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5  ICT en samenleving

Jos de Haan

5.1 Inleiding: individu en innovatie in een informatiesamenleving

Een maatschappelijk proces dat het aanzien van de eenentwintigste eeuw gaat bepa-
len, is de toename van de informatie (Schnabel 2000: 21). Technologische innovaties 

1 hebben nieuwe mogelijkheden om te communiceren 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 zeer uiteenlopende levensterreinen (emcc 2003). Microsoft-topman Bill Gates 
voorspelde in 2003 dat de computer over vijf jaar het centrale punt in elke huiskamer 
zal zijn en de functie van cd’s en tv’s zal overnemen. Skype wordt gezien als de moge-
lijk nieuwe hype: gratis telefonie via het internet, met een betere kwaliteit dan die van 
de vaste telefonie. In toenemende mate zullen mensen met andere personen en zaken 
verbonden zijn door digitale netwerken. Personal digital assistants (pda), auto’s en zelfs 
onderbroeken hebben al of krijgen netwerkconnectiviteit. Het zijn slechts enkele voor-
spellingen over de plaats die de technologie in het leven van mensen gaat innemen. 

Aan de wieg van de innovaties in de informatie- en communicatietechnologie 
(ict) staan de ontwikkeling van de microchip en het internet. De microchip heeft de 
ontwikkeling van de personal computer (pc) mogelijk gemaakt en door het koppelen 
van computers tot verbonden netwerken ontstond de infrastructuur van de nieuwe 
informatieoverdracht en communicatie. Aanvankelijk verbond het internet vooral de 
grote computers van universiteiten en bedrijven. Maar door de verspreiding van per-
sonal computers (vanaf begin jaren tachtig) en de presentatie van het world wide web 
(begin jaren negentig) konden ook steeds meer huishoudens van de nieuwe techno-
logie gebruikmaken. Deze digitalisering van de Nederlandse huishoudens gaat snel 
en beperkt zich niet tot pc’s en internet. Cd-spelers brengen muziek in bits en bytes 
in steeds meer huizen. De telefoon werd draagbaar, vervolgens mobiel en digitale 
communicatie alledaags. Ook de media ondergingen een proces van digitalisering: 
cd, mp3 en dvd werden een succes, digitale televisie en digitale radio wachten op 
massale verspreiding. Medio 2004 begon Casema met digitale televisie-uitzendingen. 
Via het internet kunnen hun klanten kijken naar Nederland 1, 2 en 3 en later ook 
naar alle Nederlandse commerciële zenders, in dvd-kwaliteit. 

Behalve zichtbaar zal technologie in toenemende mate vrijwel onzichtbaar in onder 
meer huizen, werkplaatsen, auto’s en kleding verwerkt worden, de embedded technology. 
Ondanks deze brede verspreiding is het toch vooral de multimedia-computer met inter-
netaansluiting die symboliseert dat de gebruiker een plaats in de informatiesamenleving 
heeft verworven. De aandacht in dit hoofdstuk wordt dan ook vooral gericht op de inter-
netcomputer – als symbool van moderne technologie in de informatiesamenleving.
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Naar verwachting zal de diffusie van technologie zich voortzetten en het gebruik 
van ict-apparatuur in vrijwel ieders dagelijks leven ingebed raken. In dit hoofdstuk 
wordt op basis van beschikbare gegevens een beschrijving van de diffusie van de pc 
en het internet gegeven en op basis van inzichten uit de diffusietheorie een blik op 
de toekomst geworpen. Ook de onzichtbare technologie krijgt aandacht. De invloed 
van de technologie laat zich op veel verschillende terreinen voelen, maar om enige 
eenheid in een beschouwing over haar invloed op de toekomstige samenleving te 
krijgen, wordt in paragraaf 5.6 aangesloten bij een aantal algemene begrippen: ratio-
nalisering, sociale cohesie en sociale ongelijkheid. Een dergelijke kijk op de toekomst 
kan het echter niet stellen zonder een blik over de schouder. In paragraaf 5.2 komt eerst 
de verspreiding van ict in de afgelopen decennia aan bod en in paragraaf 5.3 het 
onderzoek naar de relatie tussen de diffusie van technologie en het dagelijkse leven. 
Daarna wordt vooruitgekeken, eerst naar de verdere verspreiding van bestaande 
technologie in paragraaf 5.4 en aansluitend naar de mogelijke verspreiding van 
nieuwe technologie, in paragraaf 5.5. Ten slotte komt het leven in een toekomstige 
informatiesamenleving aan de orde.

5.2 Een recente geschiedenis van de verspreiding van ict 

Dit hoofdstuk is vooral gericht op de informatie- en communicatietechnologie 
(ict). Drie andere clusters van technologische vernieuwingen, biotechnologie, nieuwe 
materialen en milieutechnologie, blijven daardoor buiten beschouwing (zie scp 1998: 
57-72). ict omvat een verzameling van computertechnologie, telecommunicatie, 
elektronica en media. De microchip maakte de komst van de personal computer (pc) 
mogelijk. De microchip en het internet gelden als de sleuteltechnologieën van de 
informatiesamenleving. Door het World Wide Web (www) werden de mogelijkheden 
van internet als informatie- en communicatiemedium voor meer mensen toegankelijk. 

5.2.1 De verspreiding van de pc en het internet

Geboorte en groei van het internet
De verbinding van vier universiteiten tot één netwerk, het Arpanet, in Californië in 
1969, wordt wel als de geboorte van het internet aangemerkt. Nadien werden ook elders 
computernetwerken tot stand gebracht. Door de koppeling van deze netwerken ont-
stond het ‘netwerk der netwerken’ dat we nu internet noemen. In 1977 telde internet 
111 aangesloten computers (hosts), vooral in de Verenigde Staten. Volgens Internet 
Society (isoc) waren dat er in 1992 wereldwijd al meer dan een miljoen. En in de 
eerste jaren van de eenentwintigste eeuw ging de teller in de richting van 200 miljoen 
(Huysmans et al. 2004). 

Vooral vanaf 1998 nam het aantal hosts wereldwijd sterk toe. Die toename is in 
belangrijke mate te danken aan de ontwikkeling van het world wide web (www) dat 
internet toegankelijk maakte voor brede lagen van de bevolking. Het www ontstond 
uit de combinatie van het internet en hypertext met een grafische interface. De grafische 
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browsersoftware werd in augustus 1991 op het internet ter beschikking gesteld  
(Berners-Lee 2000). Daarna verschenen verschillende aangepaste versies op het net. 
De bekendste werd Mosaic, later verder ontwikkeld tot de Netscape Navigator. Net-
scape werd een succes en Microsoft dreigde achter het net te vissen, maar met een 
enorme inhaalslag presenteerde het in 1995 de Internet Explorer (Andrews 1999).

Ook in Nederland waren het eerst de universiteiten en de bedrijven die aansluitingen 
op het internet realiseerden. Voor het grote publiek in Nederland kreeg het bekend-
heid door het Amsterdamse experiment De digitale stad, dat in januari 1994 van start 
ging. Bijna een jaar eerder, in mei 1993, werd de eerste Nederlandse internet service 
provider, xs4all, geïntroduceerd. De groei van het aantal geregistreerde nl-domein-
namen is een goede graadmeter voor de toename van de internetactiviteit in Nederland. 
Op 1 mei 1986 werd de eerste .nl domeinnaam geregistreerd, in 1999 de 100.000ste en op 
19 december 2003 de miljoenste. Zoals het vaker met innovaties gaat, werd het internet 
aanvankelijk sceptisch bekeken, maar vanaf het midden van de jaren negentig begon het 
aantal huishoudens met een eigen aansluiting snel te groeien. 

Het succes van de pc
Tot nu toe krijgen de meeste mensen toegang tot internet via een pc, die zij in steeds 
groteren getale ook voor andere toepassingen gebruiken. Dit succes van de pc werd 
aanvankelijk door computerproducenten als ibm niet voorzien. Eerder dacht men 
dat een beperkt aantal grote supercomputers wel aan de vraag naar rekenkracht kon 
voldoen. De eerste pc’s waren duur en gebruikersonvriendelijk. De mogelijkheden 
ervan waren beperkt, ze werden vooral als veredelde typemachine gebruikt. Door de 
jaren heen werd het bedieningsgemak sterk verbeterd en namen de gebruiksmoge-
lijkheden toe. De besturing werd eenvoudiger door de vervanging van ms-dos door 
Windows, met een meer grafische vormgeving zoals eerder de Mac van Apple al 
introduceerde. De pc werd krachtiger, sneller en steeds vaker voorzien van een cd-rom 
of zipdrive. Hierdoor namen de toepassingsmogelijkheden toe, die in Windows (en 
opnieuw eerder op de Mac) ook tegelijkertijd te gebruiken waren (multiple tasking). 

Na de trage start in de eerste helft van de jaren tachtig heeft de verspreiding in 
de jaren negentig een snelle groei doorgemaakt. Het pc-bezit onder de Nederlandse 
bevolking steeg van 18% in 1985 naar 81% in het voorjaar van 2004. Bijna een derde 
van de bezitters had in 2004 zelfs twee of meer pc’s in huis. De geleidelijke en relatief 
trage verspreiding – langzamer dan van de kleurentelevisie of de videorecorder – wijst erop 
dat de pc zich maar moeizaam binnen de leefwereld liet inpassen. Veelal verwierf hij 
zich een plaats in de werkkamer en niet in de woonkamer. De bediening ervan vergt 
een actievere houding dan die van de tv of video, meer lean forward dan lean backward. 
Hoewel er veel aan de gebruikersvriendelijkheid van de pc is gesleuteld, zou het voor 
een grote groep waarschijnlijk nog een stuk eenvoudiger mogen.

Ook in het onderwijs is het aantal pc’s de afgelopen jaren toegenomen. In het 
basisonderwijs was er in het schooljaar 1997/’98 één computer per 27 leerlingen 
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beschikbaar en in het schooljaar 2003/’04 was dat één pc per zeven leerlingen. In het 
voortgezet onderwijs daalde deze zogenoemde leerling-computerratio in dezelfde peri-
ode van 20:1 naar 9:1. In het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) en voor 
de lerarenopleiding werden al eerder meer pc’s aangeschaft; in schooljaar 2003/’04 
bedroeg de leerling-computerratio 6:1 respectievelijk 8:1 (ocw 2004). Die computers 
worden ook steeds vaker tot een intern netwerk verbonden en aangesloten op internet. 

Naast deze ontwikkeling van de infrastructuur is er meer educatieve software 
gekomen, is de expertise van docenten, die aanvankelijk zeer beperkt was, verbeterd 
en is ict onderdeel geworden van een integraal onderwijsbeleid (Stichting ict op 
school 2001). Het merendeel van de docenten is ervan overtuigd dat de leerprestaties 
van leerlingen verbeteren door de inzet van ict (ocw 2004). 

Leerlingen leren echter vooral thuis met de pc om te gaan. In huishoudens met 
jonge kinderen is er relatief vaak een aanwezig, aangeschaft door ouders die bij de 
aanschaf rekening houden met het nut voor de leerprestatie van hun kinderen  
(De Haan en Huysmans 2002a).

Op het werk werd in de jaren zestig en zeventig een aanloop genomen op de voort-
gaande automatisering in latere decennia. Al in de jaren zestig verschenen er (main-
frame) computers die de eerste rekencentra mogelijk maakten als voorlopers van de 
automatiseringsafdelingen. Aan het begin van de jaren tachtig begon de pc ook op 
het werk aan een opmars, een decennium later gevolgd door internet (Bouwman et 
al. 2004: 51). In de Verenigde Staten nam het aandeel van de beroepsbevolking dat 
direct een computer gebruikt voor het werk, toe van 24% in 1984 naar 53% in 1997 
(Ter Weel 2002: 17). Het is aannemelijk dat de verspreiding in Nederland hiermee 
ongeveer gelijke tred heeft gehouden. In 1996 gebruikte hier 47% van de werknemers 
(bijna) nooit een computer tijdens het werk. Met een min of meer regelmatig compu-
tergebruik onder ruim de helft van de werknemers was Nederland destijds koploper 
in de Europese Unie (eu) (Smulders 2000: 267). 

Het gebruik van een computer op het werk was voor veel mensen een stimulans 
om thuis ook een pc aan te schaffen (Van Dijk et al. 2000).

5.2.2 Toegang tot internet
Voor veel mensen namen de gebruiksmogelijkheden van de pc sterk toe door het www. 
Mede door de reeds gedane investeringen in pc’s groeide het aantal huishoudens 
met een internetaansluiting snel. Het percentage Nederlanders dat thuis toegang 
heeft tot internet, nam toe van 3% in 1995 via 21% in 1998 naar 74% in 2004. In 1998 
versnelde de verspreiding doordat providers ‘gratis’ toegang gingen aanbieden (de 
klanten moesten wel telefoontikken afrekenen). Vervolgens stapten veel providers 
met gratis toegang over op betaalde dienstverlening, maar het aantal aansluitingen 
in Nederlandse huishoudens bleef stijgen.

Veelal is de pc of de laptop de toegangspoort tot het internet. Begin 2004 had 92% van 
de personen met een aansluiting via een desktop-pc toegang tot internet en nog eens 
5% via een laptop. De mogelijkheden om over het wereldwijde web te surfen nemen 
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toe. In afgeslankte vorm kon men omstreeks 2000 al via de mobiele telefoon het 
internet op met behulp van het wireless application protocol (wap). General packet 
radio service (gprs) zorgde voor een toename van de capaciteit van het telefoonnet-
werk en daarna vergrootte het universal mobile telecommunications system (umts) 
de mogelijkheden. Door de opheffing van de exclusieve koppeling van het internet 
aan de desktopcomputer ontstaat de mogelijkheid van een meer flexibel internet-
gebruik. Ook een handcomputer (palmtop) en de televisie met behulp van een set 
top box kunnen toegang tot het internet verschaffen, maar dit gebeurt vooralsnog 
zelden. Wie op een andere wijze toegang tot internet heeft dan via een pc, heeft vaak 
(in driekwart van de gevallen) ook pc-toegang. 

Tot op de dag van vandaag is de mobiele telefoon vooral een communicatiemiddel 
en heeft slechts een beperkt aantal gebruikers toegang tot internet via het mobieltje. 
Toch voorspelde de president van Nokia, Matti Alanhuhta, in 2000 dat er in 2003 
meer mobieltjes met internet verbonden zouden zijn dan pc’s. Mede door de hoge 
kosten, de gebruikersonvriendelijkheid en een beperkt informatieaanbod door wap 
ging het niet zo vlot. De snelle verspreiding van de mobiele telefoon biedt echter wel 
zicht op toekomstige mogelijkheden voor een flexibeler internetgebruik. 

Binnen enkele jaren kwam een zeer ruime meerderheid van de bevolking in het bezit 
van een mobieltje (van 32% in 1998 naar 84% in 2001) (De Haan 2003). Ook na 2001 
ging de verspreiding van mobiele telefoons verder. Eind 2003 waren er 13,1 miljoen 
mensen met een mobiele telefoon tegen 11,8 miljoen een jaar eerder (Telecompaper 
2004). Mobiele telefoons kennen daarmee een snellere verspreiding dan pc’s en 
internetaansluitingen. De markt voor mobiele telefonie heeft zich in grote mate en 
zeker onder jongeren ontwikkeld tot een vervangingsmarkt.

5.2.3 Breedband
De gebruiksmogelijkheden en het gebruiksgemak van internet worden in aanzien-
lijke mate bepaald door de snelheid van de verbinding en dus door de capaciteit van 
de infrastructuur. Aanvankelijk ging het verkeer op het internet hoofdzakelijk via 
een modem over analoge telefoonlijnen. Het integrated services digital networking 
(isdn) bood al meer, maar de gebruiksmogelijkheden verruimden pas aanzienlijk 
door internet via de kabel. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om altijd on line te 
zijn (het zogenoemde always-onprincipe) zonder in te bellen, zonder betaling van 
telefoontikken, maar tegen een vast tarief. De kabelbedrijven waren nog maar net 
begonnen met het opwaarderen en retourgeschikt maken van de kabelnetten toen 
zich alweer een nieuwe technologie aandiende: asymmetric digital subscriber line 
(adsl) via het telefonienetwerk. Adsl concurreert niet zozeer op snelheid met de 
kabel, maar op de hogere stabiliteit (de snelheid van de kabel is afhankelijk van het 
aantal gelijktijdige gebruikers). De kabel- en adsl-verbindingen worden samen met 
glasvezel als breedbandinfrastructuur aangemerkt.

De infrastructuur beïnvloedt de wensen, de verwachtingen en het gedrag van de 
internetgebruikers. De grote transmissiesnelheid maakt een divers gebruik van 
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internet mogelijk doordat meerdere applicaties aantrekkelijker worden. Het vaste 
tarief is in de ogen van de gebruikers een groot voordeel ten opzichte van de variabele 
kosten die met het inbellen gepaard gaan. Voor smalbandgebruikers zijn dit ook de 
belangrijkste redenen om een breedbandaansluiting te willen nemen. De kosten van 
het abonnement en de installatie zijn de belangrijkste redenen om dit toch niet te 
doen (Dialogic 2002: 38-39).

Ook bij breedbandtoegang is met voortgaande verspreiding een daling van de kosten 
waarneembaar. Sinds 2003 woedt er een prijzenslag om de breedbandgebruiker, 
waardoor de tarieven zijn verlaagd, de variabele kosten (down- en uploadlimiet) vrijwel 
zijn verdwenen, en de installatie en het modem veelal gratis zijn. Breedbandinternet 
(via adsl en kabel) wint dan ook snel terrein ten opzichte van smalband. Begin 2003 
maakten drie van de tien Nederlandse huishoudens met een internetverbinding 
gebruik van breedband. Een jaar later heeft ongeveer de helft een breedbandaansluiting. 
In de loop van 2003 is vooral het aantal adsl-aansluitingen snel toegenomen. Begin 2004 
had 23% van de internetters een adsl-aansluiting, terwijl 26% een kabelaansluiting had.

5.2.4 Embedded technology
Chips zijn niet alleen ingebouwd in computers en mobiele telefoons. In allerlei 
apparatuur in huis, op de werkvloer en in de openbare ruimte zijn ze aanwezig. Deze 
embedded technology dringt steeds verder door. Al jaren zijn chips ingebouwd in 
bijvoorbeeld auto’s, koffiezetapparaten en wekkers. Nieuw is dat losse apparaten 
verbonden kunnen worden met het internet en dat daardoor hun mogelijkheden toe-
nemen. Het voorbeeld van de koelkast die met de winkel communiceert, is bij velen 
bekend. Embedded technology wordt min of meer onbewust gebruikt en er zijn geen 
bijzondere vaardigheden voor vereist. 

5.2.5 Gebruik binnens- en buitenshuis

Thuis
Wie thuis de beschikking heeft over een pc en internet, is niet vanzelfsprekend een 
gebruiker van deze technologie. In 2000 bracht 60% van de pc-bezitters ten minste 
een kwartier per week van de vrije tijd achter het computerscherm door; sinds 1985 
daalde het niet-gebruik van 82% naar 40%. Computers staan dus steeds minder 
ongebruikt in huis. Voor een groeiend aantal Nederlanders vormt computergebruik 
een vast onderdeel van het dagelijkse leven. Het aandeel van de bevolking dat weke-
lijks ten minste een kwartier van de vrije tijd achter het computerscherm doorbracht, 
steeg van 4% in 1985 via 23% in 1995 naar 45% in 2000. De groei van het aantal com-
putergebruikers ging samen met een toename van de tijd die de bevolking gemiddeld 
achter het pc-scherm doorbracht. Deze computertijd steeg van 0,1 uur in 1985 naar 
1,8 uur in 2000. Het gemiddelde aantal uren dat wekelijkse gebruikers in de vrije tijd 
actief zijn, bleef overigens constant op ongeveer vier uur per week (Huysmans en De 
Haan 2001: 90-91).
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De gegevens uit 2000 vormen een onderdeel van een tijdreeks die de ontwikkeling 
in het computergebruik in de vrije tijd goed zichtbaar maakt. Inmiddels zijn recente 
cijfers over begin 2004 beschikbaar uit de speciaal voor dit Sociaal en Cultureel  
Rapport gehouden enquëte onder de Nederlandse bevolking.2 Deze laten zich echter 
niet vergelijken met de voorgaand reeks. De cijfers over het pc-gebruik in 2000 vormen 
om meerdere redenen een onderschatting van het huidige computergebruik in de thuis-
situatie. Ten eerste zijn ze natuurlijk verouderd. Volgens de gegevens uit februari 2004 
gebruikt 74% van de bevolking minimaal eens per maand een pc, waarvan 49% dage-
lijks en 22% minimaal een keer per week. Bovendien is het incidentele gebruik en het 
gebruik buiten de privé-sfeer hierin ook opgenomen. Gevraagd naar het gebruik van 
de thuis-pc voor een drietal doelen, te weten werk, studie en privé-doeleinden, gaf in 
2000 driekwart van de pc-bezitters aan de computer voor privé-doeleinden te gebruiken, 
ruim een derde deed dat voor werk en een kwart voor studie.

Het on-linegebruik is een belangrijke groeipost van de vrijetijdsbesteding aan de 
computer. Van de gemiddeld bijna twee uur in 2000 werd een half uur aan internet 
besteed. Het surfen en e-mailen zijn hierbij veruit de meest populaire toepassingen. 
56% van de bevolking had begin 2004 een eigen e-mailadres. Andere on-linegebruiks-
mogelijkheden, zoals het downloaden van software, telebankieren, het bezoek aan 
nieuwsgroepen en chatboxen, worden door een kleiner deel van de pc-bezitters benut.

Breedbandgebruikers (kabel, adsl en glasvezel) zijn meer dagen per week en 
meer keren per dag on line dan gebruikers van smalband (modem en isdn). De 
toegevoegde waarde van breedband komt het best tot uitdrukking in entertainment-
toepassingen. Breedbandgebruikers downloaden vaker films en muziek en kijken en 
luisteren hier ook vaker naar dan de gebruikers van smalband. De filmbeelden variëren 
van losse fragmenten tot complete speelfilms. Ook bij het vergaren van informatie 
blijken breedbandgebruikers vooral vaker bestanden te downloaden, meer gebruik 
te maken van streaming media en vaker informatie via portals te zoeken. Kleine 
verschillen tussen breedband- en smalbandgebruik zijn er ook bij het chatten en het 
gebruik van messengerdiensten. Deze communicatietoepassingen zijn gebaat bij de 
vaste kosten van het always-onprincipe van breedband. In dit beeld is met de voort-
gaande verspreiding van breedband tussen 2001 en 2003 weinig veranderd (Dialogic 
2002; 2003).

Buitenshuis
Wie thuis niet over moderne informatie- en communicatietechnologie beschikt, hoeft 
in de informatiesamenleving nog niet buitenspel te staan. Ook op andere plaatsen wordt 
die toegang geboden. Velen kunnen tijdens het werk van een computer gebruikmaken. 
Voor de meerderheid van de werkenden is pc-gebruik dagelijkse routine. Op scholen 
wordt de ict-uitrusting minder intensief gebruikt dan op het werk. Behalve op 
kantoren en scholen kan men op tal van andere plaatsen toegang krijgen. In buurt-
huizen, regionale opleidingscentra, internetcafés of bibliotheken kunnen belang-
stellenden de digitale snelweg op.
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In het voorjaar van 2004 gaf 54% van de bevolking aan in de afgelopen vier weken 
een computer buitenshuis gebruikt te hebben; 34% gebruikte een computer op het 
werk, 7% deed dit bij een onderwijsinstelling, 4% bij buren, vrienden of familie, 1% 
in een openbaar gebouw zoals een bibliotheek en 0,4% bij een commerciële instelling. 
Van de werkenden gebruikte 60% een computer op het werk en van de scholieren en 
studenten deed 63% dit bij een onderwijsinstelling.

Bij het bibliotheekbezoek kan men van een computer gebruikmaken. In 2003 deed 
20% van de bevolking dit. De computer wordt hier vooral gebruikt voor het raadplegen 
van de catalogus, en veel minder vaak voor het zoeken of surfen op internet (4%) 
(Huysmans et al. 2004). Hoewel het soms druk is op andere locaties, zoals buurthuis 
of internetcafé, voor het gebruik van computers en het volgen van cursussen, is het 
aandeel van de bevolking dat hier van de ict-voorzieningen gebruik maakt, laag.

5.2.6 Digitale vaardigheden
Door de groeiende hoeveelheid informatie op het internet en de invloed ervan op 
het dagelijkse leven is het belang van digitale vaardigheden – het vermogen om met 
ict om te gaan – toegenomen (Van Dijk et al. 2000). Om effectief en efficiënt van 
internet gebruik te kunnen maken, is er meer nodig dan basale knoppenkennis. 
Deze instrumentele vaardigheden zullen volgens Steyaert (2000) aangevuld moeten 
worden met structurele en strategische vaardigheden. 

Structurele vaardigheden hebben betrekking op de omgang met de structuur van 
het nieuwe medium, bijvoorbeeld hypertekst (het via trefwoorden springen naar 
andere informatiebronnen), zoekmachines en discussielijsten waarin informatie 
zich bevindt. Tevens gaat het om de competentie met informatie om te gaan, deze 
te begrijpen, te beoordelen en te selecteren. Aangezien op internet veel onjuiste of 
gemanipuleerde informatie valt aan te treffen, is het ook van belang om de betrouw-
baarheid van informatie in te kunnen schatten (Vedder 2003).

Strategische vaardigheden maken het mogelijk informatie toe te passen in de 
eigen leefsituatie door actief op zoek te gaan naar informatie, beslissingen te nemen 
op basis van informatie en de omgeving te scannen op voor werk of persoonlijk leven 
relevante informatie. 

Beide typen vaardigheden zijn niet specifiek digitaal, want zij zijn net zo relevant 
ten aanzien van oude media. Recente technische ontwikkelingen zorgen echter wel 
voor een kennisintensivering van de samenleving en daardoor voor een toenemend 
belang van deze vaardigheden.

5.2.7 Ongelijkheden in de verspreiding
Een gemeenschappelijk kenmerk van de verspreiding van pc’s, internet en mobiele 
telefonie is dat jongeren, mensen met een relatief hoog inkomen en hoogopgeleiden 
daarin steeds vooroplopen. De grootste verschillen in het bezit van een pc, internet 
en mobiele telefoon hangen thans samen met de leeftijd, gevolgd door het inkomen. 
Het bezit van een pc en een internetaansluiting is ook kenmerkend voor hoogopgeleiden, 
maar bij de mobiele telefoon is er geen onderscheid tussen hoog- en laagopgeleiden. 
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Vooral ouderen hebben een achterstand bij de verspreiding van ict (De Haan 2003; 
De Haan et al. 2004).

Tussen 1995 en 2000 steeg de wekelijkse gebruiksduur van pc en internet onder 
alle bevolkingsgroepen. Deze stijging komt vooral doordat meer mensen een computer 
gebruiken dan voorheen. Toch blijven er aanzienlijke verschillen tussen bevolkings-
groepen bestaan. Ouderen en vrouwen besteden minder tijd aan de computer dan 
jongeren respectievelijk mannen, en die verschillen zijn in de loop van de tijd groter 
geworden. Een uitzondering op deze regel vormt de groep 20-34-jarigen die, althans 
wat het thuisgebruik betreft, haar computertijd niet sterk heeft uitgebreid. Welis-
waar is het wekelijkse computergebruik onder vrouwen meer dan verdubbeld, maar 
het verschil tussen mannen en vrouwen werd desondanks groter (Huysmans en De 
Haan 2001). In gezinnen waar een computer aanwezig is, gebruiken vrouwen deze 
blijkbaar minder dan hun mannelijke partner. De zogenoemde gender gap komt beter 
tot uitdrukking in het gebruik dan in het bezit van een pc (vgl. Oudshoorn 2004). 
Ook onder 65-plussers verdubbelde het pc-gebruik, maar deze ouderen raakten hier-
mee toch verder achterop bij de jongeren.

Niet iedereen is even vaardig in de omgang met nieuwe technologie. De groepen 
die voorop liepen bij de verspreiding ervan, zijn ook de meest vaardige gebruikers. 
Mannen, jongeren, hoogopgeleiden en personen met een hoog inkomen beschikken 
over meer digitale vaardigheden dan vrouwen, ouderen, laagopgeleiden en personen 
met een laag inkomen. Die verschillen zijn tussen 1998 en 2001 nagenoeg gelijk 
gebleven (De Haan 2003). Opnieuw hangen de grootste verschillen samen met leeftijd. 
Begin 2004 geeft 15% van de Nederlanders te kennen heel goed en 38% goed met 
computers overweg te kunnen. 26% kan enigszins en 21% slecht of geheel niet met 
computers overweg. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de pc al enkele decennia aan een gelei-
delijke opmars bezig is, zowel in huis, op het werk als in de scholen. De verspreiding 
van internet is sneller gegaan dan die van de pc en de diffusie van breedband verloopt 
nog weer sneller. De mobiele telefoon is in enkele jaren gemeengoed geworden. Voor 
een overgrote meerderheid van de bevolking is ict-gebruik een onderdeel geworden 
van het dagelijkse leven en velen hebben zich de benodigde digitale vaardigheden 
verworven. Desondanks zijn er ongelijkheden in de bevolking waar te nemen, die 
steeds minder betrekking hebben op het bezit van apparatuur en juist meer op het 
gebruik en op de digitale vaardigheden. Vooral veel ouderen leven op afstand van de 
nieuwe technologie. 

5.3 Gevolgen van de huidige verspreiding van ict

Enkele technologische ontwikkelingen hebben aanzienlijk bijgedragen aan de tran-
sitie van het ene type samenleving naar het andere. Toen tweehonderd jaar geleden 
de stoommachine werd uitgevonden, veranderden de levens van veel mensen. Voor 
velen markeert de stoommachine de overgang van een agrarische of maritieme naar 
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een industriële samenleving (Lenski et al. 1991) en van een traditionele naar een 
kapitalistische economie (Thurow 1999). Ambachtelijke productie van goederen 
werd vervangen door gemechaniseerde productie. Door de mechanisering van arbeid 
kon er doelmatiger geproduceerd worden. Toen honderd jaar geleden de elektriciteit 
het ‘licht’ zag, veranderde het aanzien van de wereld opnieuw. De opkomst van de digi-
tale informatie- en communicatietechnologie wordt beschouwd als alweer een nieuwe 
omwentelingsfase (Lenski et al. 1991; Thurow 1999). Vaak worden deze omwentelingen 
aangeduid als revoluties. Analoog aan de industriële revolutie werd er in de laatste 
decennia van de twintigste eeuw gesproken over de ‘microelectronics revolution’ 
(Forester 1980), de ‘informatierevolutie’ (Toffler 1980), de ‘digitale revolutie’ en de 
‘mediarevolutie’ (Blanken en Deuze 2003). Ook voor het nieuwe type samenleving zijn 
verschillende benamingen in omloop gebracht. Behalve over informatiesamenleving 
wordt er wel gesproken over ‘kennissamenleving’ (wrr 2002), ‘cybersamenleving’, 
‘postindustriële samenleving’ (Bell 1973) of ‘netwerksamenleving’ (Castells 1996). Wat 
volgens laatstgenoemde de fabrieken waren voor de industriële samenleving, zijn de 
netwerken voor de informatiesamenleving. Technologische ontwikkelingen dragen 
volgens Castells bij aan een verdichting van wereldwijde netwerken waarin individuen, 
bedrijven en instellingen met elkaar verbonden zijn. Of de waargenomen ontwikkelin-
gen voldoende grond geven om te spreken over een informatiesamenleving, laat zich 
echter moeilijk vaststellen (Webster 2002). Of het huidige tijdperk van digitalisering 
als revolutionair aan te merken is, blijft ook lastig. In plaats van een revolutie zou er 
beter gesproken kunnen worden van een evolutie (De Haan en Huysmans 2002b). 

Geleidelijk veranderen onder invloed van nieuwe technologie de levens van burgers 
in al hun verbanden, zoals commerciële, maatschappelijke en sociale verbanden 
(Steyaert en De Haan 2001). Bij eerdere transities van de samenleving bleken drie 
soorten sociale gevolgen centraal te staan: wijzigingen in de sociale organisatie van 
de productie, veranderingen in de manier waarop mensen met elkaar communiceren 
en vernieuwingen in de consumptieve sfeer (Ultee et al. 1992). Daarmee zijn niet alle 
veranderingen gecategoriseerd, maar is er wel een goede kapstok voor een eerste 
inventarisatie geboden. Ook voor de overgang naar een informatiesamenleving is 
deze indeling bruikbaar. Hier wordt eerst ingegaan op het werk, vervolgens op de 
sociale contacten en daarna op de digitale consumptie.

5.3.1 Werken in de informatiesamenleving
Vaak wordt de opkomst van de informatiesamenleving afgemeten aan het aandeel 
van de beroepsbevolking dat in de dienstensector werkt. De dienstensector kwam in 
Nederland al vroeg in de twintigste eeuw tot ontwikkeling, lang voor de doorbraak 
van digitale technologie (Ultee et al. 1992). Sinds de jaren zestig is het aantal mensen 
dat werkt met het verzamelen, produceren, verwerken en verkopen van informatie 
sterk toegenomen. De pc veroverde pas in de jaren tachtig een plaats op de werkvloer. 
Nieuwe media als pc, internet en mobiele telefoon kunnen dan ook moeilijk verant-
woordelijk worden gehouden voor het ontstaan van een nieuw soort werknemer: de 
informatiewerker of kenniswerker (zie Zijlstra et al. 1996). 
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Een groot deel van de werkenden gebruikt tegenwoordig een pc. Dit toegenomen 
gebruik van digitale technologie leidde niet tot een reductie van de arbeidstijd, even-
min als andere technologie in een eerder stadium voor de opkomst van een vrijetijds-
samenleving zorgde (zie hoofdstuk 12). Het leidde ook niet tot de gevreesde teloorgang 
van arbeidsplaatsen. Het aantal arbeidsplaatsen dat rechtstreeks verband houdt met 
technologie, zoals het maken en onderhouden van software, het produceren/verkopen/
onderhouden van hardware, is sterk gegroeid. Het arbeidsvolume van de ict-sector 
steeg van 3,5% in 1995 naar 4,6% in 2001 (cbs/ez 2003: 36). 

Ook buiten de sector heeft ict een positief effect gehad op de werkgelegenheid. Van 
Winden et al. (2000) spreken van een ‘virtuele schaarbeweging’: enerzijds zorgt ict 
voor arbeidsbesparende effecten door stijging van de arbeidsproductiviteit, anderzijds 
komt er extra werkgelegenheid door afnemende prijzen en stijgende verkoop. 

Ondanks de grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling en in ict en ondanks 
de stijging van het opleidingsniveau valt nog geen derde van de Nederlandse bedrijven 
als kennisbedrijf aan te merken en ligt het aandeel kenniswerkers in de beroepsbe-
volking ook niet hoger dan een derde. Dat Nederland een kenniseconomie zou zijn, 
is hierom wel als een mythe bestempeld. Maar wel een ‘zinvolle mythe’ aangezien ken-
nisbedrijven over het algemeen innovatiever en productiever zijn dan andere bedrijven 
(Dhondt en Kwakkelstein 2004). Natuurlijk is menselijk kapitaal in de vorm van 
cognitieve vaardigheden wel een belangrijkere rol gaan spelen op de arbeidsmarkt. 
Steeds meer vormt de combinatie van kennis, informatie en intellect de voornaamste 
bron van competitief vermogen. Meer mensen hebben geleerd met informatie om 
te gaan. Internet sluit hier goed bij aan, het geeft werknemers toegang tot grote 
hoeveelheden informatie. Het vermogen om hieruit effectief te selecteren is voor 
kenniswerkers van cruciaal belang. Dit zijn de eerder besproken structurele en stra-
tegische vaardigheden. Door de groei van het aantal kenniswerkers neemt niet alleen 
het belang van de quartaire sector toe, ook in andere sectoren neemt het gewicht van 
kennisintensieve beroepen toe. Dit wordt wel aangeduid als een dubbele quartairisering 
(Klamer et al. 1997; Van der Laan 1998). 

Door het toegenomen gebruik van pc’s en internet is op de werkvloer het belang 
van digitale vaardigheden eveneens toegenomen. Dat werpt een drempel op voor 
niet-werkenden om aan de slag te geraken. Van de niet-werkzame personen gaf begin 
2004 bijna de helft (48%) aan dat hun kennis van computers/digitale technologie 
niet toereikend is om aan het werk te komen, en zei 21% dat dit met enige bijscholing 
wel zou lukken. Voor 10% zijn die vaardigheden niet relevant voor het beroep dat zij 
willen uitoefenen. Werkenden geven zelf minder vaak aan dat hun digitale vaar-
digheden een barrière vormen om in het huidige beroep hogerop te komen. Slechts 
9% geeft te kennen dat hun kennis niet toereikend is en 23% dat enige bijscholing 
noodzakelijk is.

Ogenschijnlijk versterken nieuwe media de autonomie van de werkenden. Zij zouden 
meer dan voorheen in staat zijn zelf de plaats en de tijdstippen van hun werk te bepalen. 
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Het toegenomen gebruik van ict blijkt echter nauwelijks gepaard te zijn gegaan met 
een flexibilisering van de werktijden. Tussen 1980 en 2000 is het werken op tradi-
tionele kantoortijden eerder toe- dan afgenomen. Het gebruik van pc en internet 
over de diverse uren van de dag wekt ook allerminst de indruk dat dit los van tijd (en 
plaats) geschiedt. ‘s Nachts en in de vroege ochtend blijken mensen er nauwelijks 
toe te bewegen achter hun pc plaats te nemen. Daar kan nog aan toegevoegd worden 
dat met de snelle acceptatie van de magnetron evenmin een flexibilisering van de 
eettijden heeft plaatsgevonden. De technologie mag dan snel veranderen, de patro-
nen van de dagindeling zijn vooralsnog bijzonder stabiel (Frissen 1999; De Haan en 
Huysmans 2002b). De automatisering van heel wat werkprocessen leidt bovendien 
tot een vastlegging van beslissingsprocessen in software en is daardoor een oorzaak 
van verlies van autonomie (Snellen 1997). Wellicht is het goed hierbij een onderscheid 
te maken tussen automatiserende en informatiserende technologie (Dhondt en 
Kwakkelstein 2004). Door automatiserende technologie wordt werk steeds meer 
vastgelegd, ten koste van autonomie. Informatiserende technologie als internet geeft 
in principe juist de gelegenheid om meer zelf beslissingen te nemen over het raad-
plegen van informatie.

De flexibilisering van de arbeid die door technologie mogelijk wordt gemaakt, 
zou ook tot uiting kunnen komen in telewerken. Nederland hoort tot de landen met 
relatief veel telewerkers (personen die ten minste een of meer dagen per week niet 
meer op kantoor zijn). In Nederland werkt 6% van alle medewerkers in loondienst 
als telewerker. Dit is aanzienlijk meer dan het eu-landengemiddelde van 4%. De 
veelgeprezen autonomie en flexibiliteit van telewerk vallen echter tegen. Minder dan 
andere werknemers kunnen telewerkers zelf de taakvolgorde kiezen of bepalen, en 
ook zijn zij minder in staat zelf hun werktijden te beïnvloeden. Daar komt nog eens 
een hogere werkdruk bij. Gemiddeld maken telewerkers meer uren dan andere wer-
kenden en hebben zij juist meer moeite hun werkuren af te stemmen op de leefpatro-
nen van familie en sociale verplichtingen (Kraan en Dhondt 2001).

5.3.2 Communiceren in de informatiesamenleving
Internet biedt mensen andere mogelijkheden om met elkaar om te gaan – zoals e-mail, 
chatboxen en discussielijsten – dan via face-to-facecontact. Mobiele telefonie stelt 
ons in staat om immer en overal met anderen in contact te zijn. Groeiend gebruik van 
deze mogelijkheden betekent een toename van de elektronisch gemedieerde sociale 
contacten. Ondanks deze snelle groei werd aanvankelijk gedacht dat het gebruik van 
nieuwe technologie, vooral van de computer, juist ten koste van het sociale contact 
zou gaan. Deze vrees sloot aan bij de bezorgdheid over de langdurige daling van 
de tijd die aan directe (face-to-face)contacten wordt besteed (Van den Broek 2001; 
Putnam 2000). Achter de vrees voor verdringing gaat de idee schuil dat vooral face-
to-facecontacten van waarde zijn. Digitale communicatie wordt geassocieerd met 
onpersoonlijke, oppervlakkige en weinig beklijvende contacten en vormt vanuit een 
dergelijke opvatting al snel een bedreiging voor betekenisvolle sociale relaties. Ande-
ren keren zich juist tegen het beeld van een virtuele gemeenschap als een samenbun-
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deling van vluchtige en vrijblijvende sociale contacten (Rheingold 1993). Deze groep 
ziet fysieke nabijheid niet als een voorwaarde voor intimiteit en kwaliteit van relaties. 

Veel onderzoek wijst erop dat ict vooral wordt ingezet voor het onderhouden van 
bestaande sociale contacten en daarmee voor het bestendigen van sociale netwerken 
(DiMaggio et al. 2001; Robinson en Nie 2002; Robinson 2002; Shklovski et al. 2003). 
Sociaal contact wordt meestal afgemeten aan de contactfrequentie of aan de tijdsbe-
steding. Er blijkt geen significant verschil in de tijdsbesteding aan sociale contacten 
te bestaan tussen mensen die wel en die niet van internet gebruik maken (De Haan en 
Huysmans 2002c). Communicatie via digitale netwerken lijkt eerder directe contacten 
aan te vullen, zoals bij de telefoon ook het geval was, dan dat zij deze ondermijnt. De 
personen met wie Nederlanders e-mailen, zijn grotendeels dezelfde personen als die zij 
face-to-face ontmoeten.

Internet biedt niet alleen mogelijkheden voor het onderhouden van sociale contacten, 
maar ook voor het aangaan van nieuwe. Een andere veelvoorkomende veronderstelling 
is dat er tussen iemands sociale netwerken in ‘cyberspace’ en in het ‘echte leven’ nau-
welijks verbanden bestaan. Cybercontacten zouden de gehele wereld bestrijken, ter-
wijl het aantal mensen dat men face to face kan ontmoeten, beperkt is. Amerikaans 
onderzoek van Wellman en Hampton (1999) wijst evenwel uit dat ongeveer 60% 
van de elektronische communicatie plaatsvindt met personen binnen een beperkt 
geografisch gebied, die reeds deel uitmaken van het sociale netwerk. Er bestaat met 
andere woorden een sterke relatie tussen het reële en het virtuele sociale netwerk. 
Nederlands onderzoek in een nieuwbouwwijk in Rijswijk versterkt dit beeld: zeker 
driekwart van de ondervraagden e-mailt uitsluitend met bekenden. Het resterende 
kwart heeft via de e-mail ook nieuwe sociale contacten opgedaan. Veelal e-mailen 
mensen met bekenden die niet in dezelfde plaats wonen als zij. Internet biedt het 
gemak afstanden te overbruggen, maar sluit aan bij bestaande sociale netwerken. 
Internet wordt eerder in bestaande communicatiepatronen geïntegreerd dan dat het 
deze verandert (De Haan en Huysmans 2002b).

Er bestaan wel verschillen in de beleving van sociale contacten tussen personen die 
wel en die niet e-mailen (De Haan 2004a). De e-mailers zeggen dat er meer mensen 
zijn bij wie ze terechtkunnen, met wie ze goed kunnen praten en die hen echt begrijpen. 
Onder de niet-e-mailers zijn er meer mensen die zich geïsoleerd voelen, en die rap-
porteren dat hun sociale contacten oppervlakkig zijn. Personen die e-mailen, geven 
bovendien vaker aan deel uit te maken van een vriendenkring en zeggen dat mensen 
in het algemeen te vertrouwen zijn. 

Samengevat kan gesteld worden dat personen die e-mail gebruiken, de kwaliteit 
van hun sociale leven hoger inschatten dan personen die dat niet doen. Dit hoeft niet 
het gevolg van het e-mailen te zijn, aangezien het goed mogelijk is dat men e-mail 
juist is gaan gebruiken omdat men al zo’n uitgebreid en fijn sociaal leven heeft. Het 
weerspreekt wel het idee dat ict van mensen geïsoleerde nerds zou maken.
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Met behulp van ict kunnen mensen zich gemakkelijk met elkaar verbinden voor 
belangenbehartiging, uitwisseling van ideeën of om tot actie over te gaan. De tradi-
tionele organisatievormen hiervoor verliezen terrein, om plaats te maken voor meer 
fluïde, eenmalige en minder sterk geïnstitutionaliseerde sociale verbanden en net-
werken (vgl. De Hart 2002). Bij deze digitalisering van het participatierepertoire speelt 
de technologie een dubbele rol. Enerzijds bevordert zij de verbinding met gelijkge-
stemden, anderzijds lijkt ze de fragmentatie en individualisering van belangen en 
interesses van burgers in de hand te werken. Het web huisvest zeer uiteenlopende 
platformorganisaties, actiegroepen, belangengroeperingen, lotgenotengroepen, 
gespreksgroepen, discussiefora en andere sociale associaties. Burgers handelen niet 
zozeer vanuit één duidelijk ideologisch bepaald belang, maar vanuit verschillende, 
vaak zelfs tegengestelde belangen (Frissen 2003). Dat burgers zich via het internet 
organiseren rond bepaalde interesses en belangen, kan als een welkome bijdrage aan 
de civil society gezien worden.

Bovendien gebruiken burgers steeds vaker digitale middelen om met de overheid 
te communiceren en om hun politieke belangen te behartigen (Steyaert en De Haan 
2001: 41-51). Door het digitaal aanvragen van folders, formulieren en documenten 
hoeft de gang naar het gemeentehuis niet meer gemaakt te worden. Ook het melden 
van bijvoorbeeld diefstal, het meepraten over bestemmingsplannen of het berekenen 
van de onroerendezaakbelasting zou vaker aan het digitale loket kunnen plaatsvinden 
dan nu gebeurt. Het hoge aantal digitale belastingaangiften is een voorbeeld van een 
succesvolle digitalisering van de overheid. Verdere uitbouw van de digitale dienstver-
lening hangt af van de oplossing van het identificatieprobleem: is de aanvrager wel 
wie hij of zij zegt te zijn? Een digitaal paspoort met biometrische kenmerken zoals 
de digitale vingerafdruk en irisscan (die ook voor het Britse National identity register 
gebruikt worden) zou hiervoor een oplossing kunnen zijn (vgl. tk 2003/2004 a,b).

De mogelijkheden die ict biedt, stellen niet alleen bestaande politiek-maatschap-
pelijke organisaties in staat om hun activiteiten en achterban anders te organiseren, 
maar leiden ook tot nieuwe vormen van maatschappelijke verbinding en organisatie 
in het virtuele domein. Bovendien biedt het internet nieuwe mogelijkheden om met 
politici in debat te treden. Dit heeft implicaties voor de vormgeving van de politieke 
participatie en organisatie van burgers en leidt tot verschuivingen in de relatie over-
heid/burgers (Frissen 2003; Van Os en Jankowski 2004). 

5.3.3 Consumeren in de informatiesamenleving
Ook op het consumptieve vlak hebben zich nieuwe mogelijkheden aangediend. De 
groei van de informatie- en communicatie-industrie heeft ervoor gezorgd dat met 
behulp van nieuwe technologieën nieuwe producten gemaakt konden worden en dat 
veel bestaande producten verbeterd konden worden. Er kwamen nieuwe consumptie-
goederen en duurzame gebruiksgoederen zoals pc’s, mobiele telefoons en dvd’s op 
de markt. De snelle verspreiding van het internet onder grote delen van de bevolking 
maakte bovendien de opkomst van e-commerce mogelijk. Via het internet kunnen nu 
de producten van zowel de traditionele als de nieuwe economie gekocht worden. 
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Nederlanders stonden in 2000 nog huiverig tegenover de e-commerce. Slechts 8% van de 
pc-bezitters maakte in dat jaar wel eens gebruik van internet om iets aan te schaffen. Het 
aantal consumenten dat digitaal aankopen doet, neemt wel snel toe. Tussen 1998 en 2001 
groeide het aandeel van de bevolking dat elektronische winkelt, van 2% naar 11% (Fruc-
tuoso van der Veen en De Haan 2003). De on-linebestedingen zijn in de afgelopen jaren 
eveneens flink gegroeid. In de eerste zes maanden van 2003 steeg de totale on-lineomzet 
naar 575 miljoen euro (Blaauw Research en Thuiswinkel.org. 2003). 

Personen die zich een internetaansluiting hebben verschaft, laten enige tijd pas-
seren voordat zij elektronisch gaan winkelen (Pro Active 2001). Naarmate iemand 
langer van internet gebruik maakt, koopt hij of zij vaker on line. Van degenen die in 
1998 voor het eerst on line zijn gegaan, kocht in 1999 24% op het web, terwijl van de 
personen die in 1991 al toegang hadden tot internet, 84% digitaal bestelde (Consu-
mentenbond 2000). Waarschijnlijk neemt met de ervaring ook het vertrouwen in het 
medium toe. Gebrek aan vertrouwen in de veiligheid van creditcardgegevens en in 
een goede afhandeling van zaken zien consumenten in ieder geval als de belangrijkste 
redenen om niet on line te kopen (Multiscope 1999).

De e-consumerende burger is jong, man en rijk. Hij blijkt via internet vooral cd’s 
en boeken te kopen. Op de derde plaats komt kleding, gevolgd door soft- en hardware. 
Als niet naar de frequentie van de aankopen wordt gekeken, maar naar de omvang 
van de bestedingen, dan staan vakanties, kleding en hardware bovenaan. De grootste 
groei zit in reizen, terwijl muziek en boeken in groei achterblijven (Fructuoso van 
der Veen en De Haan 2003).

Kortom, nieuwe technologie is bezig aan een inbedding in het dagelijkse leven. Gelei-
delijk verandert ict de productie, consumptie en communicatie. Daarmee zijn belang-
rijke invloedsferen van de nieuwe technologie geschetst, maar blijft het beeld van de 
relatie tussen ict en samenleving onvolledig. Op zeer uiteenlopende terreinen zijn 
specifieke mogelijkheden, knelpunten en vragen ten aanzien van de opmars van ict te 
constateren. In overige hoofdstukken wordt deze informatisering van gezondheid en 
zorg, sociale zekerheid, wonen, onderwijs, participatie, vrije tijd, media en cultuur, en 
justitie nader belicht.

5.4 De verwachte verspreiding van bestaande ict-toepassingen 

Het valt niet te verwachten dat mensen op grote schaal weer afstand zullen doen 
van de aangeschafte technologie. Aannemelijker is dat het ervaren gemak, genot en 
gewin het gebruik van die technologie tot een belangrijk onderdeel van de dagelijkse 
routine van steeds meer mensen zullen maken. De wijze waarop ict het leven in de 
komende decennia gaat beïnvloeden, is niet alleen afhankelijk van de verdere ont-
wikkeling, verspreiding en benutting van bestaande technologie, maar ook van de 
introductie van nieuwe technologie. Deze paragraaf gaat vooral in op de verdere dif-
fusie van bestaande technologie, terwijl in paragraaf 5.5 de mogelijke verspreiding 
van nieuwe technologie behandelt.
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5.4.1 S-vormige diffusie
Succesvolle technologische producten doorlopen een proces van ontwikkeling en 
vervolgens verspreiding onder de bevolking. Die ontwikkeling wordt niet alleen 
bepaald door de vindingrijkheid van enkele technici, maar ook door de wensen en 
verwachtingen van consumenten. Meer gebruikersvriendelijkheid bijvoorbeeld kan 
het resultaat zijn van een reactie van de ontwerpers op de frustraties en wensen van 
vele gebruikers. Mensen krijgen daardoor de technologie waar ze om vragen. 

Diffusieprocessen (van succesvolle technologie) volgen veelal een S-vormig patroon 
waarbinnen steeds grotere groepen van de bevolking zich een innovatie toe-eigenen 
(figuur 5.1). De S-vorm wijst op een relatief langzaam begin van de verspreiding, 
gevolgd door een middenfase met een versnelling en ten slotte een vertraging als 
verzadiging van de markt zich aandient (Rogers 1995). Overigens zijn lang niet alle 
producten succesvol genoeg om die versnelling mee te maken. Als een product wel suc-
cesvol genoeg is, komt tijdens de versnelling de meerderheid van de bevolking in het 
bezit van het betrokken product. De pc en toegang tot het internet drongen aanvanke-
lijk maar langzaam in de Nederlandse huishoudens door en maakten vanaf 1985 (pc) 
respectievelijk 1995 (internet) een versnelling in de diffusie mee. De mobiele telefoon 
en meer recentelijk ook de dvd legden dit traject veel sneller af. Het is te verwachten 
dat naarmate verzadiging van de markt meer in zicht komt, de verspreidingssnelheid 
van de pc en internet zal afnemen. Zodoende volgt het verspreidingspatroon van deze 
technologie ook de S-vorm (figuur 5.1).
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Figuur 5.1  Ideaaltypische weergave van S-vormige diffusiecurve
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Op basis van toenemende gebruikersvriendelijkheid en service, van dalende prijzen 
voor apparatuur en gebruik, en van stijgende gebruiksmogelijkheden valt een verdere 
verspreiding van pc’s en internettoegang te verwachten. Plannen van een deel van de 
niet-bezitters van deze technologie ondersteunen deze verwachting. In het voorjaar 
van 2004 is hun gevraagd of zij van plan zijn om in de komende drie jaar een pc aan 
te schaffen of een internetaansluiting te realiseren. De antwoorden op deze vragen 
geven een beeld van de verspreiding tussen 2004 en 2007. Aangezien deze vragen ook 
in 1998 en in 2001 zijn gesteld, kan tevens een inschatting van de adequaatheid van 
de voorspelling gegeven worden. 

De antwoorden uit 1998 en 2001 hebben redelijke goede voorspellingen voor 2001 
respectievelijk 2004 opgeleverd (tabel 5.1). In 2001 kwam de voorspelde 70% pc-bezit 
dicht in de buurt van de gerealiseerde 72%. In 2004 komt de voorspelling van 81% 
precies overeen met de waarneming, al moet daar aan toegevoegd worden dat de 
voorspelling geldt voor eind 2004 waardoor de verspreiding waarschijnlijk opnieuw 
iets boven de voorspelling zal liggen. Dat betekent tevens dat de voorspelling van 
77% van de bevolking met een internetaansluiting dichter benaderd zal worden 
dan de reeds gemeten 74%. Deze accurate voorspellingen geven aanleiding tot enig 
vertrouwen in de nieuwe voorspellingen voor 2007. Op basis van de aanschafplan-
nen in 2004 kan verwacht worden dat in 2007 84% van de bevolking een pc heeft en 
82% een internetaansluiting. De relatief kleine groei tussen 2004 en 2007 wijst erop 
dat na een periode van lineaire groei de fase van marktverzadiging zich begint aan te 
dienen. Een situatie waarin alle Nederlanders on line zijn, is nog niet nabij.

Tabel 5.1 Voorspelde en gerealiseerde verspreiding van pc en internet, personen van  
18 jaar en ouder, 1998-2007 (in procenten)

1998 2001 2004 2007

pc voorspeld 70 81 84

gerealiseerd 58 72 81

internet voorspeld . 77 82

gerealiseerd 21 59 74

Bron: SCP (GNC’98); CBS/SCP (ICT-pilot 2001); SCP (TOS’04)

Aannemelijk is dat mensen hun verwachtingen over hun toekomstig gedrag, i.c. het 
aanschaffen van een pc of internet, op een perceptie van huidige voor- en nadelen 
baseren. Deze balans zou in de toekomst anders kunnen uitvallen als de gebruiks-
mogelijkheden toenemen, bijvoorbeeld door de verdere ontwikkeling van breed-
banddiensten. In de Kenniswijk in Eindhoven/Helmond is geëxperimenteerd met de 
aanleg van een glasvezelnetwerk en het aanbieden van breedbanddiensten. Voorals-
nog is dit geen succes. Maar andere gemeenten hebben de resultaten niet afgewacht. 
De commissie-Andriessen heeft een sterk pleidooi gehouden voor de aanleg van een 
glasvezelnet in Amsterdam. Ook Rotterdam wil voor 2014 alle huishoudens, bedrijven 
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en instellingen aansluiten op een fijnmazig glasvezelnetwerk. In Deventer hoeft de 
gemeente niet meer voor de kosten van een eigen glasvezelnetwerk op te draaien, maar 
nemen het kabelbedrijf Essent en KPN de investeringen voor hun rekening. Aanneme-
lijk is dat de bandbreedte de mogelijkheden van gebruik aanzienlijk zal verruimen. Op 
deze veranderende mogelijkheden wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.

5.4.2 Twee modellen: faseverschil of blijvende achterstand
Hoe de verspreiding van bestaande technologie de komende tien jaar zal verlopen, is 
voornamelijk afhankelijk van de groepen die eerder achterbleven, namelijk ouderen, 
laagopgeleiden en personen met een laag inkomen. Van de voorlopers is vrijwel 
iedereen tot aanschaf overgegaan. Voor de verdere verspreiding van pc en internet 
zijn ruwweg twee modellen denkbaar (Norris 2001). Het eerste model (normaliza-
tion model) gaat uit van een faseverschil: sommige groepen lopen voorop, andere 
volgen en uiteindelijk komt (vrijwel) iedereen in het bezit van deze technologie (vgl. 
Van Dijk et al. 2000). Het tweede model (stratification model) gaat uit van blijvende 
verschillen: in de groepen voorlopers komt iedereen in het bezit en in de groepen 
achterblijvers, die sowieso later zijn, blijft de verspreiding in uiteenlopende mate 
onvolledig. Volgens het laatstgenoemde model zullen groepen die al een sterke 
maatschappelijke positie hebben opgebouwd, hun voorsprong behouden in de digitale 
economie. Andere argumenten dan dat dit model meer realistisch zou zijn dan het 
normalization model, draagt Norris (2001) echter niet aan. In Nederland is het stra-
tificatiestandpunt verdedigd door Van Dijk (2001) die stelt dat mogelijk een derde van 
de bevolking ‘digibeet’ zal blijven, dat wil zeggen dat zij geen enkele ervaring met 
ict opbouwen.

Het normalization model is meer waarschijnlijk. Daar vallen de volgende argu-
menten voor aan te voeren. In de eerste plaats een economisch argument: dalende 
prijzen zullen nieuwe kopers aantrekken. Verder zal de technologie eenvoudiger te 
bedienen worden, waardoor restricties in de competentie minder belangrijk worden. 
Bovendien zullen de gebruiksmogelijkheden toenemen: vooral als massavermaak via 
het web toegankelijk wordt (bv. digitale televisie of digitale videotheek) en als dit ook 
goedkope communicatie mogelijk maakt, zal internet voor de huidige achterblijvers 
aantrekkelijker worden. De aanvankelijke verschillen in bezit tussen bevolkingsgroepen 
zullen dan uiteindelijk verdwijnen. De verschillen in het bezit van een pc en een 
internetaansluiting zijn eerder een kwestie van fasering in het verspreidingsproces 
dan van blijvende ongelijkheid.

De grotere waarschijnlijkheid van het normalization model valt tot op zeker hoogte ook 
empirisch te onderbouwen. Aan mensen die thuis geen computer of internetaansluiting 
hebben, is gevraagd in hoeverre onder meer de prijs, hun digitale vaardigheden en hun 
interesse meespelen in hun beslissing geen pc aan te schaffen of een internetaanslui-
ting tot stand te brengen. In 2001 gaf ruim de helft van de niet-bezitters van een pc 
aan niet in de gebruiksmogelijkheden geïnteresseerd te zijn (De Haan 2003). Veel 
minder vaak werd de prijs (13% van de niet-bezitters van een pc) als een bezwaar 
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genoemd of een gebrek aan digitale vaardigheden (12%). De prijs werd in 1998 nog 
door veel meer personen als een flinke drempel aangemerkt (Van Dijk et al. 2000). 
Ten slotte werd ouderdom als een belangrijke reden aangevoerd voor niet-bezit. 

Voor de toegang tot internet geldt een iets ander verhaal. In 2001 gaf 38% van de 
personen die geen internetaansluiting hadden, te kennen dat het ontbreken van een 
geschikte pc het voornaamste knelpunt was. Uit tabel 5.1 blijkt dat dit in 2007 nog 
nauwelijks het geval zal zijn. Ook werd gebrek aan interesse (37%) vaak als reden 
aangevoerd. De kosten van internetgebruik en de benodigde vaardigheden worden 
slechts door weinigen als belangrijke restricties gezien. Bezorgdheid om privacy of 
veiligheid speelt voor de niet-bezitters in het geheel geen rol van betekenis.

5.4.3 Vier remmende factoren
De vier belangrijkste remmende factoren van het diffusieproces zijn dus: desinteresse, 
prijs, gebrek aan digitale vaardigheden en ouderdom. 

Gebrek aan interesse wordt in belangrijke mate bepaald door de waargenomen 
gebruiksmogelijkheden. Om te ervaren wat men daadwerkelijk via internet kan doen, 
is de aanwezigheid van een breedbandaansluiting nodig. Breedband schept moge-
lijkheden voor toepassingen op het gebied van entertainment en communicatie, die 
voor huidige niet-gebruikers aantrekkelijk kunnen zijn. Onder de gebruikers zal 
breedbandtoegang zeer snel normaal zijn. Begin 2004 had ongeveer de helft van hen 
al breedband (kabel of adsl) en zei 63% van de smalbandinternetters (telefoonlijn of 
isdn) over te willen stappen. Vrijwel alle huishoudens met een breedbandverbinding 
zeggen deze niet meer te willen inruilen voor een smalbandverbinding.

 Financiële restricties spelen in afnemende mate een rol bij de verspreiding van 
ict. Computers worden niet alleen krachtiger en gebruikersvriendelijker, ze worden 
ook goedkoper en zelfs aangeboden in supermarkten. Het zogenoemde ‘gratis 
internet’ heeft tot een versnelling in de groei van het aantal aansluitingen geleid. Dit 
‘gratis’ internet betekent overigens niet dat het geheel gratis is; de telefoonkosten 
worden wel degelijk in rekening gebracht. Breedband brengt meer kosten met zich 
mee dan smalband, maar blijkbaar zijn gebruikers bereid deze te betalen voor het 
grotere profijt van digitale technologie (sneller, gemakkelijker en met meer moge-
lijkheden) ten opzichte van relatief oude technologie. 

De derde drempel vormen de digitale vaardigheden. De helft van de totale bevolking 
is van plan meer te leren over hoe computers werken. Ruim een kwart denkt dit te 
kunnen doen door zelf te experimenteren. Ruim 10% is van plan familie in te schakelen, 
ruim 5% wil een cursus gaan volgen of denkt met een handboek uit de voeten te 
kunnen (tos’04). 

Ten slotte zijn onder de niet-bezitters van pc en internet ouderen prominent verte-
genwoordigd. Hun plannen en motivaties vormen een belangrijke remmende schakel 
in het diffusieproces. Ouderen geven relatief vaak aan geen interesse te hebben of, zeer 
voor de hand liggend, dat ze te oud te zijn. Vooral personen die een hoge leeftijd als 
reden voor niet-bezit aanvoeren, hebben zeer weinig plannen voor aanschaf. Bij eerdere 
voorspellingen bleek echter dat ouderen slecht in staat zijn accuraat te voorspellen. 
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Hun pc-bezit steeg veel sterker dan voorspeld. Vooral de 55-64-jarigen zijn met een 
inhaalslag bezig. Dankzij twee mechanismen valt te verwachten dat het bezit en 
gebruik van pc’s onder ouderen verder zal stijgen (De Haan 2001; De Haan et al. 2004): 
ook ouderen zijn onderhevig aan de regelmatigheden van diffusieprocessen en het 
proces van generatiewisseling draagt bij aan de verdere verspreiding. 

Duurzame ongelijkheden
Voor de komende jaren kan er uitgegaan worden van een slinkende, maar niet te 
verwaarlozen groep niet-bezitters. Dat de verschillen in bezit afnemen, wil overigens 
niet zeggen dat alle ongelijkheden verdwenen zijn. Verschillen zullen zich nog steeds 
voordoen in meer en minder vaardige gebruikers en tot uiting komen in een meer of 
minder effectieve benutting van de beschikbare mogelijkheden. Deze ongelijkheden 
zullen een duurzamer karakter hebben dan de verschillen in bezit. In belangrijke 
mate hangen ze samen met wie de voorlopers en wie de achterblijvers waren in het 
diffusieproces. De voorlopers zijn gemiddeld minder bevreesd voor huidige en toe-
komstige uitsluiting door kennis en omgang met computers dan de achterblijvers. 
De voorlopers zijn vaardiger in de omgang met nieuwe technologie en gebruiken 
deze vaker en voor meer verschillende toepassingen. Aangenomen kan worden dat de 
voorlopers hun hulpbronnen, vaardigheden en kennis effectiever weten in te zetten 
dan de achterblijvers en dat zij hierdoor op zeer uiteenlopende maatschappelijke 
velden voordelen weten te realiseren.

 
De technologische ontwikkelingen gaan in ieder geval door. Er verschijnen nieuwe 
pc’s op de markt, weer krachtiger dan de vorige generatie, met nieuwe elektronische 
snufjes (zoals dvd-writers) ingebouwd; opnieuw is er verbeterde software te instal-
leren. Het ligt voor de hand dat oude ongelijkheden zich bij de aanschaf van nieuwe 
producten opnieuw zullen manifesteren. Waarschijnlijk zullen nieuwe producten 
zich eveneens volgens een trickle-downprincipe verspreiden: de hogestatusgroepen 
– met name de hoge-inkomensgroepen – schaffen deze producten het eerst aan en 
de lagestatusgroepen volgen. Opnieuw valt te verwachten dat personen met weinig 
financiële draagkracht relatief laat van de nieuwe mogelijkheden zullen profiteren.

5.4.4 Houdingen tegenover technologie
Om inzicht te krijgen in de invloed van ict op het leven in de toekomst, kan geluisterd 
worden naar technici en futurologen, maar ook naar de verwachtingen van burgers zelf. 
Hun opvattingen over de toekomst zeggen misschien meer over hun actuele verwachtin-
gen, verlangens en angsten dan over hoe hun leven er over tien jaar zal uit zien, desalniette-
min is het een eerste verkenning van onbekend terrein. Bovendien zegt een gunstig oordeel 
over technologie niet alleen iets over de verwachtingen die mensen hebben van de invloed 
van technologie, maar bepaalt het mede of iemand nieuwe apparatuur zal aanschaffen 
of niet. In het onderzoek naar de toekomstverwachtingen dat het scp in 2004 heeft laten 
uitvoeren (tos’04), is de houding ten aanzien van nieuwe technologie onderzocht door te 
vragen naar de instemming met of afwijzing van een aantal stellingen (tabel 5.2).
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De opmars van ict brengt vrees voor sociale uitsluiting met zich mee. Maar liefst 
56% van de Nederlanders denkt dat veel mensen hierdoor in de toekomst niet meer 
kunnen meekomen. Een concreet en bijna klassiek voorbeeld van sociale uitsluiting 
door ict is het gesloten loket van de NS of de bank waardoor technofoben niet meer 
in staat zouden zijn om een treinkaartje of contant geld te bemachtigen. Zeer veel 
mensen (87%) houden er rekening mee dat de face-to-facedienstverlening afgebouwd 
gaat worden. Bovendien is de helft van de bevolking bang voor information overload 
en 82% voor een toename van de cybercriminaliteit.

Hoewel slechts 18% van de Nederlanders vindt dat internet een bijdrage aan de 
kwaliteit van het leven zal betekenen, is toch twee derde ervan overtuigd dat nieuwe 
technologie voor een specifiek onderwerp als langer zelfstandig wonen wel van 
positieve invloed zal zijn. Niet ondenkbaar is dat als mensen ondervraagd zouden 
worden over toepassingen op andere levensterreinen, zij van mening zouden zijn dat 
ict ook hier een nuttige bijdrage kan leveren. Dat is inconsistent met het algemene 
oordeel over de kwaliteit van het leven. 

Tabel 5.2 De houding ten aanzien van ICT en de samenleving in de toekomst, bevolking  
van 16 jaar en ouder, 2004 (in procenten)

 oneens
niet eens/
niet oneens     eens

in de toekomst kunnen veel mensen niet meer meekomen door 
al die ontwikkelingen op het gebied van computers. 19,8 23,8 56,4

door internet krijgen we in de toekomst veel te veel informatie. 25,6 24,6 49,7

door internet worden in de toekomst steeds meer loketten (van 
bv. banken, NS) gesloten. 5,4 8,1 86,5

door internet zal onze kwaliteit van leven verbeteren in de 
komende 20 jaar. 36,9 45,4 17,6

in de toekomst moet iedereen met computers overweg kunnen. 12,4 22,7 64,9

door toepassing van nieuwe technologie in woningen kunnen 
mensen in de toekomst langer zelfstandig blijven wonen. 7,6 24,0 68,5

door de uitgebreidere toepassing van de ICT wordt de privacy 
steeds meer aangetast 8,3 25,2 66,6

het misbruik plegen met behulp van ICT zal steeds meer toenemen 2,0 15,9 82,1

Bron: SCP (TOS’04)

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de diffusie van de pc en het internet door 
zal gaan en steeds dichter in de buurt zal komen van volledige verspreiding. Remmende 
factoren als desinteresse, hoge prijzen van apparatuur, gebrek aan digitale vaardigheden 
enzovoort, zullen steeds minder een barrière vormen voor participatie in de virtuele 
wereld. Steeds meer Nederlanders gaan een onderdeel vormen van digitale netwerken en 
de mogelijkheden hiervan benutten. De verwachting van het praktisch voordeel op uit-
eenlopende terreinen zal daarbij zwaarder wegen dan waargenomen negatieve gevolgen 
(zoals toename van cybercriminaliteit en aantasting van de privacy).
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5.5 Future scan van technologische innovatie

Ooit was er een wereld zonder wereldwijd web. Begin jaren negentig werkte Tim Berners-
Lee in de beslotenheid van het cern (Conseil/Centre européen de recherche nucléaire) 
in Genève aan het ontwerp ervan. Tien jaar geleden keken velen naar De digitale stad als 
ware het een wereldvreemd experiment van technofielen. Mobiele telefoons waren toen 
alleen in sciencefictionfilms te zien en creditcards waren een privilege van welgestel-
den. De cd-speler had al een groot marktaandeel, maar van een dvd had nog niemand 
gehoord. Weinigen hebben eind jaren tachtig voorspeld dat vijftien jaar later het gebruik 
van internet en mobiele telefonie voor velen alledaags zou zijn, dat de creditcard een wijd-
verspreid betaalmiddel zou zijn en dat we niet alleen digitaal naar muziek zouden luiste-
ren, maar zo ook naar films zouden kijken. 

Gezien de snelheid waarmee innovaties op de markt komen, is het vrijwel onmogelijk 
iets zinnigs te zeggen over het technologische landschap van 2020. Desondanks is er wel 
een overzicht te maken van de ontwikkelingen waarvan in de komende jaren veel ver-
wacht wordt. In deze paragraaf wordt een impressionistische future scan gepresenteerd. 
Wat de komende tien jaar op de markt zal komen, is grotendeels nu al in de research-
and-developmentcentra als prototype ontwikkeld. De vraag is minder welke technologie 
ontwikkeld zal worden, dan welke van de beschikbare mogelijkheden de consument zal 
accepteren. Het huis en het kantoor van de toekomst (www.livtom.be) geven al een beeld 
van hoe het wonen en werken er in de nabije toekomst uit zal kunnen zien. Wie inzicht 
heeft in en respect voor de technologische prestaties van de afgelopen decennia, zal de 
huidige technici minder snel afdoen als wereldvreemd.

Veel nieuwe technologie wordt afgedaan als een hype: veel opgeblazen aandacht voor 
beperkte gebruiksmogelijkheden. Volgens het bedrijf Gardner is de hype echter een 
belangrijke schakel tussen het ontwerp van een nieuw product en de massale ver-
spreiding ervan. Zij spreken zelfs over hype cycles: grafische representaties van de 
volwassenwording, adoptie en zakelijke toepassing van specifieke technologie (www4.
gartner.com). Hype cycles laten zien wanneer de hype voorbij is en brede verspreiding 
gepaard gaat met praktische voordelen. Internet heeft zijn hype gehad evenals de 
bubbel van de digitale economie. Het realisme van de gebruikers zorgt ervoor dat het 
internet nu een plaats krijgt, die past bij de mogelijkheden. Vanwege zijn mondiale 
infrastructuur en de groeiende groep gebruikers valt te verwachten dat vele internet-
gebaseerde innovaties in de gunst van bedrijven en consumenten proberen te komen. 
De snelheid van de hype cycle zal zo mogelijk nog verder worden opgevoerd. Het is niet 
mogelijk om hier een opsomming te geven van voorziene hypes en evenmin om een 
inschatting te presenteren van welke uiteindelijk succesvol zullen zijn.

Wat wel mogelijk is, is een aantal langetermijntrends op technologisch gebied 
door te trekken. Samen omspannen deze de ruimte waarin de innovaties zich zullen 
voordoen. Sommige trends worden zelfs als een wet geformuleerd. Hier wordt 
ingegaan op de toename van de rekenkracht van computerchips, op de capaciteit van 
netwerken, op de waardevermeerdering van netwerken, op content en op interfaces. 
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5.5.1 De microchip
Volgens de Wet van Moore (1965) verdubbelt het aantal transistoren op een chip elke 
achttien maanden. Deze ontwikkeling bepaalt de rekenkracht van computers. In 1965 
ging men van dertig naar zestig componenten per ‘geïntegreerde’ elektronische scha-
keling. In 1971 zaten er 2250 transistoren op de Intel 4004-chip, in 2000 al 42 miljoen 
op de Pentium 4. Deze technologische verbeteringen maakten computers kleiner, 
sneller en goedkoper. De voorspelling anno 2004 is dat de Wet van Moore nog zeker 
tien jaar van kracht zal zijn. De belangrijkste fabrikant van microchips, Intel, voorziet 
in 2021 het einde van de Wet van Moore, het steeds maar verkleinen van transistoren is 
dan niet meer mogelijk. In 1965 voorspelde Moore op basis van deze wetmatigheid de 
komst van elektronische horloges, automatisch bediening in auto’s, thuiscomputers, 
en ‘draagbare communicatieapparaten’, later mobiele telefoons genoemd. 

Voortzetting van de wet van Moore zal ertoe leiden dat elektronische apparaten 
kleiner, goedkoper, sneller en veelzijdiger zullen worden. Verbeteringen in de pc 
zullen het apparaat doen uitgroeien tot een volwaardig entertainmentcentrum met 
nieuwe technieken uit de wereld van de consumentenelektronica, zoals hogedefinitie-
televisie (hdtv) en surround geluid. In lijn met Moores wet zal ook dat embedded 
elektronica op termijn onbeperkt beschikbaar zal zijn zowel in ruimte als in prijs. 
Op den duur zal dit waarschijnlijk leiden tot een situatie waarin praktisch ieder appa-
raat met een stroomvoorziening ook embedded computerhardware heeft en daardoor 
met ‘intelligentie’ is toegerust . Dergelijke apparatuur met embedded technology zal 
voor consumenten vertrouwd zijn door eerdere ervaringen. Waar het om de betrekke-
lijk dure consumentenelektronica gaat, zullen het opnieuw de welgestelden zijn die als 
eersten van de nieuwe mogelijkheden gebruikmaken. 

De miniaturisering leidde ook tot de ontwikkeling van steeds kleinere radio-frequency-
identification(rfid)-chips, tegenwoordig niet groter dan een rijstkorrel en in de toekomst 
zo groot als een zandkorrel. Deze rfid-chips maken via radiosignalen automatische 
identificatie mogelijk. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld goederen van de fabriek tot de 
kassa in de winkel gevolgd worden (tracing and tracking). Ook beveiliging tegen diefstal 
behoort tot de mogelijkheden. Deze draadloos leesbare labels moeten de streepjescode 
op termijn geheel of gedeeltelijk gaan vervangen. Rfid maakt communicatie van produc-
ten via afleesapparatuur met netwerken mogelijk en massale monitoring eenvoudiger. 
In Nederland zijn onderhuids ingebrachte rfid-chips inmiddels massaal in gebruik ter 
identificatie van grote en kleine huisdieren en kregen miljoenen koeien de chip in hun 
gele oormerk. Ook voor het lokaliseren en volgen van mensen kan de chip handig zijn. De 
Amerikaanse marine maakt er in Irak gebruik van. Iedereen die het Navy’s Fleet Hospital 
Three binnenkomt, krijgt een polsband met rfid-chip met een uniek identificatie(id)-
nummer voor de duur van de behandeling om de administratie te vereenvoudigen, om 
het aantal fouten te verminderen en om betere medische zorg te bieden. Artsen en ver-
pleegkundigen gebruiken een draagbare rfid-lezer voor het scannen van de polsband om 
de identiteit van de patiënt vast te stellen en om informatie over diagnoses, behandelin-
gen, en medische status toe te voegen aan een centraal datasysteem. 
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In de toekomst wordt ook het tracing and tracking van mensen voor andere doeleinden 
mogelijk, door het gebruik van rfid-tags in kleding, voeding of draagbare objecten 
als polsbanden. De meeste rfid-tags hebben geen batterijen; ze gebruiken de energie 
van het radiosignaal om hun respons over te dragen. Dankzij het geringe vermogen 
dat de passieve tags afgeven, is de maximale afstand om de tag te lezen zo’n 40 cen-
timeter (optimale condities). Er zijn tags met een grotere leesafstand, maar deze zijn 
groter of bevatten zelfs een actief element. Door location based sensing kunnen de 
chips actief met de omringende wereld ‘communiceren’. Via een rfid-tag met digitale 
wasvoorschriften kan kleding met de wasmachine communiceren of de koelkast met 
de winkel. Door een vermindering in de kosten zullen ze in zo’n grote mate gebruikt 
gaan worden dat ze alom tegenwoordig zullen zijn. 

5.5.2 De verbindende infrastructuur
Apparatuur mag dan steeds kleiner worden, de capaciteit van de verbindingen wordt 
steeds groter. Volgens de wet van Gilder (vernoemd naar telecomexpert George Gilder) 
zal de hoeveelheid bandbreedte van informatienetwerken tot 2025 ieder jaar verdrie-
voudigen. De verbindende infrastructuur betreft de vaste, mobiele en draadloze net-
werken. Voor ieder type netwerk valt een sterke toename van de capaciteit (het aantal 
bytes dat per seconde getransporteerd kan worden) te verwachten. 

 
Bij de vaste netwerken die pc’s aan het internet koppelen, is de ontwikkeling van smal-
band naar breedband inmiddels in volle gang. In paragraaf 5.2 bleek al dat steeds meer 
mensen overstappen op kabel of adsl. Over welke infrastructuur als een breedbandver-
binding wordt aangemerkt, lopen de meningen echter uiteen. Sommige organisaties 
zoals isoc (2001) vinden dat breedband pas begint bij verbindingen die meer dan tien 
megabits per seconde (10 Mbps) kunnen transporteren met symmetrisch verkeer (zowel 
uploaden als downloaden). Hiervoor is men veelal aangewezen op glasvezelnetwerken. 
In tal van steden wordt er geëxperimenteerd met deze netwerken. Het is nog onduidelijk 
of de aanleg naar grote delen van de huizenvoorraad rendabel is. 

Breedbandaansluitingen hebben een meerwaarde in vergelijking met smalbandaan-
sluitingen. Vooral geïnteresseerden in beeld- en geluidtoepassingen hebben baat bij 
een snelle verbinding. Hierdoor wordt het mogelijk om via het internet bijvoorbeeld 
naar films te kijken en naar muziek te luisteren. Ook conferentiesystemen en games 
kunnen gebruikmaken van bewegende beelden.

De mobiele netwerken, die gebruikt worden voor mobiele telefonie, maken snelle 
‘generatiewisselingen’ mee. De tweede generatie, het global system for mobile 
communication (gsm), is voor een groot deel al vervangen door het general-packet-
radio-service(gprs)-netwerk en de introductie van het universal-mobile-telecom-
munications-system(umts)-netwerk (derde generatie – 3G) is bij enkele aanbieders 
inmiddels een feit. Ter vergelijking: gprs is ongeveer even snel als een standaard-
modem in een computer; umts met optimale datasnelheden van 384kbps biedt 
klanten in Nederland toegang tot al hun gebruikelijke kantoortoepassingen zoals 
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e-mail, agenda en internet tegen een tien keer hogere snelheid dan die van gprs. 
Medio 2004 is umts-dekking beschikbaar voor ruim 25% van de bevolking, vooral in 
de Randstad. Door deze en volgende generatiewisselingen zal het mobiele net snel-
ler worden, waardoor mobiele beeldcommunicatie beter mogelijk wordt en mobiele 
internetverbindingen betrouwbaarder worden. Deze ontwikkeling zal de vraag naar 
nieuwe apparatuur, zoals combinaties van handcomputers en mobiele telefoons, 
doen toenemen. Steeds meer zal de toegang tot het internet via notebooks, mobiele 
telefoon en pda-achtige apparatuur tot stand komen.

Door het mobieler worden van het internet neemt het belang toe van technologie 
die gebruik maakt van locatiegegevens. Een voorbeeld van die miniaturisering is het 
global positioning system (gps) dat een kaart van heel de wereld in een pda bevat 
en navigatie in bijvoorbeeld auto’s vereenvoudigt. Steeds meer locatietechnologie 
zoals gps zal geïntegreerd worden in mobiele netwerken. Verwacht wordt dat pre-
cieze informatie over locaties gekoppeld kan worden aan andere locatiegebaseerde 
content (Friedewald en Da Costa 2003). Lopend door een stadscentrum kan dan 
informatie over het dichtstbijzijnde museum, restaurant of coffeeshop opgevraagd 
worden.

 
Van de draadloze netwerken is het wireless local area network (lan), ook wireless 
fidelity (wifi) genoemd, de bekendste. Bij wifi communiceren computers met elkaar 
via een speciale radiofrequentie. IDC-analisten verwachten dat de markt voor wifi 
zich in rap tempo zal ontwikkelen, ten koste van de ontwikkeling van de 3G-markt. 
Volgens Forrester zal wifi net als glasvezel een niche blijven en in 2008 niet boven 
een verspreiding van 7% uitkomen (www.automatiseringsgids.nl (17 juli 2003)). In 
navolging van de Universiteit Twente ontsluit de Universiteit van Tilburg haar hele 
campus met draadloos internet door middel van een campusdekkend wifi-netwerk. 
Studenten en medewerkers van de instellingen hebben binnen en buiten de gebouwen 
gratis toegang tot het internet en het lokale netwerk. In Zeeland verkocht de kabel-
internetprovider Zeelandnet in een jaar tijd bijna vierduizend wifi-routers, waardoor 
klanten draadloos breedbandinternet in en om het huis hebben. Wifi heeft een 
lokaal bereik en zal binnen enkele jaren vervangen worden door een krachtiger net-
werk dat binnen tien jaar op zijn beurt weer vervangen zal worden (Friedewald en Da 
Costa 2003).

5.5.3 De kracht van het netwerk
Het ligt in de lijn der verwachting dat verschillende netwerken zullen gaan converge-
ren. Steeds meer zal het telefoonverkeer via de kabel of het computernetwerk (Voice 
over Internet Protocol (VoIP)) plaatsvinden. Dat betekent het einde van de telefoon-
tikken en op termijn het sluiten van de telefooncentrale. Telefonie wordt dan een 
van de diensten uit het pakket dat internetproviders voor een vast tarief aanbieden. 
British Telecom is al gestart met bellen via internet. Dit gaat een stap verder dan het 
al enkele jaren in Nederland gebruikelijke bellen via de kabel, waarbij meer wordt 
betaald naarmate men meer belt.
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Klanten van British Telecom kunnen voor 10,75 euro per maand een abonnement 
nemen op Broadband Voice, waarmee gebeld kan worden via een adsl-lijn. De Britten 
hoeven geen nieuwe telefoontoestellen te kopen, enkel een modem van 86 euro. 
Verder weg ligt de integratie van video, spraak en data tot een netwerk voor televisie, 
radio, telefonie en informatie. 

Volgens de Wet van Metcalfe neemt de kracht van een netwerk exponentieel toe als 
het aantal knooppunten in het netwerk toeneemt (Rheingold 2002). De combinatie 
van meer mensen met internettoegang (niet alleen via desktops maar steeds meer via 
notebooks, pda’s en andere mobiele toepassingen) en een krachtiger infrastructuur 
genereert volgens deze wet meer opbrengsten. Hierdoor neemt de waarde van net-
werkconnectiviteit toe. De wet van Metcalfe is de achtergrond van het succes van het 
verbinden van embedded systemen met een netwerk. Deze wet drijft ook de embed-
ded intelligence aan: door te communiceren met andere systemen worden er meer 
verbindingen gebruikt – en wordt dus de waarde meer verhoogd – dan bijvoorbeeld 
bij eenvoudige connectiviteit voor observatie op afstand. Met de waardestijging van 
het netwerk wordt de kwaliteit van de toegang van individuen belangrijker. Volgens 
Rifkin (2000) is niet langer eigendom de meest bepalende factor in de maatschappij, 
maar toegang. De eenentwintigste eeuw is volgens hem een eeuw van toegang.

 
De waardestijging komt tot uitdrukking in de toegang tot het aantal anderen en hun 
hulpbronnen. Met behulp van peer-to-peer(p2p)-technologie kan elk digitaal apparaat, 
of peer, dat op een netwerk is aangesloten, andere peers vinden en daarmee communi-
ceren, zodat verbonden community’s ontstaan. Mobiele telefoons, werkstations, servers 
en soortgelijke apparaten kunnen met elkaar worden verbonden waarna bestanden (bv. 
muziek) en afbeeldingen kunnen worden uitgewisseld via een-op-eenverbindingen. 
Gebruikers krijgen toegang tot inhoud (content) op allerlei apparaten, ongeacht hun 
locatie of het netwerk waarop zij zich bevinden. De telefonie via internet (VoIP) is geba-
seerd op geavanceerde p2p-technologie, die eerder ook gebruikt is voor file-sharing 
applications zoals Napster en KaZaA.

Het netwerk van computers kan ook schaarse middelen (rekenvermogen, geheu-
gen, software, data) toegankelijk maken volgens het principe van grid computing. 
Hierdoor komen netwerken tot stand, die geografisch verspreide rekencapaciteit en 
opslagcapaciteit aan elkaar koppelen en voor veel gebruikersgroepen toegankelijk 
maken. Elke gebruiker kan dan toegang krijgen tot het geheel van de middelen die 
door de leden van het netwerk worden ingebracht. Het gaat om een globalisering en 
virtualisering van de computerinfrastructuur. De term ‘grid’ komt van het begrip 
‘elektriciteitsgrid’ dat beschikbaar is in de geïndustrialiseerde wereld en waarin alle 
elektriciteitscentrales volgens een roostervorm met elkaar verbonden zijn. Bij een 
tekort aan elektriciteit in een bepaalde centrale wordt dit tekort onmiddellijk ‘aange-
vuld’ door een andere centrale in het rooster. 
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5.5.4 Interactieve content
De content van de toekomst zal in belangrijke mate onderdeel zijn van netwerken, 
interactief en afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van gebruikers. Hoewel alom 
een samensmelting van de televisie en internet verwacht wordt, gaan Baya en Berg (2003) 
ervan uit dat televisieprogramma’s en films voor 2006 nog niet de meest succesvolle 
breedbandapplicaties zullen zijn. Een bedreiging voor de bestaande distributienet-
werken verwachten zij later in het decennium wel.

De mogelijkheden voor entertainment in de virtuele ruimte zullen sterk toenemen. 
Grotere downloadsnelheden en compressie tot kleinere bestanden maken muziek en 
ook films (straks) binnen enkele seconden beschikbaar. Dvd’s worden overbodig als 
alle films gedownload kunnen worden uit mediacentra. Nu al is het uitwisselen van 
muziek, films, computerspellen en software drastisch toegenomen. Veelal gebeurt 
dit illegaal, maar muzikanten en platenlabels spelen reeds in op de veranderende 
marktverhoudingen door zelf tegen betaling downloaddiensten van muziek aan te 
bieden. Ook Apples muziekdownloadwinkel iTunes is een succes. Na het downloaden 
van muziek is in 2004 het gratis downloaden van films snel toegenomen, een grote 
verliespost voor de Amerikaanse filmindustrie. Ook hiervoor zijn legale movie-on-
demanddiensten ontwikkeld. 

Het is nodig om regels voor het intellectueel eigendom op te stellen in een wereld 
waarin het kopiëren en verzenden van culturele werken in essentie kosteloos is. 
Dit betekent zoeken naar een goede balans tussen de incentives die nodig zijn om 
creatieve geesten te motiveren, en het belang van de samenleving om tegen de laagst 
mogelijke kosten kennis te nemen van hun werk (DiMaggio et al. 2001)

5.5.5 De interface
De interface is de plaats waar individu en informatie bij elkaar komen. In veel gevallen 
is dit een computerscherm met toetsenbord of een mobiele telefoon. De schermtech-
nologie maakt een snelle ontwikkeling door. De grote beeldschermbuizen van pc’s 
worden in rap tempo vervangen door liquid-cristal-displays(lcd)-schermen, die ook 
voor laptops gebruikt worden. Ondertussen is er al een andere ontwikkeling gaande. 
De huidige light emitting diode (led) wordt verder ontwikkelt tot organic led (oled), 
op basis waarvan nog plattere, eventueel flexibele beeldschermen mogelijk worden, 
die ook energiezuiniger zijn dan de lcd-schermen. Oled’s worden nu al toegepast in 
mobiele telefoons en digitale camera’s, straks ook in computers en televisiescher-
men en vervolgens voor weergave op vele verschillende ondergronden.

Steeds meer zullen andere interfaces dan schermen gebruikt worden. Tal van ont-
wikkelingen zijn erop gericht om de barrières die de bediening van apparatuur met 
zich meebrengt, te overwinnen. Er wordt hard gewerkt aan de doorbraak van spraak-
technologie, waardoor het gebruik van toetsenborden en andere manuele bediening 
vermeden kan worden. Ook de overdracht van geuren lijkt in de komende jaren tot 
de mogelijkheden te behoren. De UK internet service provider Telewest Broadband 
gaat internetgebruikers deze mogelijkheid aanbieden. De Scent Dome is ongeveer 
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zo groot als een theepot, kost 250 pond en kan zestig verschillende geuren vrijgeven 
op basis van de herkenning van codes in e-mails of webpagina’s. Onderling verbonden 
wearable devices kunnen een body area network (ban) vormen, dat bijvoorbeeld 
dienst kan doen bij het monitoren van fysieke functies van patiënten. 

De tegenstelling tussen mens en machine zal meer diffuus worden. In een Amerikaans 
laboratorium kruipt inmiddels een eerste robot rond die gebruik maakt van een 
menselijk spier (New Scientist 2004). Ontwikkelingen in robotics, genetic engineering 
en nanotechnologie maken het mogelijk onderdelen van het menselijk lichaam te 
vervangen door kunstmatige of robots van menselijke materialen te voorzien. Om 
blinden weer te laten zien, kunnen micro-elektromechanische systemen de functies 
overnemen die normaal door het oog worden verricht. Zo gaan we op weg naar de 
nieuwe mens: de cyborg, half mens, half machine.

5.5.6 De wet van Murphy
En ten slotte geldt ook de wet van Murphy – ‘anything that can go wrong, will go 
wrong’ – voor het functioneren van technologie. Naarmate zij een centralere plaats 
in ons leven gaat innemen, neemt de ernst van het niet (goed) functioneren ervan 
toe. Er wordt hard gewerkt om de technologie betrouwbaar te maken, om de stroom-
voorziening te garanderen en om ons weerbaar te maken tegen cyberaanvallen. Maar 
Murphy wist het al: eens gaat het fout.

Spam is ongewenste (commerciële) reclame voor bijvoorbeeld porno, erectiepillen 
of goedkope leningen. Tussen juni 2003 en juni 2004 nam het aandeel van de e-mail 
dat als spam wordt geïdentificeerd, toe van 49% naar 65% (Brightmail 2004). Zonder 
gepaste maatregelen tegen spam gaat het fout en raakt e-mail als communicatiemiddel 
onbruikbaar.

Duizenden kwaadaardige programma’s maken het internet onveilig. Virussen, 
wormen (virusachtige programma’s die zichzelf verspreiden) en Trojaanse paarden 
(schadelijke codes die verborgen zijn in schijnbaar nuttige programma’s) volgen 
de techniek op de voet. Het eerste virus werd in 1983 gedemonstreerd. Tussen 1998 
en 2003 nam het aantal bekende virussen toe van ongeveer 17.000 naar ongeveer 
63.000; een verviervoudiging in vijf jaar tijd (Symantec in ncr (2003)). Software-
makers moeten de gaten in hun programmatuur dichten, providers moeten hun 
klanten begeleiden bij de beveiliging en gebruikers moeten ook de verantwoordelijk-
heid van zelfbescherming nemen, anders gaat het fout.

Valt de stroom uit, dan valt het werk van velen stil en staken apparaten met grote 
economische schade en gevaar voor menselijke levens tot gevolg. Een stabiele 
stroomvoorziening is essentieel, anders gaat het fout.

Iedere surfer laat sporen na in de digitale wereld op basis waarvan een behoorlijk 
gedetailleerd persoonlijk dossier zou zijn samen te stellen. Internetproviders hebben 
toegang tot informatie over welke websites zijn bezocht, wat in e-mail en chatsessies 
is gezegd en welke bestanden zijn gedownload. Werkgevers hebben de technische 
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mogelijkheid om die informatie van werknemers te bekijken, en politie en justitie 
kunnen voor veiligheidsdoeleinden van een internettap gebruikmaken. Bovendien 
kunnen steeds meer bestanden gekoppeld worden. In een digitale wereld is het onver-
mijdelijk dat burgers persoonlijke informatie prijsgeven. Er zal een balans gevonden 
moeten worden tussen de functionaliteit die mensen en bedrijven willen van het inter-
net, en de hoeveelheid persoonlijke informatie die daar tegenover staat (DiMaggio et 
al. 2001), en een balans tussen veiligheid en privacy. Anders gaat het fout.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de capaciteit van verschillende soorten 
netwerken sterk zal toenemen en dat die netwerken mensen in staat stellen om 
altijd en overal via apparatuur met krachtige, kleine chips te communiceren. Aparte 
netwerken met een beperkte capaciteit zullen convergeren tot een netwerk met 
nagenoeg oneindige bandbreedte. Uiteenlopende processen wordt digitaal, mobiel 
en virtueel. Er gaat een verschuiving optreden van traditionele pc’s naar notebooks, 
pda’s en andere mobiele toepassingen met embedded technology. Steeds vaker zal 
die apparatuur ook autonoom met de omgeving communiceren. Dit vereist een 
robuuste en betrouwbare infrastructuur. Meer toegankelijke interfaces en aantrek-
kelijke content zullen ertoe leiden dat nog meer mensen participeren in de digitale 
wereld. Hierdoor neemt de waarde van netwerken weer verder toe. Wat blijft, is de 
dreiging van de wet van Murphy.

5.6 Gevolgen voor de samenleving

Over de invloed van technologie op tal van maatschappelijke terreinen bestaan tegen-
strijdige verwachtingen. Talrijk zijn de voorspellingen dat burgers zich door middel 
van internet beter zullen informeren en vervolgens mondiger worden, dat zij politiek 
actiever worden in een meer democratische samenleving, dat vervelend routinewerk 
vervangen wordt door creatieve arbeid, en dat uiteindelijk een vreedzame en wel-
varende gemeenschap van wereldburgers zal ontstaan. Behalve hoop op een betere 
samenleving boezemt technologische ontwikkeling ook angst in dat de samenleving 
er slechter van wordt. Volgens deze verwachtingen worden burgers geconfronteerd 
met information overload, raken zij door de vele controlemogelijkheden hun gevoel 
van privacy kwijt en worden zij slaven van de machines in een Brave-New-Worldachtige 
samenleving. Droomscenario’s staan naast doemscenario’s, utopie naast dystopie 
(Steyaert en De Haan 2001). De droomscenario’s gaan veelal uit van een positieve 
attitude tegenover nieuwe technologische ontwikkelingen, terwijl de doemscenario’s 
ook rekening houden met een mogelijk groeiende mentale weerstand tegen de verdere 
technologisering van het leven bij de bevolking (Prisma 2002a, 2002b).

Voorheen bleken vermeende sleuteltechnologieën er niet in te slagen de voorziene 
invloed op het sociale leven tot stand te brengen. Veel van de verwachtingen over deze 
invloed zijn niet meer dan extrapolaties van actuele angsten, verlangens of idealen. Met 
veel van de verwachtingen rond internet is het inmiddels gegaan zoals dat voorheen 
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bij andere technologie het geval was: na euforie en vrees kwam ontnuchtering. Effecten 
van nieuwe technologie worden vaak op korte termijn overschat, maar op langere 
termijn onderschat. Na de hype van internet en het uiteenspatten van de dotcom-bel 
kan men nu op een nuchtere wijze denken over de invloed van ict op de samenle-
ving. Dan blijkt dat technologie vaak wordt ontwikkeld om de agenda’s van machtige 
actoren te dienen, maar de nadere uitwerking is vaak een respons op de belangen van 
uiteenlopende sociale groepen (DiMaggio et al 2001). Technologisch mogelijkheden 
worden vaak op een manier gebruikt die voorheen niet bedoeld of voorzien was. Dat 
gold al voor het gebruik van de telefoon (Fischer 1992) voor sociale doeleinden en 
later ook voor het sms’en.

Een drietal manco’s is volgens De Wilde (2000) verantwoordelijk voor de hoge 
faalfactor van de toekomstprofetieën. Van nieuwe technologie wordt een ‘totale 
revolutie’ verwacht, dat wil zeggen dat ons hele leven erdoor gaat veranderen. De 
nieuwe technologie zou de samenleving sturen in de richting van een vooraf gegeven 
(hoger) doel – technologisch finalisme. Verder gaat de toekomstindustrie uit van 
‘sociale continuïteit’: nieuwe techniek lost oude sociale problemen op. En in derde 
plaats is er de premisse van de ‘technologische fix’: technologie klaart iedere klus en 
wel volgens een monocausale structuur. Volgens De Wilde moet blind vertrouwen in 
e-topia plaatsmaken voor een open, onderzoekende houding en dat onderzoek zou 
moeten aansluiten bij de behoeften van burgers.

 
ict wordt vaak aangeduid als ‘enabling technology’. Het stelt mensen in staat dingen 
anders, sneller of efficiënter te doen. Technologie verschaft comfort en gemak. Het 
verandert echter weinig aan reeds bestaande interesses en behoeften. Internet wordt 
eerder in bestaande gedragspatronen geïntegreerd dan dat het deze verandert. Deze 
domesticatie van technologie betekent geenszins dat het belang ervan gering is. Wie 
eenmaal vertrouwd is met de aanwezigheid van technologie, vindt het functioneren 
ervan vanzelfsprekend. Technische apparatuur heeft het huishoudelijk werk verlicht. 
Zouden we het nog kunnen stellen zonder koelkast, stofzuiger of wasmachine? 
Technologie heeft bedrijfsprocessen efficiënter gemaakt. Zonder voortgang van de 
toepassing van nieuwe technologie in het Nederlandse bedrijfsleven zou de concur-
rentiepositie in een mondiale economie snel verslechteren. Technologie heeft de 
mogelijkheden uitgebreid om met anderen te communiceren. En of we het willen of 
niet, we zijn snel afhankelijk geworden van deze nieuwe mogelijkheden. Technologie 
is er niet in geslaagd sociale ongelijkheden op te heffen en zal dat in de toekomst 
ook niet kunnen. Eerder zullen oude ongelijkheden in een nieuwe vorm verschijnen. 

Met deze voorbeelden is kort een beperkt aantal thema’s geïntroduceerd aan de hand 
waarvan de invloed van de technologie op het toekomstige samenleven beschreven zal 
worden. De consequenties voor sociale ongelijkheid en sociale cohesie vormen evidente 
maatschappelijke vraagstukken. Toename van efficiëntie valt onder het bredere thema 
van rationaliseringsprocessen waarop hier eerst ingegaan wordt, om vervolgens over te 
stappen op sociale cohesie en sociale ongelijkheid.
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5.6.1 Rationalisering
Aan het rationaliseringsproces kunnen vier dimensies onderscheiden worden die 
onverkort ook kenmerkend zijn voor de informatiesamenleving: efficiëntie, kwan-
tificeerbaarheid, voorspelbaarheid en controle (Ritzer 1993). Rationalisering zorgt 
ervoor dat maatschappelijke processen efficiënter verlopen, dat ze cijfermatig vast-
gelegd kunnen worden en dat de uitkomsten ervan beter te voorspellen zijn. De con-
trole over individueel gedrag neemt toe waardoor het aantal vrijheidsgraden dreigt af 
te nemen. Door de opkomst van ict kunnen uiteenlopende processen nog efficiënter 
plaatsvinden, zijn ze beter te berekenen en te voorspellen met meer controle over 
menselijke impulsen. Anderzijds kan een rationele organisatie ook de voorwaarden 
scheppen voor creatief werk en de resultaten ervan zichtbaar te maken. De rationali-
sering die door nieuwe technologie mogelijk wordt, is van grote invloed op bedrijfs-
processen. 

Wat zich nu al op de werkvloer laat voelen, zal in de toekomst door verdere ver-
spreiding en benutting meer impact krijgen. Bedrijven en werknemers zullen meer 
gaan profiteren van de mogelijkheden van ict. Het web is de volgende stap in een 
steeds verdergaande automatisering van bedrijfsprocessen. Het zal de ontwikkeling 
van nieuwe kantoor- en werksituaties blijven stimuleren (Kraan en Dhondt 2001: 30-31). 
Ondernemers zullen toenemend kiezen voor meer kennis, automatisering, functie-
verbetering en uitbesteding (Kraan en Dhondt 2001: 61-62). Digitalisering maken 
bedrijfsprocessen beter traceerbaar, vervolgens kwantificeerbaar en dan onderworpen 
aan management (ook just-in-timemanagement). De vraag van klanten kan beter in 
kaart gebracht worden en de productie kan hier sneller op inspelen. De snelheid van 
het marktverkeer zal hierdoor toenemen, het belang van voorraden afnemen (meer 
production on demand). De verwelkte droom dat internet tot winsten kan leiden, 
hoeft niet definitief vergeten te worden. Het vertrouwen en de aankopen van con-
sumenten in webwinkels groeien vrij snel, technisch kan er meer en bedrijven zijn 
realistischer geworden in hun verwachtingen. 

Autonoom opererende technologie
Rfid is op dit moment het grote toverwoord in het bedrijfsleven. Het zal processen van 
tracing and tracking beter mogelijk maken. Door mobiele en draadloze netwerken 
kunnen producten via scanners met de omgeving communiceren. Een transportlading 
voorzien van rfid-chips kan contact opnemen met vervoersbedrijven die ruimte 
beschikbaar hebben voor het meest efficiënte transport. Flexibiliteit neemt dan min of 
meer de plaats in van logistieke planning. In eerste instantie lijkt dat een omkering van 
het rationaliseringsproces, want planning is immers bij uitstek een kenmerk van rati-
onalisering. Van flexibele en door technologie gedreven processen wordt echter weer 
verwacht dat deze efficiënter zijn, dan die gestuurd door menselijke planners. Dan is er 
sprake van voortgaande rationalisering met andere middelen. 

Een dergelijke autonome opstelling van technologische toepassingen biedt ook 
mogelijkheden om vragers en aanbieders van diensten bij elkaar te brengen. Daarbij 
gaat het immers voor een groot deel om efficiënte overdracht van informatie naar 
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aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Een voorbeeld van een event-drivenaanpak 
in een digitale netwerkomgeving kan dit illustreren. Een auto die kapot gaat of dreigt 
te gaan, kan communiceren met de wegenwacht of de dichtstbijzijnde garage. In het 
laatste geval leidt het gps-systeem de bestuurder hiernaartoe en intussen heeft de 
auto contact gelegd met een taxibedrijf dat ter plekke voor verder vervoer zorgt naar 
de volgende afspraak waar mensen automatisch ingelicht zijn over de omvang van de 
vertraging. Informatisering is dan niet een proces van toenemende afhankelijkheid 
van mensen van kennis en informatie, maar van autonoom opererende voorwerpen 
die voor mensen communiceren.

Dat neemt niet weg dat werknemers steeds meer op creatieve wijze van informatie 
gebruik zullen maken en dat hun werk steeds vaker als hoogwaardig kenniswerk 
aangemerkt kan worden. Dit zal leiden tot de groei van de ‘creatieve klasse’ waartoe 
wetenschappers, ingenieurs, architecten, journalisten en artiesten behoren (Florida 
2002). Volgens Florida omvat deze klasse alle werkenden die nieuwe technologie, 
nieuwe ideeën en nieuwe content voortbrengen. De altijd bereikbare, altijd mobiele, 
hoogopgeleide werknemers of zelfstandigen koesteren waarden als creativiteit, indi-
vidualiteit en diversiteit, die deel uitmaken van hun zelfbeeld. Dit heeft ook conse-
quenties voor hoe zij hun leven verder inrichten.

Niet alleen in het werk maakt technologie het mogelijk om processen efficiënter te 
organiseren, tijd te besparen en vervolgens meer handelingen in dezelfde tijdsperiode 
te persen. Ook voor de consument is de vrije tijd efficiënter te organiseren door bijvoor-
beeld telebankieren, internetwinkelen en bezorging aan huis (Hogenhuis 2001: 29).

Privacy
De brede verspreiding van chips in producten brengt niet alleen voordelen van tra-
ceerbaarheid en efficiëntie met zich mee, het roept ook vragen op over de privacy 
van consumenten. De chips blijven in de producten aanwezig en zijn dus te volgen 
dovoor devoor deor de makers ervan. Chips in auto’s slaan alle reisinformatie op. 
Chips in laptops volgen de gebruiker op de digitale snelweg. Wie krijgt inzage in die 
informatie? 

Ten minste drie zorgen over de mogelijke schending van privacy zijn van belang. 
Allereerst is de koper van een product zich niet per se bewust van de aanwezigheid 
van de tag of in staat de tag te verwijderen. De tag is van een afstand te lezen zonder 
dat de koper dit weet. Als een getagd item wordt betaald met een creditcard of 
pinpas, is het in principe mogelijk om het unieke identificatienummer te koppelen 
aan de identiteit van de aankoper. Maar de zorg om privacy reikt verder. 

De mogelijkheden om computerbestanden te koppelen, het gebruik van klanten-
kaarten en digitale betaalmiddelen, en de locatiegegevens van mobiele telefoons 
roepen eveneens vragen over privacy op. In de zorgsector wordt het elektronische 
patiëntendossier vele voordelen toegedicht, zoals een snelle en betrouwbare door-
stroming van informatie, het vermijden van dubbelonderzoek (en dus verhoging van 
de doelmatigheid), het verkorten van de wachtlijsten, en het verminderen van kansen 
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op medische fouten door verkeerde medicatie of behandeling. Maar het roept ook de 
vraag op wie wat wanneer mag weten. 

Bewaking met camera’s (closed circuit tv) helpt bij het toezicht houden op winkelstra-
ten, trapruimten in flatgebouwen, parkeergarages. De aanwezigheid van zulke veilig-
heidsapparatuur leidt mogelijk tot een groter gevoel van veiligheid (Flight 2004), maar 
ook tot de vraag wie deze beelden mag inzien en voor welke doeleinden gebruiken. 

Het lijkt erop dat een digitale Big Brother ons altijd kan volgen. Er wordt inmid-
dels gesproken van ‘the end of privacy’ (Whitaker 1999). Is dat dan de prijs die we 
moeten betalen voor de geneugten van de informatiesamenleving? 

Veel digitale consumenten zijn bang voor misbruik van gegevens wanneer ze een 
creditcard gebruiken bij internetaankopen. Telemarketing en spam roepen ergernis 
op. Het grote gebruik van vasteklantenkaarten geeft echter niet aan, dat consumenten 
veel moeite hebben met het opgeven van een deel van hun privacy als dat in hun eigen 
belang is. Veiligheid en gezondheid zullen ook belangrijk genoeg zijn om een deel 
van de privacy voor op te geven. Privacy is een mooie herinnering aan het tijdperk van 
voor de digitalisering. Anders dan te jammeren over het verlies van privacy kunnen 
beter de voordelen belicht worden. Biografische gegevens kunnen in de digitale wereld 
de basis zijn van reputatiesystemen waarmee ingeschat kan worden wie te vertrouwen 
is en wie niet (Rheingold 2002). In de toekomst zal een balans gezocht moeten worden 
tussen functionaliteit en veiligheid enerzijds en het belang van privacy anderzijds.

Wie of wat is er in controle?
Raken we in een tijdperk van toenemende controlemogelijkheden niet meer de con-
trole over ons leven kwijt? Worden we meer afhankelijk van ict? Veel zaken kunnen 
sneller, efficiënter en onmiddellijk geregeld worden. Hierdoor wordt loze tijdruimte 
weggesneden. Door het verhogen van de eisen die we zelf stellen aan onze arbeidstijd, 
maar ook aan de vrije tijd, neemt de rationalisering van de tijdsbesteding toe. Steeds 
meer momenten worden ‘prestatietijd’ in plaats van ‘betekenistijd’ (Kunneman 
1996: 303): dit betekent dat planmatig naar een doel toewerken belangrijker wordt 
dan ongeplande activiteit met veel emotionele kwaliteit (Hogenhuis 2001: 23). Als er 
meer onmiddellijk kan, ontstaat er in een genetwerkte omgeving ook de drang naar 
of verwachting van meer directe actie. Nieuwe technologie draagt bij aan de ‘tirannie 
van het moment’ (Eriksen 2003) en haast en fragmentatie van tijd worden in toene-
mende mate kenmerkend voor het leven.

5.6.2 Sociale cohesie
De afgelopen decennia is de tijd besteed aan directe sociale contacten afgenomen. 
De opkomst van de calculerende burger lijkt samen te gaan met een ‘cultuur van 
afzijdigheid’ (Steyaert 2003). Dat zijn redenen waarom velen zich zorgen maken over 
de sociale cohesie van de Nederlandse samenleving. In paragraaf 5.3 is ict besproken 
als nieuwe bedreiging van de cohesie en als remedie voor de erosie ervan. De angst 
voor de teloorgang van sociale verbanden door nieuwe technologie bleek empirisch 
niet houdbaar. Een neutraal of een licht positief verband is waarschijnlijker. De 
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communicatiemogelijkheden van de nieuwe media veranderen de manier waarop 
mensen met elkaar omgaan. Het stelt mensen in staat om vaak en overal met elkaar 
in contact te treden. De slogan van Nokia luidt niet voor niets ‘connecting people’.

 
De mogelijkheden om contacten te onderhouden zullen alleen maar toenemen. Dat 
geldt niet alleen voor contacten in de privé-sfeer, maar ook voor die op het werk of de 
school of met de overheid en allerlei organisaties. ict zal meer gelegenheid creëren om 
de individuele voorkeur te volgen in de keuze met wie men communiceert en wanneer. 
Maar digitale communicatie maakt mensen ook tot deel van netwerken met regels en 
verwachtingen. Wellman et al. (2003) spreken over networked individualism om deze 
verknoping van individuele vrijheid in sociale netwerken te beschrijven. De grotere 
vrijheid om in digitale communicatie formele omgangsvormen los te laten, sluit aan bij 
de trend van informalisering, een afbrokkeling van bestaande hiërarchieën naar meer 
gelijkheid in menselijke verhoudingen (Schnabel 2000).

Veel digitale communicatie betreft vooral het gesproken woord (mobiele telefonie) 
en het geschreven woord (bv. e-mail, chat). Door breedbandinternet kunnen steeds 
vaker bewegende beelden aan bestaande applicaties toegevoegd worden. Op toene-
mende schaal zal er gebruikgemaakt gaan worden van bijvoorbeeld beeldtelefonie, 
virtueel vergaderen of on line gaming. De emotionele waarde van digitaal contact 
wordt vergroot door videoverslagen van allerlei gebeurtenissen aan berichten toe te 
voegen (Baya en Berg 2003). Hierdoor zal nieuwe technologie leiden tot een intensi-
vering van de virtuele sociale contacten.

Naast het individuele gemak en genoegen kan communicatietechnologie ook collec-
tieve doelen dienen. De snelle en relatief spontane groepsvorming die met een snelle 
netwerkinfrastructuur mogelijk wordt – door Rheingold (2002) ‘smart mobs’ genoemd 
– kan bijdragen aan de realisatie van maatschappelijk gewaardeerde doelen, maar ook 
aan de verstoring van de openbare orde (bv. voetbalrellen). Technologie is neutraal ten 
aanzien van de doelen van mensen. Dat burgers zich organiseren rond bepaalde inte-
resses en belangen kan de civil society dienen. Ook hier geldt de wet van Metcalfe, dat 
de kracht van een netwerk exponentieel toeneemt als het aantal knooppunten in het 
netwerk groeit. Zulke spontane en tijdelijke groepsvorming kan een tegenwicht bieden 
tegen de erosie van traditionele organisatiekaders als kerk en vakbond. 

Dat mensen meer contacten gaan onderhouden met personen van de eigen voor-
keur, kan echter ook de segmentatie tussen groepen versterken. In aanvulling op 
Metcalfe formuleerde Reed nog een wet: de kracht van een netwerk, vooral van een 
sociaal netwerk, neemt nog sneller toe als meer verschillende groepen het netwerk 
kunnen gebruiken (Rheingold 2002). Tot op heden is onder ouderen de grootste 
groep niet-gebruikers aan te treffen. Volgens Reed zou de waarde van het netwerk 
stijgen als ouderen on line gaan. Die waarde kan tot uitdrukking komen in onder 
meer het vergroten van de veiligheid, het bieden van (medische) zorg op afstand en 
de mogelijkheid om langer zelfstandig te wonen. 
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Dat ict bruggen kan bouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen, komt eveneens 
tot uitdrukking in de discussie over de integratie van allochtonen. Breedbandige ver-
bindingen met herkomstlanden en eigen websites zouden de binding in eigen kring 
kunnen versterken. Daar staat tegenover dat ict ook kan bijdragen aan de integratie 
van verschillende (etnische) groepen. Door informatie-uitwisseling kan er wederzijds 
begrip ontstaan van de cultuur van etnische groepen en van de Nederlandse cultuur 
(Linders en Goossens 2004).

5.6.3 Sociale ongelijkheid
Technologische innovaties spelen een belangrijke rol bij de overgang van een type 
samenleving naar een ander type. Dat was het geval bij de overgang van een agrarische 
of maritieme samenleving naar een industriële samenleving en met de opkomst van de 
digitale technologie lijkt dat opnieuw het geval te zijn voor de overgang naar een infor-
matiesamenleving. In het verleden gingen de verschillende maatschappelijke transities 
gepaard met toenemende sociale ongelijkheden (Lenski et al. 1991). Deze ongelijkheden 
kwamen vooral tot uitdrukking in een ongelijke verdeling van consumptiegoederen, 
maar met de introductie van geld kunnen de verschillen ook uitgedrukt worden in 
inkomens- of vermogensongelijkheid. De onderliggende verklaring voor de toename 
van de ongelijkheid is de ongelijke verdeling van hulpbronnen of machtsmiddelen. 
Nieuwe technologie kwam meestal terecht in de handen van personen die toch al goed 
voorzien waren van, op dat moment traditionele, hulpbronnen (Ultee et al. 1992). Uit-
zondering op dit proces van toenemende ongelijkheid is de overgang van agrarische 
naar industriële samenlevingen. Toen nam de ongelijkheid juist af (Lenski et al. 1991) 
verklaren deze ombuiging van de trend uit de invloed van sociaal-democratische par-
tijen (al hebben de christen-democraten in Nederland ook hieraan bijgedragen). Naar-
mate deze partijen langer aan het bewind waren, bleken de ongelijkheden kleiner.

Het toenemende belang van informatie en de uitbreiding van het aantal media zou 
wel eens aanleiding voor een cumulatieproces kunnen zijn. Aangenomen kan worden 
dat zij die toch al goed geïnformeerd zijn, sneller informatie verwerven als deze ook 
via nieuwe media beschikbaar komt. De kloof tussen informatierijken en informa-
tiearmen kan hierdoor toenemen. Deze uitkomst is niet zozeer het resultaat van ver-
schillen in het bezit van technologie. In paragraaf 5.4 is beschreven dat voortgaande 
verspreiding van pc’s en internetaansluiting een ‘volledig geïnformatiseerde samen-
leving’ (Schnabel 2000: 24) aannemelijk maakt. Verschillen zullen eerder liggen in de 
vaardigheden om met die technologie om te gaan en in de benutting ervan voor het 
bereiken van uiteenlopende maatschappelijke en sociale doelen. Verwacht kan worden 
dat hoogopgeleiden, die ook via traditionele media informatie over een breder scala 
aan onderwerpen vergaren dan laagopgeleiden, het meest van de nieuwe technologie 
zullen profiteren. Door de selectieve verwerving van digitale vaardigheden cumuleren 
verschillende soorten hulpbronnen in de handen van een beperkte groep. De geletterde 
elite zal langzaam veranderen in een elite die ook goed met nieuwe technologieën uit 
de voeten kan (Van Dijk et al. 2000; Huysmans et al. 2004). 
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Deze toenemende ongelijkheid zal zich vooral manifesteren op de arbeidsmarkt. 
Zonder toepassing van technologie kan bijna niemand meer. Maar er is een groot ver-
schil tussen informatiserende en automatiserende technologie. Tot de laatste soort 
behoort onder andere de scanner bij de kassa. Gebruik hiervan maakt het werk een-
voudiger, maar ook eentoniger. Informatiserende technologie maakt juist de omgang 
met grote hoeveelheden en complexe informatie mogelijk. De informatiewerkers uit 
de ‘creatieve klasse’ zullen meer profijt hebben van hun vanzelfsprekende omgang 
met nieuwe technologie en informatie dan andere werkenden. Degenen die al een 
aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt innemen, profiteren extra mede doordat zij 
werkzaam zijn in arbeidssystemen – en onder managementcondities – die een posi-
tief effect hebben op de kwaliteit van de arbeid (Steijn 2003). Voordelen als gevolg 
van een cumulatie van hulpbronnen zullen zich echter niet alleen voordoen op de 
arbeidsmarkt, maar ook in het onderwijs, bij de politieke participatie, tijdens de 
vrijetijdsbesteding en bij het mobiliseren van sociale steun (De Haan 2004b).

 
De impact van technologie is altijd afhankelijk van de maatschappelijke context. Dat 
een cumulatie van hulpbronnen niet hoeft te leiden tot een toename van ongelijkheden 
in inkomen en aanzien, illustreert de zojuist besproken invloed van sociaal-democra-
tische partijen tijdens de industriële periode. Partijen die een ideologie koesteren van 
herverdeling van kennis, macht en inkomen, kunnen ongewenste effecten van een 
cumulatie van hulpbronnen neutraliseren. Het is echter de vraag of dit ook in een tijd-
perk van voortdurende invloed van neoliberale ideologie zal gebeuren.

De geleidelijke verspreiding van ict in de afgelopen decennia heeft de mogelijkheden 
om te communiceren en informatie op te zoeken sterk verruimd. Het overgrote deel 
van de Nederlandse bevolking heeft nu thuis een computer met internetaansluiting, 
een mobiele telefoon en andere digitale apparatuur zoals cd- en dvd-spelers. Ook in 
scholen, op de werkplek en bij de overheid is het gebruik van ict snel toegenomen. 
Op uiteenlopende levensterreinen heeft het gebruik van digitale technologie zich in 
bestaande leefpatronen van burgers ingevoegd. Veelal veranderden daardoor niet 
de behoeften en wensen van de gebruikers, maar stelden de nieuwe mogelijkheden 
hen in staat bestaande praktijken gemakkelijker of efficiënter uit te voeren. Nu de 
internetverspreiding in een fase van marktverzadiging komt, is het steeds minder de 
vraag wie on line is en wie niet, en steeds meer op welke manier en waar er contact is 
met de virtuele wereld. De snelheid van de verbindingen bepaalt mede waarvoor men 
internet gebruikt. Breedbandgebruikers zijn langer on line voor meer verschillende 
toepassingen dan smalbandgebruikers. De bandbreedte van vaste, mobiele en draad-
loze netwerken zal verder toenemen. Steeds meer zullen mensen altijd, overal en 
voor talloze doeleinden van de digitale mogelijkheden gebruikmaken. Aanvankelijk 
nog heel bewust, maar door de verdere ontwikkeling van embedded technology met 
internetcontact ook steeds meer onbewust. Verwacht kan worden dat technologische 
innovaties het leven zullen veraangenamen, maar ook dat de afhankelijkheid van de 
techniek zal toenemen en daarmee ook de kans op meer of minder ernstige uitval of 
verstoring van de on line-mogelijkheden. 
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Wie iets wil zeggen over de invloed van technologie in de toekomst dient zich te rea-
liseren dat effecten ervan afhankelijk zijn van de context. Niet alleen het ongewisse 
karakter van de innovaties belemmert het formuleren van heldere verwachtingen, ook 
deze contextafhankelijkheid maakt bespiegelingen over toekomstige invloed onzeker. 
Desondanks laten zich nog wel een aantal, soms tegenstrijdige trends benoemen.

In een informatiesamenleving dragen digitale netwerken bij aan een rationalisering 
van uiteenlopende maatschappelijke processen. Ze geven burgers meer controle over 
hun eigen leven, maar tegelijkertijd nemen de mogelijkheden om gecontroleerd te 
worden toe met het risico van aantasting van hun privacy. Het maakt vooral bedrijfs-
processen efficiënter, maar onderwerpt een groeiend deel van de werknemers aan 
voorgestructureerde arbeidstaken ten koste van hun autonomie. Internet kan diverse 
vormen van vrijetijdsbesteding ondersteunen, maar ook zover rationaliseren dat 
de vrijheid van die tijd onder druk komt te staan en gehaastheid de overhand kan 
nemen. Op verschillende levensterreinen neemt de beschikbare informatie toe, even-
als de afhankelijkheid van eigen capaciteiten om die informatiestromen te hanteren. 
Als geheel wordt de samenleving hierdoor complexer, wat mogelijk weer om meer 
informatie vraagt. Informatisering maakt op haar beurt complexiteit hanteerbaar.

Huidige en toekomstige technologische mogelijkheden reiken middelen aan om de 
sociale cohesie te vergroten door het gemak van virtuele contacten en door de informele 
slagkracht van groepsvorming en belangenbehartiging of sociale actie. De cyclus van 
informatisering en toenemende complexiteit zorgt voor een versnelling van maatschap-
pelijke processen. Niet iedereen kan dit bijbenen. Ook de informatiesamenleving 
kent winnaars en verliezers. De divergentie van levenstempi zou de saamhorigheid 
van sociale collectieven kunnen aantasten en het moeilijker maken om een gedeeld 
referentiekader (collectief geheugen) op te bouwen. Private voordelen hoeven dus nog 
niet te leiden tot collectieve winst. Daar komt nog bij dat informatisering geen lands-
grenzen kent. Communicatie en informatieverkeer wordt steeds meer grenzeloos en 
sociale bindingen steeds vaker grensoverschrijdend.

Op uiteenlopende maatschappelijke terreinen moet gevreesd worden voor een 
toename van de sociale ongelijkheid door een cumulatie van hulpbronnen bij personen 
die toch al bevoorrechte posities innemen. Sociale uitsluiting kan het resultaat zijn van 
gebrekkige vermogens om in verschillende situaties op adequate wijze van de digitale 
mogelijkheden gebruik te maken. Het gevaar van toenemende ongelijkheid is er niet 
alleen binnen landen maar ook tussen landen. In de toekomst zal ict de belangen van 
burgers dienen, maar moet gewaakt worden voor onbedoelde negatieve gevolgen.
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Noten

1  In de bespreking van het onderwerp informatie- en communicatietechnologie (ict) is 
het veelvuldige gebruik van Engelstalige en van het Engels afgeleide termen onvermij-
delijk. Ter voorkoming van een uiterst onrustig beeld van de tekst wordt er in dit hoofd-
stuk afgeweken van de gewoonte niet-Nederlandstalige woorden cursief af te drukken. 

2  Tenzij anders vermeld, zijn cijfers over 2004 in dit hoofdstuk afkomstig uit deze 
enquête.
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