan op 
zich een verzamelplek worden van een community of subcommunity. Wat 
dat betreft zijn webscriptcommunity’s dan ook veel sterker gelaagd, gefrag-
menteerd en gedifferentieerd dan non-web virtuele gemeenschappen. Het 
ontstaan van zo’n gelaagde webwirwar van grote en kleine modulaire ge-
meenschappen, al dan niet verzameld op communityportalsites, markeert 
in zekere zin een overgang naar de tweede generatie e-sociabiliteit: een hy-
bride combinatie van communityruimte en netwerkruimte. 

Want hoewel het in webscriptcommunity’s nog steeds draait 
om – grootschalige dan wel kleinschalige – virtuele ontmoetingsruim-
ten, lijkt er langzamerhand iets te veranderen casu quo te zijn veranderd 
in het rheingoldiaanse criterium van een ‘web van persoonlijke relaties’. In 
Rheingolds definitie was die omschrijving metaforisch, het refereerde aan 
een sociaal web, oftewel een relatienetwerk dat terugkerende communica-
tie, onderling vertrouwen, een gedeelde moraal en sociaal onderhoud vergt. 
Dat had indertijd niets te maken met het letterlijke www. Bij hedendaagse 
online community’s is dat echter wel het geval: het ‘web aan persoonlijke 
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relaties’ krijgt hier daadwerkelijk gestalte middels websoftware. 
Dat kan bestaan uit scriptgegenereerde webartefacten die sociale rela-

ties representeren, bijvoorbeeld in de vorm van een doorzoekbare database 
met ledenprofielen, of tellers die laten zien hoe vaak een ledenprofiel of een 
forumbericht is aangeklikt. Denk ook aan categoriseringen van gebruikers 
aan de hand van hun totaal aantal geposte berichten, hun lidmaatschapspe-
riode, hun rol of status (newby, fan, superfan, superuser, moderator). Zulke 
webartefacten tonen voor elke bezoeker in één oogopslag de sociale hiërar-
chie aan opgebouwde reputaties en participaties. Voor gebruikers is het dus 
niet meer nodig om eerst een poos de interne communicatiepatronen te vol-
gen, aangezien deze ‘communityarbeid’ is uitbesteed aan scripts. Dat maakt 
community’s enerzijds transparanter en laagdrempeliger, maar anderzijds 
ook minder cohesief, minder gebaseerd op tijdsinvestering, participatie en 
communicatie. 

Hoewel de actieve leden in dit soort webgemeenschappen nog wel eerst 
daadwerkelijk moeten bijdragen aan de publieke debatten om hun repu-
tatie-, fan- of experiencepunten te verkrijgen, blijkt ook die communica-
tiearbeid in principe delegeerbaar aan software. Zogeheten profielsites en 
sociale netwerksites draaien op dat principe. In deze configuraties gaan 
het opslaan en beschikbaar stellen van persoonlijke informatie in principe 
vooraf aan onderlinge publieke communicatie. Deze omkering in de com-
municatievolgorde is typerend voor wat ik zie als de tweede generatie van 
e-sociabiliteit. 

7.2 Tweede generatie: een instantweb van relaties

Het idee van een profielsite is simpel: elke gebruiker creëert een persoon-
lijke webpagina middels gebruikersvriendelijke webtools en -scripts. Dat 
komt neer op het invullen van velden met persoonlijke gegevens, hobby’s, 
muziekvoorkeuren, lievelingseten, en antwoorden op vragen als: ‘Droom je 
in kleur?’, ‘Huil je wel eens om films?’ De pagina is te voorzien van foto’s en 
filmpjes, en heeft een eigen webforum, een chat- of sms-box (en niet zelden 
dat allemaal tegelijk). De gebruiker kan ‘vriendjes’ aan een lijst toevoegen; 
en ‘wannabe vriendjes’ kunnen zich aanmelden (‘hey leuke site ik geef je een 
10 kijk ook ff op mijn profiel’). Bezoekers kunnen punten geven voor pro-
fielpagina’s; de hoogste scoorders verschijnen in een top tien. De profielsite 
biedt verder de gebruikelijke communitydiensten als mail, algemene web-
fora, chat, nieuws, quizzen en dergelijke. 
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Profielsites richten zich primair op de uitbreiding van ‘het web aan per-
soonlijke relaties’, oftewel het opdoen van nieuwe contacten. Ze zijn erg po-
pulair bij kinderen en tieners (één op de vier tieners heeft een eigen profiel-
pagina, Valkenburg 2005), maar worden ook veel gebruikt voor dating en 
solliciteren. Voorbeelden van algemene profielsites zijn Friendfinder (meerFriendfinder (meer (meer 
dan drie miljoen profielen) en in Nederland het wat frivole Sugababes.nl, 
met meer dan één miljoen profielen. 

Sociale netwerksites werken met vergelijkbare persoonlijke profielen, maar 
zijn primair gericht op het onderhouden en in kaart brengen van het reeds 
bestaande netwerk van sociale relaties. Het achterliggende idee is: mensen 
hebben al heel veel relaties – vrienden, kennissen, familie, collega’s, zowel 
online als offline – en die mensen hebben op hun beurt ook zo’n persoonlijk 
netwerk. Als je al die namen invoert in een doorzoekbaar systeem, maak 
je een uitgebreid viavianetwerk zichtbaar en beschikbaar. Daarmee kunnen 
contacten die in het drukke bestaan in de vergetelheid dreigden te raken, 
weer geactiveerd worden. Bovendien kunnen op die manier via via connec-
ties worden aangeboord die anders onopgemerkt en ongebruikt zouden 
blijven. Zulke connecties en bronnen maken een belangrijk deel uit van 
het sociale kapitaal van mensen. Ze komen in real life min of meer toeval-
lig op je pad, door gesprekken en roddel, maar als webartefacten op sociale 
netwerksites zijn ze direct zichtbaar en aan te boren, opnieuw zonder noe-
menswaardige ‘community- en communicatiearbeid’. Oftewel, op een soci-
ale netwerksite wordt een potentieel sociaal netwerk getransformeerd tot 
een instantweb van persoonlijke relaties. 

Hoewel sociale netwerksites al bestaan sinds midden jaren negentig, 
werden ze met de proliferatie van webscripts booming business. De school-
reüniesite Classmates.com was in 1995 de allereerste, en heeft inmiddels 
veertig miljoen profielen in de database. Het Nederlandse Schoolbank.
nl (sinds 2002, nu 2,7 miljoen profielen) baseert zich op hetzelfde concept. 
Deze sites organiseren gebruikers op grond van een gemeenschappelijke 
noemer (hier: gedeelde schooltijd), maar de sociale zwaan-kleef-aanme-
thode blijkt ook te werken zonder zo’n gezamenlijke noemer. Sinds 2002 
zijn algemene sociale netwerkdiensten sterk in opkomst, niet voor niets ook 
wel genoemd yasns (Yet Another Social Networking Service). MySpace is een is een 
van de grootste, met honderd miljoen profielen, en per dag meer pageviews 
dan zoekmachine Google, maar ook sites als Hi5 (40 miljoen profielen),Hi5 (40 miljoen profielen), (40 miljoen profielen), 
Friendster (29 miljoen), Orkut (25 miljoen, eigendom van Google) floreren (29 miljoen), Orkut (25 miljoen, eigendom van Google) florerenOrkut (25 miljoen, eigendom van Google) floreren (25 miljoen, eigendom van Google) floreren 
in dit veld, evenals het Nederlandse Hyves (sinds 2004, 2,5 miljoen leden).Hyves (sinds 2004, 2,5 miljoen leden). (sinds 2004, 2,5 miljoen leden). 
Sommige sites zijn invitation only, andere zijn open voor iedereen. Meestal 
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hebben ze geen inhoudelijke noemer, soms wel, zoals LinkedIn (6,5 miljoenLinkedIn (6,5 miljoen (6,5 miljoen 
profielen) dat zich specifiek richt op beroepsmatige netwerkcontacten. Wel 
kunnen zich op algemene sites inhoudelijke gezamenlijke interesses uit-
kristalliseren, zoals muziek op MySpace, waarop de site-exploitant dan kan 
inspringen met gerichte webartefacten en diensten, zodat de sense of com-
munity wordt versterkt.

Al met al lijkt zich met de ‘persoonlijke gemeenschapsnetwerken’ zoals 
die zich uitkristalliseren op profiel- en sociale netwerksites, een nieuwe 
sociale dynamiek af te tekenen. Terwijl voor Rheingold het web van per-
soonlijke relaties primair een gevolg was van volgehouden online commu-
nicatie, blijkt dat op het script- en databasegebaseerde web evenzogoed als 
beginpunt te kunnen werken. Men hoeft niet meer eerst publieke discussies 
te voeren, over moraal te onderhandelen en reputaties op te bouwen, maar 
kan direct het eigen profiel of vriendennetwerk in de database invoeren. 
Het web van persoonlijke relaties lijkt zich hier te hebben losgezongen van 
langdurige communicatie en publieke discussies in online gedeelde ruimtes. 

Hoewel de hedendaagse profiel- en netwerksites zichzelf vaak afficheren 
als ‘online community’s’, en hoewel hier ontegenzeggelijk vormen van online 
en offline sociabiliteit bloeien, is het de vraag in hoeverre hier sprake is van 
een ‘community’ in rheingoldiaanse zin. Ten eerste zijn de sociale aggre-
gaties niet meer primair georganiseerd naar gezamenlijke interesse, waar-
omheen zich vervolgens de mensen clusteren. Ten tweede is er de eerderge-
noemde omkering in de communicatievolgorde: niet eerst communiceren 
en gaandeweg, eventueel, meer persoonlijke dingen vrijgeven, maar eerst 
persoonlijke informatie vrijgeven en vervolgens, eventueel, communicatie. 
En die communicatie is bovendien niet noodzakelijkerwijs publiek en col-
lectief. Een derde verschuiving heeft te maken met de functie van de online 
ruimte. De profiel- of netwerksite is als gezamenlijke ruimte weliswaar een 
beginpunt voor e-sociabiliteit, maar functioneert niet noodzakelijk tevens 
als verzamelpunt van de communicatie. Onderlinge communicatie, hoe dan 
ook nodig om iets van sociabiliteit tot stand te brengen, kán plaatsvinden 
op de betreffende site maar evengoed erbuiten, bijvoorbeeld via e-mail, msn, 
sms, webcam of telefoon. Die mogelijkheid tot ‘extraterritoriale’ communi-
catie wordt paradoxaal genoeg gefaciliteerd en gestimuleerd door de op de 
site aanwezige persoonlijke informatie en scripts.

Tussen bonding en bridging
De opkomst van deze nieuwe generatie webdiensten betekent niet dat de 
eerste generatie is uitgestorven. Op het net bestaan klassieke community’s 
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en sociale netwerken naast en in elkaar, en beide typen noemen zichzelf 
vaak een community. Niettemin lijkt er sprake van een algemene verschui-
ving van community naar netwerken. 

Die verschuiving was offline al eerder ingezet. Hedendaagse postmoder-
ne maatschappijen draaien allang niet meer op hechte gemeenschappen met 
een sterke interne bonding als vorm van sociaal kapitaal. Politieke en civiele 
betrokkenheid drukt zich tegenwoordig minder uit in lidmaatschappen 
van partijen of organisaties, en meer in tijdelijke losse verbanden (lokaler of 
juist globaler), en via andere communicatievormen dan face-to-facecontact. 
Hedendaagse verbanden zijn wel getypeerd als ‘lichte gemeenschappen’: 
diffuser, dynamischer, vlottender, minder gericht op interne bonding dan op 
externe bridging (Duyvendak en Hurenkamp 2004). Het zijn eerder net-
werken, bestaande uit knooppunten waartussen voortdurend verbindingen 
moeten worden gelegd via transport-, media- en communicatietechnologie. 

Het internet, met zijn private en publieke communicatiekanalen, speelt 
daarbij een belangrijke rol, zowel voor het onderhoud van strong ties (in-
tieme banden met partners, vrienden en familie) als van weak ties (zwakke 
banden met kennissen en viaviacontacten) (Wellman en Gulia 1999). Bo-
vendien kunnen weak ties met ‘netkennissen’ uit community’s en profielsi-
tes zich ontwikkelen tot strong ties. Met andere woorden, internetapplica-
ties faciliteren het onderhoud van online en offline persoonlijke netwerken, 
middels zowel bonding- als bridgingmechanismen. 

Niettemin zijn er aanwijzingen dat de klassieke virtuele gemeenschap-
pen, als langdurige sociaal cohesieve verbanden, op de terugtocht zijn. Zo 
is er bijvoorbeeld onderzoek dat wijst op een neiging tot terugtrekking uit 
online community’s, juist bij intensieve internetgebruikers (Wellman et 
al. 2001). Terwijl er een duidelijk positief verband is tussen intensief inter-
netgebruik en offline politieke en civiele participatie, is er juist een negatief 
verband tussen intensief internetgebruik en de participatie in online com-
munity’s. De onderzoekers wijten dit aan een overmaat aan onaangename 
ervaringen. Immers, grote online sociale netwerken, bestaande uit vele he-
terogene weak ties, mobiliseren te weinig bonding en sociale controle om 
onaangename ontmoetingen met gekken, querulanten, spammers en pest-
koppen binnen de perken te houden. Te veel ervaring daarmee initieert te-
rugtrekking uit publieke online community’s en een beperking tot slechts 
het onderhoud van persoonlijke netwerken. 

Hoewel het internet dus zowel bonding als bridging sociaal kapitaal le-
vert, lijkt er iets veranderd in de aard daarvan. Bonding lijkt steeds minder 
een collectieve communityaangelegenheid met onderlinge publieke com-
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municatie te zijn, en steeds meer een kwestie van persoonlijk relatiebeheer: 
het beheer van een virtuele database aan mogelijke contacten, zowel offli-
ne als online, vanuit het perspectief van het individu. Bonding is daarmee 
verschoven van een maat voor interne groepscohesie naar een maat voor 
individuele netwerkkracht. In zekere zin wordt bonding zo een vorm van 
persoonlijke bridging: de mate waarin je in staat bent om een vitaal sociaal 
netwerk te destilleren uit heterogene, online en offline elementen. 

Persoonlijke netwerken
De netwerksocioloog Barry Wellman benadrukt deze verschuiving al ja-
ren in zijn empirische en theoretische werk: we leven online en offline in 
het tijdperk van ‘genetwerkt individualisme’ (Wellman 1999; Wellman en 
Hogan 2004). Het individu fungeert als ‘communication and informationHet individu fungeert als ‘communication and information 
switchboard, between persons, networks, and institutions’, oftewel: ‘The 
person has become the portal’ (Wellman 2004).

Het ziet er allerwegen naar uit dat noties van netwerken zo langzamer-
hand de plaats innemen van noties van lokaliseerbare gemeenschappen. 
Niet alleen als abstract analytisch sociologisch concept, ook als dagelijkse 
praktijk van persoonlijk portefeuillebeheer middels verschillende media 
(face to face, telefoon, sms, internet), zich op het internet uitdrukkend in 
vele vormen van zogenoemde sociale software: profielsites, yasns, fora, 
blogs en wiki’s (Davies 2003). 

De opmars van het netwerkidee blijft bovendien niet beperkt tot de so-
ciologie of het internet. Ook in disciplines als de biologie, artificial life, eco-
nomie en organisatiekunde lijkt zich een netwerkparadigma af te tekenen 
(Johnson 2001; Barabási 2002). Barabási spreekt zelfs van ‘the new scienceBarabási spreekt zelfs van ‘the new science 
of networks’. Deze wetenschap draait om de wiskundige patronen die teDeze wetenschap draait om de wiskundige patronen die te 
ontwaren zijn in elk systeem dat is opgebouwd uit kleine, relatief ‘domme’ 
elementen die in hun onderlinge connecties ‘gedrag’ of netwerkeffecten op 
een ander schaalniveau produceren. Of het nu gaat over mierenkolonies, 
celdelingsmechanismen, relaties tussen kennissen en vrienden, of de ver-
spreiding van een virus of een hype over het internet, ze zijn alle te analy-
seren in termen van nodes (knooppunten), ties (relaties tussen nodes) en 
de patronen die dat oplevert. Nodes en ties zijn empirisch te definiëren en 
vervolgens te turven, qua hoeveelheid, frequentie, intensiteit, spreiding, af-
stand et cetera. Volgens het netwerkparadigma zijn overal connectiepatro-
nen, clustereffecten, zelforganisatie en emergente nieuwe eigenschappen te 
signaleren.

Verkeerspatronen op internet lenen zich natuurlijk goed voor dit type 
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onderzoek, ook wel bekend als sociale netwerkanalyse (sna) (Garton et al. 
1997; Park 2003; De Nooy et al. 2005). Onderzoek naar de dynamiek van 
online community’s/netwerken kan hiermee een meer objectieve empiri-
sche basis krijgen: door te tellen welke mensen vaak posten in een bepaalde 
publieke ruimte, wie er op wie reageert, hoe vaak er naar buiten wordt ge-
linkt, en welke patronen daarin te ontwaren zijn. Het empirische materi-
aal ligt voor het oprapen, zowel door reeds op de sites aanwezige webscripts 
(hitstatistieken, reputatiescores, friendslists), als middels speciaal ontwik-
kelde onderzoekssoftware (hyperlink crawlers en netwerkvisualisatietools). 
Dit is belangrijk onderzoek omdat het het onzichtbare zichtbaar maakt: 
het laat zien op welke wijze het ‘web van persoonlijke relaties’ vorm krijgt, 
en of bijvoorbeeld de ‘tienprocentstrap’ inderdaad werkzaam is binnen een 
bepaalde setting. 

Sociale netwerkanalyse kan dus worden gebruikt als een diagnostisch in-
strument om de vitaliteit van ruimtelijk lokaliseerbare online community’s 
in kaart te brengen. Het kan bovendien worden gebruikt om in de wirwar 
van webscripts op bijvoorbeeld MySpace clusterpatronen tussen personen, 
issues of thema’s te ontdekken die wellicht wijzen op een ‘onzichtbare ge-
meenschap’ (of marketingdoelgroep). Zo’n sociale configuratie is dan niet 
direct lokaliseerbaar of te overzien voor gewone gebruikers, maar het is 
wel – na enige vertaalslagen – traceerbaar en visualiseerbaar voor sna-on-
derzoekers.

De verleiding is groot om aldus gevonden netwerkclusteringen toch weer 
te betitelen als ‘community’, maar de vraag is of dat niet het zicht ontneemt 
op het specifieke van deze vorm van e-sociabiliteit. MySpace mag dan een 
lokaliseerbare site zijn, de sociale dynamiek zit ’m in talloze virtuele My-
Spaces, eerder georganiseerd door de individuele My’s dan door de col-
lectieve Space. Als een specifiek subnetwerk van My’s of MySpaces alleen 
zichtbaar is voor sna-software en niet voor de afzonderlijke My’s zelf, is dat 
toch nauwelijks een gemeenschap te noemen in de zin van een groep onder-
ling communicerende mensen met een gedeelde sense of community. Er is 
een punt waarop een sociaal netwerk geen community meer te noemen valt. 

7.3 Derde generatie: blogosfeer en datawolken 

Dit is het punt waarop we wellicht een derde generatie e-sociabiliteit moe-
ten onderscheiden. Waar een sense of place en de sense of community 
steeds meer vervangen worden door een sense of my links, en waar langdu-
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rige publieke communicatie steeds meer plaatsmaakt voor kortstondige 
privaat-publieke informatie-uitwisseling.

Die herconfiguratie van het private en het publieke, en van informatie en 
communicatie, is het duidelijkst te illustreren aan de hand van een speci-
fieke webscriptcombinatie die sinds 2002 sterk in opkomst is: weblogs, of-
tewel blogs. Een blog bestaat uit een verzameling webscripts voor de creatie 
van een persoonlijke homepage gebaseerd op naar datum geordende apar-
te berichten met elk een unieke hyperlink. Blogs zijn er in vele soorten en 
maten. Hoewel het ‘lief dagboek’-gehalte overheerst, hebben sommige een 
beduidend verder reikende publieke intentie. De meeste vormen qua toon 
en genre een mix van persoonlijke en publieke aanspraak (Schutte 2005). 
Sommige blogs, bijvoorbeeld Engadget en het Nederlandse Geenstijl, zijnEngadget en het Nederlandse Geenstijl, zijn en het Nederlandse Geenstijl, zijnGeenstijl, zijn zijn 
groot tot heel groot (qua hoeveelheid berichten, bezoekers, inkomende en 
uitgaande links, invloed op publieke discussies online en offline), maar het 
overgrote merendeel is klein tot piepklein. In totaal zijn er bijna 58 miljoen 
blogs (Technorati 2006), en bijna dertig procent van de internetgebruikers 
leest blogs (Pew 2005).6 

Vanwaar die populariteit van blogs? In de eerste plaats vanwege het my 
space-beheer. Een blog is gemakkelijker te beheren qua opmaak en scripts 
dan een gewone homepage. In feite vormen blogs een laagdrempelig, ge-
bruikersvriendelijk en veelal gratis contentmanagementsysteem voor ge-
wone gebruikers. In de tweede plaats is er het aspect van public space: blogs 
maken op een relatief nieuwe manier publieke discussie en een semipublie-
ke sfeer mogelijk (Steeman 2005).7 Eigen aan blogs is dat dat publieke debat 
zich niet afspeelt op een lokaliseerbare, aparte pagina met een webforum: 
op blogs kan via de comments-functie onder aan elk apart bericht in principe 
een webforum ontstaan. Een blog is daardoor niet slechts een verzameling 
van berichten, maar een potentiële verzameling van evenzovele webfora. 
Bovendien kunnen andere blogs direct verwijzen naar een specifiek blogbe-
richt door te linken naar de permalink van een bericht. Dit betekent dat de 
publieke discussies over een specifiek blogbericht zich tevens kunnen afspe-
len buiten de blog waarop het bericht verscheen. 

Zo’n discussie of signalering buiten de eigen blogspace hoeft niet onop-
gemerkt te blijven voor de oorspronkelijke blogger als tevens gebruik wordt 
gemaakt van de trackback-functie. Een trackback-link koppelt twee blogbe-
richten (a en b) op verschillende blogs (a en b) aan elkaar met een dubbele 
link: een link vanuit blog a naar een bericht op blog b gaat gepaard met een 
seintje naar bericht b dat zegt: ‘In bericht a op blog a wordt gerefereerd aan 
bericht b op blog b.’ Op blog b verschijnt dan onder bericht b een link naar 
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bericht a op blog a. Ook dit is op te vatten als een vorm van geautomati-
seerde, uitbestede communicatiearbeid; het zijn niet meer gebruikers die 
doorvertellen dat er elders wordt gelinkt en gepraat over een issue, het is de 
trackback-software die dat doet. 

Vanwege deze cross-webcommunicatie spreekt men wel van de blogo-
sphere, om aan te geven dat het belang van blogs voor publieke debatten niet 
zozeer zit in de blogs op zich, maar in hun onderlinge connecties (Blood 
2002). Oftewel, niet zozeer de nodes maar de ties, niet zozeer de places maar 
de space in between maken blogs tot sociaal samenhangende configuraties, 
en creëren daarmee volgens sommige onderzoekers een nieuw soort on-
zichtbare community’s (Efimova en Hendrick 2005). 

Aangezien ook andere contentmanagementsystemen steeds vaker wer-
ken met permalinks per bericht, waardoor losse berichten recyclebare 
eenheden worden die weer kunnen worden opgenomen in databases van 
zoekmachines en andere webdiensten, zouden we kunnen zeggen dat het 
web een nieuwe fase is ingegaan. Niet meer ontsluitbaar per pagina, maar 
verknipt in kleinere data-entiteiten, die weer eindeloos te aggregeren en te 
combineren zijn: the age of the page is over. En dat legt een heel nieuwe web-
dynamiek open, met nieuwe vormen van e-sociabiliteit.

Web 2.0 en collectieve intelligentie
Die nieuwe fase wordt wel aangeduid met de term Web 2.0, zo genoemd 
naar een conferentie in 2004 over nieuwe webontwikkelingen (O’Reilly 
2005). Web 2.0 is een metafoor die ontleend is aan softwarepakketten en 
hun releases; versie 2.0 impliceert dat de eerste versies (1.0, 1.1 et cetera) een 
fundamentele upgrade hebben ondergaan. Het web is natuurlijk geen soft-
warepakket dat als geheel in de markt wordt gezet, maar de metafoor bleek 
uitermate pakkend en is blijven hangen als buzzword.

Het idee van de fundamentele upgrade van het web heeft zowel een 
technische als een sociale kant. In technische zin gaat het om paginaonder-
mijnende scripts, scripts waarmee separate data-entiteiten worden geag-
gregeerd, gecombineerd en geselecteerd, om uiteindelijk min of meer per-
soonlijk toegesneden aan de gebruiker te worden geserveerd. Denk daarbij 
aan de persoonlijke boekentips bij Amazon.com, aan Googles AdWords 
(op de zoekterm toegesneden kleine advertenties), maar ook aan sociale 
netwerksites of blogs. Web 2.0-puristen vinden een site pas echt Web 2.0 
als gebruik wordt gemaakt van zogeheten Ajax-technologie (Asynchroon 
Javascript en xml), een verzameling scripttechnologieën waarmee webpagi-
na’s direct, zonder paginareload, reageren op de handelingen van de gebrui-



 Van gemeenschap via webnetwerk naar datawolk 143

ker, en het web zich dus net zo gedraagt als op de eigen pc geïnstalleerde 
software. De meer rekkelijken scharen ook blogs, wiki’s (collectief geredi-
geerde encyclopedieën) en peer-to-peer filesharing onder Web 2.0. Hoe dan 
ook, het gaat om dynamische webservices, het web als gelaagd en geperso-
naliseerd platform van aggregatie, combinatie en uitwisseling van hetero-
gene, gefragmenteerde data-entiteiten.

Wat betreft de sociale kant gaat Web 2.0 beduidend verder dan slechts 
een personalisering van data-aggregaties. Het idee is dat een Web 2.0-ser-
vice voortdurend gevoed wordt door de (bewuste en onbewuste8) individu-
ele data-input van gebruikers en, belangrijker nog, dat de collectieve optel-
som van al hun handelingen leidt tot een kwalitatieve waardevermeerdering. 
Of de bijdragen nu bestaan uit boekbesprekingen, ratings van consump-
tieproducten, feitenchecks op blogs, beoordelingen van eBay-verkopers of 
foutmeldingen in software, in al deze gevallen geldt: hoe meer mensen bij-
dragen, hoe betrouwbaarder en waardevoller het collectieve systeem wordt. 
In termen van het netwerkparadigma gaat het hier om kleine, relatief ‘dom-
me’ eenheden die als netwerk resulteren in ‘collectieve intelligentie’.

Dat mensen hun dingen delen met anderen, hoeft niet noodzakelijk 
voort te komen uit altruïsme of de wetenschap dat je vroeg of laat iets terug-
krijgt van de ‘community’. Vaak gaat het om materiaal dat mensen primair 
voor zichzelf willen opslaan op het web, zoals digitale foto’s (Flickr), film-Flickr), film-), film-
pjes (YouTube), bookmarks (del.icio.us) of academische papers (Citeulike).YouTube), bookmarks (del.icio.us) of academische papers (Citeulike).), bookmarks (del.icio.us) of academische papers (Citeulike).del.icio.us) of academische papers (Citeulike).) of academische papers (Citeulike).Citeulike).). 
In deze gigantische databerg is het wederom de collectieve intelligentie van 
participerende gebruikers die maakt dat dingen te vinden zijn: al deze typi-
sche Web 2.0-sites werken met tagging, dat wil zeggen dat gebruikers naar 
eigen inzicht trefwoorden toekennen aan hun aangeleverde data-entiteiten. 
Gekoppeld aan zoekscripts en zoekmachines (zoals Technorati) levert dat 
een folksonomy op, een bottom-up opgebouwd taxonomisch systeem van ge-
indexeerde data-entiteiten. 

Web 2.0 bestaat wat betreft de sociale kant dus uit het oogsten van pri-
vate data-entiteiten, en deze publiekelijk en gepersonaliseerd ontsluiten 
middels scriptgestuurde aggregaties en combinaties. Opvallend is hier dat 
het sociale primair wordt gegenereerd door geaggregeerde informatie-enti-
teiten en niet zozeer door communicatie. Weliswaar kun je als individuele 
gebruiker via klikken en browsen in de geaggregeerde datawolken uiteinde-
lijk terechtkomen bij een aanspreekbaar persoon of zelfs een lokaliseerbare 
community – hetgeen kan leiden tot private of publieke communicatie, en 
dus tot een uitbreiding van je sociale netwerk – maar de dominante dyna-
miek is data-driven en niet gebaseerd op communicatie. 
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Web 2.0 lijkt op het eerste gezicht de ultieme overwinning van de participa-
tie- en sharinggedachte, en dus van de communitygedachte, maar de vraag 
is opnieuw wat dit betekent voor de aloude basis van community- en per-
soonlijke netwerkvorming, te weten: communicatie, in welke gemedieerde 
vorm dan ook. Immers, niet alleen raakt de gezamenlijke online commu-
nityruimte steeds meer gedistribueerd over vele locaties, applicaties en da-
tabases, ook raken communicatieprocessen zelf gefragmenteerd, opgeknipt 
in losse recyclebare informatie-eenheden. Die entiteiten lijken zich quasi-
autonoom te verbinden met andere informatie-entiteiten, losgekoppeld van 
sociale netwerken van onderling communicerende mensen. Het gaat te ver 
om te zeggen dat menselijke communicatie zo langzamerhand wordt ver-
vangen door informatiescripts, maar wel is het zaak om te overdenken wat 
de betekenis is van deze ‘infomunities’ en datawolken, en om te onderzoe-
ken of en hoe hier vormen van e-sociabiliteit en sociaal kapitaal tot stand 
komen. 

Onderzoeksvragen
De reconstructie van verschillende generaties en configuraties van e-socia-
biliteit leverde grofweg een lijn op van locatiegebonden online community’s 
naar gedistribueerde sociale netwerken, naar geaggregeerde datawolken. 
Dat levert twee grote vragen op voor een toekomstige kennis- en onder-
zoeksagenda. 

Een eerste vraag draait om het in kaart brengen van nieuwe vormen van 
sociabiliteit. Wat betekent dat uitdijende data-universum voor het persoon-
lijke web aan relaties? Blijven dit ‘persoonlijke gemeenschappen’ met slechts 
betekenis voor het individu, of vindt er complexe bonding en bridging plaats 
die resulteert in collectieve sociale netwerken, ‘infomunity’s’ en al dan niet 
lokaliseerbare community’s? En zo ja, functioneren deze als hypervirtuele 
ruimten waarbinnen sociaal kapitaal circuleert? Is dit type sociaal kapitaal 
te meten middels kwantitatieve sociale netwerkanalyse of moeten andere, 
meer kwalitatieve methoden worden ontwikkeld? 

De tweede vraag heeft te maken met wat ik zou willen noemen ‘software-
bewustzijn’. Want terwijl het door en door gemedieerd zijn van hedendaag-
se gemeenschappen op zich geen probleem vormt, is de softwarematige uit-
besteding van communicatie- en informatiearbeid dat in sommige gevallen 
misschien wel. Al is het maar omdat mensen in de regel wel ongeveer weten 
hoe klassieke media als pers en tv werken, en hoe daar ideologie, selectie, 
belangen en posities in te onderkennen zijn, maar dat zij nauwelijks weet 
hebben van de veel microscopischer schaal waarop software werkzaam is. 
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Dit betreft niet alleen het beheer van de eigen pc en ‘veilig internetten’, het 
gaat vooral om hoe webscripts recyclebare data-entiteiten maken van zo’n 
beetje elk aspect van het gewone dagelijks leven. Juist de vervlechting tussen 
online en offline sociabiliteit roept urgente vragen op. Wie realiseert zich 
dat Google niet alleen zoekwoorden en kliks op de publieke zoekmachine 
vastlegt, maar ook private Gmail scant op patronen? Weten MySpace-ge-
bruikers dat het Pentagon de site scant op ‘terrorismeassociaties’ en hoe dat 
wordt gedefinieerd? (Marks 2006). Weten bloggers hoe een gebruikersvrien-
delijk systeem als Blogger technisch en economisch precies functioneert, enBlogger technisch en economisch precies functioneert, en technisch en economisch precies functioneert, en 
welke persoonlijke data daar worden geaggregeerd en geëxploiteerd? 

Wellicht dient een gerichte dosis geïnformeerd wantrouwen ook een plek 
te krijgen in de definitie van deze nieuwe vormen van sociabiliteit en sociaal 
kapitaal. 

Noten

1 Dan wel 1981, afhankelijk van of de Xerox Alto uit 1974 of de ibm-pc uit 1981 als 
eerste pc wordt opgevat.

2 Dat wil zeggen softwarematig opgeroepen en als ruimten ervaren representaties 
als mailinglists, irc-kanalen (Internet Relay Chat), Usenet-groepen (online dis-
cussies geordend naar onderwerp) en mud’s (Multi-user Dungeons and Dragons, 
tekstuele roleplaying-omgevingen).

3 Licklider en Taylor doelden hiermee duidelijk op een geografische locatie; niet 
zozeer op een online locatie.

4 Het woord ‘hacker’ heeft hier nog niet de hedendaagse dominante negatieve bete-
kenis van computercrimineel, maar van codekraker en -verbouwer (Levy 1994).

5 Zie daarvoor ook de bijdrage van Arthur Edwards in deze bundel.
6 Overigens heeft 62 procent geen idee wat een blog is (Pew 2005). Toch zou het 

goed kunnen dat veel van hen wel blogs volgen, maar zich niet realiseren dat de 
site een blog is. 

7 Behalve het idee van een ‘semipublieke sfeer’ als intermediair tussen persoon en 
publieke sfeer introduceerde Steeman (2005) een schaal van lichte tot zware blogs, 
al naar gelang de hoeveelheid interactiescripts die in werking zijn gesteld door de 
blogeigenaar.

8 Onbewust, omdat gebruikers naast het expliciete toevoegen van hun bijdrage 
(berichten, reviews, waarderingspunten, foto’s, filmpjes etc.) ook ongemerkt data 
toevoegen over hun zoekgedrag, surfgedrag, webbrowser, besturingssysteem, iP-
nummer et cetera.
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8 Op zoek naar  
de e-democratische burger

Arthur Edwards

8.1 Politieke participatie en de betekenis van ict

Is internet goed of slecht voor politieke participatie? Van meet af aan heb-
ben uiteenlopende verwachtingen bestaan over de gevolgen van de toepas-
sing van ict in de democratie. Optimisten voorzagen dat ict-toepassingen 
zouden leiden tot beter geïnformeerde burgers en barrières zouden wegne-
men voor politieke participatie. Pessimisten zagen aankomen dat de posi-
ties van waardevolle intermediairen, zoals journalisten en volksvertegen-
woordigers, zouden worden ondermijnd met alle gevolgen van dien voor de 
kwaliteit van de informatievoorziening, publieke meningsvorming en poli-
tieke besluitvorming.

Wat beide visies gemeen hebben, is een deterministische benadering, die 
inhoudt dat ‘de’ eigenschappen van ict rechtstreeks bepalend zijn voor de 
processen waarin de technologie wordt toegepast. Geleidelijk aan is er meer 
aandacht gekomen voor institutionele factoren en de context die op de uit-
werking van ict van invloed zijn. Daarmee kwam een sceptische benade-
ring naar voren van de gevolgen van ict voor de democratie. ict zou niet 
uitgesproken ‘goed’ of ‘slecht’ zijn voor politieke participatie. Veranderin-
gen in democratische processen zouden vooral afhankelijk zijn van de con-
text, maar over het geheel genomen zouden de bestaande verhoudingen en 
ongelijkheden door ict-toepassingen in stand blijven. Voor politieke par-
ticipatie zou dat vooral betekenen dat nieuwe instrumenten in handen ko-
men van wie al deelnemen aan politiek. In deze visie krijgt ook de ‘digitale 
kloof ’ veel aandacht en de invloed hiervan op de bestaande democratische 
kloof tussen politiek actieven en inactieven (zie ook hoofdstuk 2). Hierop 
sluiten verschillende vragen aan die in Geleidelijk digitaal (Steyaert en De 
Haan 2001) werden gesteld, namelijk of digitalisering van de democratie 
‘een evenwichtige verdeling van participatie kan garanderen’ (p. 48) en hoe 
‘de deelname aan vormen van e-democratie is verdeeld over sociaalecono-
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mische groepen’ (p. 51). De invloed van sociaal-culturele factoren op poli-
tieke participatie krijgt in deze benadering minder aandacht. Diversiteit in 
burgerschapsoriëntaties – in termen van verschillende manieren waarop 
burgers greep trachten te krijgen op factoren die op hun levenssituatie van 
invloed zijn, daartoe politieke activiteiten ondernemen en gebruikmaken 
van media – zou dan in het onderzoek voorop moeten staan. Terwijl een so-
ciaal-culturele benadering van ict-gebruik in verschillende onderzoeksdo-
meinen, zoals etniciteit, gender en ziekte of handicap, gemeengoed is, staat 
die op het gebied van politieke participatie nog in de kinderschoenen. 

Deze bijdrage heeft een tweeledige doelstelling. In de eerste plaats bie-
den we een overzicht van mogelijkheden voor burgers om met ict te parti-
ciperen in politiek. We beginnen in paragraaf 8.2 met de online participa-
tievormen die bottom-up tot stand komen, vanuit burgers zelf, waaronder 
weblogs en informele discussieplatforms. Vervolgens kijken we naar online 
participatie binnen het geïnstitutionaliseerde maatschappelijke middenveld 
(paragraaf 8.3). In paragraaf 8.4 richten we ons op het domein van het open-
baar bestuur en de institutionele politiek. We beperken ons daarbij tot de 
gemeente. De rode draad is steeds de vraag wat de betekenis is van ict voor 
politieke participatie. In paragraaf 8.5 trekken we een aantal conclusies uit 
onze verkenning. De tweede doelstelling van dit hoofdstuk is het ontwik-
kelen van nieuwe kennisvragen voor onderzoek. Daartoe presenteren we in 
paragraaf 8.6 een model van e-democratie dat is toegesneden op de diversi-
teit van ict-gebruik en politieke participatie in onze ‘laatmoderne’ samen-
leving. Ook slaan we een brug naar een sociaal-culturele benadering van de 
e-democratische burger. 

In het voetspoor van Geleidelijk digitaal (Steyaert en De Haan 2001: 50) 
hanteren we bij onze inventarisaties een participatieladder als leidraad. Fi-
guur 8.1 geeft de participatieladder weer die in dit hoofdstuk, hier en daar 
met kleine aanpassingen, wordt gehanteerd.1 De participatieladder is afge-
beeld binnen een ‘participatiepiramide’, waarmee een verband wordt aan-
gegeven tussen de mate van invloed op besluitvorming en de deelname van 
burgers. De gesuggereerde afname in deelname op hogere treden op de par-
ticipatieladder kan het gevolg zijn van toenemende inspanningen en compe-
tenties die worden gevergd (‘kunnen’), maar ook van een afnemend aanbod 
van institutionele mogelijkheden (‘mogen’). De begrippen ‘politieke partici-
patie’ en ‘democratie’ worden in dit hoofdstuk breed opgevat. Het gaat om 
invloed op collectieve besluitvorming, en die begrippen zijn daarmee breder 
dan alleen besluitvorming van de overheid. 
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Figuur 8.1 Participatieladder

8.2 Bottom-up vormen van online participatie

We beginnen met ict-toepassingen in de vrije maatschappelijke ruimte. 
Het begrip ‘schaduwdemocratie’, eerder geïntroduceerd door Frissen et al. 
(2001), is hierop uitstekend van toepassing.

Informatie
Weblogs kunnen vanuit drie invalshoeken worden onderzocht (Steeman 
2005). Als nieuwsmedium dragen weblogs bij aan de democratisering van 
het nieuws. Iedereen kan met een weblog publiceren voor een potentieel 
miljoenenpubliek. Als discussieplatform bieden ze een nieuw type ‘publie-
ke sfeer’ voor maatschappelijk debat. Ten slotte kunnen weblogs mogelijk 
ook een platform bieden voor gemeenschapsvorming. De grootste nieuws-
blogs in Nederland, waaronder GeenStijl.nl en Fok.nl, trekken maande-
lijks honderdduizenden unieke bezoekers, van wie velen nauwelijks nog 
papieren kranten lezen. Ze behoren daarmee tot de top tien van de Neder-
landse nieuwssites, samen met de websites van de traditionele dagbladen 
(Benjamin 2005). Veel discussie wordt gevoerd over de betekenis van web-
logs voor de kwaliteit van de democratie. Aan de ene kant wordt gesteld dat 
‘de waarheidsvinding creatiever wordt’, ook omdat bloggers op zoek gaan 
naar alternatieve nieuwsbronnen (José van Dijk, geciteerd in: Chin-A-Fo en 
Duursma 2005). Weblogs kunnen ook een ‘waakhondfunctie’ vervullen ten 
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opzichte van de oude media (Belien 2004). Tegelijkertijd kunnen weblogs 
misbruikt worden voor stemmingmakerij en ophitsing; ze zouden daarom 
toe zijn aan een ‘beschavingsoffensief ’ (Versteegh 2006). Weblogs hebben 
het medialandschap ingrijpend veranderd. Ze hebben gewone burgers ‘ge-
emancipeerd’ binnen het domein van publieke informatievoorziening en 
meningsvorming, en vervullen alleen al daarom waardevolle democratische 
functies. 

 
Debat
Het internet maakt verbindingen mogelijk tussen mensen die bepaalde 
identiteiten en interesses delen, waarvan ‘het politieke’ een van de vele fa-
cetten is. Valérie Frissen (2000) heeft gewezen op het ontstaan van allerlei 
‘hybride informatie- en communicatieplatforms’, ‘waarbij de traditionele 
scheidslijnen tussen amusement en serieuze informatie, debat en persoon-
lijk gesprek, […] en tussen maatschappelijke issues en persoonlijke interes-
ses steeds minder scherp getrokken worden’ (p. 21). Voorbeelden van deze 
platforms zijn Maroc.nl en Marokko.nl. Op beide sites zijn er drukbezoch-
te fora over onderwerpen als islam en liefde, en worden politieke onder-
werpen besproken, vooral als ze raken aan identiteit. Voorbeelden (najaar 
2006) zijn de discussies over de Armeense genocide (na de verwijdering van 
enkele kandidaten van Turkse afkomst van de PvdA- en cda-lijsten voor 
de Tweede Kamerverkiezingen in 2006), de aanval van minister Verdonk 
op het GroenLinks Tweede Kamerlid Azough over haar dubbele nationali-
teit, en de afwijzing van een orthodoxe moslim voor een baan bij de sociale 
dienst van de gemeente Rotterdam.

Andere interessante discussiefora komen we tegen op lokale websites, 
zoals Tilburgzeikt.com en Dordt.nl. Op deze websites die, afhankelijk van 
hun redactionele formule, feitelijke informatievoorziening combineren met 
typische blogfuncties (nieuws, commentaar en discussie), worden vaak le-
vendige en goed bezochte discussies gevoerd over politieke onderwerpen. 

Agendavorming en invloed op besluitvorming 
In de wat oudere literatuur over ict en politiek werd hier en daar de ver-
wachting uitgesproken dat klassieke belangenorganisaties zouden verdwij-
nen en plaatsmaken voor kortstondige, op specifieke issues gerichte acties 
van burgers (Abramson et al. 1988). Traditionele belangenorganisaties zijn 
niet verdwenen, maar hun ledental staat wel sterk onder druk en ze onder-
vinden op de ‘participatiemarkt’ concurrentie van online mobilisatieplat-
forms over specifieke issues. Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Er zijn 
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landelijke platforms die zich richten op de overheid, semipublieke organi-
saties of ondernemingen. Voorbeelden zijn de groep Wijvertrouwende-
stemcomputersniet die in het najaar van 2006 de beveiligingsproblematiek 
van stemcomputers agendeerde, en de website Letopdekleintjes van Albert 
Heijnklanten die zich in 2003 keerden tegen de riante salarisregeling van 
de nieuwe Ahold-directeur Moberg. Er zijn ook talloze lokale en regionale 
platforms die ten strijde trekken tegen (dreigende) overheidsbesluiten. 

Coproductie
Voorbeelden van door ict gefaciliteerde coproductie zoeken we in de eerste 
plaats op wijk- en buurtniveau. Mensen werken samen om hun leefsituatie 
te verbeteren. Uit een onderzoek van Boogers en Lips (2004) naar wijkweb-
sites komt naar voren dat de grootste groep functioneert als een ‘virtueel 
wijkcentrum’, waarop informatie wordt uitgewisseld, contactmogelijkhe-
den zijn bijeengebracht en vaak ook wordt gediscussieerd over de identiteit 
van de wijk, de problemen die er spelen, en wenselijke oplossingen. 

Een landelijk initiatief van coproductie (2000-2001) was de website Ka-
binetonline.nl van vijftien ‘ jonge denkers’, die ideeën en plannen ontwikkel-
den en belangstellenden uitnodigden om mee te praten en te schrijven. 

8.3 Online participatie op het institutionele maatschappelijk mid-
denveld 

Onder het institutioneel maatschappelijk middenveld scharen we de online 
initiatieven van maatschappelijke organisaties (van de traditionele belan-
gengroepen tot organisaties van de nieuwste generatie ‘sociale bewegingen’), 
politieke partijen en de traditionele mediaorganisaties.

Informatie
Voor maatschappelijke organisaties is internet een uitstekend instrument 
om informatie te verzamelen en te verspreiden onder de achterban en het 
brede publiek. Internet versterkt de rol van deze organisaties als informatie-
intermediair. Ook voor politieke partijen is internet een steeds belangrijker 
informatiemedium geworden. Boogers en Voerman (2005) hebben vast-
gesteld dat het bezoek aan partijsites bij Tweede Kamerverkiezingen zeer 
sterk is toegenomen. De bezoekers van partijsites zijn vooral op zoek naar 
informatie over partijstandpunten, nauwelijks naar e-mailcontact en dis-
cussie. De websites trekken een vrij breed publiek, in termen van opleiding, 
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leeftijd, politieke interesse en participatiebereidheid, maar de bestaande 
achterstanden worden er niet kleiner door: ‘Wie minder geneigd is politiek 
te participeren, is tijdens verkiezingscampagnes weliswaar frequenter op 
internet te vinden, maar het verschil met de participatie-elite die veel vaker 
gebruikmaakt van internet is desalniettemin groter geworden’ (Boogers en 
Voerman 2005: 20). Een uitzondering op dit patroon is de groep jongeren 
tussen 18 en 24 jaar. Hun bezoek aan websites die politieke informatie ver-
schaffen, is veel sterker gestegen dan dat van ouderen.

Debat
Onderzoek wijst uit dat maatschappelijke organisaties op hun website zel-
den een mogelijkheid bieden voor het voeren van discussie. Instrumenteel 
gebruik van internet dat gekenmerkt wordt door een functioneel perspec-
tief op informatievoorziening, mobilisatie en communicatie, lijkt te over-
wegen (Van de Donk en Edwards 2005). Hetzelfde geldt voor politieke 
partijen. Mogelijkheden voor discussie worden op de partijsites nauwelijks 
aangeboden. Overigens betreffen deze waarnemingen publiek toegankelijke 
webpagina’s. Het is niet ongebruikelijk dat organisaties online discussiemo-
gelijkheden aanbieden die alleen toegankelijk zijn voor de leden. Zo hebben 
verschillende politieke partijen een intranet voor informatievoorziening, 
onderlinge communicatie en discussie (Boogers en Voerman 2005).

Een belangrijke online forumfunctie wordt wel verzorgd door de tra-
ditionele dagbladpers. De Telegraaf en nrc Handelsblad gebruiken hierbij 
contrasterende formules. De Telegraaf biedt een reactiemogelijkheid op 
nieuwsberichten, dus volgens de weblogformule. Daarnaast kunnen bezoe-
kers in de rubriek ‘Wat u zegt’ zelf discussies starten. nrc Handelsblad ver-
zorgt een Webcongres volgens een panelformule. Men kan zich aanmelden 
als deelnemer, maar de krant maakt een selectie met het oog op representa-
tiviteit naar leeftijd, geslacht, inkomen, politieke voorkeur en bezigheid of 
beroep. De deelnemers krijgen wekelijks een stelling over een actueel on-
derwerp voorgelegd, waarover zij hun stem kunnen uitbrengen. Een aantal 
wordt uitgenodigd zijn of haar mening toe te lichten met argumenten. De 
uitslag van de stemming en een overzicht van de reacties worden wekelijks 
gepubliceerd in de bijlage ‘Opinie & Debat’.

Agendavorming en invloed op besluitvorming
Agendavorming is een van de kernfuncties van maatschappelijke organi-
saties. Voor organisaties die een bepaalde categorie klanten of gebruikers 
vertegenwoordigen, en dus afhankelijk zijn van hun input, is het internet 
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een uitstekend middel om de agendavorming bottom-up vorm te geven. 
Voorbeelden zijn patiëntenorganisaties die online vragen, ervaringen en 
klachten verzamelen. Een mooi voorbeeld is ook het ‘Reizigersdagboek’ van 
Rover, de vereniging van gebruikers van het openbaar vervoer. Rover biedt 
maandelijks de vervoermaatschappijen en ov-autoriteiten een samenvatting 
uit dit dagboek aan. 

De invloed van maatschappelijke organisaties op collectieve besluitvor-
ming is altijd afhankelijk geweest van een combinatie van face-to-facecon-
tacten met besluitvormers, ondersteunende acties van de achterban en me-
dia-aandacht hiervoor. Het lijkt erop dat internet dit mechanisme aanvult 
en transformeert, maar niet vervangt. Voor de nieuwste generatie van maat-
schappelijke organisaties vervult internet een spilfunctie; doelwitorganisa-
ties worden geconfronteerd met allerlei vormen van laagdrempelig online 
activisme. Toch blijft het vermogen om verschillende media in te zetten een 
voorwaarde voor succes. Ponsioen (2003) beschrijft het voorbeeld van de ac-
tie Legbatterij van Wakker Dier. Er werd een website ingericht waar bezoe-
kers multimediale achtergrondinformatie konden vinden, standpunten van 
politieke partijen konden inzien en online een petitie konden versturen. Te-
gelijkertijd werden radiospotjes uitgezonden en zorgden fysieke acties voor 
de nodige media-aandacht. Het leverde de organisatie uitnodigingen op van 
ministeries om te komen praten. 

Coproductie 
We kennen geen voorbeelden van maatschappelijke organisaties en poli-
tieke partijen in Nederland die hun leden (of geïnteresseerde burgers) uit-
nodigen om gezamenlijk online beleidsvoorstellen te ontwikkelen. Wel 
experimenteert nrc Handelsblad met het project ‘We the People’. Op deze 
website kunnen mensen stemmen, hun mening toelichten en samen tek-
sten schrijven. In juni 2006 schreven dertig tot veertig mensen gedurende 
een maand aan een tekst over scenario’s voor de toekomst van de Europese 
grondwet. Begin 2007 schreven lezers samen aan een regeerakkoord. De re-
dactie bracht deelnemers in contact met politici voor commentaar en voor 
uitvoering van onderdelen van het akkoord.
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8.4 Het domein van de institutionele politiek: online participatie 
binnen de gemeente

Informatie
De jaarlijkse monitoronderzoeken van Advies Overheid.nl laten zien dat de 
online presentatie van democratische basisinformatie (bekendmakingen, 
vergunningen, verordeningen en plannen) bij gemeenten voortdurend is 
verbeterd. Zo ontsloot in 2003 26 procent van de gemeenten een bestuurs-
informatiesysteem op de website, in 2005 was dit 79 procent (Overheid.nl 
Monitor 2005). Een nieuwe ontwikkeling is de digitalisering van bestem-
mingsplannen, hoewel die nog voornamelijk gericht is op uitwisseling tus-
sen professionals, en nog niet op ondersteuning van communicatie met be-
langhebbenden.

In Geleidelijk digitaal (Steyaert en De Haan 2001) werd nog opgemerkt 
dat wie zijn stemgedrag wil afstemmen op de positie van een politieke par-
tij over bepaalde thema’s, ‘er een behoorlijke klus aan heeft alle informatie 
bij elkaar te sprokkelen’ (p. 43). Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 
was in 69 gemeenten en deelgemeenten een lokale stemwijzer beschikbaar 
die samen ruim 1 miljoen stemadviezen verstrekten. Voor de meeste deel-
nemende gemeenten was opkomstverhoging de belangrijkste reden voor 
aanschaf. De opkomst was in deze gemeenten inderdaad iets hoger: ten op-
zichte van de raadsverkiezingen in 2002 was de opkomst in de stemwijzer-
gemeenten 1,8 procent hoger, terwijl de gemiddelde opkomst over het totaal 
ongeveer 0,5 procent hoger was. Of dit verschil inderdaad aan de beschik-
baarheid van stemwijzers toegeschreven kan worden, moet nog wel worden 
vastgesteld. 

In februari 2003 bracht het Instituut voor Publiek en Politiek de publica-
tie Digitale raadsleden 2.0! uit, waarin het de potenties verkent van het inter-
net voor raadsleden (Keur et al. 2002). Op dat moment timmerde een be-
perkt aantal pioniers aan de weg met een individuele website of persoonlijke 
pagina op de website van de gemeente of partij. Vanaf 2004/2005 zijn veel 
raadsleden gestart met een eigen weblog of persoonlijke pagina.

In termen van ‘digitalisering’ kunnen vijf typen raadsleden worden on-
derscheiden. Het eerste type zijn de dagboekschrijvers. Zij houden typische 
weblogs bij: regelmatige berichten over ervaringen of activiteiten, maar ex-
tra informatie blijft meestal beperkt tot een foto en contactgegevens. Een 
kleinere groep zijn de enthousiastelingen. Deze raadsleden gebruiken veel 
meer opties. Naast de elementen van een weblog plaatsen ze ook documen-
ten, zoals ingediende moties en gestelde vragen, en bieden ze interactieve 
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faciliteiten aan. Binnen deze groep onderscheiden we de profs. De profs 
hebben hun site zelf gebouwd en proberen deze zo professioneel mogelijk 
op te zetten. Er zijn vele menuopties, een eigen lay-out, downloads en in-
teractieve elementen. Java-toepassingen, multimedia, chatsessies en derge-
lijke zaken worden door de profs niet gemeden. Een vierde categorie zijn de 
volgers. Zij lopen in de pas van de gemeente of partij. Er is een persoonlijke 
pagina met contactgegevens en daarnaast een persoonlijke tekst. Zij bieden 
net iets meer dan de niet-geïnteresseerden. Op de gemeentelijke site of de site 
van de partij worden die voorgesteld met een foto en contactgegevens, maar 
daar blijft het bij. 

Naar het internetgebruik door raadsleden is bij ons weten nog geen on-
derzoek gedaan. Dit onderzoek zou zich moeten richten op de multime-
diale communicatiestrategieën van raadsleden, naast hun face-to-facecon-
tacten, en de effecten hiervan op de lokale politieke betrokkenheid van 
burgers. 

Raadpleging
Raadplegingen zijn instrumenten waarmee de gemeente de meningen 
van burgers peilt over maatschappelijke situaties, actuele politieke onder-
werpen of over de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente bepaalt 
de vraagstelling en bindt zich niet aan de resultaten van de raadpleging in 
het kader van de uiteindelijke besluitvorming. Een eenmalige webenquête 
is vooral geschikt om de mening van een specifieke doelgroep over een be-
paald onderwerp te peilen. Bij een internetpanel wordt een onderzoeks-
groep samengesteld voor een reeks van raadplegingen (Bongers en Vriens 
2004). Steeds meer gemeenten maken gebruik van dergelijke panels. Een 
van de eerste gemeenten was Eindhoven, die in 2001 startte met het Digi-
panel. Recentere voorbeelden zijn Lelystad (sinds mei 2005), Almelo (sinds 
april 2005) en (sinds begin 2006) Tilburg. Een belangrijk verschil tussen de 
panels van Lelystad en Almelo is dat de deelnemers in Lelystad de enquête 
ook op een papieren formulier kunnen invullen en deze in een retourenve-
lop kunnen versturen. In september 2006 was de verhouding tussen elek-
tronische en schriftelijke panelleden 72 procent-28 procent. Het panel in 
Lelystad telt ongeveer 1400 leden. De panelopbouw heeft in verschillende 
stappen plaatsgevonden. Eerst is bij een enquête (aselecte steekproef) de 
vraag gesteld of men vaker benaderd zou willen worden om mee te doen aan 
onderzoeken. Dit leverde de eerste vierhonderd mensen op. Bij een volgen-
de enquête is deze vraag herhaald. Samen met vrije aanmeldingen (na publi-
citeit in de lokale media) leverde dit nog eens ongeveer vierhonderd mensen 
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op. Vervolgens is de gemeente, na analyse op de achtergrondkenmerken, 
gerichter gaan bijwerven (via een steekproef en door mensen op straat aan 
te spreken). Het resultaat is een panel waarvan de representativiteit door 
de gemeente als bevredigend wordt beschouwd, zij het dat het aandeel lager 
opgeleiden en allochtonen kleiner is dan in de totale bevolking. Voor som-
mige onderzoeksdoeleinden, vooral naar leefsituatie, moet dan aanvullend 
onderzoek worden gedaan.

Debat
De mogelijkheid bieden tot debat kan, vanuit de gemeente gezien, functio-
neren als raadpleging, maar kan ook een agendavormende functie hebben. 
Vanaf eind jaren negentig is door verschillende gemeenten hiermee geëxpe-
rimenteerd (zie o.a. Steyaert en De Haan 2001). Verschillende gemeenten 
bieden op hun website een permanente digitale debatfaciliteit aan, zoals 
Rotterdam, Apeldoorn, Dordrecht en Hoogeveen. Een evaluatieonderzoek 
van het Rotterdamse forum geeft vier modellen aan van gemeentelijke digi-
tale discussiefora (sgbo 2004: 51): (1) vrije marktplaats, (2) instrument van 
interactief beleid, (3) spin in het web en (4) onderzoeks- en opinie-instru-
ment. Als marktplaats biedt het forum een vrijplaats aan burgers voor het 
uitwisselen van ervaringen en meningen. Als instrument voor interactief 
beleid levert het forum input aan het beleid. Als spin in het web faciliteert 
het forum de samenwerking tussen debatpodia in de lokale samenleving. 
Ten slotte kunnen op het forum ook gerichte vragen aan burgers worden 
gesteld. 

Gemeenten zijn nog steeds zoekende naar een bevredigende opzet van 
hun discussiefora. Daarbij gaat het vooral om de mate van beheersing door 
de gemeente van de deelname en de inhoud, om de interactie tussen burgers, 
politici en ambtenaren, en om de doorwerking van de input van burgers in 
het beleid. Deze zaken hangen nauw met elkaar samen. Wanneer het forum 
functioneert als een marktplaats, dan is het een soort ‘barometer’ van de lo-
kale publieke opinie, is kwantiteit (dus laagdrempeligheid) belangrijker dan 
kwaliteit, en staat directe doorwerking in beleid niet voorop (sgbo 2004). 
Overigens moet ook een marktplaats gemodereerd worden om te voorko-
men dat de discussie wordt gedomineerd door een klein aantal ‘diehards’, 
en mensen daardoor afhaken. Zwakke moderatie die bedoeld was om laag-
drempeligheid uit te stralen, bereikt dan het tegendeel. Interactief beleid 
impliceert een keuze voor kwaliteit, dus stevige moderatie en eventueel een 
drempel voor deelname (registratie), maar ook een verplichting van bestuur 
en politiek om deel te nemen en op de resultaten te reageren. 
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Zo functioneerde in Dordrecht sinds voorjaar 2004 het forum Vertelhet-
deraad, een initiatief van de raadsgriffie. Dit forum werd in mei 2006 ver-
nieuwd. Het oorspronkelijke open forum werd omgezet in een halfopen 
forum, waarvoor men zich moet aanmelden. Naast lovende reacties ont-
moette deze nieuwe opzet ook kritiek. De nieuwe opzet zou ertoe hebben 
geleid dat de deelname sterk terugliep. Ook werd door verschillende deel-
nemers het ontbreken van interactie met raadsleden aan de kaak gesteld. 
Feitelijk functioneerde het forum dus als een marktplaats (sinds 2006 met 
enkele drempels), evenals het vrije stedelijke online forum Dordt.nl (hier-
boven genoemd in paragraaf 8.2). In hun bijdrage over digitale democratie 
in Hoogeveen gaan Van Os en Jankowski (2004) uitvoeriger in op de ge-
ringe bereidheid van raadsleden om actief deel te nemen aan online discus-
siefora, maar ook hiernaar is in Nederland geen systematisch onderzoek 
gedaan. Uit onderzoek naar internetgebruik onder Belgische politici kan 
worden afgeleid dat onder politici wel tamelijk veel lurkers (passieve volgers) 
te vinden zijn (Indigov 2005). 

Meebepalen van de agenda
Verschillende gemeenten bieden burgers de mogelijkheid om met een 
burgerinitiatief een voorstel te agenderen bij de gemeenteraad. Uit een in 
2004 uitgevoerde inventarisatie door het Instituut voor Publiek en Politiek 
(2004) bleek dat burgers deze mogelijkheid (nog) heel weinig gebruiken. 
Belangrijke knelpunten zijn onbekendheid bij de burgers en een stroeve ma-
nier van omgaan met het instrument bij de raden. Veelal is de ict-dimensie 
beperkt tot informatieverschaffing over het indienen van een initiatief en 
een formulier op de gemeentelijke website. De gemeente Zoetermeer expe-
rimenteerde in de raadsperiode 2002-2006 met een digitale werkomgeving. 
Op deze werkomgeving konden de indieners hun plan presenteren aan het 
publiek en kon ook de voortgang na de indiening worden gevolgd. Van deze 
mogelijkheid is twee keer gebruikgemaakt. Gebleken is dat de werkomge-
ving te ingewikkeld was in vergelijking met de papieren mogelijkheid, die in 
Zoetermeer (met 25 vereiste handtekeningen) zeer laagdrempelig is.

E-mailcontact met raadsleden is waarschijnlijk een veel aantrekkelijker 
kanaal voor burgers om zaken te agenderen. Ook naar het e-mailgebruik 
van raadsleden (en van burgers richting raadsleden) is in Nederland echter 
(nog) geen onderzoek gedaan.

 
Coproductie
Bij coproductie committeert het bestuur zich aan een werkwijze waarbij 
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burgers volwaardig meespelen in de formulering van problemen en moge-
lijke oplossingen. Resultaten moeten een zichtbare doorwerking hebben in 
de uiteindelijke besluitvorming. We zoeken de ideaaltypische voorbeelden 
van coproductie in de sfeer van stedenbouw, infrastructuur, ruimtelijke or-
dening en wijkplannen. 

In de Amsterdamse Stadionbuurt vond van december 2001 tot en met 
mei 2002 het project StadiOnline plaats (Schippers 2003). Er werd ge-
bruikgemaakt van een website met een open en een besloten gedeelte. Het 
besloten gedeelte was alleen toegankelijk voor de deelnemers aan de pilot. 
Het proces kende vier stappen: (1) een discussieronde, (2) een verdiepende 
reactieronde over de door de moderator gemaakte samenvatting van de 
discussie, (3) een stemming over het uiteindelijke resultaat en (4) samenvat-
ting door de moderator en een commentaar hierop door de wijkwethouder. 
Schippers (2003: 41-42) concludeert dat de deelnemers in staat waren waar-
devolle ideeën aan te dragen, en dat hun bijdragen en reacties opbouwend 
en goed onderbouwd waren (‘in tegenstelling tot menige inspraakavond’). 
De internetdiscussie was vooral populair bij alleenstaande hoogopgeleide 
Nederlandse mannen tussen de 34 en 64 jaar met een baan, van wie het me-
rendeel de afgelopen jaren echter niet had deelgenomen aan reguliere in-
spraakavonden. Vanuit deze qua achtergrondkenmerken homogene groep 
kwam echter wel een ‘bonte verzameling’ van ideeën naar voren.

Geografische informatiesystemen en 3D-simulaties geven burgers de 
mogelijkheid om aan plannen mee te bouwen. De afgelopen jaren zijn in 
de kraamkamer van diverse kennisinstituten en bureaus ict-instrumen-
ten voor participatieve ruimtelijke planning ontwikkeld. Ook hebben en-
kele experimentele projecten plaatsgevonden. Een voorbeeld is het project 
Polder Mastenbroek, een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Zwolle, 
Kampen en Zwartwaterland, de provincie Overijssel en het waterschap 
Groot Salland. Behalve op fysieke bijeenkomsten werd op de interactieve 
website een ‘horizonspel’ aangeboden waarmee bezoekers alternatieven 
voor de inrichting van de polder konden uitproberen. De uitkomsten zijn 
gebruikt bij het opstellen van de structuurvisie (2002). Een ander voorbeeld 
is MapTalk, gebaseerd op het group decision room-concept dat werd toege-
past in de gemeente Nederweert. In het laatste geval gaat het om door ict 
ondersteunde face-to-face-interactie (Ligtenberg et al. 2004).

Meebeslissen
In de gemeente Delft kregen de bewoners rondom het Minervaplein de mo-
gelijkheid om zelf de basisbeslissing te nemen over de toekomstige herin-



 Op zoek naar de e-democratische burger 1�1

richting van het plein (2002-2003). De gemeenteraad had schoorvoetend in-
gestemd met een experiment waarbij de bewoners de facto een beslissende 
stem kregen. Alle bewoners en gebruikers van bedrijfsruimten van twaalf 
jaar en ouder kregen ‘wijkaandelen’. Dit gaf hun stemrecht en een gezamen-
lijk budget van 272.000 euro. De besluitvorming verliep in verschillende 
stemrondes. Het stemmen kon per post of via internet. Steeds meer bewo-
ners maakten van deze laatste mogelijkheid gebruik. Van de vierhonderd 
stemgerechtigden nam 60 tot 65 procent aan de stemmingen deel. Het be-
langrijkste ict-instrument was de stemmodule, met daarbij de uitkomsten 
van de stemronden. Ook stonden op de website (Wijkaandelen.nl) afbeel-
dingen van de verschillende voorstellen (Van Staden et al. 2005). In Tilburg 
kregen de inwoners de mogelijkheid om te stemmen over drie alternatieve 
herinrichtingsplannen voor het plein De Heuvel. Op de website werden de 
plannen met een 3D-simulatie weergegeven. Bezoekers konden een virtuele 
wandeling maken, chatten en discussiëren (december-januari 2006/2007).

8.� Tussenbalans

Het beeld dat uit onze inventarisatie oprijst, is dat van een verbreding van 
participatie vooral sprake is in de sfeer van de bottom-up initiatieven, en wel 
op de lagere treden van de participatieladder. Weblogs en informele discus-
siefora lijken een breed publiek te trekken. Of ook binnen het domein van 
de institutionele politiek een verbreding optreedt, is de vraag. Voor zover 
we hierover onderzoeksgegevens hebben kunnen presenteren, is het beeld 
eerder dat bestaande ongelijkheden in stand blijven. Helaas is het beeld op 
basis van onderzoek naar de betekenis van ict voor politieke participatie in 
Nederland erg fragmentarisch. Vandaar ons motto ‘op zoek naar de e-de-
mocratische burger’ als titel van dit hoofdstuk.

ict biedt zeker mogelijkheden voor innovatie die kan bijdragen aan 
verdieping van participatie. Sommige gemeenten bieden mogelijkheden 
daartoe, en dan kunnen burgers hogere sporten betreden op de participa-
tieladder. We hebben echter geen zicht op de verbreiding van deze moge-
lijkheden.2 Veel onderzoek wijst op institutionele weerstanden die bestaan 
tegen participatievormen waarvan de resultaten echte doorwerking moeten 
hebben in politieke beslissingen (zie bijvoorbeeld: Edelenbos en Monnik-
hof 2001).
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8.� ict en politieke participatie: reflectie

‘At present, we know that political activity, at least in the United States, isAt present, we know that political activity, at least in the United States, is 
positively associated to a significant extent with such variables as income, 
socio-economic status, and education, and that it is also related in complex 
ways with belief systems, expectations, and personality structures’ (Dahl 
1965: 81). 

 
Welke betekenis heeft internet voor politieke participatie? Twee contras-
terende visies hierop zijn de mobilisatietheorie en de versterkingstheorie 
(Norris 1999). De mobilisatietheorie houdt in dat meer mensen politiek ac-
tief worden en dat het internet ook nieuwe vormen van politiek activisme 
faciliteert en aanmoedigt. Daartegenover stelt de versterkingstheorie dat 
internetgebruik bestaande patronen van politieke participatie versterkt, en 
dat de verschillen in deelname tussen bevolkingsgroepen in stand blijven of 
nog worden vergroot.

In haar onderzoek naar online activiteiten van burgers in de verkiezings-
campagnes van 1996 en 1998 in de Verenigde Staten trok Norris twee con-
clusies. De eerste was dat twee gebruikersgroepen kunnen worden onder-
scheiden. Er is een algemeen publiek dat het internet vooral gebruikt voor 
nieuws, entertainmentgerelateerde informatie, online aankopen, informa-
tie over gezondheid en deelname aan discussiegroepen. Daarnaast zijn er 
de ‘politieke activisten’ die het internet gebruiken voor online discussies 
over politiek, voor e-mailcontact met maatschappelijke organisaties en poli-
tici en voor verkiezingsinformatie. Haar tweede conclusie was dat deze po-
litieke activisten een kleine minderheid vormen. Bij het raadplegen van ver-
kiezingsinformatie bedroeg deze groep in de onderzochte periode vijftien 
procent van de internetgebruikers. Hoewel Norris voorzag dat het online 
aanbod langzamerhand ook meer actieve, bottom-up vormen van commu-
nicatie zou gaan omvatten, verwachtte ze dat deze interactiviteit alleen de 
kleine groep van de al in politiek geïnteresseerde en gemakkelijk te mobili-
seren burgers zou aanspreken. Onderzoek sindsdien, waaronder ook de ge-
gevens over online participatie die we hierboven lieten zien, lijkt de stelling 
van Norris te bevestigen. Wel lijkt ict bij te dragen aan een vermindering 
van de participatiekloof tussen jongeren en ouderen, een mogelijkheid die 
Norris in haar artikel ook al voorzag. 

Onderzoek van ict-gebruik dat uitsluitend langs deze lijnen verloopt, 
heeft echter een aantal beperkingen. De eerste beperking betreft de manier 
waarop de afhankelijke variabele, politieke participatie, wordt beschreven. 
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Vaak wordt hierbij uitgegaan van een traditionele domeingebonden con-
ceptie van politiek, waarbij politieke participatie wordt betrokken op de 
overheid en de institutionele politiek. Weliswaar wordt ook steeds meer 
gekeken naar maatschappelijke participatie in de civil society en acties ge-
richt op niet-statelijke actoren, maar een fundamentele verruiming van het 
begrip ‘politiek’, toegesneden op onze laatmoderne samenleving, ontbreekt 
veelal. Gezien de vervlechting tussen overheid en samenleving verdient een 
aspectgerichte benadering van politiek de voorkeur, waarin ‘politiek’ wordt 
opgevat als samenwerking en conflict voor collectieve beslissingen, in al-
lerlei organisatorische verbanden (Van der Eijk 2001). Inhoudelijk zijn dan 
niet alleen de klassieke verdelingsvraagstukken relevant, maar ook cultu-
rele vraagstukken rondom identiteiten en allerlei aspecten van de risicosa-
menleving. Daarom hebben we voor onze inventarisatie een wijd vangnet 
opgespannen, waarin ook hybride bottom-up-vormen van politieke betrok-
kenheid terechtkomen. 

Een tweede beperking komt naar voren als we kijken naar de onafhan-
kelijke variabelen. Sociaaleconomische factoren zijn niet rechtstreeks van 
invloed op politieke participatie, maar zijn achtergrondfactoren die werken 
via de beschikking over hulpbronnen, motivatie- en mobilisatienetwerken 
(Verba et al. 1995). De vraag hierbij is wat de relatieve verklarende kracht is 
van sociaaleconomische factoren in vergelijking met sociaal-culturele facto-
ren. Het antwoord op deze vraag is steeds gebonden aan de context van de 
diverse praktijken, waarin burgers zich door middel van politieke menings-
vorming en actie verhouden tot collectieve beslissingen. In die praktijken 
wisselen mensen ervaringen, kennis en informatie uit, leggen ze relevante 
hulpbronnen aan, motiveren ze elkaar en ondernemen maatschappelijke 
actie, met gebruikmaking van verschillende media.

Een geschikt vertrekpunt is het onderzoek naar burgerschapsstijlen dat 
in 2001 door het bureau Motivaction werd uitgevoerd voor de Commissie 
Toekomst Overheidscommunicatie. In plaats van een differentiatie op ba-
sis van sociaaleconomische variabelen gingen de onderzoekers uit van ‘so-
ciale milieus’ in termen van persoonlijke opvattingen, waarden en normen 
die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen. De groep mensen 
met een bepaalde levensstijl ‘organiseert het alledaagse leven op een eigen, 
kenmerkende manier’ (Spangenberg et al. 2001: 5). Op basis van (zeven) le-
vensstijlen werden vervolgens vier burgerschapsstijlen onderscheiden: (1) 
de plichtsgetrouwe burgers, (2) de verantwoordelijke burgers, (3) de prag-
matische burgers en (4) de buitenstaanders. Deze vier burgerschapsstijlen 
worden gekarakteriseerd aan de hand van politiek-maatschappelijke be-
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trokkenheid en houding ten opzichte van de overheid, de identificatie met 
de rollen van kiezer, klant, onderdaan en coproducent van beleid en ook 
communicatiestijl en mediagebruik. Zo hebben pragmatische burgers een 
afstandelijke en reactieve houding ten opzichte van politiek. Ze vervullen 
de rol van kiezer, zeker als er veel op het spel staat, zijn te mobiliseren voor 
collectieve actie, vooral als er een duidelijk eigenbelang wordt bedreigd, 
maar lopen niet voorop bij de coproductie van beleid. Pragmatici zijn zeer 
selectief in hun informatiebehoeften, maken meer gebruik van de commer-
ciële media en kunnen goed overweg met internet. 

Dit onderzoek markeert een belangrijke wending naar een culturele be-
nadering van politieke participatie en kan ook verder onderzoek inspireren 
naar de betekenis van ict voor politieke participatie. Een van de beperkin-
gen van dit raamwerk van burgerschapsstijlen is dat het toch nog vooral is 
ingevuld aan de hand van institutionele politieke en maatschappelijke par-
ticipatie. Bovendien zullen verbanden moeten worden gelegd met sociaal-
economische factoren, waarvan de verklarende kracht door de Motivaction-
onderzoekers mogelijk toch wordt onderschat (vgl. Verba et al. 1995).

In figuur 8.2 presenteren we een algemeen model van ‘e-democratie’. De 
centrale positie in dit model hebben de ‘technologisch ondersteunde demo-
cratische praktijken’. Hierin vinden de activiteiten plaats die we hebben ge-
specificeerd in de participatieladder. Deze praktijken worden gevoed door 
actoren, technologieën en instituties. De figuur attendeert vervolgens op 
drie soorten uitkomsten, namelijk (1) veranderingen in politieke participa-
tie, zowel in de breedte als in de diepte, (2) doorwerking van participatie in 
collectieve besluitvormingsprocessen en (3) veranderingen in de democrati-
sche instituties (ingetekend als feedback). We lopen deze elementen hieron-
der kort langs en koppelen direct daaraan een aantal conclusies.

Actoren kunnen optreden in de rol van besluitvormer, burger of interme-
diair. Informatie-intermediairen houden zich bezig met het selecteren, 
verschaffen en interpreteren van informatie. Preferentie-intermediairen 
hebben zich gespecialiseerd in het verwoorden en behartigen van politieke 
voorkeuren. Traditionele preferentie-intermediairen zijn belangengroe-
pen en politieke partijen. Interactie-intermediairen faciliteren interacties. 
Voorbeelden zijn moderatoren van online discussiefora (Edwards 2003). 
Actoren etaleren hun democratische oriëntaties en burgerschapsstijlen. Bo-
vendien hanteren ze bepaalde strategieën bij het omgaan met ict (Edwards 
2006). Onze eerste conclusie is dat de opkomst van ict het ontstaan van al-
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lerlei nieuwe intermediairen heeft aangemoedigd, zoals weblogs, discussie-
fora en online mobilisatieplatforms. De weblogs en informele discussiefora 
lijken een breed publiek te trekken, dat zich (voor een deel) heeft afgekeerd 
van traditionele intermediairen. Denk aan het sterk afgenomen aantal le-
zers van traditionele dagbladen onder jonge, ‘pragmatische’ burgers. Dit 
zou als een indicatie kunnen worden gezien dat politieke participatie door 
ict-toepassingen wordt bevorderd. 

Het begrip technologie wordt in dit model breed opgevat. Het omvat zo-
wel ‘oude’ als ‘nieuwe’ media. Onze tweede conclusie is dat ict-toepassingen 

Figuur 8.2 Model van ‘e-democratie’

technologisch onder-
steunde democratische

 praktijken

democratische 
instituties

participatie/
doorwerking

ict-strategieën

oriëntaties op democratie, 
burgerschapsstijlen

nieuwe mediaoude media face-to-face

technologieën

actoren

intermediairenbesluitvormers burgers

informatie- 
intermediairen

preferentie- 
intermediairen

interactie- 
intermediairen

instandhouding en vernieuwing van democratische instituties



1�� Jaarboek ict en samenleving 2007

in samenhang moeten worden gezien met de toepassing van oude media en 
face-to-face-interacties. Zo geldt bijvoorbeeld voor de spelers op het maat-
schappelijke middenveld en de institutionele politiek dat succesvol inter-
netgebruik moet zijn ingebed in een multimediale strategie (Van de Donk 
en Edwards 2005). Deze aanbeveling kan ook worden gedaan aan overhe-
den die nieuwe participatiemogelijkheden willen creëren met ict. Een van 
de lessen uit het hierboven besproken StadiOnline project in Amsterdam-
Zuid luidde: blijf fysieke bijeenkomsten organiseren, want dat vergroot de 
betrokkenheid en moedigt online activiteiten juist aan (Schippers 2003: 
46). Bovendien werken online discussies minder goed in de convergentiefa-
se dan in de divergentiefase van interactieve beleidsvorming (Van Staden et 
al. 2005). Verder kan coproductie in face-to-facebijeenkomsten uitstekend 
worden ondersteund met allerlei ict-toepassingen. 

Democratische praktijken zijn ingebed in instituties. Deze instituties 
kunnen worden gekarakteriseerd aan de hand van verschillende democra-
tiemodellen, naast de representatieve democratie bijvoorbeeld de directe 
democratie van volksinitiatieven en referenda en de deliberatieve democra-
tie van ‘interactief bestuur’ en allerlei discussiefora. Onze derde conclusie 
is dat ict verschillende informatie- en communicatierelaties articuleert 
tussen burgers, publieke en private actoren, en daarmee nieuwe kanalen 
creëert voor democratische betrokkenheid. Behalve deliberatief-democra-
tische kanalen zijn dat bijvoorbeeld ook kanalen voor betrokkenheid bij de 
vormgeving van dienstverlening (klantendemocratie en associatieve demo-
cratie).

Van de drie genoemde uitkomsten – participatie, doorwerking en insti-
tutionele verandering – is institutionele verandering in de vorige alinea be-
handeld. De centrale conclusie over participatie herhalen we hier nog eens. 
ict heeft tot nu toe wel enige verbreding van participatie mogelijk gemaakt, 
maar dan vooral in de sfeer van de bottom-up initiatieven en op lagere 
sporten van de participatieladder. ict biedt zeker ook mogelijkheden voor 
verdieping van participatie, maar het aanbod hiervan is afhankelijk van de 
bereidheid van de politieke besluitvormers om aan de resultaten van parti-
cipatie te verwerken.

Wanneer we uitgaan van een perspectief op democratie in termen van 
differentiatie van burgerschapsstijlen en democratische praktijken, dan is 
de kwaliteit van de democratie vooral afhankelijk van het samenspel tussen 
verschillende typen burgers en praktijken, en van de tegenmacht die daar-
van uitgaat op collectieve besluitvorming. In dit licht sluiten we dit hoofd-
stuk met drie kennisvragen af. De eerste is welke burgerschapsoriëntaties 
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in onze samenleving bestaan en welke vormen van participatie en technolo-
giegebruik hiermee zijn verbonden. De tweede vraag is welke kanalen voor 
politieke beïnvloeding door toedoen van ict worden gecreëerd, en in welke 
informatie- en communicatierelaties tussen burgers, intermediairen en po-
litieke besluitvormers. De derde vraag is hoe de doorwerking van politieke 
participatie beschreven en verklaard kan worden, bijvoorbeeld in termen 
van ‘macht en tegenmacht’ (checks and balances), invloed op de publieke opi-
nie of wat Habermas (1996) aanduidde als de informele ‘communicatieve 
macht’ van burgers. De doorwerking van informele communicatieve macht 
kan ook plaatsvinden via lagere treden op de participatieladder, waarmee 
politieke besluitvormers indirect onder druk worden gezet. 

Noten

1 De belangrijkste aanpassing is dat we in de paragraaf over online participatie in de 
gemeente de trede ‘raadpleging’ toevoegen.

2 We hebben de voorbeelden bovendien ontleend aan een selectie van gemeenten 
die min of meer als ‘voorhoede’ kan gelden op het gebied van online participatie. 
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� De e-lerende burger

Peter Sloep en Wim Jochems

�.1 Onderwijs: functies en innovaties

Momenteel beleven we wat sommigen een digitale revolutie noemen. 
Kort gezegd houdt dat in dat de computer een steeds indringender en on-
ontkoombaarder rol in onze maatschappij aan het vervullen is. Denk bij-
voorbeeld aan internetbankieren, online winkelen en dergelijke. De Haan 
(2004: 225) stelt, onder verwijzing naar een Europese studie (emcc 2003): 
‘Technologische innovaties hebben de nieuwe mogelijkheden om te com-
municeren en informatie te verzamelen binnen het bereik van steeds meer 
mensen gebracht. Het ligt in de verwachting dat deze mogelijkheden alleen 
maar zullen toenemen en steeds sterker van invloed zullen zijn op uiteen-
lopende levensterreinen.’ Men vat dit geheel aan mogelijkheden wel samen 
onder de noemer van de informatiesamenleving, maar ook termen als ken-
nissamenleving (wrr 2002) en netwerksamenleving (Castells 1996) wor-
den gebruikt. In dit hoofdstuk zullen we de fijne nuances van de verschil-
len tussen deze benamingen laten voor wat ze zijn en drie trends binnen 
de informatiesamenleving vanuit het perspectief van het onderwijs nader 
analyseren: de toegenomen behoefte aan kennis (volume), de toegenomen 
vergankelijkheid van kennis (verversing) en de opkomst van een specifieke 
e-cultuur. Waar de behoefte aan kennis toeneemt en waar jongeren voorbe-
reid moeten worden op de maatschappij van morgen, wordt natuurlijk naar 
het onderwijs gekeken om in die behoeften te voorzien. 

Het onderwijs vervult drie maatschappelijke functies (Dekkers en Meij-
nen 2003). Het laat vooral jonge mensen kennismaken met ons historisch 
erfgoed en met de waarden en normen van de maatschappij waarin we leven 
(integratiefunctie). Het vervult zijn kwalificerende functie door leerlingen al-
lerlei praktische kennis en vaardigheden bij te brengen, ook met betrekking 
tot de omgang met anderen. Dit culmineert in het aanleren van meer speci-
fieke kennis en vaardigheden, hetgeen moet leiden tot de vervulling van een 
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zinvolle, economisch productieve rol in de maatschappij (differentiatiefunc-
tie). Dat laatste gebeurt zowel in het initieel onderwijs, waar jonge mensen 
een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt moeten krijgen, als via na-, bij- 
en herscholen van al werkende mensen opdat ze productief kunnen blijven 
(postinitieel onderwijs, de term non-formeel leren wordt in dit verband ook 
gebruikt, zie Diepstraten 2006). Zonder ook maar iets af te willen doen aan 
het belang van de integratiefunctie – discussies over bijvoorbeeld inburge-
ring onderstrepen die nog eens – zullen we ons in dit hoofdstuk vooral rich-
ten op de kwalificatie- en differentiatiefunctie. 

Verder zullen we niet proberen de lopende ontwikkelingen in het onder-
wijs in hun volle breedte te bestrijken. We willen vooral kijken naar een aan-
tal opvallende vormen van onderwijsinnovatie, zoals competentiegericht le-
ren, het aanbieden van authentieke leersituaties, leren in groepen, het zelf 
construeren van kennis en het gebruik van ict. Bovendien gaan we in op 
de vraag waarom veel van die innovaties nauwelijks van de grond komen, 
hetgeen ook voor ict-gerelateerde innovaties het geval is. Met een discussie 
over de vraag in hoeverre deze integratieve vormen van leren een e-lerende 
burger weten op te voeden die in staat is de uitdagingen van de informatie-
maatschappij het hoofd te bieden, sluiten we ons betoog af. 

�.2 Drie maatschappelijke uitdagingen

Volgens sommigen maken we een digitale revolutie mee, anderen vinden 
het beter om van een digitale evolutie te spreken (Thurow 1999; De Haan 
en Huysmans 2002). Wat men daar ook van moge vinden, de digitale com-
puter is onbetwistbaar een steeds indringender rol in onze maatschappij 
gaan vervullen. Interessant genoeg is die (r)evolutie pas goed op gang geko-
men met de introductie van de personal computer, in het begin van de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Ken Olson, de president van Digital Equipment, 
zei in 1977 nog: ‘There is no reason why anyone would want a computer in 
their home’, maar in 2006 had bijna 85 procent van alle Nederlandse huis-
houdens er een en de meeste Nederlanders (80%) hebben ook nog toegang 
tot het internet (zie hoofdstuk 2). 

De computer dringt niet alleen in de hoedanigheid van een losstaand ap-
paraat met beeldscherm en toetsenbord de informatiemaatschappij binnen. 
Het was natuurlijk de microchip die de voor de opkomst van de personal 
computer nodige miniaturisering en kostenreductie mogelijk heeft gemaakt 
en deze microchip wordt in steeds meer apparatuur verwerkt. Sommige 
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daarvan zijn nieuw, zoals de mobiele telefoon, de gps-ontvanger en de perso-
nal digital assistent (Pda); andere bestonden al, maar zijn door het inbouwen 
van microchips in hun functionaliteiten uitgebreid. De brandstoftoevoer 
naar de automotor wordt niet meer mechanisch door middel van een car-
burateur geregeld, de thermostaat van de centrale verwarming werkt niet 
met een simpele kwikschakelaar en zelfs de papieren strippenkaart voor het 
openbaar vervoer wordt een plastic kaartje met ingebouwde computerchip. 

Deze digitale (r)evolutie kan alleen voortgaan als er mensen zijn die de 
kennis en vaardigheden hebben om deze met computerintelligentie ver-
rijkte apparaten te ontwerpen, bouwen, bedienen en onderhouden. De fu-
turoloog Alvin Toffler voorzag dit al in 1980: het kenmerk bij uitstek van 
de informatiemaatschappij is dat kennis een steeds belangrijker productie-
factor wordt (Toffler 1980). Dat gebeurt op twee onderscheiden manieren: 
artefacten worden kennisintensiever en ze worden steeds sneller vervangen. 

De toegenomen behoefte aan kennis (volume)
In de eerste plaats worden de artefacten die we maken, kennisintensiever. 
Het voorbeeld van de auto kan dit illustreren. In de begindagen van de auto 
kon een monteur volstaan met kennis van het mechanisme van de auto. Met 
de introductie van startmotoren ter vervanging van de slinger en verlichting 
werd ook kennis van elektriciteit nodig. Nu auto’s beschikken over een ge-
computeriseerd motormanagementsysteem, is het ook nodig over compu-
terkennis te beschikken. Die ontwikkeling heeft weliswaar geleid tot het 
ontstaan van specialisten onder de monteurs – de laagst opgeleiden onder 
hen doen alleen het eenvoudige onderhoud, de hoger opgeleiden doen spe-
cialistisch werk zoals het tunen van de motor –, de totale aanspraak die het 
artefact auto doet op het beschikbare kennisreservoir, is toegenomen. Iets 
soortgelijks geldt voor apparatuur die medici gebruiken om patiënten te di-
agnosticeren en behandelen. Waar de vroegere bloeddrukmeter werkte met 
een simpele mechanische luchtdrukmeter, zijn de moderne apparaten van 
een chip voorzien en leveren ze een digitale aflezing van de bloeddruk. Maar 
niet alleen worden steeds meer instrumenten van computerchips voorzien, 
het scala aan bruikbare apparaten is ook sterk uitgebreid. Dit heeft als con-
sequentie dat artsen voor hun werk experts van allerlei pluimage nodig 
hebben. Ook de medische sector doet dus een groter beroep op het ken-
nisreservoir. Wat we hier voor twee beroepen hebben geschetst, geldt voor 
het werk in het algemeen. Door een groter beroep op een kennisreservoir, 
om dit beeld maar even te blijven gebruiken, ontstaat een tekort aan kennis 
tenzij het reservoir wordt vergroot. Dit laatste is de reden waarom de Euro-
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pese Commissie in 2000 in Lissabon in haar Memorandum on Lifelong Lear-
ning besloot als strategische doelstelling op te nemen de verbetering van de 
kwaliteit en effectiviteit van onderwijs en scholing in de eu (Onderwijsraad 
2003).

De toegenomen vergankelijkheid van kennis (verversing)
De artefacten worden niet alleen kennisintensiever, het tempo waarin we 
bestaande artefacten vervangen door nieuwe, verbeterde versies ervan 
wordt ook steeds hoger. We spreken hier van kennisverversing. De ken-
nisintensiviteit van artefacten wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
het inbouwen van microchips. De functionaliteit van een artefact hangt in 
belangrijke mate samen met de rekenkracht van die chip. Konden de eerste 
motormanagementsystemen niet veel meer dan de rijkheid van het benzine-
luchtmengsel afstemmen op de vermogensvraag van de motor, de moderne 
systemen zijn al in staat het disfunctioneren van onderdelen te zien aanko-
men. Auto’s uit het topsegment beschikken over ingebouwde gps-ontvan-
gers en gsm-zenders zodat bij diefstal de locatie automatisch wordt door-
gegeven aan een centrale, hetgeen de opsporing aanzienlijk vereenvoudigt. 
Nu verdubbelt de rekenkracht van chips ongeveer elke achttien maanden 
(Barnes 2005). Ongeveer in hetzelfde tempo kan dus de complexiteit van de 
artefacten die we vervaardigen, toenemen en in datzelfde tempo zal dan dus 
ook de behoefte aan nieuwe kennis toenemen. Bestaande kennis veroudert 
door technologische ontwikkelingen en moet daarom vervangen worden 
door nieuwe, andere kennis.

Omdat kennis een nauwelijks te kwantificeren grootheid is, kan het pra-
ten over het vergroten van kennisreservoirs en het verversen van de vergan-
kelijke kennis die de inhoud ervan vormt, niet meer zijn dan het spreken 
in metaforen. Desondanks maakt de gehanteerde metafoor duidelijk dat 
de informatiemaatschappij het onderwijs voor een groot probleem plaatst. 
Hoe zorg je ervoor dat meer jonge mensen hun opleiding met een hbo-, 
wo- of mbo-diploma afsluiten zonder op de kwaliteit van die diploma’s af te 
dingen? Het is niet aannemelijk dat de geschiktheid van jonge mensen om 
hoger onderwijs te volgen gemakkelijk kan worden veranderd – of die ge-
schiktheid nu bepaald wordt door hun aangeboren intellectuele vermogens 
of door de sociaaleconomische omstandigheden waaronder ze opgroeien. 
Die vergrote uitstroom moet dus tot stand worden gebracht door de kwa-
liteit van je onderwijs te verbeteren. Hoe doe je dat? Hoe zorg je er verder 
voor dat de kennis en vaardigheden van mensen die eenmaal opgeleid zijn, 
via na-, her- en bijscholing up-to-date blijven? Ook daarvoor zijn verande-
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ringen in het onderwijs nodig, ook op het niveau van het onderwijsbeleid. 
Hierbij doet zich nog een probleem voor. Het lijkt erop dat het effect van 

die verkorte houdbaarheid van kennis zich sterker doet voelen voor lager 
opgeleiden dan voor hoger opgeleiden. Lager opgeleiden worden typisch 
ingezet bij de seriematige productie van artefacten en bij de bediening of 
het onderhoud ervan. Als zo’n artefact ingrijpend verandert of zelfs van de 
markt verdwijnt, is de specifieke kennis die nodig is voor het bouwen, de 
bediening of het onderhoud ervan daarmee overbodig geworden (Castells 
1996). Zij zullen moeten worden bijgeschoold of zelfs volledig omgeschoold. 
De komst van computers maakte het nodig automonteurs bij te scholen in 
computertechnologie, het beroep van monteur van elektrische schrijfma-
chines werd erdoor zelfs geheel overbodig. Hoger opgeleiden zijn eerder 
betrokken bij het ‘uitvinden’, ontwerpen en ontwikkelen van artefacten. In 
dat werk is de innovatie als het ware ingebouwd en daarmee de noodzaak 
de eigen kennis op peil te houden. In grote lijnen zal de specifieke kennis 
van lager opgeleide werknemers dus eerder verouderen dan die van hoger 
opgeleiden. Het na-, her- en bijscholen van lager opgeleiden vergt dus extra 
aandacht (Van der Sanden 2006).

De opkomst van een specifieke e-cultuur
Technologische vernieuwing verandert onze cultuur. Hierbij vatten we cul-
tuur op als het complexe geheel van kennis, vaardigheden, geloven, wetten, 
normen, waarden, gewoonten, voorkeuren et cetera van mensen in een be-
paalde maatschappij. Met de invoering van de stoommachine is onze maat-
schappij ingrijpend veranderd, met de invoering van elektriciteit gebeurde 
dat nogmaals en met de invoering van de personal computer gebeurt het 
weer (Thurow 1999; Steyaert en De Haan 2001). Velen gaan ervan uit dat 
technische hulpmiddelen niet meer zijn dan dat: hulpmiddelen die zich 
naar ons voegen in de zin dat ze ons leven in een of ander opzicht verge-
makkelijken. In deze functionalistische opvatting staat het iedereen vrij 
een technologie te gebruiken of niet te gebruiken, op de manier waarop de 
Amish in Noord-Amerika elektriciteit en gemotoriseerde voertuigen af-
wijzen (Kraybill en Olshan 1994). De eigenzinnige manier van leven van de 
Amish illustreert ook de prijs die afwijzing van onder meer technologische 
innovaties heeft: je plaatst je buiten de vigerende cultuur. Die innovaties 
dragen onvermijdelijk bij aan een geleidelijke culturele verandering. 

De impact van nieuwe technologie gaat verder dan de directe functiona-
liteit ervan. Technologie is meer dan het instrument dat slechts de functie 
vervult waartoe het ontworpen is. Technologie bemiddelt als het ware tus-
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sen mens en omgeving en heeft daardoor latente, onbedoelde gebruiksmo-
gelijkheden (Borgmann 1984; Hickman 1990). Een auto is niet slechts een 
vervoermiddel, maar ook een manier om je identiteit tot uitdrukking te 
brengen, om aan te geven bij welke sociale klasse je behoort en hoeveel geld 
je verdient. Technologie heeft dus naast een functionele ook een psycholo-
gische, sociologische en zelfs emotionele waarde. Vooral daardoor schept 
en herschept technologie de bestaande cultuur.

Google en vriendschap
Twee recente voorbeelden van internettechnologie kunnen dit punt illustre-
ren. Google is een zoekmachine die in korte tijd erg populair is geworden 
vooral omdat ze een zodanige rangordening van zoekresultaten presenteert 
dat in de meeste gevallen het gezochte op de eerste pagina wordt aangetrof-
fen. Dat heeft ertoe geleid dat mensen de neiging kregen allerlei feitelijk-
heden niet meer in een boek maar via een zoekmachine als Google op te 
zoeken. ‘Waar en wanneer sneed Vincent van Gogh ook alweer zijn oor af?’ 
is een historisch feit waarvoor je natuurlijk in een handboek moet kijken, 
maar waarop Google ook het antwoord kan geven. In een aantal gevallen 
klopt dat antwoord niet, maar – en dat is de interessante wending – als je 
een programmaatje (‘bot’) schrijft dat alle antwoorden bij elkaar veegt en 
in een frequentiediagram uitzet, dan valt het meest gegeven antwoord sa-
men met het volgens historici juiste. Het wordt nog pikanter. In één geval 
bleek er een bimodale verdeling uit te komen met als hoogste piek het foute 
antwoord. Nadere analyse leerde dat historici sinds enige tijd discussiëren 
over het juiste antwoord, iets wat de handboeken nog niet had weten te be-
reiken, maar Google al wel (Cohen en Rosenzweig 2005). Gebruikmaking 
van de collectieve intelligentie van het web (een vorm van ‘the wisdom of 
the crowds’), mogelijk gemaakt door bots, doet dus niet onder voor vertrou-
wen op autoriteiten als je op zoekt bent naar antwoorden op vragen van het 
type wie, wat, waar. (Deze benadering werkt natuurlijk niet voor waarom- 
en hoe-vragen.) Wat dit voorbeeld illustreert, is dat historische autoriteiten 
als enige bron van betrouwbare historische informatie concurrentie krijgen; 
bovendien zijn de transactiekosten van de concurrent behoorlijk lager (ook 
in het geval de desbetreffende autoriteiten hun kennis in boeken hebben 
vastgelegd). Dat leidt tot andere patronen in het raadplegen van bronnen, 
in elk geval door het grote publiek. Google heeft deze ontwikkeling rond 
haar zoekmachine naar alle waarschijnlijkheid nooit bedoeld. Maar het 
feit dat Google er is en dat haar zoekmachine in zekere mate door derden 
programmeerbaar is (via door Google beschikbaar gemaakte aPi’s), leidt tot 



 De e-lerende burger 177

deze verandering in de vigerende cultuur. Volledigheidshalve: zover is het 
nog niet, het voorbeeld beschrijft de resultaten van onderzoek, de bots zijn 
nog geen gemeengoed, en dus is de geschetste specifieke ontwikkeling nog 
latent aanwezig. Wel is het al zo dat allerlei systemen online beschikbaar 
zijn die consumenten aanbevelingen doen over aan te schaffen goederen: 
Amazon doet dat voor boeken, iTunes doet dat voor muziek en er zijn vele 
andere voorbeelden. Ook hier is sprake van een ontwikkeling die ons koop-
gedrag en daarmee een element van onze cultuur, in de zin van voorkeuren 
en gewoonten, blijvend verandert.

Het tweede voorbeeld gaat over vriendschap, de gewone offline versie daar-
van en de nieuwe online versie. Vriendschap is een bekend sociologisch 
fenomeen dat sinds enkele jaren ook een virtuele dimensie kent. Zogehe-
ten social network sites zoals Friendster en MySpace (zie hoofdstuk 7) zijn 
opgericht met als gedachte om het sluiten van online vriendschappen te 
vergemakkelijken (en daar natuurlijk ook nog wat aan te verdienen). De 
ontwikkelaars van deze sites gingen ervan uit dat men via hun site offline 
vriendschappen online zou voortzetten (Boyd 2006). Gedetailleerd onder-
zoek van het gedrag van bezoekers van dit soort sites laat zien dat dit niet 
het geval is. Online vriendschap is een veel lossere vorm van vriendschap 
dan de offline variant, en de redenen om online vriendschap te sluiten verto-
nen niet alleen grote variatie maar verschillen ook sterk van de redenen om 
offline vriendschappen te sluiten (Boyd 2006). Daarmee is niet gezegd dat 
online vriendschap een inferieure vorm van sociaal contact is, het is een an-
dere vorm van sociaal contact. Kortom, de mogelijkheid tot het aangaan van 
online sociale contacten leidt tot een verrijking van het sociale repertoire. 

Deze voorbeelden illustreren hoe technologie de manier waarop we naar 
informatie zoeken en zelfs de manier waarop we sociale contacten aangaan, 
verandert. Dat komt neer op een beïnvloeding door technologie van de be-
staande cultuur, van onze vaardigheden, gewoonten en misschien zelfs wel 
voorkeuren. Die invloed doet zich het sterkst gelden in subculturen die 
hiervoor het gevoeligst zijn. Slangen (2005) betoogt dat jonge kinderen van 
nature nieuwsgierig zijn naar technologie, niet zozeer naar begrip ervan als 
wel naar het gebruik. Denk bijvoorbeeld aan instant messaging, dat snel 
is aangeslagen bij jongeren en tot nu toe vrijwel uitsluitend door jongeren 
wordt gebruikt (De Bakker et al. aangeboden ter publicatie). Hun docenten 
daarentegen zijn niet of nauwelijks bekend met dit fenomeen en dus ont-
staat er in eerste instantie op dit punt een kloof tussen leerlingen en hun 
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docenten, hetgeen de communicatie en het wederzijds begrip niet ten goede 
komt. Diepstraten (2006) vat dit als volgt samen: ‘Deze leefwereld buiten 
school botst steeds meer met de “ tragere” wereld van schoolse lessen, waar-
in jongeren vooral geacht worden voorgeschreven kennis te consumeren.’ 
Hieruit kunnen we leren dat het onderwijs er goed aan doet bij de keuze 
van werkvormen aansluiting te zoeken bij vigerende technologische arte-
facten. Borgmann (1984) betoogt dat gebruikers van zulke artefacten een 
zekere mate van emotioneel engagement met zo’n apparaat moeten kunnen 
ontwikkelen om de mogelijkheden ervan volledig uit te buiten. Dat biedt 
kansen voor het gebruik van technologie in onderwijs, voor zover het na-
tuurlijk gaat om technologie die in onderwijskundig opzicht zinvol gebruikt 
kan worden. Dat impliceert allerminst dat alles spelenderwijs geleerd moet 
worden. Het betekent evenmin dat de docent van jongeren moet gaan leren 
hoe je met ict in het onderwijs omgaat. Docenten zullen op grond van hun 
didactische en inhoudelijke expertise moeten overwegen wat een verstan-
dige, doelgerichte inzet van ict in hun onderwijs zou kunnen zijn.

Een complicatie hierbij is de snelheid waarmee technologische ontwik-
kelingen voortschrijden. Hierdoor wordt het steeds moeilijker voor het 
onderwijs (‘docenten’) om aansluiting te vinden en te houden bij de sub-
cultuur van hun leerlingen. Waar vroeger misschien een docent van mid-
delbare leeftijd de taal van zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs niet 
meer sprak, geldt dat nu al bijna voor docenten die nog maar een jaar of wat 
leservaring hebben. Je moet dus steeds vroeger en waarschijnlijk ook steeds 
meer investeren in na- en bijscholing (continue professionalisering) van do-
centen. Een knoppencursus Word of zelfs het behalen van het Europees di-
gitaal rijbewijs is daarvoor niet genoeg en een docent die roept ‘ik heb niks 
met computers en wil er ook niks van weten’ beheerst zijn vak niet. Docen-
ten zijn kenniswerkers en professionele kenniswerkers worden geacht in 
hun ontwikkeling gelijke tred te houden met de ontwikkelingen die onze 
maatschappij doormaakt, de steeds grotere invloed die ict op onze cultuur 
krijgt niet uitgezonderd. 

�.3 Ontwikkelingen binnen het onderwijs

Onderwijs breed opgevat is het aanbieden van mogelijkheden aan mensen 
zich verder te ontwikkelen en te integreren in onze maatschappij. Onder-
wijs is volgens Dekkers en Meijnen (2003) ‘georganiseerde en geprofessio-
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naliseerde socialisatie’. Onderwijs wordt dus in een maatschappij met een 
door technologische innovatie veranderende cultuur en toenemende hon-
ger naar kennis steeds belangrijker. Dat geldt niet alleen voor het initiële 
onderwijs aan jonge mensen, maar ook voor postinitieel onderwijs aan onze 
gehele beroepsbevolking. Hoe treedt het onderwijs deze dubbele uitdaging 
tegemoet? 

De afgelopen tijd is ook in het onderwijs het besef doorgedrongen dat op-
leidingen niet altijd goed aansluiten op de praktijk en dat leerlingen en 
studenten daar beter op voorbereid dienen te worden (Schlusmans et al. 
1999). Het motto is dat afgestudeerden niet zozeer van alles moeten weten, 
maar vooral van alles moeten kunnen. De klacht is dat jong afgestudeer-
den, vooral in het hoger beroepsonderwijs en aan universiteiten, wel van al-
les hebben geleerd, maar eenmaal in het bedrijf nog een uitgebreid intern 
opleidingstraject moesten doorlopen, voordat ze echt inzetbaar waren. 
Daarom zou het onderwijs zich volgens de uitgangspunten van het nieuwe 
leren niet meer moeten richten op het nastreven van alleen kennisdoelen, 
maar moeten proberen studenten af te leveren die de verworven kennis ook 
nuttig kunnen inzetten. Dat is geen sinecure, omdat het inzetten van ken-
nis waarover we het hier hebben, altijd gebeurt in situaties die slechts op 
hoofdlijnen gelijk zijn. Een in haar formulering simpele competentie als de 
financiële jaarcijfers van een bv kunnen lezen en waarderen vergt niet al-
leen veel bedrijfseconomische kennis, maar ook het vermogen die kennis 
in de context van een grote verscheidenheid aan bedrijven (naar sector en 
omvang bijvoorbeeld) toe te passen. Het gaat dus om complexe vaardighe-
den die steunen op kennis en die inzetbaar zijn in uiteenlopende situaties. 
Veelal wordt deze benadering verengd tot competentiegericht onderwijs, 
maar er zijn meer vormen van onderwijs waarin kennis en vaardigheden ge-
integreerd worden aangeboden (denk bijvoorbeeld aan probleemgestuurd 
onderwijs en casusgebaseerd onderwijs). 

Met de komst van dergelijke integratieve onderwijsopvattingen kwam 
het leren in authentieke situaties en het leren in groepen in zwang. Authen-
tieke situaties zijn niet alleen motiverend, ze zijn ook een voorproefje van 
de werkelijkheid waarin een student moet gaan functioneren, en dus veel 
geschikter oefenmateriaal voor het aanleren van competenties dan bijvoor-
beeld bedachte, vereenvoudigde voorbeelden. Leren in groepsverband be-
reidt natuurlijk voor op het werken in teams, wat vrijwel iedere werknemer 
moet beheersen (Westera en Sloep 1998; Sloep et al. 1999). 

In hoeverre helpen al deze veranderingen de honger naar een groter en 
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meer actueel kennisaanbod te stillen? Op het eerste gezicht lijkt de wijzi-
ging van kennisgebaseerd naar integratief onderwijs weinig te helpen. Maar 
schijn bedriegt. Zoals aangegeven vraagt integratief onderwijs om leren in 
authentieke situaties, bij voorkeur in teamverband. Door authentieke si-
tuaties uit de praktijk als uitgangspunt te nemen volgt het onderwijs min 
of meer automatisch de ontwikkelingen die zich voordoen in de praktijk. 
Door competentiegericht onderwijs en het leren in teams verwerven leren-
den zich meer generieke vaardigheden, die in zekere mate het tekort of de 
veroudering van hun specifieke kennis kunnen compenseren. 

Een andere trend is de inzet van computers, meer in het algemeen informa-
tie- en communicatietechnologie, in het onderwijs. Waarschijnlijk al zolang 
er zich technologische vernieuwingen aandienen, verwacht men veel heil 
van de inzet ervan in het onderwijs. Volgens Todd Oppenheimer (2003) 
hebben achtereenvolgens film, de radio en de televisie die rol gespeeld en 
heeft nu de computer die rol op zich genomen, in elk geval in de Verenigde 
Staten. De ondertitel van zijn boek – The false promise of technology in the 
classroom and how learning can be saved – geeft al aan dat hij weinig heil ver-
wacht van de inzet van computers. Het boek bevat dan ook een groot aantal 
casestudies die deze stelling ondersteunen. 

Ook in Nederland zijn er voorbeelden die nopen tot scepsis. In novem-
ber 2000 kondigde de minister van Onderwijs een maatregel aan waardoor 
basisscholen met veel leerlingen uit achterstandsgroepen extra geld konden 
krijgen voor computerinzet in het onderwijs. Globaal ging het om een be-
drag met een omvang van ongeveer twintig procent van het materiële budget 
van de school. Teneinde te onderzoeken wat het effect van deze maatregel 
op het onderwijs was, werd een onderzoek verricht door het Centraal Plan-
bureau (Leuven et al. te verschijnen). Gebruik werd gemaakt van de lande-
lijke, gestandaardiseerde Cito-toets waarin taalvaardigheid, rekenvaardig-
heid, informatievaardigheid en wereldoriëntatie worden gemeten. Op deze 
wijze konden de prestaties van leerlingen van vóór de maatregel (1999) ver-
geleken worden met die van erna (2002 en 2003). De maatregel bleek geen 
enkel effect te hebben. De prestaties van de leerlingen na de maatregel ble-
ken in een aantal opzichten zelfs significant slechter dan ervoor. De conclu-
sie in dit geval is helder: inzet van technologie biedt als zodanig geen garan-
tie voor verbetering van de leerprestaties. Eenzelfde conclusie trekt het cPb 
(2006) op basis van vijf studies naar de extra inzet van ict in het onderwijs. 
Gebaseerd op meerdere meta-analyses komt Ten Brummelhuis (2006) ech-
ter wel tot een positief oordeel over de inzet van ict in het onderwijs.
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Waarom zijn dergelijke innovaties in het onderwijs niet zonder meer suc-
cesvol? Terwijl de computer een zegetocht maakt door vele sectoren van 
onze samenleving, wil het in het onderwijs maar niet vlotten. Zinvol ge-
bruik van technologie vergt kennelijk meer dan alleen de inzet ervan. Erg 
verwonderlijk is dat natuurlijk niet. Immers, gebruik van een overheadpro-
jector in plaats van een gewoon schoolbord voegt niets toe als de plaatjes 
even onbegrijpelijk blijven. Met andere woorden, de lesinhoud wordt niet 
begrijpelijker door louter de verpakking ervan te veranderen. Een slecht 
hoorcollege wordt ook niet beter door het geheel als ‘podcast’ (audiobestand 
met de plaatjes) of ‘vodcast’ (videobestand) online beschikbaar te stellen, in-
tegendeel eerder. Maar daaruit volgt niet dat alle inzet van technologie on-
verstandig is. Naast overspannen verwachtingen (zie Oppenheimer 2003) 
heeft het ook te maken met de oppervlakkige wijze waarop we bij innovatie 
van onderwijs te werk plegen te gaan. De meeste onderwijskundige innova-
ties zijn complex en raken veel docenten, niet alleen wat hun vaardigheden 
en kennis betreft, maar ook wat betreft hun opvattingen en verantwoorde-
lijkheden. Tevens grijpen veel innovaties in op de schoolorganisatie. Ook 
kan het nog extra problematisch worden als een innovatie over meerdere 
dimensies tegelijk wordt uitgevoerd, wat in onderwijs doorgaans het geval 
is. Een voorbeeld hiervan is de introductie van een elektronische leeromge-
ving die niet alleen een technische innovatie is, maar tegelijkertijd ook een 
didactische en organisatorische (Jochems et al. 2004). Om die reden is het 
ook niet elke universiteit gelukt om een dergelijke innovatie binnen rede-
lijke termijn te implementeren.

Omdat introductie van nieuwe technologie in het onderwijs inderdaad 
zo complex is, ligt het voor de hand te kiezen voor wat Burkhardt (2006) 
een engineering approach noemt, een benadering die in essentie als volgt is te 
omschrijven. Begin met het maken van een ontwerp van de beoogde onder-
wijskundige vernieuwing en geef daarin aan wat er precies gedaan zou moe-
ten worden om de nagestreefde effecten te realiseren en wat dat van betrok-
kenen vergt. Voer vervolgens op beperkte schaal in de vorm van pilots de 
vernieuwing uit en test deze op effectiviteit. Verwerk daarna de bevindin-
gen van de pilots in een aangepast ontwerp dat ten slotte grootschalig kan 
worden geïmplementeerd. Dit is absoluut niet de werkwijze die in onder-
wijs gebruikelijk is. Bovendien laten analyses van succesvolle innovaties nog 
iets anders zien, namelijk dat deze niet opgelegd kunnen worden. Het ex 
cathedra afkondigen van een vernieuwing per nader te noemen datum heeft 
heel weinig kans van slagen (Sloep et al. 2006). Kenmerkend voor de suc-
cessen is dat de innovatie zich richt op de docenten: zij zijn de sleutelfiguren 
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bij het vernieuwen van onderwijs. Dat betekent dat ter ondersteuning van 
de innovatie een programma voor professionalisering van docenten vereist 
is, wat geld en tijd vergt. In onderwijs is het nog allerminst vanzelfsprekend 
dat docenten ‘in de baas zijn tijd’ geëquipeerd worden in het gebruik van 
ict in het onderwijs. Bovendien gaat het dan niet louter om een zogenaam-
de knoppencursus, maar over de wijze waarop ict effectief kan worden ge-
bruikt in de klas, voorzien van goede voorbeelden.

Technologie medieert tussen de mens en zijn omgeving, zeiden we eerder 
Borgmann (1984) na. Dat betekent dat je moet nadenken over de vraag of 
een bepaalde technologie in een gegeven context een zinvolle mediërende 
rol kan vervullen en hoe je die rol kunt optimaliseren. Dat vergt misschien 
aanpassingen van de technologie en van de setting, ook wat het onderwijs 
betreft. Een voorbeeld ter illustratie.

Instant messaging is een zeer populaire vorm van synchrone communi-
catie tussen jongeren (zie hoofdstuk 7; De Haan en Van ’t Hof 2006; De 
Bakker et al. aangeboden ter publicatie). Als je aansluiting wilt krijgen bij 
de leefwereld van deze jongeren, ligt het voor de hand te zoeken naar een rol 
voor instant messaging in het onderwijs. Hoewel er geen empirisch bewijs-
materiaal beschikbaar is, zou het simpelweg inrichten van een speciaal in-
stantmessagingnetwerk door de school waarvan leerlingen gebruik kunnen 
maken om met elkaar en hun docenten over hun huiswerk te praten, niet 
werken. Ze maken immers al gebruik van een instantmessagingnetwerk 
voor hun dagelijkse contacten en het nieuwe netwerk dupliceert dus slechts 
voor hen al bestaande functionaliteit. Dit voorbeeld lijkt vergezocht, maar 
de meeste hogescholen en universiteiten dwingen hun studenten gebruik te 
maken van door hen beschikbaar gestelde e-mailfaciliteiten, wat in de mees-
te gevallen een duplicering van functionaliteit is omdat de meeste studenten 
hun e-mailbehoeften al geregeld hebben als ze gaan studeren. Het voorbeeld 
biedt nog een andere les. Een van de mores van instant messaging is dat je als 
je online bent, meteen reageert op een verzoek van een andere gebruiker die 
je kent (anders ga je offline). Maar het is voor een docent ondoenlijk om per-
soonlijk op alle verzoeken van leerlingen of studenten te reageren. Ook dit 
is geen vergezocht voorbeeld: studenten aan universiteiten en hogescholen 
kunnen nu over het algemeen via e-mail hun docent persoonlijk benaderen 
en dit leidt tot overbelasting van docenten (De Vries et al. 2005). Een recht-
toe rechtaan implementatie van instant messaging in het onderwijs is dus 
onverstandig. Als studenten en leerlingen er al gebruik van maken, leidt het 
tot overbelaste docenten, waardoor deze innovatie alsnog mislukt.
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Toch zijn er manieren om instant messaging wel zinvol en verstandig te im-
plementeren. De sleutel is het onderwijskundige gegeven dat:
a  peer tutoring (het elkaar helpen bij inhoudelijke problemen) een effectieve 

manier van leren is (Fantuzzo et al. 1989);
b  peer tutoring een efficiënte manier is van vragen beantwoorden (Kester 

et al. 2007). 
Door een vraagstellende student of leerling in contact te brengen met an-

dere studenten of leerlingen (peers) die op grond van onder meer hun kennis 
geschikte tutoren zijn, kunnen niet alleen vragen zonder tussenkomst van 
een docent beantwoord worden, maar leren de beantwoorders er ook nog 
wat van. Een systeem om dit mogelijk te maken vraagt software die vragen 
aan inhoudelijk deskundige peers koppelt (Van Rosmalen et al. 2006) en 
een forum om vragensteller en vraagbeantwoorders met elkaar in contact 
te brengen (Kester et al. 2006). Dat kan een wiki zijn ten behoeve van asyn-
chrone communicatie of instant messaging waar synchrone communicatie 
gewenst en mogelijk is. 

Dit voorbeeld laat zien dat de inbreng van ict in het onderwijs zinvol is 
mits technologische mogelijkheden en onderwijskundige randvoorwaarden 
zorgvuldig met elkaar in evenwicht worden gebracht (Jochems et al. 2004; 
Watson 2006).

�.4 Tot besluit

In het voorgaande hebben we gezien hoe de verandering van onze maat-
schappij in een netwerk- en informatie- of kennismaatschappij leidt tot de 
behoefte aan meer kennis en dus beter opgeleide mensen. Ook hebben we 
besproken hoe kennis over technologie steeds sneller veroudert omdat het 
tempo waarin technologische innovaties zich voltrekken, toeneemt en dus 
leidt tot de behoefte aan het steeds sneller verversen van de kennis van men-
sen. We hebben tevens besproken hoe diep de verwevenheid is van techno-
logie met onze cultuur, in het bijzonder de cultuur van jongeren, waardoor 
het onderwijs het contact met de jeugd dreigt te verliezen. We hebben ten 
slotte gesteld dat het onderwijs vanuit zijn dienstbaarheid aan de maat-
schappij op deze drie uitdagingen een antwoord behoort te geven. Het on-
derwijs probeert dat ook, door allerlei vormen van onderwijsvernieuwing 
waarin vaak ook informatie- en communicatietechnologie een grote rol 
krijgt toebedeeld. De cruciale vraag is of het onderwijs daarmee ‘een vol-
doende’ verdient.
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Deze vraag is waarschijnlijk alleen achteraf, vanuit het perspectief van een 
historische analyse te beantwoorden. De materie is niet alleen complex 
maar ook verweven met allerlei lopende maatschappelijke discussies en 
agenda’s. Het lerarentekort en hun eventuele onderbetaling spelen erdoor-
heen, maar ook de al dan niet mislukte invoering van het studiehuis in het 
voortgezet onderwijs. Momenteel doet een reformatiebeweging opgeld, die 
onderwijskundige vernieuwingen naar de prullenbak lijkt te willen verwij-
zen en aan analyses als die van Castells geen boodschap lijkt te willen heb-
ben. Zij is er niet van overtuigd dat onze maatschappij om kenniswerkers 
vraagt die niet alleen over kennis beschikken maar ook over vakgerichte 
competenties en zelfs vakoverstijgende competenties (soft skills zoals kun-
nen communiceren en samenwerken en het hebben van een ondernemende 
houding). Gedegen kennis van de vakinhoud is het parool. Waar werk-
gevers in het midden van de jaren negentig bij monde van hun toenmalige 
voorzitter vonden dat afgestudeerde studenten wel veel wisten maar niets 
konden, lijkt nu de roep te klinken dat ze wel over allerlei generieke compe-
tenties (soft skills) beschikken, maar niets meer weten. Maar de kennis- en 
netwerksamenleving gaat niet meer weg en we zullen als maatschappij ons 
onderwijs zo moeten inrichten dat we leerlingen afleveren die in die maat-
schappij kunnen gaan werken en kunnen blijven werken. Anderzijds had-
den onderwijsveranderingen die top-down worden doorgevoerd, die niet op 
de steun van de ‘werkvloer’ kunnen rekenen, die ondergefinancierd zijn, die 
kortom de regels van succesvol innoveren zoals die door Rogers (2003) zijn 
geformuleerd, met voeten treden, beter helemaal niet kunnen worden door-
gevoerd. 

Hoe je het ook wendt of keert, de rol die het onderwijs in onze huidige 
netwerk- en informatiesamenleving dient te hebben, begint bij een analyse 
van vormen van onderwijs die bij de samenleving passen. Naar onze mening 
zijn dat integratieve vormen van onderwijs met aandacht voor competen-
ties, authentieke leersituaties en samenwerkend leren, gelardeerd met on-
derwijskundig doordacht, niet-modieus gebruik van ict. Doordacht moet 
dan op twee manieren worden uitgelegd, als leidend tot effectiever en effi-
ciënter onderwijs, of als leidend tot (voor jongeren) aantrekkelijker onder-
wijs. Aan beide overwegingen zal aandacht moeten worden gegeven. Het 
eenvoudigweg pushen van nieuwe technologie in het onderwijs, het simpel 
bijmengen van de nieuwste mode op technologiegebied in de mix (podcas-
ten!, mobile learning!, ubiquitous learning!) is gedoemd te mislukken, zo-
veel heeft het verleden ons wel geleerd. Alleen de inbreng van nieuwe tech-
nologie die gebaseerd is op een zorgvuldig onderwijskundig ontwerp en die 
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gepaard gaat met onderzoek naar de effecten en mogelijkheden tot verbete-
ring, kan leiden tot effectiever onderwijs. De e-lerende burger en de e-on-
derwijzende docent zullen het nog lastig krijgen.
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10 ict en de gezondheidszorg 

Samantha A. Adams en Cécile R.L. Boot

Hoe staat de informatietechnologie in relatie tot gezondheid, ziekte en 
zorg? Met de opkomst van het internet zijn veel beloftes gedaan over de mo-
gelijkheden van het inzetten van informatie- en communicatietechnologie 
(ict) in de zorg. Behalve het internet zijn er meer toepassingen van ict in 
de zorg. Denk hierbij aan toepassingen bij medische technologie, zoals het 
op afstand monitoren van vitale functies of de ‘smart homes’, waarbij tech-
nologie wordt gebruikt om tegemoet te komen aan de zorgbehoeften van 
ouderen.

Centraal in dit hoofdstuk staat het gebruik van ict in de gezondheids-
zorg dat als doel heeft een bijdrage te leveren aan empowerment van de pa-
tiënt en het publiek. Het nieuwe zorgstelsel dwingt het publiek tot het 
maken van keuzes op het gebied van de gezondheidszorg. Om die keuzes 
te kunnen maken, heeft de patiënt informatie nodig die volop wordt aange-
boden op het internet. Hoe zoekt hij naar gezondheidsinformatie, en wordt 
deze informatie begrepen? Ook dit komt aan bod. De kennis van het publiek 
neemt toe, wat gevolgen heeft voor de relatie tussen patiënten en artsen. 

Tevens bespreken we de nieuwe ontwikkelingen van het elektronisch pa-
tiëntendossier (ePd), en de rol van ict bij het contact tussen huisarts en pa-
tiënt, zoals de internetdokters. In de conclusie blikken we terug op het ge-
voerde beleid van de afgelopen vijf jaren, en worden aanbevelingen gegeven 
voor nieuw beleid en wetenschappelijk onderzoek voor de komende jaren.

10.1 Empowerment en technologie 

Internettechnologie en de belofte van empowerment
De toepassing van internettechnieken in de zorg is uitvoerig bediscussi-
eerd. Het internet zou een rol spelen op het gebied van empowerment van 
patiënten en het publiek. Door het gebruik van webtechnieken krijgen meer 
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mensen toegang tot gezondheidsinformatie, waardoor hun kennis en vaar-
digheden op het gebied van gezondheid verbeteren (Hardey 2001). Robin-
son en collega’s beschrijven in een consensusrapport zes functies van inter-
acties tussen individuen en internettechnieken om gezondheidsinformatie 
te verkrijgen: (1) informatietoevoer; (2) ondersteuning van te nemen beslis-
singen; (3) gezond gedrag bevorderen; (4) bevorderen van lotgenotencontact 
en emotionele steun; (5) bevorderen van zelfzorg; (6) reguleren van de vraag 
naar gezondheidszorg (Robinson 1998). De grens tussen leek en deskundige 
kan hiermee vervagen.

Nieuw zorgstelsel en publieke gezondheidsportalen
De laatste jaren wordt van de burger steeds meer verwacht dat deze de regie 
voert over zijn eigen gezondheid. De burger wordt beschouwd als een actie-
ve, bekwame informatiezoeker die het prettig vindt om meer keuzevrijheid 
te hebben bij het regelen van de eigen zorg. Dit zien we ook in het Neder-
landse gezondheidszorgbeleid, dat net als in het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten is geïnspireerd op de new public management benadering 
(Gray en Harrison 2004). Het idee achter deze benadering is dat markt-
werking in het publieke domein zal leiden tot grotere kosteneffectiviteit 
voor de gemeenschap, zonder negatieve neveneffecten. Centraal in zowel 
het beleid als de commerciële ontwikkelingen is de eigen verantwoordelijk-
heid in de zorg (Fox en Ward 2006).

Een duidelijk voorbeeld hiervan is het nieuwe zorgstelsel van het mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) in 2006. vws wil 
meer transparantie in het zorgstelsel omdat dit essentieel is om de gewenste 
marktwerking te laten ontstaan. Van de patiënten wordt verwacht dat ze 
gebruikmaken van transparante indicatoren tijdens hun besluitvormings-
proces, zoals de wachttijden voor behandelingen. Om dit te bereiken heeft 
men toegang nodig tot zowel zorginhoudelijke informatie als informatie 
rondom het zorgproces. Bij het maken van keuzes zijn vaardigheden om 
informatie te vinden en te beoordelen op relevantie en betrouwbaarheid 
noodzakelijk. Veel tijd en middelen zijn gestoken in het creëren van diverse 
websites, portals en speciale zoekprogramma’s (browsers) met als doel pa-
tiënten naar de ‘ juiste’ informatie te leiden. Een concreet voorbeeld hiervan 
is kiesBeter.nl: een openbaar toegankelijk gratis gezondheidsportaal dat 
in opdracht van vws is opgericht vanuit het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (rivm). Op kiesBeter.nl is vraaggerichte, betrouwbare 
informatie over de verschillende aspecten van de gezondheidszorg terug te 
vinden (Van Loon en Tolboom 2006).



KiesBeter.nl is niet het eerste publieke gezondheidsportaal in Nederland. 
Eind 2001 werd het internetportaal Gezondheidskiosk.nl gelanceerd, dat 
amper twee jaar later alweer werd beëindigd omdat het ‘niet doeltreffend is, 
de informatie is niet voldoende vraaggestuurd, samenhangend, toegankelijk 
en specifiek’ (vws 2003). 

Toegang tot ict en empowerment
De toegang tot de nieuwe technieken, zoals het internet, leidt niet automa-
tisch tot empowerment bij patiënten (Henwood et al. 2003). Het gebruik 
van verschillende toepassingen, zoals webportalen, of het nemen van beslis-
singen is niet altijd gemakkelijk, dus al zeker niet vanzelfsprekend. 

Wat is empowerment eigenlijk, en bestaat de actieve, mondige patiënt 
die het lot in eigen handen neemt eigenlijk wel? De definitie van empower-
ment is niet eenduidig en deze verandert met de context waarin het woord 
wordt gebruikt (Mitcheson en Cowley 2003). Problemen bij het correct in-
terpreteren van informatie, of barrières tijdens het spreekuur staan de reali-
satie van empowerment bij patiënten in de weg (Henwood et al. 2003). Heb-
ben webgebruikers eigenlijk wel de basisvaardigheden die van hen verwacht 
worden? (Hargittai 2004). Het is goed mogelijk dat individuen moeite heb-
ben met het selecteren van juist die informatie waarop ze hun keuzes kun-
nen baseren. Zij kunnen indicatoren anders interpreteren dan de bedoeling 
is. Er blijkt verrassend weinig bekend over de rol van deze problemen en 
hun invloed op het besluitvormingsproces. Bovendien zegt de aanwezigheid 
van digitale vaardigheden onder de burgers niet zoveel. Veel belangrijker is 
de vraag in hoeverre digitale deelvaardigheden verschillen tussen uiteenlo-
pende segmenten van het publiek.

Verschuiving van de digitale kloof
Zoals al is besproken in hoofdstuk 2, is de digitale kloof in beweging. Het 
aantal huishoudens met een computer en het aantal internetaansluitingen 
nemen steeds meer toe. Een belangrijke opmerking in dit verband is wel dat 
de toename van het aantal internetaansluitingen niet gelijk verloopt. Bin-
nen bepaalde deelpopulaties kan het aantal aansluitingen toenemen, terwijl 
in andere deelpopulaties het aantal aansluitingen achterblijft. Een van die 
achterblijvende deelpopulaties is de groep van chronisch zieken en gehandi-
capten, zo blijkt uit een onderzoek van het nivel. Slechts een kwart van de 
ondervraagde niet-geïnstitutionaliseerde chronisch zieken en gehandicap-
ten zoekt op internet naar gezondheidsinformatie (Van den Brink-Muinen 
2006). Gebrek aan belangstelling werd genoemd als reden voor het niet-ge-
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bruiken van het internet, wat kan samenhangen met de leeftijdsopbouw 
van deze groep patiënten. De chronisch zieken en gehandicapten die het 
internet niet gebruikten, zijn ouder. In hoofdstuk 3 wordt uitgebreider in-
gegaan op het ict-gebruik van ouderen. 

Ongelijkheid in toegang tot het internet is aan het verschuiven van bezit 
naar de vaardigheden die nodig zijn om de weg te vinden op het internet. 
Behalve deze vaardigheden speelt op het gebied van de gezondheid ook de 
geletterdheid een grote rol. Geletterdheid op het gebied van gezondheid 
(health literacy) is noodzakelijk om de gezondheidsinformatie op internet te 
kunnen begrijpen en toepassen. Ook hier lijkt het erop dat degenen die het 
meeste baat zouden hebben bij de gezondheidsinformatie, de minste vaar-
digheden en meeste problemen op het gebied van health literacy hebben. 
Juist deze groep zal dan ook hiervan de minste vruchten kunnen plukken. 

Afhankelijk van de voorkennis op het gebied van gezondheid (health 
literacy) en internetervaring (digitale vaardigheden) kunnen verschillende 
groepen internetgebruikers worden onderscheiden. Diverse studies heb-
ben een vergelijking gemaakt tussen de vier groepen die ontstaan uit de ver-
schillende combinaties van beide typen voorkennis. Zo blijkt de mate van 
voorkennis samen te hangen met zowel de manier waarop mensen op zoek 
gaan naar informatie, als met het beoordelen van informatie. In het alge-
meen bestaat het publiek uit mensen met verschillende mate van voorken-
nis op beide gebieden (Jenkins et al. 2003).

Hoewel de sociaaleconomische verschillen in toegang tot de nieuwe me-
dia lijken te zijn opgelost, blijven de verschillen in voorkennis op het gebied 
van gezondheid bestaan. Het is goed mogelijk dat deze zullen toenemen, 
omdat de groeiende hoeveelheid informatie op het internet steeds minder 
overzichtelijk wordt. 

10.2 Zoeken naar gezondheidsinformatie 

Onderzoek naar internetgebruik om gezondheidsredenen
Uit onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (rvz) blijkt dat 
meer dan zeventig procent van de internetgebruikers wel eens via internet 
zoekt naar informatie over gezondheid en de gezondheidszorg (Van Rijen 
en Ottes 2006). In de Verenigde Staten ligt dit zelfs op tachtig procent (Fox 
2006). Het onderzoek dat is verricht naar zoekgedrag naar gezondheids-
informatie, is veelal uitgevoerd in laboratoriumsettings in plaats van in de 
natuurlijke, eigen zoekomgeving (Adams et al. 2006). 



Evaluaties van websites met gezondheidsinformatie richten zich vaak op 
het online gebruik en de bruikbaarheid van de geboden informatie, maar 
kijken niet naar de vervolgstappen. Toch is het juist interessant om te on-
derzoeken hoe de gevonden informatie verder wordt toegepast in de prak-
tijk; daar gaat het toch eigenlijk om. Hoe Nederlanders gebruikmaken van 
het web, e-mail en andere moderne technieken met betrekking tot de ge-
zondheidszorg, blijkt echter onvoldoende onderzocht (Boot en Meijman 
2006a).

Resultaten van onderzoek, informatiebehoefte 
Welke informatie zoekt het publiek? Diverse gezondheidssites publice-
ren lijstjes met veelgestelde vragen of de meest gekozen zoektermen. De 
inhoud van deze lijstjes verschilt per website. Daarnaast heeft de rvz on-
derzoek gedaan naar de informatiebehoeften van het publiek (Van Rijen 
2006). Hieruit kwam onder meer naar voren dat mensen informatie willen 
over symptomen van ziektes en de behandeling. Door de introductie van 
het nieuwe zorgstelsel eind 2005 hebben mensen sinds eind 2005 ook veel 
gezocht naar informatie over zorgverzekeringen. Dit is op zichzelf nuttige 
informatie, maar leert ons weinig over de werkelijke behoeften van het pu-
bliek. Wat willen deze mensen weten over de symptomen en behandelingen 
van ziektes? Iemands specifieke situatie, zijn informatievraag en de achter-
grond of context van zowel de persoon als de vraag spelen een grote rol. 

Juist de manier van vraagstelling en de context waarin deze vragen wor-
den gesteld, bepalen in grote mate de uitkomsten. Om de informatiebe-
hoeften in kaart te brengen, is het noodzakelijk om een ordeningsstructuur 
te ontwikkelen waarin de onderwerpen waarover mensen informatie wen-
sen, en wat ze daarover willen weten, zijn weergegeven. Deze ordenings-
structuur kan aan de basis staan van een behoeftepeiling voor de Neder-
landse situatie. Tevens kan deze worden gebruikt om gezondheidswebsites 
in te richten. Tot op heden bestaat een dergelijke structuur nog niet, zo 
blijkt uit literatuuronderzoek en gesprekken met sleutelfiguren (Boot en 
Meijman 2006b). 

Resultaten van onderzoek, zoeken naar gezondheidsinformatie in Ne-
derland
Hoe zoeken mensen naar informatie, en welke zwarte vlekken zijn er? Een 
recente studie uit de vs laat zien dat de meeste mensen die zoeken naar ge-
zondheidsinformatie, beginnen met een zoekmachine. Driekwart van de 
informatiezoekers beoordeelt niet standaard de bron van de gevonden in-

 ict en de gezondheidszorg 1�3



1�4 Jaarboek ict en samenleving 2007

formatie (Fox 2006). Hoe is de stand van zaken in Nederland? Hieronder 
worden kort de resultaten besproken van een studie naar zoekgedrag bij 
patiënten in Nederland en het beoordelen van de betrouwbaarheid van de 
informatie op het internet (Adams et al. 2006).

Achttien patiënten met internetervaring hebben tijdens een interview 
gesproken over hun ideeën over hun gebruik van het internet in het alge-
meen, en op het gebied van gezondheid in het bijzonder. Daarnaast zochten 
ze actief naar informatie op het internet in eigen omgeving en reflecteerden 
ze op hun beoordeling van de betrouwbaarheid van de informatie op het 
web.

Uit de interviews kwam naar voren dat de deelnemers goed denken te 
weten welke informatie ze op het web wel of juist niet kunnen vertrouwen. 
Websites waar moest worden betaald voor informatie, zoals bij commer-
ciële sites of bij sites van patiëntenverenigingen waar je lid moest worden, 
werden als minder betrouwbaar bestempeld. Belangrijk om te vermelden 
is dat de patiënten niet op zoek gingen naar de op voorhand aangemerkte 
‘betrouwbare’ informatie. Ze hadden een specifieke vraag in hun hoofd en 
een idee over het antwoord dat ze verwachtten. Hiermee gingen ze op zoek 
naar de sites waar ze (delen van) dit antwoord zouden kunnen vinden.

Om de grote hoeveelheid informatie te beperken, vermeden sommige 
deelnemers een zoekmachine. In plaats daarvan typten ze het beoogde 
sleutelwoord, de zoekterm, in, gevolgd door de ‘.nl’-domeinnaam. De deel-
nemers gingen ervan uit dat ze met deze aanpak de grootste kans hadden 
om de site te vinden met de antwoorden waar ze naar op zoek waren. Dit 
geeft aan hoe belangrijk informatie in de eigen taal is; de eerste stap in het 
beperken van de grote hoeveelheid informatie blijkt de beperking tot Ne-
derlandse sites. 

Eenmaal op een site kwam een duidelijke strategie van ‘spelen’ naar vo-
ren. De deelnemers keken eerst even rond op de website om te kijken hoe 
de site was opgezet en om zich vervolgens te richten op een voor hen bekend 
onderwerp. Hierbij vergeleken de deelnemers de correctheid en de diepgang 
van de informatie op die site met hun ervaringen en verwachtingen. Daarna 
gingen patiënten verder zoeken op de site en klikten vervolgens via links 
door naar nieuwe sites of gebruikten alsnog een zoekmachine of portaalsite. 

Om de betrouwbaarheid van informatie op een website te beoordelen gin-
gen mensen op zoek naar andere bronnen. De gevonden informatie werd ge-
bruikt om de informatie van de eerste website te bevestigen of juist te weer-
leggen. Informatie van een onbekende site wordt bijvoorbeeld alleen dan als 
relevant beschouwd wanneer die overeenkomt met informatie van een be-



kende bron, zoals de overheid of een patiëntenvereniging. Informatie van een 
nieuwssite wordt alleen relevant geacht als die recent bijgewerkt is en over-
eenkomt met wat de arts heeft gezegd of wat een lotgenoot heeft ervaren. 

Portalen, keurmerken of afvinklijsten zijn ontwikkeld vanuit de gedach-
te dat patiënten een snelle garantie van de betrouwbaarheid van informatie 
willen.1 Bij de ontwikkeling van deze applicaties wordt ervan uitgegaan dat 
iedere site bestaat uit een aantal losse kernelementen (bron, datum enz.) 
die beoordeeld kunnen worden op kwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt echter 
dat patiënten zelf zoeken naar een voor hen geldende kwaliteitsgarantie en 
niets voor waar aannemen op basis van hun eerste indruk van de website. 
Ze vinden het idee van een keurmerk aardig, maar realiseren zich tevens 
dat alle actoren in het proces van de totstandkoming van dit keurmerk, en 
de kwaliteitsbeoordeling die daarmee samenhangt, ook hun eigen belangen 
hebben. Dit leidt tot scepticisme over de effectiviteit van een dergelijk keur-
merk. De deelnemers concludeerden dan ook dat het belangrijk is alle as-
pecten van de informatie die ze tegenkomen, mee te nemen. Zo wordt een 
site die door de overheid of een professionele vereniging is opgericht, niet 
anders beoordeeld dan de vele andere websites: informatie van een website 
krijgt betekenis in de ogen van de individuele zoeker wanneer deze door 
meerdere bronnen bevestigd is. 

De resultaten van deze studie laten zien dat patiënten, hoewel ze soms 
moeite hebben met het vinden van de juiste informatie, toch onderscheid 
kunnen maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ websites en dat ze het opmerken 
als informatie niet klopt of gedateerd is. Ze maken deze beoordelingen op 
basis van hun eigen logica en redeneringen, die zich verder ontwikkelen 
naarmate de patiënten meer zoekervaring opdoen.

‘Vergeten’ groepen
Aan de hand van gebruikte zoektermen kan men het aanbod op websites 
beter laten aansluiten bij de vraag. Deze informatie kan bijvoorbeeld wor-
den verkregen door het bekijken van de logfiles. Hieronder gaan we kort in 
op wat die manier van inrichten van een website betekent voor de overdaad 
aan informatie en voor de digitale kloof. 

Wanneer internetsites zich alleen richten op gezondheidsonderwer-
pen waarnaar het vaakst gezocht wordt, zullen er steeds meer internetpa-
gina’s beschikbaar komen die elkaar voor een (groot) deel overlappen. De 
grote hoeveelheid informatie die op diverse internetpagina’s beschikbaar is, 
maakt het voor de informatiezoeker moeilijker om het overzicht te behou-
den en de voor hem geschikte informatie te selecteren.
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Deze manier van inrichten van websites heeft ook gevolgen voor de digitale 
kloof, die in dit kader wellicht beter een informatiekloof kan worden ge-
noemd. Wanneer de meeste websites zich richten op de veelvoorkomende 
gezondheidsproblemen, betekent dit dat mensen met zeldzame ziektes of 
klachten niet goed worden bediend. De landelijke actoren en grote medi-
sche spelers in het veld hebben voor deze groep weinig informatie verstrekt. 
Dit speelde vooral in de beginfase toen de aandacht sterk werd gericht op 
de bekendere ziektes. Juist op de vlakken waar toch al informatieschaarste 
bestond, voegden de officiële websites weinig toe. 

Toch heeft het internet ook positieve gevolgen voor deze ‘vergeten’ groe-
pen. De communicatiemogelijkheden die het internet te bieden heeft, stel-
len deze patiënten in de gelegenheid om met elkaar in contact te komen en 
informatie uit te wisselen. Patiënten in West-Europese landen, waaronder 
Nederland, maar ook Scandinavië, zoeken op het internet naar informa-
tie in een andere taal dan hun moedertaal. Deze informatie vertalen ze dan 
naar hun moedertaal om hiermee lotgenoten in hun eigen land op weg te 
helpen (Josefsson 2003). Een interessant gegeven binnen deze patiënten-
groep is dat veel medische termen onvertaald worden overgenomen, wat 
maakt dat deze websites niet noodzakelijkerwijs geschreven zijn in een ge-
bruikersvriendelijke taal. Dit sluit aan bij het feit dat chronisch zieken een 
bijzondere deelpopulatie vormen binnen de lekenpopulatie. Door de kennis 
die ze hebben opgedaan tijdens gesprekken met artsen en specialisten, hun 
eigen ervaringen en de informatie die ze in de loop van hun ziekte verza-
meld hebben, zijn ze als het ware ‘professionele leken’ geworden. Wanneer 
deze professionele leken, die ook deel uitmaken van het publiek, op zoek 
gaan naar gezondheidsinformatie op internet, hebben zij andere behoeften 
dan de algemene lekenpopulatie. Bij het inrichten van een gezondheidspor-
taal dat zich richt op het gehele publiek, zal men hier rekening mee moeten 
houden. 

Bij het maken van keuzes in de te verstrekken informatie verdienen de 
minderheidsgroepen met hun specifieke informatiebehoeften extra aan-
dacht. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er behoefte is aan solide ge-
zondheidsinformatie in de moedertaal. Dit onderzoeksgebied verdient dan 
ook meer uitwerking op nationaal niveau. Met de resultaten kunnen de of-
ficiële websites verbeterd worden en kan er gewerkt worden aan een betere 
informatievoorziening op het internet voor de ‘vergeten’ groepen.



10.3 Recente ontwikkelingen

Elektronisch patiëntendossier (epd)
De ontwikkelingen omtrent het ePd, dat de kans op medische fouten moet 
verminderen en kosten in de zorg moet verlagen, zijn in volle gang. In de 
afgelopen twee jaar is er in opdracht van het ministerie van vws een ambi-
tieus plan ontwikkeld voor de toepassing van ict in de zorg. Volgens deze 
plannen komt er een virtueel ePd, waarbij bevoegde artsen patiëntgegevens 
kunnen inzien om zo een beeld te krijgen van het medische verleden en me-
dicijngebruik. In 2006 is het begin van de landelijke basisinfrastructuur 
gerealiseerd met de totstandkoming van de centrale voorzieningen: een 
burgerservicenummer als identificatie voor patiënten, een unieke zorgver-
leneridentificatie voor zorgaanbieders en een landelijk schakelpunt voor de 
uitwisseling van informatie. 

De eerste twee toepassingen van het ePd, het elektronisch medicatiedos-
sier (emd) en het waarneemdossier huisartsen (wdh), zijn de afgelopen zo-
mer getest door gebruikers. Een proef met het wdh is in november gestart 
in Twente, en in januari 2007 start een proef met het emd in de regio’s Rijn-
mond en Amsterdam. Na een bredere testfase in een aantal andere regio’s 
zullen emd en wdh landelijk worden uitgerold. Als het emd en het wdh 
succesvol zijn ingevoerd, kan het ePd worden uitgebreid met nieuwe onder-
delen zoals het e-spoeddossier en het e-diabetesdossier (vws 2006). Van 
patiënten wordt steeds meer verwacht dat ze een actieve rol spelen bij hun 
eigen zorg. Het veiligstellen van informatie is hierbij een belangrijk punt. 
Een onderzoek van een journaliste liet zien dat hackers erin slaagden om 
toegang te verkrijgen tot de patiëntengegevens van twee grote ziekenhuizen 
(Spaink 2005).

Een stap verder dan het ePd is het ‘Personal Health Record’ (Phr) dat 
momenteel toegepast wordt in de Verenigde Staten. Bij het Phr wordt in-
formatie van diverse bronnen samengebracht en geordend (Tang et al. 
2006). In een ideale situatie kan dit nieuwe dossier gedurende een lange 
termijn gezondheidsgerelateerde gegevens en informatie van diverse bron-
nen, inclusief die van artsen en zorginstellingen, integreren. Dit kan de sa-
menwerking tussen een arts en een patiënt met een chronische aandoening 
vergemakkelijken. Op dit gebied moet nog veel werk worden verricht; denk 
hierbij aan technische aspecten, zoals het veiligstellen van de informatie, de 
authenticiteit van de informatieleveranciers, en sociale aspecten. Voordat 
mensen het zullen gaan gebruiken, zullen ze het nut van het op peil houden 
en ordenen van gezondheidsinformatie moeten inzien. Toch laten de eerste 
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studies op dit gebied zien dat mensen het waarderen dat ze gemakkelijker 
toegang hebben tot onderzoeksresultaten en beter kunnen communice-
ren met hun artsen (Tang et al. 2006). Het feit dat gebruikers deze nieuwe 
technieken waarderen is natuurlijk prettig, maar waar het uiteindelijk om 
moet gaan is of de zorg voor de probleemgroepen aantoonbaar verbetert. 
Een belangrijke onderzoeksvraag in dit kader is hoe patiënten hun gezond-
heidsinformatie opslaan en gebruiken. 

Contact met de huisarts 
Een derde van de mensen die in 2005 de huisarts bezochten, heeft vaak 
vooraf het internet geraadpleegd om informatie te krijgen over hun gezond-
heidsklachten. Dit zijn met name jongeren en hoogopgeleiden (Van Rijen 
en Ottes 2006). Het is bekend dat juist zij de huisarts minder bezoeken, 
dus het ligt voor de hand dat deze groep de huisarts maar een enkele keer 
bezocht heeft. Het verschil tussen de antwoorden ‘altijd’, ‘vaak’ en ‘soms’ is 
dan niet meer zo relevant. Een vraag die deze gegevens verder oproepen, is 
wat de functie is van de informatie die deze groep meeneemt naar de huis-
arts. Het percentage internetgebruikers dat de informatie met hun arts 
bespreekt, is sinds 2001 toegenomen. In 2001 besprak 48 procent van de 
internetgebruikers de gevonden informatie wel eens met hun huisarts. In 
2005 blijkt dit bij 87 procent van de respondenten te gebeuren, waarbij het 
percentage internetgebruikers dat dit vaak of altijd doet, verdrievoudigd is 
(Van Rijen en Ottes 2006). Het feit dat de op internet gevonden informa-
tie besproken wordt, zegt niet zo heel veel over welke functie de informatie 
heeft. Een interessante vraag is bijvoorbeeld in hoeverre de informatie de 
communicatie tussen de arts en de patiënt beïnvloedt, en of de informatie 
na afloop van het consult wel of niet een toegevoegde waarde had, bijvoor-
beeld in relatie tot empowerment of therapietrouw. 

Er is nogal wat veranderd in de relatie tussen arts en patiënt. Naast ict-
ontwikkelingen zijn algemeen maatschappelijke veranderingen, zoals in-
formalisering, ook van invloed op de cultuur binnen de gezondheidszorg. 
Vroeger werden artsen beschouwd als autoriteiten die opdrachten gaven 
aan hun patiënten. Deze patiënten waren onwetend en niet geïnformeerd 
over de achtergronden van hun klachten. Met het voortschrijden van de tijd 
is hier verandering in gekomen. Artsen en patiënten gingen elkaar zien als 
gelijken, en de artsen zagen het als hun taak om de gaten in kennis bij hun 
patiënten te vullen met educatie. De artsen speelden hierbij een actieve rol 
als kennisleverancier. Dit proces heeft zich verder ontwikkeld, waardoor 
artsen tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd worden met patiënten 



die zichzelf hebben opgeleid, bijvoorbeeld met behulp van gezondheidsin-
formatie op internet, terwijl deze artsen zelf die nieuwe vorm van informa-
tie nog nauwelijks gebruiken voor dit doel. In feite is er nu sprake van een 
nieuwe kenniskloof, maar dan in tegenovergestelde richting. De arts moe-
ten wennen aan het nieuwe gedrag van zijn patiënt die met uitgeprinte in-
formatie van het internet zijn spreekkamer betreedt. Dit staat haaks op de 
traditie waarin de arts alwetend was en adviezen gaf aan de patiënt, die hem 
gehoorzaamde (Anderson et al. 2003). Deze cultuuromslag zal gevolgen 
hebben voor de arts-patiëntrelatie.

Online consult met de huisarts
Met de komst van de digitale communicatietechnieken is het mogelijk gewor-
den om contact te hebben met een huisarts via internet: het online consult. 
Uit een onderzoek uit 2003 van Coumou bleek dat mensen nog maar mond-
jesmaat gebruikmaken van online consulten met een internetdokter (Cou-
mou et al. 2003). Met name vrouwen tussen de twintig en veertig jaar stelden 
vragen over zwangerschap en anticonceptie. Ingewikkelde kwesties bespreken 
mensen liever per telefoon of in de ‘echte’ spreekkamer. Blijkbaar hebben men-
sen behoefte aan persoonlijk contact, en dat kan het internet ze niet bieden.

Uit een onderzoek onder patiënten van het oogziekenhuis in Rotterdam 
blijkt dat veel mensen, ook de oudere patiënten, het juist prettig vinden om 
via e-mail met hun arts te communiceren omdat ze dan tijd en ruimte had-
den om goed na te denken over hoe ze hun vraag wilden formuleren. Een 
aantal van hen belde na het versturen van de e-mail alsnog op, omdat ze 
bij nader inzien toch snel een persoonlijk antwoord wilden hebben op hun 
vraag wanneer die urgent van aard was (Adams et al. 2006).

Uit de jaarverslagen van emaildokter.nl na 2003 blijkt dat er wel degelijk 
behoefte is aan online consulten. Tussen augustus 2004 en juli 2005 zijn er 
ruim tweeduizend aanvragen binnengekomen voor een online consult, een 
groei van 350 procent ten opzichte van het jaar ervoor (Emaildokter 2006), 
hoewel dit in vergelijking met de enorme aantallen lijfelijke en telefonische 
consulten nog steeds een curiosum is. Meer dan driekwart van de bezoe-
kers wil een recept, waarbij de meerderheid van de recepten erectiebevorde-
rende medicatie betrof (85%). Dit komt niet overeen met de contactredenen 
binnen een gemiddelde huisartsenpraktijk. 

In een Amerikaans onderzoek werden mensen met een gestigmatiseerde 
ziekte vergeleken met patiënten met een niet-gestigmatiseerde ziekte, zo-
als diabetes of longproblemen. Uit deze vergelijking kwam naar voren dat 
de patiënten met een gestigmatiseerde ziekte vaker gezondheidsinformatie 
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via internet zoeken en vaker een online dokter raadplegen dan de patiën-
ten uit de niet-gestigmatiseerde groep (Berger et al. 2006). Bovenstaande 
studies laten zien dat mensen bij verschillende problemen andere manieren 
van contact prefereren. Het is niet uitgesloten dat diverse (groepen) men-
sen hier op eigen manier mee omgaan. Het ligt dan ook niet voor de hand 
dat de online-dokters de huisartsen in de spreekkamer op termijn zullen 
gaan vervangen, maar ze vormen naar het gebruik te oordelen een welkome, 
zij het bescheiden, aanvulling op het huidige zorgverlenersaanbod. 

In 2004 heeft de knmg een richtlijn opgesteld voor online arts-pa-
tiëntcontact, die op 1 januari 2005 in werking is getreden. In principe geldt 
de richtlijn alleen voor bestaande arts-patiëntrelaties, maar ‘het is echter 
niet uit te sluiten dat er ook buiten een bestaande behandelrelatie online 
contacten mogelijk zijn’, aldus de richtlijn (knmg 2004). Dit laatste biedt 
mogelijkheden voor mensen die er vanwege de aard van hun probleem, zo-
als bij erectiestoornissen, bewust voor kiezen om persoonlijk contact met 
hun eigen huisarts te vermijden. 

Recepten voor medicijnen via internet
Naar aanleiding van een suïcide met op internet bestelde medicatie in 2005 
is een discussie op gang gekomen over het gevaar van het anoniem verstrek-
ken van medicijnen die alleen door een arts voorgeschreven mogen worden. 
Op 18 april 2006 is de nieuwe Geneesmiddelenwet door de Tweede Kamer 
aangenomen. Bij deze wet is een amendement ingediend, waarin werd ge-
vraagd om het voorschrijven van medicijnen via internet alleen toe te staan 
als de voorschrijver de patiënt daadwerkelijk gezien heeft. De wet en het 
amendement liggen bij de Eerste Kamer ter behandeling. Wanneer de wet 
met het amendement wordt aangenomen, betekent dit dat het voor patiën-
ten niet meer mogelijk is om een recept te krijgen zonder dat ze eerst een 
arts hebben gezien. 

Het bestellen van medicijnen via internet, dat in het buitenland al gerui-
me tijd mogelijk is, brengt wel risico’s met zich. Zo toonden onderzoekers 
uit de vs aan dat de bestelde medicijnen vaak niet goed waren samenge-
steld, waardoor er medicijnklonten te zien waren in de pillen. Het alarme-
rendste van het onderzoek waren de valse medicamenten. In tien procent 
van de gevallen bleek het beloofde geneesmiddel niet in de verpakking te 
zitten (Veronin en Youan 2004). Voorstanders van het online voorschrijven 
van medicijnen pleiten momenteel voor een inperking van het amendement, 
waarbij alleen medicatie op een zogenoemde ‘zwarte lijst’ persoonlijk con-
tact met een arts vereist.



10.4 Conclusies en aanbevelingen voor onderzoek en beleid

Bij het zoeken naar gezondheidsinformatie worden diverse bronnen aange-
wend. Toegang tot e-mail, het web of andere internettechnieken zijn maar 
enkele van de vele mogelijkheden. Bij bepaalde problemen geven mensen de 
voorkeur aan persoonlijk contact met een huisarts, terwijl ze voor andere 
vragen gaan zoeken op het internet. Hieronder bespreken we kort de impli-
caties voor beleid en onderzoek.

Onderzoek naar internettechnologie en zorg
Het web biedt diverse mogelijkheden die er voorheen niet waren, maar soci-
ale processen – en niet de eigenschappen van de techniek zelf – zullen mede 
bepalen in hoeverre deze mogelijkheden benut worden. De invloed van ict 
op gezondheid en op empowerment moet dan ook niet geïsoleerd worden 
bekeken, maar als onderdeel van een groter geheel worden onderzocht.

Het onderzoek dat tot nu toe veelal is verricht, had als doel informatie-
zoekgedrag beter te begrijpen. Het richtte zich met name op informatie-
zoekgedrag op internet, geïsoleerd van de andere informatiebronnen. Om 
een stap voorwaarts te zetten is het van belang om informatiezoekgedrag in 
een brede sociale context te onderzoeken. Er is behoefte aan systematisch 
onderzoek naar wat mensen doen wanneer ze – in hun eigen omgeving – op 
zoek gaan naar gezondheidsinformatie, naar wat ze met die informatie 
doen, en wat dit betekent voor de arts-patiëntrelatie.

Verder zou nieuw onderzoek zich behalve op het zoeken ook moeten 
richten op het delen en uitwisselen van gezondheidsinformatie, zoals dat 
momenteel gebeurt op de vele discussiefora, in chatgroepen, of op de eigen 
webpagina’s en weblogs. In het verlengde hiervan kan nog worden gekeken 
naar de invloed van de zelfregulerende websites, zoals Wikipedia, waar ge-
bruikers zelf de informatie over bepaalde onderwerpen kunnen wijzigen. 

Beleid ten aanzien van internettechnologie en zorg
Er is een aantal aandachtspunten voor zowel specifieke internetsites als het 
beleid rondom internettechnologieën in de zorg in het algemeen. Wat heb-
ben we geleerd over het beleid van de afgelopen jaren, waardoor we meer 
richting kunnen geven aan het beleid voor de komende jaren?

Zoals al eerder is opgemerkt, worden veel tijd en middelen geïnvesteerd 
in het opzetten en onderhouden van nieuwe portalen en andere toepassin-
gen. KiesBeter.nl, het nieuwste publieke gezondheidsportaal, heeft vraag-
gerichtheid hoog in het vaandel staan. Informatiepartners leveren infor-
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matie, die weliswaar wordt voorgelegd aan gebruikers in gebruikerstesten, 
maar vervolgens in een structuur wordt geplaatst die bedacht is door pro-
fessionals. Toekomstig beleid zou zich kunnen richten op het opbouwen 
van een publieksportaal vanuit de verwachtingen die bij het publiek bestaan 
over inhoud en presentatie. 

Verder is het van groot belang dat deze gezondheidssites voldoende mid-
delen aanwenden om naamsbekendheid te verwerven zodat mensen de site 
weten te vinden. Wanneer mensen de site kunnen vinden, is de volgende 
uitdaging om een site of een portaal te ontwikkelen met ‘het publiek’ als 
doelgroep. Het is nog maar de vraag of dat mogelijk is, immers, hét publiek 
bestaat niet; ieder mens behoort tot één of meer doelgroepen (Oudshoorn 
et al. 2004). Vaak wordt met het publiek gedoeld op een lekenpopulatie, 
terwijl het publiek ook de artsen, onderzoekers en zorgverzekeraars omvat. 
Het is dan ook belangrijk om de doelpopulatie van een website goed te de-
finiëren.

Behalve voor het vergaren van informatie wordt ict ook gebruikt om te 
communiceren met hulpverleners. Mediumzorg van het Digitale Televi-
sieplatform van de Nationale DenkTank presenteerde eind 2006 plannen 
om via de televisie informatie te verstrekken en uit te wisselen (Nationale 
DenkTank 2006). Dit soort initiatieven concurreert met de internettoepas-
singen op dit gebied.

Met het oplossen van de kloof op het gebied van toegang tot ict is de 
digitale kloof nog niet gedicht. Er is sprake van een dubbele kloof, zowel 
op het gebied van de digitale vaardigheden als op dat van de gezondheids-
kundige geletterdheid, die met de toenemende complexiteit op het internet 
eerder groter dan kleiner zal worden. Onderzoek en beleid zouden zich 
moeten richten op het verkleinen van deze kloof door de segmenten uit het 
publiek die de dupe hiervan worden, in kaart te brengen en gerichte inter-
venties te ontwikkelen.

Tot slot
ict-toepassingen zijn niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg, 
maar staan niet op zichzelf. ict in de gezondheidszorg leidt niet direct 
tot empowerment bij het publiek, maar biedt diverse mogelijkheden om 
verschillende deelpopulaties binnen het publiek van dienst te zijn. Met de 
komst van ict-toepassingen heeft het publiek meer mogelijkheden om zijn 
informatie te vergaren. Dit gegeven zou moeten dienen als uitgangspunt 
voor toekomstig beleid en onderzoek. 



Noot

1 Het tno ontwikkelde het keurmerk qmic ‘Zodat u in één oogopslag ziet dat de 
informatie betrouwbaar en inhoudelijk juist is.’ (Zie: www.tno.nl/kwaliteit_van_
leven/preventie_en_zorg/kwaliteit_in_de_zorg/kwaliteitsborging_voor_in/)
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Over de betrokken partijen
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kelingen;
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•  informaties te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interde-
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en onderzoeksresultaten zijn te vinden op: www.nwo.nl.mes. Naast subsi-
diëring van onderzoek ondersteunt nwo-mes de uitgave van het jaarboek 
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