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9Introductie

Op 2 april 1988 publiceerde het ‘Los Angeles Times 
Magazine’ een speciale editie waarin het dagelijkse 
leven beschreven werd van een gezin in de verre 
toekomst van 2013. De editie werd voorbereid met 
behulp van futurologen, informatici, sociologen en 
trend watchers. Als we het verhaal lezen dan blijkt 
het verhaal toch heel wat correct (of enigszins) cor-
rect te hebben voorzien, al wordt de plank uiteraard 
ook flink misgeslagen op sommige aspecten. ‘The 
Atlantic Wire’ van maart 2013 (Bennett 2013) ana-
lyseerde ‘L.A. 2013: Techno-Comforts and Urban 
Stresses’ (zoals deze aan de toekomst gewijde speci-
ale editie genoemd was):
 
 ‘ Perhaps it wasn’t such a leap to think that we’d have 

pocket computers and ‘smart cars’ just 25 years 
from the late 1980s, but some of their scenarios must 
have seemed utterly ridiculous back then. Just as, in 
hindsight, some of their misfires seem completely 
obvious to us. The magazine marveled at the idea of 
an American business interacting with colleagues in 
Tokyo, or information workers doing their jobs in the 
living room. While some of the ideas are still fanciful 
(robot butlers?), in some areas it’s clear they didn’t 
dream big enough. What’s most interesting is how 
one prediction can come so close to being right, yet 
be completely misguided on an important detail. For 
example, in the imaginary 2013, computers compile 
‘the family’s personalized newspaper, featuring 
articles on the subjects that interest them…’ but then 
they print it out on a laser-jet printer to read it. Or 
how they predicted that the roads of L.A. would be 
full of ‘sports-utility vehicles’ but defined that as a 
car ‘that can go from being a two-seat sports car to a 
beachbuggy – thanks to a plug-in module’. Or how 
they correctly surmised that banks would starting 
charging people to talk to tellers, forcing customers to 
do their banking online… where they video chat with 
a teller remotely’.

De bedoeling van het blad was om een beeld van 
een toekomstige maatschappij te schetsen. Dat was 
een hele brede doelstelling, maar zelfs in deze schets 

blijkt al hoezeer informatie in die maatschappijvi-
sie een rol speelde in de wijze van communicatie, 
werken, verkeer en entertainment. In 1988 was 
de digitalisering van de maatschappij net op gang 
gekomen; de personal computer was in 1981 door 
ibm geïntroduceerd. Microsoft DOS was aan versie 
4.0. toe en MS Windows had net versie 2.1. bereikt. 
Het internet was er al, maar alleen nog maar voor 
academische instellingen en het leger; het was nog 
niet door het ‘grote publiek’ ontdekt. De eerste web-
browser WorldWideWeb werd pas in 1990 door Tim 
Berners Lee ontwikkeld. De voorspellingen in ‘L.A. 
2013’ over de ontwikkelingen in de informatietech-
nologie zijn dan ook werkelijk visionair, al gingen 
de technologische ontwikkelingen in sommige do-
meinen sneller dan toen werd verwacht. Hoewel het 
begrip information society conceptueel al in de jaren 
’60 en ’70 werd geïntroduceerd (Crawford 1983) 
was die term nog geen gemeengoed geworden in 
het publieke domein en speelden vraagstukken over 
alles wat wij nu als ‘web’ of met ‘cyber’ aanduiden 
geen enkele rol. In 1988 was nog niet te voorzien 
dat de maatschappij van 2013 grotendeels een ‘in-
formatiemaatschappij’ zou zijn. Die voorspelling 
werd ook niet gemaakt toen, in ieder geval niet in 
‘L.A. 2013’.

Wij leven in een enerverende, dynamische tijd. 
Gangbare opvattingen, methoden, oplossingen en 
regels worden ter discussie gesteld. Nieuwe moge-
lijkheden voor kennisverspreiding, productcreatie 
en communicatie manifesteren zich. Miljoenen 
mensen participeren in online communicatieplat-
forms, veelal social media genoemd, en vergaren 
informatie over alles wat zij willen weten. De 
concepten ‘informatiemaatschappij’ en ‘kennis-
maatschappij’ zijn gemeengoed geworden om die 
dynamiek te karakteriseren. De kern van deze con-
cepten – de transformatie naar een nieuw sociaal 
systeem door de toename en de veranderende rol 
van informatie – lijkt zich niet te manifesteren. Er 
doen zich geen radicale wijzigingen voor in de wijze 
waarop onze postindustriële maatschappij is geor-
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Introductie 
Geert-Jan van Bussel
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de storm van de technologische ontwikkelingen 
die in 2023 een commodity zullen zijn, kunnen 
doorstaan. 

·  informatiewijsheid (of informatiegeletterdheid) 
is een absolute voorwaarde om te kunnen functi-
oneren in een informatietechnologisch gestuurde 
informatiemaatschappij. Het maakt of breekt 
mogelijkheden om te kunnen slagen in een omge-
ving, waarin profielen van individuen gemanaged 
moeten worden door organisaties en individuen 
tegelijkertijd en het vereist kennis en begrip van 
de mogelijkheden van data-analyse.

·  de informatiemaatschappij van 2023 is contex-
tueel: de exponentiële groei van de hoeveelheid 
informatie vereist dat informatie benaderd kan 
worden in context. Een goed begrip van de infor-
matie is onmogelijk indien niet ook de context 
van die informatie bekend is. Daarnaast kan 
informatie alleen maar relevant zijn (of worden) 
indien het aangeboden wordt op een manier die 
past bij de context waarin de informatiegebruiker 
zich bevindt.

·  informatie wordt in 2023 niet meer gezocht, maar 
wordt gevonden. Zoektechnologie ontwikkelt 
zich op een dermate snelle wijze dat door de 
profilering van de gebruikers, snelle algoritmen, 
contextuele voorspellingen, de koppeling van 
data uit een onvoorstelbaar aantal verschillende 
informatiebronnen, e.d. de juiste informatie 
wordt aangeleverd. Of beter: dat de vragen van 
gebruikers worden beantwoord met de juiste 
informatie.

·  ‘linked data’: in 2023 is ‘alles’ opgenomen in een 
groot netwerk, de ‘internet of things’. Apparaten 
worden verbonden aan elkaar en aan mensen, 
zodat data kunnen worden geanalyseerd en inge-
zet voor het verbeteren van het dagelijkse leven, 
de zorg, het onderwijs, e.d. Kunstmatige intel-
ligentie zal daarbij een grote rol gaan spelen.

·  we gaan naar een ‘open’ informatiemaatschappij: 
informatie is de brandstof van de maatschappij 
en is (vrijelijk) beschikbaar voor eenieder. Het 
handelen en wandelen van deelnemers aan deze 

bijdragen, die alle met verschillende invalshoek 
de problematiek van de informatiemaatschappij 
aan de orde stellen, trends definiëren en een visie 
formuleren over de informatiemaatschappij over 
tien jaren. Het lezen en redigeren van de bijdragen 
was een genot en gaf mij af  en toe het idee dat het 
gehele scala van apocalyps tot nirwana de revue pas-
seerde. Ik heb de bijdragen vervolgens ook maar zo 
gerangschikt: er wordt gestart met de bijdrage van 
Riemer Knoop (‘Blade Runner. Het neerdalend 
stof van een catastrofe’) die zo ongeveer de apoca-
lyps van een systeemcrash voorziet, en geëindigd 
met Hans Timmerman (‘De archivaris is de echte 
eindgebruiker. Hoe het allemaal begon’), die in 
zijn essay een informatiemaatschappelijk nirwana 
beschrijft van een halve dag in het leven van een 
journalist in 2023. Ik wijs hier op de parallel met 
‘L.A. 2013’, dat eveneens op verhalende wijze de 
toekomst beschrijft. Tussen deze beide uitersten 
heb ik de andere bijdragen geplaatst. Die plaatsing 
is uiteraard subjectief  en gebaseerd op mijn op-
vatting over waar tussen hel en hemel de bijdrage 
moest worden geplaatst. Ik ben ervan overtuigd 
hierover nog in fikse discussie te zullen geraken met 
de schrijvers van de betreffende bijdragen. 

Tot mijn enorme opluchting werden niet allemaal 
dezelfde trends beschreven, integendeel. Er komt 
een vloed aan onomkeerbare trends voorbij, te veel 
om hier op te noemen. Het maakt eens te meer dui-
delijk hoe moeilijk het is om een eenvormig beeld te 
beschrijven van een toekomstige situatie. Het is ech-
ter wel mogelijk om enkele algeheel geaccepteerde 
ideeën te ontwaren:

·  er is een transitie nodig die de maatschappij 
vraag-gestuurd maakt en niet aanbod-gestuurd. 
Het individu, de klant of de burger, bepaalt hoe 
hij/zij informatie wenst te ontvagen, welke kwa-
liteit verwacht wordt, hoe er wordt gecommu-
niceerd en welke communicatiekanalen worden 
gebruikt. Er is nog veel werk aan de winkel, wil-
len organisaties, bedrijven en individuele mensen 
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duidelijk dat beheersing van informatiebronnen, 
informatiekanalen en informatietechnologie van 
cruciale betekenis is. Vooral ook omdat de mensen 
waarmee die organisaties te maken hebben dat ook 
verwachten: zij willen benaderd worden zoals zij dat 
willen, met de informatie die afgestemd is op hun 
behoeften, via de kanalen die hun voorkeur hebben 
op het moment dat ze die informatie willen hebben 
en de technologie die hun voorkeur heeft. Ze willen 
antwoorden krijgen op hun vragen en verwachten 
betrouwbare informatie te vinden of aangereikt te 
krijgen. Ze zijn niet geïnteresseerd in hoe organisa-
ties of bedrijven dat doen; ze gaan er vanuit dat het 
gebeurt. En als bedrijven en organisaties daar niet 
aan kunnen of willen voldoen, dan is hun einde na-
bij, want ‘klantentrouw’ bestaat niet (meer).

Het is nu bijna een jaar geleden dat ik het project 
‘De informatiemaatschappij van 2023’ initieerde. 
Met dit project wilde ik proberen beredeneerde 
visies op de informatiemaatschappij van 2023 te 
laten formuleren op basis van huidige trends, die 
als onomkeerbaar kunnen worden beschouwd. 
Wat is de rol die informatie speelt in 2023? Welke 
technologieën worden daarvoor aangewend? Wat 
is de invloed van informatie en -technologie op de 
economie? Het onderwijs? De zorg? Onze positie in 
Europa? En welke consequenties zouden die onom-
keerbare trends moeten hebben op, bijvoorbeeld, 
ons huidige onderwijs of op het overheidsbeleid? 
De opdracht aan de deelnemers van dit project was 
een visie te presenteren van de informatiemaat-
schappij over tien jaren en op basis daarvan de con-
sequenties te formuleren voor belangrijke thema’s 
en sectoren in onze maatschappij. Ik benaderde 
vooraanstaande wetenschappers, ondernemers, 
software-‘evangelists’ en beroepsbeoefenaren en 
vroeg ze hun visie op de informatiemaatschappij in 
2023 te beschrijven. 

De respons was overweldigend. Ik ontving vijftien 
enthousiaste toezeggingen. En uiteindelijk ook 
(en dat mag hier ook benadrukt worden) vijftien 

ganiseerd en in de richting waarin deze maatschap-
pij zich ontwikkelt. Desalniettemin doen zich wél 
grote veranderingen voor in wet- en regelgeving, in 
de verschijningsvorm en de impact van informatie-
technologische structuren en mogelijkheden, in de 
wijze van communicatie en de daarvoor gebruikte 
technologische middelen, in de manieren waarop 
organisaties functioneren, opereren, samenwerken 
en zichzelf  structureren, in de wijzen waarop in-
formatie moet worden beveiligd en in de manieren 
waarop mensen economisch en sociaal functione-
ren (Van Bussel 2012). We staan aan de vooravond 
van (of misschien zitten we al midden in) een grote 
(maatschappelijke) transitie naar een maatschappij 
waar informatiegeletterdheid en informatietechno-
logische assertiviteit succes of falen van ieder mens 
gaan bepalen. In die zin mag de term informatie-
maatschappij (ongeacht de velerlei tegenstrijdige 
definities en beschrijvingen) best gebruikt worden.

De informatiemaatschappij is een veelbesproken 
onderwerp, maar is als begrip (zoals hiervoor al 
aangegeven) niet onomstreden. Wij interpreteren 
de informatiemaatschappij als een samenleving 
waarin het genereren, overdragen en gebruiken van 
informatie een factor van wezenlijke economische, 
culturele en politieke betekenis is. Het is een een sa-
menleving waarin informatie als een grondstof een 
speciale plaats inneemt. Dat is ook de reden waar-
om productie, bewerking, distributie, gebruik en 
opslag veel aandacht verdienen. Informatie wordt 
een cruciale benodigdheid voor alle werkzaamhe-
den en activiteiten van organisaties en individuele 
mensen. We zouden kunnen stellen dat in de infor-
matiemaatschappij bedrijven concurrentievoor-
delen verwerven door informatietechnologie op 
een creatieve en productieve manier te gebruiken. 
Die voordelen worden echter steeds moeilijker te 
bereiken, aangezien informatietechnologie in onze 
maatschappij een commodity geworden is. Het gaat 
dus ook niet meer zozeer om de technologie; het 
gaat om de informatie zélf. De huidige exponentiële 
groei van de informatiemassa maakt steeds meer 
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vormgeving en productie van deze bundel te wil-
len verzorgen. Ik ben Aloys van Balen en Tommy 
Heijnis daarvoor ook veel dank verschuldigd. 

Ik wil graag afsluiten zoals ik begonnen ben: met 
een citaat. Een citaat van de Amerikaanse infor-
maticus Alan Kay, de winnaar van de ACM Turing 
Award in 2003, een van de grondleggers van het 
objectgeoriënteerd programmeren:

 ‘ Don’t worry about what anybody else is going to do. 
The best way to predict the future is to invent it’. 

  Bronnen 

Bennett, D. (2013). ‘What Did 1988 Los Angeles Think 
2013 Los Angeles Would Look Like?’. [online bron]. 
(geraadpleegd 18 augustus 2013).  
http://www.theatlanticwire.com/technology/2013/03/
what-did-1988-los-angeles-think-2013-los-angeles-
would-look/63110/ 

Bussel, G.J. van (2012). Archiving should be just like 
an Apple™, en acht andere, nuttige (?) stellingen 
(Amsterdam: Amsterdam University Press).

Crawford, S. (1983). ‘The origin and development of 
a concept: the information society’, Bulletin of the 
Medical Library Association, 71 (4), pp. 380-385.

‘open’ samenleving is traceerbaar en transparant. 
De overheid waarborgt dit ‘open’ karakter en sti-
muleert het door standaardisatie en acceptabele 
normen inzake privacy en beveiliging.

Wellicht dat deze zes geaccepteerde ideeën wel heel 
erg ‘normaal’ en vanzelfsprekend lijken. Maar het is 
de vraag of dat werkelijk wel zo is. Vandaag de dag 
wordt over deze ideeën wel gesproken, maar zijn ze 
in de verste verte nog niet gerealiseerd. En ik waag 
zelfs te betwijfelen of we dat in 2023 wel gereali-
seerd zullen hebben. Maar de aanzetten zijn er: de 
technologie maakt het voor een deel nu al mogelijk. 
De vijftien bijdragen in deze bundel geven elk op 
een eigen manier en in een eigen vorm (van weten-
schappelijke paper en persoonlijke beschouwing 
tot romanesk essay) antwoord op die vragen. Zo 
ontstaan vijftien beredeneerde visies op de informa-
tiemaatschappij van 2023, waarbij op basis van de 
hierboven aangegeven algeheel geaccepteerde idee-
en een wat uniformer beeld kan worden gecreëerd.

Is dat beeld compleet? Dat waag ik te betwijfelen. 
Zo is er in de opgenomen bijdragen nauwelijks 
aandacht voor de milieuaspecten van informatie-
technologie die in 2023 wel of niet geaccepteerd 
of opgelost zijn. Evenmin wordt er nauwelijks 
aandacht besteed aan de beperkende invloed die 
de wereldwijd toenemende regulering zou kunnen 
uitoefenen op al die mogelijkheden van informatie-
technologie. Het zijn twee aspecten, waarvan ikzelf  
verwacht dat ze een rol gaan spelen in de journey to 
2023.

Rest mij hier om mijn dank en waardering uit 
te spreken aan alle deelnemers aan het project, 
die volstrekt belangeloos een deel van hun tijd 
ter beschikking stelden om zich af te vragen hoe 
zij de informatiemaatschappij in 2023 konden 
beschrijven en hun visie te formuleren, waarbij 
niemand uiteraard iets wilde voorspellen dat niet 
te beredeneren was. Grote dank gaat ook uit naar 
GEA Consultancy, dat zich bereid verklaarde de 
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Introductie
Ik weet niet of wat we om ons heen kunnen waarne-
men een informatiemaatschappij is. De bedenkers 
van die term doelden op een postindustriële samen-
leving, met nieuwe paradigma’s voor waardecreatie, 
distributie en consumptie, gebaseerd op voor ieder-
een onbegrensde toegang tot oneindig grote hoe-
veelheden verfijnde, eenduidige informatie. Dat zou 
de boel flink in beweging zetten. Maar de dotcom-
luchtbel, de Ĳslanddéconfiture, de hypotheekzeep-
bel, de vastgoedspeculatie, het Facebook-geloof en 
de systemische malversatie van het bedrijfsleven 
die sinds de val van Enron aan het licht kwam: mis-
schien zijn het evenzovele weerleggingen van de 
houdbaarheid van nieuwe paradigma’s. Of van het 
fluimgehalte van wat we denken dat dat zijn. Maar 
laat ik me beperken tot mijn eigen terrein: de infor-
matiecomponent van erfgoed en cultuur. 

Nog niet overal koek en ei
De gedigitaliseerde erfgoedwereld is geen globaal 
fenomeen. Ze is sterk gelokaliseerd. Hoogstens in 
West Europa, Noord Amerika en het Verre Oosten, 
en dan nog alleen in sommige delen, is er sprake 
van een zekere digitale standaard die de claim zou 
rechtvaardigen dat die sector substantieel aan de 
informatiemaatschappij deelneemt. Dan heb je het 
over musea die beschikken over een nette, interac-
tieve website waarop een significant deel van hun 
collectie serieus digitaal beschikbaar is, en die zich 
openstellen voor toe-eigening door allerhande in-
dividuen en special interest-groepen in ‘de samenle-
ving’. Die zich niet verschuilen achter tariefmuren, 
die zich digitaal laten kennen, die uitkomen voor 
hun beleid en visie. En die zich bewust zijn van de 
bijzondere betekenis van de digitale tijd voor voor-
heen in de eigen instelling jaloers bewaakte, gemo-
nopoliseerde kennis. Vergelijkbare kennis is echter 
ook allerwegen buiten het eigen gebouw te vinden, 
bij liefhebber en nerd, bij een kring van collega-
instellingen maar ook bij geheel andersoortige or-
ganisaties. En niet alleen vergelijkbare kennis, maar 

ook betekenisvolle opvattingen en getuigenissen 
van smaak, toewijding en zin. 

Een belangrijke eigenschap van de huidige informa-
tiemaatschappij is dat dat bewustzijn leidt tot nieu-
we allianties, verbanden en netwerken. Soortgelijke 
en soortverschillende spelers, producenten en 
gebruikers vinden en versterken elkaar, interacteren 
met elkaar en exploreren nieuwe horizonten. Dat 
leidt in ieder geval tot een voorlopig nieuw vocabu-
laire: crowd sourcing, the participatory museum, pro-
Ams, participative curating. Nu nog Engels, straks 
misschien Chinees, of Urdu.

Elders in de erfgoedwereld worden andere keuzes 
gemaakt, of blijft men hangen in oudere modellen. 
Aan de basis liggen sterker gelokaliseerde toewij-
ding en aandacht, met oog voor terroir en ecosys-
teem. Of eenvoudig het ontbreken van middelen 
voor de majeure investeringen die voor eCultuur 
op boven omschreven wijze nodig zijn (waarbij het 
voor mij echt de vraag is of er inderdaad sprake is 
van investeringen, die immers een rendement ver-
onderstellen, of dat het gewoon uitgaven zijn). Of 
men ziet simpelweg geen heil in het virtualiseren, en 
dus ontlokaliseren, van het aan erfgoed gebodene. 
Waarom op de informatiesnelweg invoegen wan-
neer de arena met betrekking tot erfgoed vooral 
een lokale context met zijn spelers is, en er voor 
virtueel bereikbare buitenstaanders weinig te halen 
valt, buiten dagbezoek en licht vertier? Dat heette 
toerisme, en dat wordt misschien terecht wel tot een 
wezenlijk andere categorie gerekend dan die van 
erfgoedgemeenschap. De reiziger vergaapt zich aan 
het vreemde dat voor de niet-toerist het eigene is. 
And the twain shall never meet.

Erfgoed: lokaal of globaal?
Als ik nadenk over de erfgoedwereld en de informa-
tiemaatschappij dan ontrolt zich voor mijn geestes-
oog een globaal landschap van erfgoedinstellingen, 
zeg musea, met grotendeels gelijkluidende zorg 
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vanger van artistiek auteursrecht-inbrekers, als 
pathetische achterhoedegevechten op te vatten in 
de muziekbedrijfstak die te lui is om oude verdien-
modellen te herijken.

Onomkeerbare trends
Maar wat zijn nou ‘de’ substantiële en onomkeer-
bare trends die van belang zijn voor het nadenken 
over de informatiesamenleving van over tien jaar? 
Die liggen in het verlengde van wat ik hierboven 
al noteerde: fragmentatie en decontextualisering, 
exponentiële gegevenstoename en nieuwe vormen 
van participatie. Laat ik beginnen met een positieve 
toonzetting, en eerst die laatste behandelen: inno-
vatieve participatie.

Trend 1 
De gebruiker aan het stuur, 
governance op z’n kop
 Op alle vier de klassieke terreinen van erfgoed is 
een vergroting te constateren van de zeggenschap 
die gebruikers krijgen. Of althans groeiende erken-
ning van hun recht daarop. 
 In de archivistiek verschuift de aandacht van 
overheid naar de processen tussen overheid en 
samenleving, van government naar governance. De 
rijksarchivaris van dienst houdt zelfs pleidooien 
voor de inzet van het archiefwezen mede ten be-
hoeve van de emancipatie van nieuwe groepen 
in de samenleving. Naast de belangstellenden en 
rechthebbenden definieert hij nu ook belangheb-
benden als gebruikers. Die claim is alleen te verzil-
veren door middel van een ander procesontwerp, 
onbegrensde toegankelijkheid, vormen van digitale 
anarchie – de vragen van nieuwe groepen zijn im-
mers niet te voorspellen, dus bestaande databanken 
dienen ook chaotisch benaderbaar te zijn. Iets 
vergelijkbaars kan voor de monumentenzorg gel-
den. Overheden, die zich lange tijd als hoeders van 
de waardevolle materie beschouwden, bezwijken 
onder die al te gecentraliseerde taak. Wanneer ge-
bruikers, bevoordeelden en baathebbers geen stem 
hebben, lokale gemeenschappen niet delen in waar-

tuig ter wereld ooit, dat in 1947 zelfs een mijl ver 
wist te vliegen) liggen drie aanvechtbare overtuigin-
gen. Dat zijn: (1) mensen willen dingen zien, (2) als 
je er maar genoeg pk’s tegenaan gooit gaat de zaak 
vanzelf  de lucht in, en (3) als je iets digitaal kunt 
zien (gerepresenteerd is) begrijp je het ook, zelfs of 
juist zonder context. Deze overtuigingen zijn niet 
juist. Het is mijn diepste overtuiging dat mensen 
vooral meegevoerd willen worden in verhalen en in-
spiratie, zonder dat er nou gelijk van ‘beleveniseco-
nomie’ sprake hoeft te zijn. De later geëxplodeerde 
social media bewijzen dat. Ook meen ik dat het 
belang hechten aan de gedachteloze aggregatie van 
feiten en gegevens gebaseerd is op een tragische, 
positivistische misvatting over de aard van kennis 
en van innovatie (maar die zo hardnekkig is dat het 
de moeite waard zou zijn om te onderzoeken wiens 
agenda hier eigenlijk wordt gevoerd). Met Fons 
Asselbergs zeg ik dan: betekenis en waarde ont-
staan juist contextueel. 

Hergebruik van halfproducten
Deze stellingname doet niets af, denk ik, aan het 
belang dat ook ik hecht aan de ontluikende wereld 
van virtuele halffabrikaten. Met name in de digitale 
werkelijkheid is immers een erg interessant tus-
senterrein aan het ontstaan, bevolkt door talloze 
virtuele representaties van culturele waardendra-
gers, waarmee jan en alleman al recombinerend, 
knippend, plakkend en ‘morfend’ aan de slag kan. 
Bij uitnemendheid ontdaan van contexten, daarvan 
bevrijd zou je haast zeggen, ontstaan dan mogelijk 
belangwekkende hybride vormen, cross overs, fusi-
ons op velerlei gebied (naast eten, dans en muziek), 
en zelfs taalkundige creolisering. Het soort tussen-
landjes van onbestemdheid, marginale limbo’s waar 
cultureel onderzoek en innovatie spontaan plaats-
vinden. Het belang van die ontwikkeling wordt mis-
schien wel bewezen door de verbetenheid waarmee 
de ‘oude’ wereld zich tegen sommige vormen ervan 
te weer stelt. Zonder nou gelijk uit het ongerijmde 
te willen bewijzen valt er veel voor te zeggen om 
de succesjes van brein, de zelfbenoemde boeven-
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Het is noch een privaat noch een publiek goed. Een 
mooie analogie is liefde, of vriendschap. Het is van 
niemand, en het is er pas zodra je het doet. En het 
is er niet als je het niet doet. Liefde op internet kan 
eigenlijk niet, porno of platte opwinding prima. 
Vriendschap evenmin, wel kennismaken, zeg maar 
daten. Die bijzondere eigenschap, van de betekenis-
deling door-het-te-doen, speelt zich in een wezenlijk 
andere dimensie af dan – toen in 2004 en ik meen 
nog steeds – mogelijk werd gemaakt door nieuwe, 
digitale of sociale media en de daarbij behorende 
technologie, wat wij hier gemakshalve maar de in-
formatiemaatschappij noemen. 

Parade van misverstanden
Van de door ons als auteurs van het advies van de 
Raad voor Cultuur ‘eCultuur: van i naar e’ voor-
spelde verbrokkeling van institutionele muren, het 
ruimhartig delen van kennis en kunde, de naadloze, 
gulle toegang voor de burger tot al het moois dat 
we zo lang in onze kelders verborgen hadden weten 
te houden – er is allemaal niet bijster veel meer 
van vernomen. Hier en daar, ja, als ‘mediawijs-
heid’ platgeslagen onderwijsopgave, en soms als 
geweldige, collectieve digitaliseringsinspanning. 
Honderdduizenden afbeeldingen op deze en gene 
rijksmuseale of nationaalarchief-website. Met als 
reactie dat de mensen het museum plat bellen met 
verzoeken om echt mooie reproducties. Een huive-
ringwekkend groot Geheugen van Nederland dat 
alleen maar een platte bak is van digitale spullen, 
zonder toepassing, verdieping of reliëf. Op diens 
homepage de afbeelding van een boek zien (‘Afke’s 
tiental’) en in de zoekfunctie op die titel nul op 
rekest laten krijgen, je moet maar durven. Of een 
Europees mega-initiatief  dat miljoenen digitale cul-
turele bronnen in tekst, geluid en beeld, verbindt, 
in combinatie met Wikimedia en op participatieve 
basis. Maar of en hoe Europeana werkt, voor wie 
en waartoe… het blijft in het ongewisse. 

Achter deze digitale versie van Howard Hughes’ 
houten Spruce Goose (het nog steeds grootste vlieg-

om het precaire, het eigene en het bijzondere. Er 
wordt verzameld, onderzocht, opgetreden. Men 
stelt tentoon, ontwerpt rituelen van toe-eigening, 
verkoopt kaartjes. Alleen in de kennis- en beteke-
nisinfrastrucuur, en dus in de marketing en ook 
virtuele communicatie, zijn er wel verschillen. 
Gaat het om een universele ambitie, dan verbindt 
men zich met uiteindelijk globale netwerken. Is 
daarentegen de lokale betekenis dominant, in de 
context van de omgeving en met name dus voor de 
omgeving, dan geldt vooral de begrenzing van de 
ecologische niche. Een serviceniveau waar verschei-
denheid, soortenvariëteit en wederzijdse positieve 
beïnvloeding centraal staan. Dat klinkt heel erg 
on-informatiemaatschappij. 

Erfgoed, bijproduct van relaties
De bijzondere aard van erfgoed is dat het een bij-
product is van intermenselijke relaties, die tot uiting 
komen in dragers waaraan voor die relaties beteke-
nisvolle waarden worden toegekend. Dat kunnen 
fysieke voorwerpen of plekken zijn, maar ook als 
onderscheidend ervaren gebruiken, identiteitsvor-
mend gedrag. In zoverre de informatiemaatschappij 
die betekenisvolle relatie intensiveert, of faciliteert, 
zal de omgang met erfgoed er door vergemakkelijkt 
worden. Maar wee je gebeente wanneer dat niet zo 
is. 
 Arjo Klamer wijdde er tijdens het eCultuur-
congres onder het Nederlands EU-voorzitterschap 
in 2004 een prachtige lezing aan, in het Kurhaus 
(over gelokaliseerd gesproken). Hij vroeg niet hoe 
erfgoed op internet beter kon worden. Hij vroeg 
zich af waarom erfgoed er op internet altijd zo 
beroerd vanaf kwam. Welnu, meende hij (en ik nog 
steeds met hem), het gaat natuurlijk nooit om de 
spulletjes zelf, noch om de kennis over voorwerpen, 
maar om het gezamenlijk beleven van de waarde 
daarvan, of beter nog, het gezamenlijk waarde 
daaraan geven doordat het iets betekent in onze 
relatie. Dat ‘ons’ mag best heel breed zijn, de natie 
of de wereldbevolking, whatever, het ging hem 
vooral om het non-utilitaire karakter van erfgoed. 
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Information Officer van een van de grootste steden 
van het land op een branchebijeenkomst van ar-
chivarissen zich niet bewust is te vloeken in de kerk 
met de zijdelingse mededeling dat hij natuurlijk niet 
over gevoel voor geschiedenis of zelfs maar tijds-
diepte beschikt en dat evenmin als een gemis ziet, 
dan zegt dat iets over een nieuwe tijd die aan de 
poort staat. Het internet, of nieuwe media, of me-
dia, levert een wereld waar een eeuwig ‘nu’ heerst, 
dezelfde dag telkens terug komt, een mythische 
straf zoals in Harold Ramis’ film Groundhog Day. 
De gebruiker wordt gegijzeld in een diepteloze tijd, 
een universum zonder verleden of toekomst, hij 
kijkt eeuwig naar de binnenkant van een eierschaal. 
Manuel Castells noemt dat ‘atemporal time’. Dat 
wordt nog schriller wanneer je beseft dat de digitale 
duurzaamheid, of liever het gebrek daaraan, een 
amnesie over ons aan het afroepen is die zijn weerga 
niet kent. In combinatie met de hierna te behande-
len gegevensexplosie leidt dat tot een merkwaardig 
perspectief. De verschraling van de tijdsdimensie in 
de digitale cultuur slaat historie, cultuurhistorie en 
erfgoed ‘plat’ tot een eigenschap die hoogstens nog 
lollig of avontuurlijk is, of een extra aandachtspunt 
oplevert. ‘t Is iets aardigs (Egypte, dat zijn enge 
mummies), of een aspect waar je mee op moet pas-
sen (de voc, toch?). Ik stel onderzoekend dat dat in 
de wereld van entertainment al decennia zo is. Een 
aftiteling hoort eigenlijk niet meer bij de film, dat 
leidt maar af. Iets dat in zichzelf  een meesterwerk 
zou kunnen zijn, maar in zwart/wit is gedraaid en je 
bewust maakt van afstand in de tijd, dat in de inde-
ling van McLuhan van ‘warm’ tot ‘koud’ medium 
is geworden, spreekt niet direct meer aan. In de 
beleveniseconomie is er voor contextualisering geen 
plaats. Nou is sommige inhoud (content) van zich-
zelf  sterk genoeg om ook buiten context te functi-
oneren. Soms noemen we dat agency, soms aura, 
soms ook nog wel – hoewel je daar mee op schijnt te 
moeten passen – intrinsieke kwaliteit. Zo’n content 
kan wel tegen een stootje. Net zoals een slecht ge-
speeld stuk van Bach soms aardiger is dan een heel 
goed gespeeld stuk van een mindere tijdgenoot. 

Trend 2 
Een universum van los zand
 De tweede grote trend, van belang voor de door-
informatiserende cultureel erfgoedsector en ook 
nog eens onomkeerbaar, is die van fragmentatie 
en daarmee van decontextualisering, deïnstitutio-
nalisering en temporele verplatting. Op het open 
internet worden gegevens permanent geïndexeerd 
als vrij benaderbare strings van tekens, of aan tags 
gehangen bestanden, onafhankelijk van hun plaats 
of context. Dit ondanks serieuze afspraken over 
metadatastandaarden met betrekking tot inte-
grale, intacte documenten, zoals de Dublin Core. 
De praktijk wijst uit dat het documentniveau wel 
relevant kan zijn, maar zeker niet meer dominant 
is. Alle mogelijke elementen eruit kun je ook los 
vinden. Omdat dat kan, en er een door de zoekma-
chines gekweekte, onstilbare honger van iedereen 
naar alles bestaat, gebeurt dat ook. Dat is commer-
cieel aantrekkelijk, en dus is Google, dat niks maakt 
en waar je niks kunt kopen, na Apple het ‘door 
de markten’ waardevolste bevonden bedrijf  ter 
wereld. De macht van grote getallen drukt portals, 
waar misschien wel preciezere, samenhangender en 
daarmee betere informatie geboden wordt, leterlijk 
uit de markt. Wie wil niet snel, persoonlijk en in-
tuïtief  meegaand bediend worden? Geloofden we 
nog niet zo heel lang geleden, in 1998 om precies te 
zijn, volledig in de meerwaarde van gespecialiseerde 
portals (denk aan de Netwijzer Cultuur), nu word 
je meewarig aangekeken alleen op het noemen van 
het woord portal. Ook hier is de waarheid het gelijk 
van de overwinnaar. 

Dat met het verdwijnen van het respect des fonds in 
de digitale wereld ook de tijdsdimensie achter de 
horizon zinkt, is onbedoelde schade waar je niet 
mee moet zitten. Internet, digitale media, wie weet 
wel media überhaupt, zijn niet goed in het zichtbaar 
maken van wanneer iets waar of belangrijk was, of 
voor wie. Dat kan een oplettende gebruiker soms 
uit indirecte aanwijzingen herleiden, zoals uit stijl, 
vormgeving, woordkeus. Maar wanneer een Chief 
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in privébezit zijn, al of niet bij particulieren, moet 
de rol van de overheid hoogstens en maximaal 
zijn hen allen tijdig en waar nodig van de ge-
schikte informatie te voorzien om zo verantwoord 
mogelijk met hun moois om te kunnen gaan. 
Cultureel erfgoedzorg is daarmee ten diepste een 
informatievraagstuk. 

Ten slotte de collecties. Zelfs in musea groeien 
nieuwe inzichten, mede gevoed door gedeci-
meerde financiële mogelijkheden en stagnatie in 
collectiegroei ten gevolge van de economische 
omstandigheden. Er is genoeg verzameld, vindt 
althans de overweldigende meerderheid van niet-
kunstmusea, en we zouden er zelfs goed aan doen 
onze uitpuilende magazijnen, veilige havens en 
welsprekende symbolen van schaarste in al te snel 
moderniserende tijden, te vermaatschappelijken. 
Waarom niet delen met liefhebbers, opschonen van 
het al te gierig bewaarde, uitplaatsen naar andere 
maatschappelijke instellingen? Ook hier, zij het in 
mindere mate dan in de monumentenwereld, zijn 
kennis van gegevens en constellaties, van aan- en 
afwezigheden, en van feitelijke accessie- en moge-
lijke de-accessiecontexten van belang, samenge-
bracht in precieze informatienetwerken. Maar van 
vergelijkbaar en misschien soms wel van groter 
belang is het geven van een stem aan ‘het’ publiek, 
aan de gemeenschap van waaruit en waarvoor 
musea opereren – aangenomen dat ze in overwe-
gende mate dankzij publieke middelen opereren. 
Voor die democratisering bestaat overigens nog 
geen goede terminologie. Participative curating of  
het participatory museum komen in de buurt, maar 
dekken het nog niet geheel af. Het gaat uiteindelijk 
om andere vormen van governance, noodzakelijk 
geworden vanuit een principieel andere opvatting 
over de aard van publieke instituties. De relevante 
noties zijn kennisdeling, stem geven, afzien van mo-
nopolies, gedeelde deskundigheden, meesturen aan 
opvattingen over waarde en betekenis, co-creatie en 
maatschappelijke integratie. 

dering, selectie en bestemming van het te bewarene, 
dan kwijnt zo’n onderwerp weg. 

Voor de archeologische monumentenzorg is daarom 
voorgesteld om niet meer, of niet alleen, vanuit een 
landelijke, academische kennisagenda te werken, 
maar daarnaast een maatschappelijk behoeftekader 
zichtbaar te maken, en wel op veel lager schaal-
niveau. Er is op het gebied van onroerend erfgoed, 
dat per definitie gelokaliseerd is en concurreert in 
de ruimte (er kan op een plek maar één ding staan), 
vooral van betekenisvolle en duurzame publieke 
omgang sprake wanneer lokale gemeenschappen 
zich het erfgoedobject kunnen toe-eigenen, en wan-
neer het resultaat van die toe-eigening sturend is 
bij volgende waarderings- en selectieslagen, zo is 
de gedachte. Een gemeente moet soms flink betalen 
voor het bewaren van een Ĳzertijdvindplaats. Dan 
helpt het wanneer een dorp waar het ding ligt er wat 
mee heeft, er zelfs wat mee kan. Keuzes voor be-
houd kun je zelfs laten sturen door die overwegin-
gen. Ik heb daar eerder een set nieuwe termen voor 
voorgesteld: creatie (onderzoek), retentie (opslag, 
deponering) en validatie (gebruik, toepassing, ge-
nieting, use en fruition). Zo ontstaat er een cyclische 
beweging wanneer de vorm, mate en kwaliteit van 
validatie teruggekoppeld worden naar, input zijn 
van de creatiefase. Elders in de wereld van archeo-
logische monumentenzorg is deze wijze van denken 
wel als reverse archaeology bestempeld: sturen van-
uit het gewenste, of verhoopte resultaat van selectie 
en behoud. 

De pendant daarvan in de gebouwde monu-
mentenzorg is de notie van de veel grotere eigen 
verantwoordelijkheid voor de eigenaar. Dat is 
een principieel punt, dat slechts extra praktische 
relevantie krijgt nu overheden zich gedwongen zien 
terug te treden, nu de ingestorte vastgoedmarkt 
wellicht niet meer in zijn oude vorm terugkeert en 
er ook een lange periode van demografische en 
economische krimp lijkt op te treden. Wanneer 
nu vrijwel alle wettelijk beschermde monumenten 
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dat we naar een handelingsperspectief  (Wat moet ik 
doen?) gaan, het derde grote filosofische dilemma 
na het ‘Wat kan ik weten?’ en ‘Wat mag ik gelo-
ven?’, eerst reflecteren op de cultuurpessimistische 
positie waar ik me als slachtoffer van ontdek.

Vooruit of achteruit?
Ruwweg beweegt het denken over het verloop van 
de tijd zich tussen twee polen: een technologische 
en een morele, een ‘harde’ en een ‘zachte’, een bèta- 
en een alfa-kant. Gaan we vooruit, achteruit, of 
doet het er niet toe? 

Volgens de meeste technisch georiënteerden, we-
tenschappers en doeners gaat het altijd de goede 
kant op, volgens beschouwelijke types juist niet. 
Onthechten zitten er niet zo mee. Millennarische 
opvattingen over het einde der tijden, en andere 
principiële doemdenkers als Plato en zelfs de gehele 
Stoa laten we even liggen. De twee polen zijn, heel 
Cartesiaans, met elkaar verbonden. De 16e-eeuwse 
wetenschappelijke revolutie, met haar hunkering 
naar vooruitgang in kennis en beheersing van de 
wereld, schiep tegelijk haar tegenmal. Van een 
overeenkomstige artistieke vooruitgang is immers 
geen sprake, de moraliteit lijkt zelfs te stagneren. De 
fascinerende strijd tussen Klassieken en Modernen 
(‘La querelle des anciens et des modernes’), een 
dispuut over de vernieuwing van de kunsten tussen 
Brits-Franse literaire classicisten en critici in de 
periode 1675-1725, is er een gevolg van. De strijd 
werd in het voordeel van de modernen beslecht. 
Maar de romantische negentiende en zeker ook de 
onthutste twintigste eeuw zit er weer vol van. Carl 
Jaspers, Oswald Spengler, onze eigen Huizinga: het 
gaat volgens hen echt bergafwaarts. Twee wereld-
oorlogen fragmenteerden veel, ook het geloof in 
maakbaarheid. Maar aan het begin van de laatste 
moderne revolutie, in 1959, krijgen de denkers de 
schuld, als je het verbaasde essay ‘Two Cultures’ 
van C.P. Snow leest. Het hardnekkig voortbestaan 
van de humaniora als cultureel ideaal, tegenover 
dat van de generatie van makers uit de bètawereld, 

het intuïtieve vertrouwen in beheersing en beheers-
baarheid door en in instellingen: wat Robin Boasts 
onlangs het ‘optimism of control’ noemde.

Aporie
Het doortrekken van deze trends over tien jaar om 
dan een schets te geven van de informatiemaat-
schappij in 2023 leidt tot wilde en gratuite specu-
laties. In de futurologie is het gebruikelijk plaats in 
te ruimen voor zogeheten wild cards: ondenkbare, 
maar beslissende, soms kleine gebeurtenissen die 
de balans langdurig verstoren. Denk aan 9/11, 
de Ĳslandse vulkaan in 2010, het stokken van 
de Arabische lente in Syrië, een Japanse tsunami 
waardoor Duitsland al zijn kernreactoren sluit, een 
Noord-Koreaanse atoombom, wie weet. Achteraf 
is het niet moeilijk er een noodzakelijkheid of voor-
spelbaarheid voor te bedenken – van te voren is dat 
lastiger. 

In het algemeen denk ik dat we ons bevinden in, 
of misschien aan de vooravond staan van een 
systeemverandering, op economisch, maatschap-
pelijk en cultureel gebied, en wel in geopolitieke zin. 
Het ongebreidelde optimisme van de naoorlogse 
periode in vrijwel de hele wereld, met zijn geloof 
in maakbaarheid, beheersing en rationaliteit, en de 
misschien daar wel mee gepaard gaande ongeëve-
naarde groei in producten en diensten, en dus ook 
het positivistische ideaal van een ‘informatiesam-
enleving’ met al zijn ethisch-cognitieve en egalitaire 
aspiraties – het zou mij niet verbazen als ze plaats 
maakten voor nogal andere parameters, langs lij-
nen van krimp, nieuwe autarkie, duurzaamheid, 
sustainism, lokale bepaaldheid, terroir en relatief  
isolement. Hoe die nieuwe, of vernieuwde, grond-
kleuren zich gaan mengen, op het Annales-niveau 
van het evenementiële – wie het weet mag het zeg-
gen. Door het neerdalende stof van een mogelijk 
post-apocalyptische catastrofe, een landschap uit 
Blade Runner, heen kijken is mij niet gegeven. Maar 
wil een somber vooruitzicht zeggen dat je dan maar 
bij de pakken neer moet gaan zitten? Laat ons voor-
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meer aan vast te knopen. De consensus over wat 
er aan de hand is, versplintert. Ieder zijn eigen 
werkelijkheid, domein, medium en waarheid. Op 
zichzelf  zou de tsunami van data geen ramp hoeven 
te zijn. Dan atomiseer je gewoon, in een prolife-
ratie van aandachtsgebieden en -gebiedjes. Maar 
tezelfdertijd treedt ook deïnstitutionalisering op. 
Vertrouwde centra lossen op, dieptekennis en gezag 
zakken naar de marges, en wat er nog is vertoont 
een vacüum op het gebied van aanspreekbaarheid 
en aansprakelijkheid. 

De internetrevolutie zou de overheid, vooral lokaal 
bestuur, voor iedereen toegankelijk maken. Nu zie 
je dat gemeenten zich achter call centres verschuilen 
en contact met aanspreekbaren juist bemoeilijken 
(‘emailadressen, neen, daar beginnen we niet aan’, 
‘helaas, zonder naam van wie u zoekt kan ik u niet 
helpen’). De inzet van nieuwe media in de commu-
nicatie met de burger genereert, wellicht onbedoeld, 
een substantiële vermindering van transparantie. 
Wel eens geprobeerd om via email alerts op de 
hoogte te blijven van voor bezwaar en beroep vat-
bare beslissingen over omgevingsvergunningen in je 
eigen buurt? 

In combinatie met de eerder gemelde fragmentatie 
leiden data-explosie en deïnstitutionalisering tot 
epistemische chaos, collectief  geheugenverlies en 
ongebreidelde kwaliteitsdevaluatie, van fact free 
politics tot frauduleuze wetenschap en dito beleid 
op het hoogste niveau. Wegens het belang van 
compliance worden belangrijke beslissingen aan 
het oog onttrokken. Waar je niet op aangesproken 
kunt worden, kan je ook nooit ten val brengen. We 
leven in een wereld van side letters, herenafspraken, 
marktverdeling, handel met voorkennis, het elkaar 
onbewijsbaar een oorlog in rommelen. Dit complex 
van data-overload, informalisering (scp), deïnstitu-
tionalisering en neo-liberale ethische vrijblijvend-
heid dwingt tot rigoureuze correctie van eerdere 
beelden over de informatiesamenleving. Op het 
gebied van erfgoed betekent het het herijken van 

Ook nodigen gedecontextualiseerde, losgezongen 
inhoudsflarden ideaal materiaal voor creatief  her-
gebruik – de halffabrikaten waar ik het eerder over 
had. En inderdaad, herkomst en beginbetekenis 
hoeven in een dynamisch perspectief  niet doorslag-
gevend te zijn. Voor je het weet wordt anders de 
geest van het historicisme over ons vaardig. Daarin 
ontleent alles wat is aan dat blote feit, ipso facto zou 
men haast zeggen, voldoende legitimatie om ge-
continueerd te worden – de nachtmerrie van Plato’s 
Staat. Anderzijds kan het feit dat het niet langer 
mogelijk, of makkelijk mogelijk is om contexten 
rondom inhouden te vinden, een heel erg verschrik-
kelijk verlies betekenen. Het gesprek met ‘de vori-
gen’ stokt, we worden doof en blind. Mijn stelling 
is dat decontextualisering en synchronisatie steeds 
minder ruimte laten aan rationele opvattingen over 
hoe de wereld in elkaar zit. Een geonthistoriseerde 
werkelijkheid maakt onderzoek naar verband, volg-
ordelijkheid en causaliteit zinledig. Omgekeerd kun 
je verdedigen dat de noodzaak van verifieerbare 
recits er steeds urgenter door wordt.

Trend 3 
Stikken in gegevens
 Als derde (en laatste) relevante trend wil ik de 
data-explosie noemen. Ik doel niet zozeer op de 
exponentiële toename van publiek beschikbare 
gegevens, geluid, tekst, beeld, video, mening en 
oordeel, van formele publicatie in duurzame print 
tot de informeelste tweet, chat, like of  comment 
in instabiele media. Elke minuut wordt er 72 uur 
bewegend beeld op YouTube geüpload – de statis-
tische gemeenplaatsen zijn wel bekend. En ook dat 
tweets van de PVV-fractievoorzitter niet lang gele-
den schokken in parlement en samenleving veroor-
zaakten. Hoe dat te archiveren en te reconstrueren 
is met een beetje goede wil nog wel te organiseren. 
Waar ik op doel is eerder dat de gegevensvloed-
golf  tegelijk ook de werkelijkheid steeds lastiger 
te duiden maakt. Er is over geen enkele periode in 
de wereldgeschiedenis zo weinig bekend als over 
de laatste tien jaar. Er is te veel, en er is geen touw 
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ware, niet andersom. Een nationale sturing past 
daar per definitie niet bij – anders dan als steun 
voor gemeenschappen in hun aspiraties, van direct 
lokaal betrokkenen dan wel gemedieerde comunities 
of interest. Digitale informatie-tools kunnen daar 
behulpzaam bij zijn, halffabrikaten voor het maken 
van nieuwe, betekenisvolle toepassingen. En er is 
geen macht in aantallen. Een Collectie Nederland, 
ook in digitale zin, is een fictief  begrip dat vooral 
anekdotische waarde heeft. Who cares? Niemand 
natuurlijk, buiten partijen dan die zich in die ter-
men of op dat niveau gedefinieerd hebben. Daar 
ook zijn fragmentatie en versnippering belangrijke 
(negatieve) begrippen, vanuit de zucht tot beheer-
sing, overzicht en orde. Maar zo zit de wereld niet 
in elkaar. Op lokaal niveau betekenen die begrippen 
juist verscheidenheid, diversiteit, soortenrijkdom, 
pluriformiteit, meervoudigheid. Het is wel aardig, 
misschien, maar zeker niet van heel veel belang 
om te weten wat ze elders in het land aan erfgoed 
hebben. De betekenis die ik aan mijn ding hier geef 
kan daar immers nooit van afhangen, althans niet 
in overwegende mate. Op die voorwaarde kan ik 
andermans data-overload dan ook wel aan. Evelin 
Lindner (2006) zegt het pregnant: 

 ‘ A central question of our times is whether the 
deplorable state of the global village is an expression 
of the essence of globalisation or a side effect that can 
be remedied. When a strategy fails or a development 
goes wrong, is it because we have too much of it and 
better stop it, or is that that we have not yet enough 
of it and have to push for more of it? Or do we have to 
bring our strategy more to scale, tailor-make it better, 
change the composition?’
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gestraft te worden? Hoe lang kun je wegens bijzon-
dere omstandigheden een uitzonderingssituatie 
laten bestaan op de rechtstaat, soms overgaand in 
een permanente noodsituatie – Agambens huive-
ringwekkende ‘state of exception’? Het retorisch 
stellen van deze vragen onthult mijn eigen positie. 
Je perspectief  op een toekomst komt voort uit je 
ideologische positie. Er is geen toekomst anders 
dan door een bril. Laat je die bril niet zien, wat ik 
hier probeer te doen, dan is er geen dialoog, je twist 
dan over een willekeurige selectie van feiten. De 
zogeheten trends die worden waargenomen zijn er 
natuurlijk niet werkelijk, ze bestaan niet op zichzelf. 
Ze worden in een betoog uitgekozen om te figureren 
als argument van een positie. Het zijn actoren in 
een drama. Dat maakt de adviezen van een ogen-
schijnlijk ideologisch neutraal opererende Raad 
voor Cultuur vaak zo schraal. Dek je de positie van 
waaruit je waarneemt toe, dan is het panorama 
gratuit. 

Liever gewetensvol dan calculerend
Wat blijft er dan over, buiten berekening en stra-
tegie? Dat is, heel simpel, handelen vanuit ethiek 
en principes. Niet innoveren om ‘de economie’ te 
redden, maar praktijken ontwikkelen die passen bij 
de mensen om je heen, in het ecosysteem waar die 
praktijken plaats vinden, en daarbij gebruik maken 
van technologie die erin past. Menselijke maat, 
je bent je eigen producent, in het ‘nieuwe werken’ 
lopen privé en publiek, wonen en werken, je eigen 
en de baas zijn tijd in elkaar over. Kijk naar het 
voormalige Volkskrant-gebouw in Amsterdam, 
een nieuwe broedplaats waar solidariteit en creati-
viteit waarde aan vastgoed toevoegen in plaats van 
verminderen. 

Erfgoed is wat je koestert en wat je wilt delen, mis-
schien wel zonder ‘toekomstige generaties’-dwang. 
Het kan zomaar zijn dat die iets heel anders willen, 
en dan sta je daar met je goeie berekenende gedrag. 
Iets wordt interessant voor volgende generaties 
doordat ik me er druk om maakte, ipso facto als het 

helpt niet bij het oplossen van de nieuwe wereldpro-
blemen. Maar juist van die ‘zachte’ kant hoorden 
we later talloze echo’s terug. In 1970 bijvoorbeeld in 
Alvin Tofflers ‘Future Shock’, twee jaar later voor 
de Club van Rome’s ‘Grenzen aan de groei’, en re-
cent van anti-globalisten en de Occupy-beweging. 

Wat meer ideologie, graag
Zorgelijkheid, wat niet noodzakelijk cultuur-
pessimisme hoeft te zijn, wordt je soms kwalijk 
genomen. Zo vindt de internationaal opererende 
strijdster voor menselijke waardigheid Evelin 
Lindner (2006), die bepaald niet van rechtse sympa-
thieën beschuldigd kan worden, dat pessimisme in 
goede tijden een luxe-artikel is, maar in moeizamer 
tijden niet minder dan een 

  ‘self-fulfilling, self-inflicted death sentence’.

Wanneer over het omgekeerde, hoop, met Vaclav 
Havel kan worden gezegd dat die niet een verwach-
ting is, gebaseerd op calculatie of wens tot succes, 
maar een houding, een kwaliteit, die los staat van 
het feit of en wat eruit komt, dan geldt dat mutatis 
mutandis misschien ook wel over wanhoop. 

Zorgelijkheid is geen pessimisme, of fatalisme. 
Wat ik bedoel met zorgelijkheid is geen wanhoop 
maar eerder gezond wantrouwen en kritische zin. 
Natuurlijk blijven we vast van alles uitvinden dat 
een systeeminstorting – politiek, financieel, kli-
maatverandering – kan voorkomen, althans de erg-
ste effecten ervan mitigeert. Maar blijf  op je hoede 
voor de mogelijkheid dat met technologische oplos-
singen niet ieders belang in gelijke mate gediend 
hoeft te zijn, en zet ook niet alles op één paard. 
Zeker niet wanneer we sluipenderwijs in een abnor-
male systeemtoestand verzeild dreigen te raken. 

Hoeveel macht kan op neoliberale wijze worden 
overgedragen aan niet gecontroleerde instituties? 
Hoe vaak kan de belastingbetaler op de bres sprin-
gen voor een financieel systeem dat te groot is om 
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Introductie
Wie iets wil voorspellen over veranderingen in de 
(informatie)maatschappij en hun gevolgen over tien 
jaar, moet iets zeggen over de achtergronden van 
het voorspellen zelf. Meestal gaat men bij het voor-
spellen van de toekomst uit van een beperkt aantal 
factoren die de loop van de geschiedenis zullen 
bepalen. Zo zien we, als het gaat om technologische 
ontwikkelingen en hun gevolgen voor de samen-
leving, vaak een denkwijze die bekend staat als 
‘technologisch determinisme’. Dat is een benade-
ring die de impact van een technologische innovatie 
geheel toeschrijft aan de intrinsieke kenmerken 
van die technologie. Vanuit die benadering is die 
impact logisch, voorspelbaar en onvermijdelijk. 
Technologisch determinisme is verleidelijk omdat 
het uitgaat van een eenvoudig wereldbeeld en een 
logica die voor leken vaak uitermate overtuigend 
overkomt. 

Maar deterministische voorspellingen komen 
zelden uit. De eenvoudige verklaring daarvoor is 
gelegen in het feit dat technologie niet de enige be-
palende factor is van technologische innovatie. Er 
zijn ook andere factoren in het spel. Een daarvan 
– wellicht de allerbelangrijkste – is gedrag. Hoewel 
het verleidelijk is om te denken dat ons gedrag 
bepaald wordt door de technologie waarmee we 
worden geconfronteerd (en een zekere mate van 
invloed van technologie op ons gedrag valt niet te 
ontkennen), is het in de praktijk in hoge mate an-
dersom. De invloed van de technologie wordt juist 
sterk bepaald door ons gedrag, de houding die we 
aannemen ten aanzien van technologie, de mate 
waarin we die accepteren en de wijze waarop we er 
betekenis aan geven. Het gaat dus niet alleen maar 
om acceptatie at face value van wat de technologie 
pretendeert te zijn. 

Bij veel technologische innovaties zien we dat er 
sprake is van een voortschrijdende (her-)interpre-
tatie van vorm en/of functie. Dit verschijnsel staat 
ook wel bekend als social construction of technology 

(scot) en houdt in dat de manier waarop een be-
paalde technologie zich ontwikkelt en een plaats 
krijgt in de samenleving niet alleen afhankelijk is 
van de intrinsieke kenmerken ervan, maar ook van 
de sociale, culturele en politieke context waarin de 
functie en waarde ervan tot uiting komen. Vaak zijn 
er bij de introductie van een bepaalde technologie 
verschillende interpretaties aanwezig, en is nog on-
duidelijk welke daarvan uiteindelijk geaccepteerd 
zal worden. Pas na verloop van tijd krijgen een of 
meer interpretaties de overhand en komen vorm, 
functie en betekenis min of meer vast te liggen. De 
factoren die de uiteindelijke interpretaties bepalen, 
zijn divers en steeds contextueel. In het vlakke 
Nederland bijvoorbeeld wordt de fiets vooral 
geïnterpreteerd als dagelijks vervoermiddel. In 
bergachtige landen beschouwt men de fiets meer als 
een middel voor sportbeoefening. Die verschillende 
interpretaties hebben niet alleen invloed op de func-
tie, maar ook op de vormgeving van de fiets.

De ervaring leert dan ook dat alleen de technische 
ontwikkeling met enige nauwkeurigheid valt te 
voorspellen. Voor de sociale interpretatie van die 
techniek, en dus de impact op de samenleving, is 
dat moeilijk zo niet onmogelijk. En zelfs technisch 
zijn voorspellingen op lange termijn heel lastig. 
Weliswaar ontwikkelt technologie zich in grote 
lijnen wetmatig en hebben we redelijk veel inzicht 
in de manier waarop innovatieprocessen verlopen. 
Maar de geschiedenis van technologie wordt ook 
gekenmerkt door doorbraken die niet voorspelbaar 
waren en/of waarvan de toepassingsmogelijkheden 
en impact ten tijde van de doorbraak niet werden 
voorzien. 

De conclusies die we hieruit kunnen trekken, 
zijn dat technologie op zich weinig voorspellende 
waarde heeft, en dat we gevoelig moeten zijn voor 
contextuele factoren en veranderende interpreta-
ties. En vooral ook dat we heel bescheiden moeten 
zijn en weinig anders kunnen dan uitgaan van een 
doorontwikkeling vanuit de status quo. Voor radi-
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toenemende mate door de politiek gezien als een 
panacee voor allerlei maatschappelijke problemen. 
Voorbeelden zijn er te over: kinddossier, patiënten-
dossier, nationale DNA-databank, huurdersheffing, 
rekeningrijden, enz. Er is vaak onvoldoende oog 
voor mogelijke nadelige effecten zoals een laag ren-
dement ten opzichte van de hoge kosten, aantasting 
van de privacy, function creep, en voor het feit dat 
digitalisering echt geen wondermiddel is dat alle 
problemen kan oplossen.

Karaktertrek 5 
Complexiteit en kwantiteit 
zijn problematisch
 Er is sprake van een toenemende complexiteit 
van het systeem, zowel functioneel (een overdaad 
aan veelal ongebruikte functies, complexe interfa-
ces) als organisatorisch (er is steeds meer regulering 
en besturing nodig om informatiesystemen te laten 
functioneren). Die complexiteit lijkt soms de gren-
zen van het haalbare te overschrijden, waardoor 
projecten mislukken of de kosten hoger uitvallen 
dan verwacht. Dat wordt zichtbaar in allerlei pro-
jecten bij de overheid die tot zeer hoge kosten en 
stagnering van de dienstverlening leiden. Minder 
zichtbaar, maar evenzeer aanwezig, zijn de misluk-
kingen in het bedrijfsleven die het gevolg zijn van te 
hoge ambities en een verkeerde inschatting van de 
complexiteit. 

Naast de complexiteit vormt de kwantiteit lang-
zamerhand een probleem. De hoeveelheid infor-
matie die we produceren is gigantisch en zonder 
een trendbreuk op langere termijn onbeheersbaar. 
Om enkele voorbeelden te noemen: dagelijks 
worden ruim 300 miljard e-mails verstuurd; elke 
minuut wordt zo’n 50 uur aan video geüpload naar 
YouTube; per maand wordt ruim 3 miljard uur aan 
video via YouTube bekeken; bij Vimeo ging het in 
2012 om 200 petabyte aan video; dagelijks ontvangt 
Facebook 2-3 terabyte aan foto’s; daar zijn nu 40 
miljard beelden opgeslagen, waarvan er 300.000 
per seconde worden uitgeserveerd. De distributie 

De digitalisering van de informatie heeft een geheel 
nieuw sociaal fenomeen doen ontstaan, dat bekend 
staat als ‘sociale media’. In strikte zin zijn ook so-
ciale media niet nieuw. Sociale verbanden (zowel 
één-op-één relaties als sociale netwerken) werden 
altijd al weerspiegeld – of zelfs geconstitueerd – in 
de beschikbare communicatiemedia (briefpost, te-
lefoon, sms, e-mail). Maar de rol die ‘sociale media’ 
als Facebook en Twitter nu spelen is in omvang, 
invloed en mediarijkheid bijzonder en relatief  on-
verwacht. Voor veel mensen verloopt de organisatie 
van hun sociaal netwerk en de communicatie bin-
nen dat netwerk via digitale media. Overigens zijn 
anno 2013 de eerste tekenen van stagnatie in het 
gebruik van sociale media aanwijsbaar.

Karaktertrek 4 
Een toenemende juridisering en 
politisering van het informatiedomein
 Ondanks een geslaagde invoering van de digi-
talisering zijn er zorgen over de sociale gevolgen 
(gewelddadige games, internetverslaving, kin-
derpornografie) en bedreigingen (variërend van 
aantasting van het auteursrecht tot identity theft en 
cyber war) die meer met de inrichting van Internet 
dan met digitale content als zodanig te maken heb-
ben. Er ontwikkelen zich hevige discussies rond 
thema’s als informatierecht, aansprakelijkheid, pri-
vacy, vrijheid van het Internet, computercriminali-
teit, e.d. Deze discussies spelen zich in toenemende 
mate af in het publieke domein (in tegenstelling tot 
onder professionals). Nationaal en internationaal 
komt er steeds meer wetgeving gericht op regule-
ring en beperking van vermeende gevaren van met 
name het Internet. Daarmee wordt het digitale ka-
rakter van de samenleving een zaak van de politiek. 
Bovendien wordt de digitalisering door justitie en 
politiek steeds meer voor eigen doeleinden ingezet, 
vaak zonder veel oog voor de bredere maatschap-
pelijke gevolgen op langere termijn. In de politiek 
verschijnt steeds vaker wetgeving op de agenda die 
verband houdt met regulering en justitiële toepas-
singen. Verder wordt informatietechnologie in 
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archieven) gaat het vrijwel uitsluitend om digitale 
informatie. Alleen in de sector van de traditionele 
gedrukte media (boeken, kranten en tijdschriften) 
verloopt de digitalisering trager, al lijkt hier door 
de geslaagde introductie van e-readers en tablets 
wel verandering in te komen. Bij de digitalisering 
van de traditionele media loopt Europa overigens 
achter bij de Verenigde Staten. Dat komt omdat 
digitalisering niet alleen bepaald wordt door de 
beschikbaarheid van technologie, maar vooral 
door de marketing-push van content-leveranciers 
(uitgevers) en intermediairs (Amazon, Google). 
In Europa gaan uitgevers weliswaar (met enige 
vertraging) ertoe over hun producten digitaal be-
schikbaar te stellen, maar ontbreekt het nog aan 
krachtige intermediairs die nodig zijn om de markt 
verder te ontwikkelen. 

Karaktertrek 2 
De digitalisering van informatie 
is algemeen geaccepteerd
 Er is in Nederland over het gebruik van digitale 
media vrijwel geen discussie meer. Bijna iedereen 
heeft toegang tot het Internet en beschikt over een 
veelheid aan IT-apparatuur. Daar waar informatie 
nog niet digitaal is, of althans de toegang tot infor-
matie nog niet digitaal en via het netwerk beschik-
baar is, wordt dat als negatief  ervaren en roept men 
om verbetering. Discussies over de wenselijkheid 
van de digitalisering komen nauwelijks meer voor. 
De overheid en maatschappelijke organisaties gaan 
ervan uit dat iedere burger toegang heeft tot het 
Internet en over de vaardigheden beschikt om met 
digitale informatie om te gaan. Al met al kan men, 
als het gaat om de digitalisering van de (informatie)
maatschappij spreken van een geslaagde en goed-
deels voltooide innovatie. 

Karaktertrek 3 
Informatie is een sociaal fenomeen
 Informatie was altijd al een sociaal verschijnsel, 
omdat er zonder samenleving geen informatie be-
staat (behalve in strikt fysische en biologische zin). 

cale veranderingen moeten we wel heel overtuigend 
bewijs aandragen. En dan nog kunnen we er rede-
lijkerwijs van uitgaan dat er zich in de tussentijd 
minstens één incident zal voordoen dat alles weer 
anders maakt.

De informatiemaatschappij in 2013
In de context van het project ‘De informatieschap-
pij in 2013’ is het interessant om op te merken dat 
de kwalificatie ‘informatie’ in feite overbodig is: de 
informatiemaatschappij is een pleonasme want de 
maatschappij is een informatiemaatschappij. Laat 
de informatie weg en er blijft niets anders over dan 
een verzameling hongerige en wanhopige indivi-
duen. Waar ‘informatiemaatschappij’ in feite naar 
verwijst is niet de rol van informatie als zodanig, 
maar de rol van (digitale) informatietechnologie 
en de daaruit voortvloeiende digitalisering van 
informatie, toegang via netwerken, en dergelijke. 
Daarover kunnen we een paar dingen opmerken 
met betrekking tot Nederland in 2013. 

Karaktertrek 1 
Vrijwel alle informatie wordt digitaal 
geproduceerd, verwerkt, gedistribueerd 
en geconsumeerd 
 We bevinden ons in Nederland langzamerhand 
aan het einde van een ontwikkeling die al decennia 
bezig is: de vrijwel volledige digitalisering van de 
productie, verwerking, opslag en distributie van 
informatie. Zoals het begrip ‘automatisering’ al 
jaren geleden in onbruik is geraakt omdat vrijwel 
alle bedrijfsprocessen inmiddels geautomatiseerd 
zijn, raakt ook het begrip ‘digitalisering’ op de 
achtergrond nu het proces van digitalisering zijn 
voltooiing nadert. In de beroepsuitoefening is 
digitale informatie gemeengoed, in toenemende 
mate (vooral door de komst van tablets) zelfs bij 
vergaderingen, waar tot voor kort papieren docu-
menten gebruikelijk waren. Ook in de sfeer van 
persoonlijke communicatie (e-mail, sociale media), 
documentatie (foto’s, video) en cultuurgoederen 
(muziek, televisie, film) en cultureel erfgoed (musea, 
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waarop mensen aankijken tegen de digitalisering en 
het verschijnsel ‘informatiemaatschappij’ is aan het 
veranderen, met gevolgen daarvan voor hun ge-
drag. De digitalisering volgt de gebruikelijke curve 
van verwondering en afwijzing (behoudens early 
adopters) via technologisch optimisme en brede 
omarming naar verzadiging en kritische distantie. 
In die laatste fase zullen we ons in 2023 ongetwij-
feld bevinden. Een tweetal voorbeelden moet hier 
volstaan. Tot voor kort was de opvatting algemeen 
dat er aan infrastructuur weliswaar (steeds dalende) 
kosten zijn verbonden, maar dat de informatie zelf  
(in principe) gratis zou moeten zijn. Die opvatting 
verleidt zelfs brave burgers tot gedrag dat in feite 
als crimineel moet worden aangemerkt, zoals grove 
schending van het auteursrecht. Deze opvatting 
wordt in de hand gewerkt doordat het gangbare 
verdienmodel, dat gebaseerd is op advertenties, 
de kosten voor de gebruiker onzichtbaar maakt. 
Maar we zien nu al een zekere kentering, waarbij 
men het betalen voor digitale informatie als nor-
maler gaat beschouwen (vergelijk de betaalmuren 
bij kranten, betaalde streaming-abonnementen, de 
aldoor stijgende verkoop van e-books, e.d.). Deze 
trend wordt mede bevorderd door een behoefte aan 
meer kwaliteit (niet alleen van de informatie, maar 
ook van aanvullende diensten, beveiliging e.d.) en 
door zorgen om privacy. Want in het ‘gratis’-model 
op basis van advertenties betaalt men wel degelijk, 
namelijk met gegevens over identiteit en gedrag. 
Daar komt nog bij dat ook de advertentiemarkt 
zijn grenzen kent, en die zouden in 2023 heel goed 
al bereikt kunnen zijn. Een keerzijde van deze 
ontwikkeling is overigens wel dat kwalitatief  goede 
informatie voorbehouden blijft aan hen die ervoor 
kunnen betalen. De nivellerende effecten van de 
digitalisering nemen af. In 2023 is het verschil tus-
sen informatie-rijk en informatie-arm groter dan in 
2013. Een tweede verandering in de perceptie van 
de informatiemaatschappij komt doordat die maat-
schappij zijn onschuld kwijt is. Men ervaart dat het 
Internet minder open en vrij is dan gedacht; com-
mercialisering en betaalmuren krijgen de overhand, 

onderdeel van de trend naar het verdwijnen van de 
middenklasse als geheel door automatisering en 
robotisering. 

Trend 3 
Grenzen komen in zicht
 Wat we nu al zien, en wat in 2023 veel zichtbaar-
der zal zijn, is dat er grenzen zijn aan de digitali-
sering. Dat geldt voor de mogelijkheden (vooral 
in termen van functionaliteit, complexiteit, pro-
bleemoplossend vermogen), maar zeker ook voor 
de behoeften van gebruikers aan functionaliteit, 
snelheid, resolutie, opslagcapaciteit, e.d. In veel 
gevallen geldt ‘genoeg is genoeg’; verbeteringen in 
snelheid en resolutie zijn bij normaal gebruik nau-
welijks meer waarneembaar, voor iedere toepas-
sing is er al een app, in de cloud is opslagcapaciteit 
vrijwel onbeperkt beschikbaar, voor de meeste 
mobiele toepassingen is 3G voldoende. Er treedt 
een verzadiging op, zeker in de consumenten-
markt, als iedereen smartphones en tablets bezit, 
een WiFi-verbinding, mediaspeler en HD-televisie. 
Uiteindelijk leidt dat ertoe dat innovatie minder 
gericht wordt op nieuwe technologie en men zich 
meer richt op kostenverlaging, energiebesparing en 
dergelijke. Een volgende grens betreft de hoeveel-
heid informatie. De hoeveelheid informatie die 
wordt geproduceerd, wordt problematisch: men 
maakt meer foto’s dan men ooit kan bekijken. Er is 
ook een toenemend besef dat volledige archivering 
zinloos is, en dat men over moet gaan tot (automa-
tische) selectie en sampling. Een andere grens die in 
zicht komt, is een ecologische. Het energieverbruik 
(met name van datacentra) en de milieuvervuiling 
door productie en afval van IT-apparatuur worden 
problematisch. De behoefte aan ‘groene’ it neemt 
toe en wordt een belangrijke – waarschijnlijk rem-
mende – factor bij de verdere digitalisering.

Trend 4 
Percepties veranderen
 De betekenis van digitalisering voor de samenle-
ving is onderhevig aan her-interpretatie: de manier 
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Verenigde Staten last te krijgen van de wet van de 
remmende voorsprong en verliezen zij hun positie 
als technologische (en daarmee ook economische) 
grootmachten aan met name Azië. Die trend zet 
zich door in de jaren tot 2023. In dit alles is er 
door de globalisering weinig ruimte voor lokale 
ontwikkelingen en initiatieven. We worden steeds 
afhankelijker van wat er gebeurt op nationaal of 
internationaal niveau. Die internationale ontwikke-
lingen spelen zich steeds meer af binnen specifieke 
domeinen (bedrijfssectoren, wetenschappelijke 
disciplines, consumentenactiviteiten) waarbij de rol 
van natiestaten en hun samenwerkingsverbanden 
verder afneemt.

Trend 2 
Digitalisering verandert de positie van 
de burger 
 Uiteraard zien we in de komende jaren verder-
gaande digitalisering, mobilisering en synchroni-
satie en replicatie van werk- en sociale omgeving 
op mobiele apparaten. Een belangrijk gevolg 
is empowerment van de gebruiker in zijn rol als 
burger, consument en werknemer. Door de digi-
talisering kunnen burgers netwerken vormen en 
initiatieven ontplooien die zich onttrekken aan 
beleid en controle door de overheid. Als consument 
kan de burger zich kritischer opstellen bij zijn 
keuzes (vergelijkingssites) en zich beter organise-
ren (Groupon). Werknemers kunnen hun eigen 
‘architectuur’ bepalen (bring-your-own, it als com-
modity in de cloud) en meer zelf  bepalen hoe zij hun 
werkomgeving inrichten (het ‘Nieuwe Werken’). 
De positie van de organisatie als focal point van 
arbeid wordt daardoor verzwakt, en daarmee de 
verantwoordelijkheid van het management voor 
het werk dat verricht wordt. De professionaliteit, 
verantwoordelijkheid en organisatorische vaar-
digheden (inclusief  de IT-vaardigheden) van zij 
die (nog) werken, nemen toe. Kwaliteiten die voor-
heen voorbehouden waren aan de middenlagen 
van de organisatie, worden nu gemeengoed bij de 
lagere echelons. De middenlagen verdwijnen, als 

van die hoeveelheden informatie is nog niet eens het 
grootste probleem. Veel meer zorgen zijn er over 
de opslag ervan, met name voor de lange termijn. 
De feitelijke kosten en de milieubelasting nemen 
toe, terwijl het rendement afneemt naarmate de in-
formatie langer wordt bewaard: bij gelijkblijvende 
opslagkosten daalt de kans op gebruik; de kosten 
per gebruik nemen daardoor toe.

Enkele trends en hun gevolgen
Uit het voorgaande blijkt wel dat het lastig is om 
de informatiemaatschappij anno 2013 te beschrij-
ven als status quo; er is rondom het thema ‘digitale 
informatie’ nog zoveel in beweging dat het vrijwel 
onvermijdelijk is om ook de huidige situatie te be-
schrijven in termen van ontwikkelingen en trends. 
In het volgende geven we nog een aantal belangrijke 
trends aan. 

Trend 1 
Geen ‘revolutionaire’ veranderingen 
 De wereld ontwikkelt zich in het algemeen re-
latief  langzaam. Tien jaar is een korte periode. 
Er bestaat altijd de kans dat zich binnen die tien 
jaren een (technologisch) fenomeen voordoet dat 
uiteindelijk de wereld op zijn kop zal zetten. Maar 
zo’n fenomeen kunnen we niet voorspellen, en als 
dat zich voordoet, is er weinig kans dat de impact 
ervan op een termijn van enkele jaren al op grote 
schaal voelbaar zal zijn. We kunnen er daarom 
van uitgaan dat er zich in de periode tot 2023 geen 
revolutionaire ontwikkelingen zullen voordoen, en 
de samenleving van dan redelijk te verklaren is uit 
wat we nu om ons heen zien. Een ander gegeven is 
dat de grote technologische innovaties zich al de-
cennia geleden hebben aangekondigd. Al geruime 
tijd bepalen we ons tot aanpassing, verfijning en 
verdere doorvoering van die innovaties zonder dat 
er echt nieuwe bijkomen. Alleen op een beperkt 
aantal terreinen (spraakherkenning, intelligente 
robots) valt nog substantiële winst te behalen. De 
wereld verandert, maar wereldschokkend zijn die 
veranderingen niet. Verder beginnen Europa en de 
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en dergelijke voor de burger. Er is in 2023 bij de 
burger een groter besef van dit spanningsveld 
dan nu, het maatschappelijk verzet tegen een ‘Big 
Brother’-overheid is sterk toegenomen. Dit span-
ningsveld uit zich in politieke tegenstellingen. De 
belangrijkste rol voor de overheid is om enerzijds 
de eigen digitalisering op orde te krijgen, en ander-
zijds in het hierboven beschreven spanningsveld 
nadrukkelijk de kant van de burger te kiezen om de 
eigen legitimiteit niet te verliezen.

Tot slot
Ondanks alle ontwikkelingen draait de wereld in 
2023 gewoon door en leiden mensen hun leven min 
of meer zoals altijd. De maatschappelijke gevolgen 
van de beschreven trends worden op den duur de 
werkelijkheid van alledag. In het gewone leven zijn 
vrede, veiligheid en de economie van groter belang 
dan de beschikbaarheid van breedband-internet. In 
de perceptie van veel mensen heeft de digitalisering 
niet alleen gemak en plezier gebracht, maar ook 
risico’s en ongemak. Het (al bestaande) wantrou-
wen tegen technocratie en globalisering is verder 
toegenomen. In een op efficiency en commercie ge-
richte virtuele wereld waarin men de controle over 
zijn eigen identiteit dreigt te verliezen, ontstaat een 
behoefte aan kleinschaligheid, lokale, sociale acti-
viteiten, particuliere initiatieven, face-to-face com-
municatie: café, bioscoop, leeszaal en buurtwinkel. 
Ook dat is een trend voor 2023.

Bronnen

  Ik baseer me in dit stuk niet op specifieke bronnen, 
maar op het vele dat ik in de afgelopen jaren heb 
gelezen, waargenomen en besproken, en verder 
(uiteraard) op mijn eigen opvattingen. Ik roer in kort 
bestek heel veel zaken aan; voor ieder daarvan zijn 
talloze achtergrondbronnen aan te wijzen. Die alle 
noemen zou een overdaad aan voetnoten opleveren. 
Ik heb daarom afgezien van bronverwijzingen in 
de tekst. De inleiding is onder andere gebaseerd op 

tijdig hebben weten te manifesteren in het digitale 
domein. Hiermee is tevens aangegeven wat anno 
2013, met name voor organisaties die zich richten 
op de lokale (Nederlandse) markt, de aangewezen 
weg is.

Highlight 2 
Onderwijs
 Het gebruik van digitale hulpmiddelen is toege-
nomen, zowel op het gebied van content (digitale 
leermiddelen) als distributiekanalen. Er is een 
markt ontstaan voor grote, vooral internationale 
content-leveranciers, zoals Harvard en mit. Voor 
Nederlandse initiatieven op dit terrein zijn er min-
der mogelijkheden, omdat instellingen voor hoger 
onderwijs er niet in slagen intensief  op nationaal 
niveau samen te werken en hun afzonderlijke 
identiteiten op te geven. Daarom zoekt men liever 
per discipline aansluiting bij internationale initia-
tieven. Ondanks (of wellicht zelfs als gevolg van) 
een toenemend aanbod van digitale leermiddelen 
via het Internet is er grote behoefte aan een sociale 
leeromgeving, met directe contacten met docenten 
en medestudenten. Het gevolg is een toename van 
blended learning binnen de gevestigde institutionele 
kaders en organisatievormen. Voor het onderwijs 
in Nederland is het verstandig gebleken niet teveel 
kaarten te zetten op een internationale positie op 
het gebied van content, en veeleer in te zetten op een 
sociale leeromgeving, die voor studenten aantrek-
kelijker is dan een puur virtueel onderwijssysteem.

Highlight 3 
Overheid
 Na tal van mislukkingen is de overheid uiteinde-
lijk terughoudender geworden met grootschalige 
IT-projecten als oplossing van maatschappelijke 
problemen. Wel vindt communicatie met en dienst-
verlening aan de burger in 2023 voor zover als 
mogelijk is langs elektronische weg plaats. Er blijft 
een spanningsveld bestaan tussen de behoefte aan 
registratie en controle door de overheid enerzijds, 
en de risico’s van privacy-aantasting, identity theft 
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om de manier waarop wij met de digitalisering 
omgaan en er vorm mee geven aan de samenleving. 
In die samenleving wordt informatietechnologie 
minder een issue; informatiepolitiek is van veel 
groter belang. Dit is relatief  nieuw, en deze trend 
zal zich in het komende decennium steeds sterker 
manifesteren.

De informatiemaatschappij in 2023
In het voorgaande is al veel gezegd over de ontwik-
kelingen in de periode naar 2023 toe. Daarmee is 
in zekere zin de situatie in 2023 al beschreven, want 
dat jaar zal niet veel afwijken van de jaren die eraan 
vooraf gaan. We volstaan daarom nu met enkele 
highlights met betrekking tot de sectoren economie, 
onderwijs en overheid.

Highlight 1 
Economie
 De globalisering en digitalisering van het econo-
misch verkeer is in 2013 al zo ver gevorderd dat er in 
2023 geen ingrijpende macro-economische veran-
deringen als gevolg van digitalisering zichtbaar zijn. 
Op micro-niveau zijn de gevolgen – die overigens 
nu al zichtbaar zijn – veel groter. Die gevolgen doen 
zich vooral voor in de relatie tussen consument en 
leverancier / dienstverlener en hebben invloed op 
de organisatievorm of zelfs het bestaansrecht van 
leveranciers en dienstverleners. Zo zijn als gevolg 
van elektronisch bankieren lokale bankkantoren 
uit het straatbeeld verdwenen. Ook zijn hele winkel-
segmenten verdwenen dan wel kleiner geworden en 
functioneren zij meer als showroom en afhaalpunt 
dan verkoopruimte. In het algemeen geldt dat veel 
goederen of diensten die elektronisch besteld en 
digitaal of fysiek bezorgd of afgehaald kunnen 
worden geen of in ieder geval minder en kleinere 
vestigingen nodig hebben. Naast banken en winkels 
geldt dit ook voor apotheken, gemeentelijke loket-
ten, bibliotheken en archiefdiensten. Uiteraard 
zijn er in deze ontwikkeling, economisch gezien, 
winnaars en verliezers. Verliezers zijn zij die op te 
kleine of lokale schaal opereren, of die zich niet 

overheidsregulering neemt toe en er is sprake van 
cybercriminaliteit en bedreiging van de persoon-
lijke levenssfeer. Vrijwel dagelijks lezen mensen 
over incidenten als virussen, hacking, de diefstal 
van privacygevoelige gegevens en identiteitsfraude. 
Tegelijkertijd realiseren mensen zich dat er vrijwel 
volledige profielen van hun handel en wandel overal 
in de cloud rondzwerven zonder dat men er enige 
greep op heeft. Dat leidt tot cyberangst met als 
gevolg een toenemende terughoudendheid bij het 
gebruik van digitale media. De digitale revolutie 
verandert van zegen in zorg.

Trend 5 
Informatie wordt een politieke zaak
 De digitalisering blijkt allesbehalve waardevrij 
te zijn. Dat vertaalt zich, zoals hierboven al werd 
geconstateerd, in een toenemende politisering van 
het informatiedomein. Misschien is de opkomst 
van informatie als politiek thema de belangrijkste 
reden waarom men onderhand van een informa-
tiemaatschappij mag spreken. De redenen waarom 
deze politisering zich voordoet, zijn velerlei. Aan 
de ene kant komt het door de rollen die de overheid 
kiest binnen de samenleving. De mate waarin de 
overheid digitalisering benut voor controle en voor 
het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen wordt 
onderdeel van politieke stellingname en debat. Aan 
de andere kant zijn er allerlei commerciële belangen 
waarvoor de digitalisering aanpassing van wetge-
ving nodig maakt. Denk bijvoorbeeld aan merken-
recht, auteursrecht, databankwetgeving, e.d. Er zijn 
ook sociale fenomenen (vrijheid van meningsuiting, 
pestgedrag onder jongeren, kinderpornografie) 
waar de politiek een oordeel over kan hebben. 
Verder zien we dat de digitalisering gevolgen heeft 
voor de relaties tussen staten onderling (e-spionage, 
cyber-warfare, vrijheid van internationaal dataver-
keer) en dus een rol gaat spelen in de internationale 
politiek. Dit alles maakt dat veel onderdelen van 
het politieke discours te maken hebben met aspec-
ten van digitalisering en met de samenleving als 
informatiesamenleving. De discussie gaat met name 
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het standaardwerk over innovatie: E.M. Rogers, 
Diffusion of innovations (New York: Free Press, 
2003) en het werk van Wiebe Bijker, o.a. Of bicycles, 
bakelites and bulbs: towards a theory of sociotechnical 
change (Cambridge, MA: MIT Press, 1995). Voor 
de genoemde kwantiteiten zijn talloze actuele 
bronnen te vinden op het Internet. Voor de gevolgen 
van technologie voor de middenklasse, zie de vele 
bijdragen van Paul Wiseman en Bernard Condon 
op het Web. Over het groeiende wantrouwen tegen 
technocratie en globalisering, zie: Daniel Innerarity 
The future and its enemies: in defense of political 
hope. Cultural memory in the present (Palo Alto, CA: 
Stanford University Press, 2012).
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Introductie
‘Future Shock’ en ‘Third Wave’, Alvin Toffler’s boe-
ken uit de jaren ‘70-’80, waren mijlpalen. Hij gaf 
toen al de richting aan van de maatschappij waarin 
we ons vandaag de dag bewegen. Terugkijkend was 
dat een enorme prestatie.

Het is voor ons natuurlijk schier onmogelijk om 
maar in de buurt te komen van een dergelijke be-
schouwing. We zitten middenin de bewegingen zelf. 
En we zijn bijziend. Dat doet er niet aan af dat we 
allen werken met een bepaalde visie in ons hoofd. 
We kijken vooruit en willen daarbinnen bepaalde 
doelen realiseren. Ieder van ons kiest een richting, 
en we werken daaraan stap voor stap. Wat we doen 
is vooral gebaseerd op wat we direct aan ontwik-
kelingen voor ons zien. Het is mooi om nu eens wat 
verder proberen te kijken, naar de meer of minder 
bewuste ‘stip op de horizon’.

Een mens blijft een mens
Wat we nu direct meemaken zijn een aantal ont-
wikkelingen die voor iedereen zichtbaar zijn. De 
kranten staan er vol van. Alles wordt mobieler, we 
werken meer en meer in de cloud en het zal vanzelf-
sprekend zijn om straks overal bij te kunnen, op 
elke plaats, op elk tijdstip. De recente ‘ver-apps-ing’ 
van de wereld, met de opkomst van de iPhone en 
vooral de iPad-achtigen, heeft daaraan een grote 
impuls gegeven. Het is niet te onderschatten in 
welke richting van denken deze apps, kleine toepas-
singen met programma en data ineen, ons denken 
stuurt. Met alles wat we om ons heen zien en wat er 
geschreven wordt, is het geen verrassing als we mo-
gen verwachten dat we straks verreweg de meeste 
informatie digitaal distribueren en tot ons nemen. 
Maar dat maakt de mens-tot-mens contacten niet 
minder belangrijk. Kennis opdoen komt maar deels 
door lezen en zien. We zijn gebouwd op het werken, 
denken en leren met al onze zintuigen. Het kern-
punt is: er gebeurt ongelooflijk veel en dat zal onze 
leven sterk beïnvloeden. Maar een mens blijft een 
mens, en alle stromen zijn ondersteunend aan hoe 

We gebruiken de begrippen data (gegevens), in-
formatie en kennis nog wel eens door elkaar. Data 
zijn de gegevens, die op zichzelf  niets betekenen. 
Het zijn getallen en symbolen. Ze worden pas 
informatie als de gegevens een samenhang en bete-
kenis hebben voor de ontvanger. Kennis gaat veel 
dieper. Het is het vermogen om de informatie in 
een context te zetten en te beoordelen. Computers 
werken met data en kunnen deze (bewerkt) pre-
senteren. Wij mensen maken er informatie van.

Als we het over de informatiesamenleving hebben, 
dan gaat het wat mij betreft dus om zowel de hoe-
veelheid data als over wat wij er als informatie mee 
kunnen doen.

Als we spreken over de data en informatie die in 
zulke hoeveelheden op ons afkomt, dan hebben we 
het over verschillende typen. Je hebt over de data 
die apparaten met elkaar uitwisselen. Daarvan 
maken de vele besturingselementen gebruik. Maar 
in deze categorie reken ik gemakshalve ook bij-
voorbeeld de uitwisselingsprotocollen. Denk bij-
voorbeeld aan wat Bluetooth aan mogelijkheden 
heeft geboden in de koppeling tussen apparaten.

Er is een tweede categorie die ik gemakshalve 
maar even gedragsinformatie doop. Deze regis-
treert allerhande momenten. Wie ben je? Wat doe 
je? Waar ben je? En dat geldt ook voor voorwer-
pen en ketens. Deze ‘onbewuste’ informatie levert 
een onderstroom aan data waarmee veel maat-
werktoepassingen mogelijk worden.

Daarenboven zetten we dan als derde categorie de 
door ons toegevoegde bewuste informatie en ken-
niscomponenten. Dat gaat dan van het toevoegen 
van foto’s als het schrijven van mededelingen en 
teksten in de sociale media. Deze drie categorieën 
lopen door elkaar. Of in ieder geval: ze beïnvloe-
den elkaar sterk. 

Dirk Houtgraaf is (gedrags)bioloog en strategisch marketeer.  
Hij heeft onder meer gewerkt voor het Noorder Dierenpark,  
het Wereld Natuur Fonds, de nieuwe digitale infrastructuur  
van de openbare bibliotheken en – vooral – Naturalis. Vandaag  
de dag werkt hij voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
aan het realiseren van een digitale infrastructuur voor erfgoed. 
Zijn interesse voor businessmodellen ontstond aan de Erasmus 
Universiteit, waarna hij zich heeft toegelegd op not for profit 
organisaties en de mogelijkheden die de informatiesamenleving 
en de digitalisering deze organisaties biedt.
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combinaties komen. Dat doen niet de instellingen, 
maar dat gebeurt door de bemoeienis van vrijwil-
ligers en door de creatieve industrie. 

Driver 6 en 7  
Globalisering en lokalisering
 De globalisering van onze economie is een 
feit waar we moeilijk nog om heen kunnen. 
Tegelijkertijd ontstaan er tegenbewegingen. De op-
komst van kleinschalige burgerinitiatieven, de mo-
gelijkheid om auto’s te huren van buurtbewoners, 
de aandacht voor immaterieel erfgoed en lokaal 
geproduceerd voedsel, geschiedschrijving van fami-
lies en gemeenschappen: het zijn nog speldenprik-
ken op het grote geheel, maar ze staan wel voor een 
autonome beweging. 

Driver 8 
Onderhuidse veranderingen in technologie
 Veel van de huidige veranderingen komen voort 
uit directe veranderingen in de communicatie- en 
webbased initiatieven. Hoe belangrijk ook, de 
onderhuidse veranderingen die de nieuwe tech-
nologieën bieden zijn uiteindelijk ingrijpender. 
De miniaturisering, sterkere rekenkracht, nieuwe 
intra-apparaat communicatietechnieken en de 
steeds lagere kosten, het maakt dat we in alle ap-
paraten technologie ingebouwd krijgen. Dat maakt 
aansturing en uitlezing op afstand mogelijk. Er 
zijn legio voorbeelden. Een mooi voorbeeld is de 
opkomst van DNA-technologieën. Of bijvoorbeeld 
de recente uitwerking van alle biochemische proces-
sen in ons lichaam, waarvan een enorme impact op 
onze medische industrie verwacht wordt. Deze zijn 
mogelijk gemaakt door nieuwe apparaten, louter 
gebaseerd op nieuwe technologie. De beschikbaar-
heid was de drijver achter nieuw onderzoek, wat 
behalve toepassingen ook op zijn beurt weer tot 
nieuwe apparatuur en technologieën en algoritmes 
leidde. Een vliegwiel. Behalve dat het leidt tot veel 
meer kennis over onze gezondheid, maakt het ook 
de tracking en tracing in onze voedselindustrie mo-
gelijk, verbeterde CSI-achtige opsporingstechnie-

Driver 1, 2 en 3 
Informatie is macht: automatische 
systemen en ‘embedding’
 Een belangrijke driver is het gegeven dat infor-
matie nog steeds macht genereert. Hoe meer we 
als organisatie weten van consumenten en nieuwe 
mogelijkheden, hoe beter onze organisaties met 
nieuw of aangepast aanbod op maat kunnen 
komen. Gecombineerd met de driver van sterke 
gecombineerde opgeschaalde administratieve 
systemen ontstaat er een wereld aan nieuwe moge-
lijkheden. En de combinatie met een derde driver, 
meer rekenkracht, slimme algoritmes en in syste-
men ingebouwde technologie, maakt een wereld 
aan nieuwe informatie beschikbaar. En als dan alles 
open ter beschikking komt en slimme individuen en 
de creatieve industrie er zich mee gaan bemoeien… 
Ook hebben ook burgers veel meer macht. Kwalijke 
praktijken van fabrikanten of misstanden in landen 
komen snel in de openbaarheid. En ook hier geldt 
de macht van het getal. Op Nederlandse schaal: 
de ‘plofkip’-actie heeft velen gemobiliseerd en ons 
ongenoegen is gemakkelijk geuit. Dat heeft effect. 
Als zelfs de topman van ah zich publiekelijk moet 
verdedigen, dan is er wel een snaar geraakt.

Driver 4 en 5 
Verbinden en semantische netwerken
 Een belangrijke toevoeging om meer data te 
kunnen verbinden, komt voort uit de opmars van 
semantische technologieën. Dat gaat verder dan het 
organiseren, vinden en combineren van gelijksoor-
tige betekenissen. In de erfgoedsector bijvoorbeeld 
ontstaat er een wereld van verbonden gegevenssets, 
niet in het minst door het gecombineerde werk 
van tienduizenden vrijwilligers en crowd sourcing-
technieken. Wil je weten waar welke monumenten 
beschikbaar komen voor herbestemming, met een 
wereld aan achtergrondinformatie, beelden, oude 
krantenartikelen, combinaties van gelieerde ge-
schiedenissen van bewoners en gebruik, dan is dat 
straks mogelijk. En zodra deze gegevenssets ‘open’ 
beschikbaar komen, zullen er ook geheel nieuwe 
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de flexibiliteit (mass customatization) enorm toe-
genomen, de plaats van productie anders, maar de 
essentie blijft. En waar we niet zo lang geleden op 
kantoor papier schoven van bureau naar bureau, de 
helpdesk bestond uit eigen medewerkers, werken we 
straks nog steeds in ketens, maar nu in workflows en 
met sterk geautomatiseerde systemen. Dat werken 
kan in toenemende mate tijd- en plaats-onafhanke-
lijk. Ook al zullen videosystemen (skype, lynch of  
iets anders) de gereguleerde informatie-uitwisseling 
sterk vergemakkelijken, de koffieautomaat is en 
blijft een niet te missen plaats. Onze menselijke 
behoefte blijft en we willen en moeten ook geregeld 
samen zijn. En dan ook omdat we daar nu eenmaal 
veel uitwisselen en daar de grondstof voor nieuwe 
invalshoeken opdoen. Dat nu bijvoorbeeld Yahoo 
de discussie over thuiswerken weer geopend heeft is 
een voorbode.

Nu wil ik allesbehalve beweren dat onze samen-
leving niet op z’n grondvesten zal schudden. De 
bijkomende effecten zijn immens. Wat ik beweer is 
dat onze basisbehoeften gelijk blijven, maar dat de 
middelen waarmee we ze invullen totaal verande-
ren. En ook de manier waarop bedrijven daaraan 
tegemoet komen, en de manier waarop ze hun 
werkprocessen en verdienmodellen inrichten. Er is 
geen plaats – thuis in onze familie, met vrienden, 
ons werk, leren en vermaken – waar we niet de con-
sequenties zullen zien en ondergaan.

De belangrijkste drivers
De motor achter de veranderingen zijn niet zozeer 
de trends, maar een aantal autonome drivers. Zij 
geven de push. Die drivers maken het mogelijk om 
de invulling van ons leven te veranderen. Het zijn 
vervolgens de trends, de belangrijke bewegingen 
die voor ons van belang zijn, die de pull genereren. 
Zij geven de richting aan waar we ons naar toe be-
wegen. En die trends zijn zowel herkenbaar bij ons 
als consumenten als bij de organisaties en bedrijven 
waarin we werken.

we ons als mensen gedragen. Zijn basisbehoeften 
blijven gelijk. De manier waarop we daaraan tege-
moet komen verandert op een aantal terreinen wel-
iswaar stevig, maar niet de redenen waarom we dat 
doen. Een paar voorbeelden om dat te illustreren.

Mijn zus was vroeger niet van de telefoon af te 
slaan. Urenlange gesprekken met vriendinnen. 
Haar dochter is nu niet weg te krijgen van de so-
ciale media. En ook al is het uitgaan in de twee 
generaties niet veranderd – evenals alle te bespreken 
perikelen met vriendjes – mijn nicht is nu wel con-
stant bereikbaar voor berichtjes van vriendinnen en 
vrienden. De basisbehoefte van pubers om in een 
intensief  contact met een vriendengroep hun leven 
vorm en richting te geven is onveranderd. Ook de 
essentie van wat besproken wordt is gelijk. De vorm 
daarentegen is totaal anders. En ook het aanbod 
en het verdienmodel. Waar vroeger alleen de ptt 
profiteerde, op basis van abonnementen en gebruik, 
nu zijn het vele organisaties die om haar klandizie 
concurreren en het zijn het vooral advertenties die 
de inkomstenstroom genereren.

Geld is en blijft de manier waarop we producten en 
diensten uitruilen. Dat ging vroeger geheel analoog, 
van loonzakje tot postgirorekeningen en banken, 
met het betalen van cash geld. In toenemende mate 
wordt onze pinpas (of mobiel of wat daar ook voor 
in de plaats komt) het medium waarmee we onze 
uitruil organiseren. Maar uitruilen blijven we. Wat 
we doen met ons geld is ook niet anders. We kopen 
om ons in leven te houden, op te doffen, wijzer te 
worden, te vermaken. De manier waarop we kopen 
wordt meer en meer online, maar de behoefte om 
samen te kopen, samen te zijn en te bespreken en 
beoordelen blijft. Het aantal winkels neemt af, 
maar de overblijvende winkels worden daarom 
meer en meer plaatsen van beleving. Winkelen 
wordt ook een vorm van uitgaan. Waar we ooit aan 
een lopende band (of lange werktafels) produceer-
den, gebeurt dat straks nog steeds. De mensen zijn 
vervangen door automaten en een enkele operator, 
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ook willen weten waar ons voedsel vandaan komt. 
Deze voorzieningen op maat zijn een belangrijke 
pull factor, die industrieën en consumenten stuurt. 
Het effect is ook dat we een aantal diensten decen-
traler kunnen organiseren. Vergelijk het met de 
opkomst van huis- of buurtnetwerken in de energie-
voorziening. Dat zal ook mogelijk blijken voor veel 
diensten. En daar komt vraag en dus aanbod voor.

Trend 3 
Authenticiteit
 Het begon met slow food en nu de terugkeer 
naar ambachtelijke en streekproducten. We zien de 
hernieuwde aandacht voor oude tradities en imma-
terieel erfgoed. De opkomst van buurtinitiatieven 
en verhuur van spullen (van auto’s via snappcar tot 
gereedschappen en apps voor buurtzorg). En er zijn 
tienduizenden vrijwilligers actief  in de geschied-
beleving van hun lokale leefgemeenschap. Het zijn 
kleine bewegingen, maar het geeft aan dat waar 
we globaliseren en ‘europeaniseren’, gemeenten en 
provincies fuseren, we ook terugkeren naar lokale 
gemeenschappen en een ambachtseconomie. Ik 
heb het al eerder genoemd als driver, maar mijn 
verwachting is dat we het straks ook zo willen en 
daarmee een belangrijke ‘trekkracht’ oplevert die 
aanbod stuurt. Een tweede parallelle beweging is 
die van ‘beleving’ naar ‘authenticiteit’. We willen 
meer en meer eerlijke producten en producten of 
ervaringen met een verhaal. We willen ook onze 
ervaringen delen. En we vertrouwen meer op de 
verhalen van burgers dan van overheden of bedrij-
ven. Beide bewegingen ‘trekken’ de ontwikkelingen 
in onze (digitale) informatiesamenleving. Of het 
grote bewegingen worden is een reële vraag. Maar 
het kleurt de ontwikkelingen sterk. 

De informatiemaatschappij in 2023
Toekomstontwikkeling 1 
Economie
 Onze economie is in 2023 weliswaar drastisch 
anders georganiseerd, en tegelijkertijd is de kern 
gelijk gebleven. We hebben het bijvoorbeeld nog 

Het is even nodig het begrip businessmodel wat te 
verduidelijken. Een businessmodel beschrijft alle 
structurele, samenwerkende componenten waar-
mee een bedrijf  zijn strategie uitvoert of operati-
onaliseert. Dat betekent dat het veel meer omvat 
dan alleen het verdienmodel (‘de manier waarop je 
je geld verdient’). Het omvat bijvoorbeeld ook de 
organisatie van de distributiekanalen, het partner-
netwerk, de cruciale organisatiesystemen (proces-
sen), de waardepropositie, de kerncompetenties, 
en nog een ruim tiental.

De meeste bedrijven in een bedrijfstak opereren op 
een vergelijkbare manier. Een warenhuis, muziek-
maatschappij, educatieve uitgeverij, modemerk,… 
neem een aantal voorbeelden en je ziet dat de 
onderlinge verschillen zitten in een positionering 
en productaanbod, maar meestal niet in een in-
grijpende verandering in één van de componenten.

In het afgelopen decennium zijn er echter een 
aantal volstrekt nieuwe organisaties met nieuwe 
businessmodellen opgestaan. Deze hebben hun 
bedrijfstak totaal op z’n kop gezet. Denk aan 
Amazon.com (in Nederland Bol.com), EasyJet, 
iTunes en nu YouTube / Spotify, Google, Skype, 
Facebook / Whatsapp / Twitter, de opkomst van 
Zalando.

Bij deze bedrijven zijn er één of twee componen-
ten van het businessmodel ingrijpend veranderd 
– en daarvan afgeleid zijn alle overige elementen 
daarop aangepast. Een dergelijke compleet nieuwe 
marktbenadering heeft het in zich om een bedrijfs-
tak volledig op de schop te nemen. De eerste in-
treder heeft veelal een groot concurrentievoordeel, 
waardoor bedrijven een sterke nadruk leggen op 
de zoektocht naar nieuwe businessmodellen.
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De drie belangrijkste trends
Trend 1 
Nieuwe businessmodellen
 Een van de in mijn ogen belangrijkste trends is 
de zoektocht naar nieuwe businessmodellen. En 
het zijn naar mijn stellige overtuiging de nieuwe 
businessmodellen, de nieuwe marktbenaderingen 
met een geheel nieuw aanbod en middelen voor 
onze bestaande behoeften, die zo’n impact hebben. 
Hierdoor gaan bedrijfstakken geheel op de schop 
en komen er nieuwe vormen van aanbod. En voor 
alle duidelijkheid: de sterke technologische vooruit-
gang is een onderliggende driver. Het biedt de mo-
gelijkheden. De vernieuwing zit hem echter vooral 
in de manier waarop met de informatie gewerkt en 
deze door systemen gebruikt wordt.

Trend 2 
Personalisering en decentralisatie
 Het feit dat alle apparaten steeds slimmer worden 
(lees: met slimme aansturing én data-opslag) maakt 
dat tracking en tracing mogelijk wordt. Van voor-
werpen, dieren, voedsel. En ook van ons gedrag. En 
hoe meer datasets en netwerken verknoopt raken, 
hoe nauwkeuriger deze tracking en tracing wordt. 
Een belangrijk voordeel voor ons is dat we ons aan-
bod meer ‘op maat’ kunnen krijgen. Dat gebeurt al 
door de cookies, waardoor we bijvoorbeeld adver-
tenties krijgen die geënt zijn op onze webgedrag, of 
Bol.com die ons aanbevelingen doet. En we kunnen 
voorwerpen nauwkeurig gaan volgen. Of weten 
waar ze precies opgeslagen zijn. Alles volledig ge-
automatiseerd overigens. Maar we kunnen ook nu 
online bij al onze financiële gegevens, straks bij één 
overheidsloket, onze medische historie is vastge-
legd, en we kunnen alles wat we willen vastleggen 
via apps. Het gaat vaak nog wat klunzig, maar de 
ontwikkelingen gaan razendsnel. Mijn verwachting 
is dat we straks ook alles op maat willen. Dat we 
verwachten dat alles direct traceerbaar is. Dat we 
alle gegevens direct onder handbereik hebben. Dat 
we op afstand in ons huis kunnen besturen of con-
troleren. Dat we via gecontroleerde DNA samples 

ken, nieuwe rassen in onze landbouw, enzovoorts, 
enzovoorts.

Driver 9 
Positionering (strategische marketing)
 De toegenomen welvaart en de opkomst van de 
industrie, heeft geleid tot een overdaad aan pro-
ducten. Er is simpelweg veel en veel meer dan we 
kunnen consumeren. Dat op zijn beurt heeft geleid 
tot een sterke toename van de marketing, zowel 
de strategische (positionering), in de operaties 
(acties) als in de communicatie (advertenties). Het 
is met name de positionering – het vinden van een 
competitieve, unieke positie – die bedrijven opjaagt 
naar nieuwe producten en mogelijkheden. Het 
gaat er minder en minder om de beste te zijn, of de 
goedkoopste. Het gaat juist om die unieke positie, 
zoals Porter al ‘lang’ geleden betoogde. Daarvoor 
zijn ook de nieuwe mogelijkheden van een geheel 
andere marktbenadering door de inzet van de tech-
nologische middelen en de daaruit voortkomende 
mogelijkheden. En dan praten we vooral ook over 
nieuwe businessmodellen.

Wild cards
 Er zijn vele onvoorspelbare ontwikkelingen. 
Sommigen daarvan zullen een grote impact krijgen. 
Riemer Knoop (zie elders in deze bundel) noemt 
ze wild cards. De iPad was zo’n ontwikkeling. Of 
beter, de ontwikkeling van de app-industrie. Dat 
heeft gemaakt dat we de traditionele websites steeds 
minder zullen gebruiken ten faveure van kleine, 
dedicated programma’s. Het is nu wachten wat de 
3D-printer ons uiteindelijk gaat brengen. Het opent 
de mogelijkheden naar (semi-)maatwerk online. En 
de technologie achter de Google bril staat voor de 
mogelijkheid van gerichte besturing en toelichtin-
gen direct waar we werken, spelen, koken, leren. 
Het zijn twee recente voorbeelden. Er zullen er nog 
vele volgen.
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Gedachten over de maatregelen  
in het hier en nu
Wat betekent dit alles voor wat we vandaag de dag 
kunnen en moeten doen? Dat is een lastige vraag. 
We kunnen de autonome bewegingen, de drivers 
en de trends, niet beïnvloeden. We kunnen wél de 
randvoorwaarden gunstig(er) maken en een aantal 
kaders aanpassen (marktmeester zijn, onderwijs en 
zorg stimuleren). De belangrijkste zijn, denk ik, de 
volgende.

Maatregel 1 
Beveiliging verankeren
 Een belangrijke factor is de beveiliging van onze 
persoonlijke gegevens. Het gaat dan niet alleen om 
privacy, maar vooral ook om de mogelijkheden 
voor cyber-criminelen om met onze gegevens ons 
leven te verruïneren, om bedrijven te ontregelen 
of plat te leggen en om onze economie te schaden. 
Dat betekent veel aandacht voor goede wetgeving, 
wellicht een aantal voorzieningen, gerichte tech-
nologieën, maar zeker ook een gecoördineerde 
Europese taskforce voor opsporing en preventie. 

Maatregel 2 
Faciliteren van een open infrastructuur 
en versoepeling van het auteursrecht
 Alle ontwikkelingen steunen op de uitwissel-
baarheid en vrije beschikbaarheid van gegevens. 
Aangezien de overheid een van de belangrijkste 
leveranciers daarvan is, direct en indirect via gesub-
sidieerde nieuwe kennis en uitingen (denk alleen 
al maar aan cultuur, media en wetenschap), kan 
ze daarin een belangrijke stoot geven door zelf  
alles ter beschikking te (laten) stellen. En daarbij 
komen nog onderwerpen als Open Access (voor de 
wetenschap) en het aanmerkelijk versoepelen van 
het auteursrecht. Hoe meer en hoe makkelijker ter 
beschikking, hoe sneller dat leidt tot nieuwe toepas-
singen. Los daarvan kunnen we als samenleving 
(dus als overheid) ook basisvoorzieningen laten 
ontstaan die de toegang sterk versoepelen. Een 
klein voorbeeld is dat veel van onze gemeenschap-

vakkennis te (be-)houden of weer op te bouwen. En 
als innovatie een drijvende economische motor is, 
dan is permanent onderwijs een must.

Toekomstontwikkeling 4 
Overheid
 Als je onze overheid beschouwt als de 
institutie(s) voor wat we als samenleving gezamen-
lijk willen organiseren en regelen, dan ontstaan er 
volop andere mogelijkheden voor de organisatie 
daarvan. De vernetwerking en de decentralisatie 
leidt bijvoorbeeld tot geheel nieuwe, gezamenlijke 
activiteiten van burgers en overheden. Natuurlijk, 
het vuil moet opgehaald, de politie georganiseerd 
en de scholen gerund, maar we zullen het meer sa-
men doen. De overheid wordt meer een marktmees-
ter met eigen diensten, dan een pure uitvoerder en 
organisator. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ge-
zamenlijk informatie uitwisselen, dat we als burgers 
deels controles uitvoeren en gegevens beschikbaar 
stellen. Daarvoor ontstaan met vallen en opstaan 
nieuwe samenwerkingsvormen. Een belangrijk deel 
daarvan is gebaseerd op de mogelijkheden van de 
nieuwe technologieën en daarop gebaseerde werk-
verbanden van onze informatiesamenleving.

Toekomstontwikkeling 5 
Erfgoed
 Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, waar ik werk, zien we de mogelijkheden 
van de informatiesamenleving met optimisme 
tegemoet. Dat is niet alleen omdat we de belangstel-
ling voor onze culturele historie nog steeds zien 
groeien, maar ook voor de enorme potentie van 
burgerparticipatie, de ontwikkelingen van nieuwe 
materialen die hergebruik van ons gebouwd erfgoed 
sterk zullen doen toenemen, de mogelijkheden voor 
integratie van (archief)kennis in ons dagelijks leven, 
enzovoorts. Naar mijn overtuiging krijgt materieel 
en immaterieel erfgoed, in de breedste zin van het 
woord, meer en meer vervlechting en dus betekenis 
in ons dagelijks leven. 
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heid, thuisbezorgdiensten via webapplicaties: het 
wordt er gemakkelijker op. Dat betekent eerder 
meer dan minder interacties, en in ieder geval veel 
meer informatie waar dan weer (deels automatisch) 
op gereageerd wordt. Voor mij is de belangrijkste 
vraag of de persoonlijke mens-tot-mens aandacht 
zich versterkt door de nieuwe technologieën. Ik 
ben geneigd te denken van wel, vooral door de 
combinatie van nieuwe technologie met de sociale 
tegenbeweging van meer aandacht voor de directe 
lokale gemeenschap. En daarmee is ook een deel 
van de angel weg te halen uit de explosief  stijgende 
kosten van de gezondheidszorg. En ja: natuurlijk 
blijven zieken- en bejaardenhuizen nodig, maar een 
deel van de zorg kan dan ook anders opgelost wor-
den. Decentraler. Daarnaast zal er een sterke op-
komst zijn van industrieën en organisaties rondom 
gezondheid, medische (thuis)technologie, voedsel 
en gerichte medicatie. De recente inzichten in onze 
persoonlijke biochemische cycli zijn bijvoorbeeld 
slechts een begin van waar al deze takken van sport 
meer of minder rechtstreeks diensten op gaan 
leveren.

Toekomstontwikkeling 3 
Onderwijs
 Het leidt geen twijfel dat digitale leersystemen 
belangrijker zijn geworden. En dat het ‘levenslang 
leren’ betekent dat we er allemaal gebruik van 
zullen maken. Dat leren en praktisch onderricht 
continue bij ons zal zijn. Het effect is dat er meer 
leercentra komen, met ruimte voor educatieve uit-
gevers en andere intermediairs, en een veel ruimer 
aanbod. En om op dat laatste terug te komen: er 
komen geheel nieuwe vormen van onderricht. Denk 
hier aan de mogelijkheden die de technologie achter 
de Google bril ons zal kunnen brengen als we deze 
inzetten voor besturing en permanent onderricht. 
Mijn gevoel is dat we op het terrein van onderwijs 
dus nieuwe wegen in gaan slaan. Dat wordt ook 
versterkt door de noodzaak ervan. Willen we eco-
nomisch mee kunnen komen, dan zullen we stevige 
aanpassingen ook nodig hebben om voldoende 

steeds over zorg, politie, wonen, voedsel, energie en 
(niet te vergeten) natuur en erfgoed. De middelen 
zijn anders, we hebben veel meer technische moge-
lijkheden, geavanceerde producten, materialen en 
productietechnieken. Niettemin we blijven onze 
menselijke behoeften vergelijkbaar invullen. En 
ook de economische krachten blijven vergelijkbaar. 
Wel zullen er een aantal grote crisissen ontstaan 
– en veel aandacht vergen – op het terrein van bio-
diversiteit, klimaat, grondstoffen, en bijvoorbeeld 
de watervoorziening. Maar ook daar komen weer 
oplossingen voor, in de zin dat het nieuwe markt-
kansen biedt. Waar we grote veranderingen in zul-
len zien is de aard en de manier van opereren van 
bedrijven. Er zullen deels andere bedrijven in de 
markten opereren met andere businessmodellen. De 
manier van werken, globaal en vernetwerkt, zal ons 
zeker in belangrijke mate beïnvloeden.

Informatie – in de brede betekenis – en innovatieve 
technieken worden belangrijker. Daarnaast zijn 
ook overigens gespecialiseerde technologische vaar-
digheden om de producten en diensten te maken en 
uit te voeren essentieel. Daarin is ook het belang 
van cocreatie en de creatieve industrie belangrijker. 
Niet dat het de overhand zal krijgen, maar het is de 
onmisbare input en katalysator voor vernieuwing. 
Of de economie van Nederland en Europa daarin 
voldoende mee kan komen is een open vraag. En 
het is een belangrijke vraag omdat het in sterke 
mate beïnvloedt hoe we werken en hoe ons sociale 
stelsel overeind kan blijven. En als je ziet dat er nu 
al een groot gebrek is aan technisch personeel, dan 
is twijfel op z’n plaats.

Toekomstontwikkeling 2 
Zorg
 Binnen de zorg blijven natuurlijk de persoonlijke 
zorg, de ‘handen aan het bed’, net zo belangrijk 
als vandaag de dag. Tegelijkertijd zijn er belang-
rijke technologische hulpmiddelen. Consultatie 
en ondersteuning via videosystemen, continue 
monitoring van aspecten van onze fysieke gesteld-
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Partners in crime
  Er zijn twee belangrijke katalysatoren van 

(veranderingen in) denken. Boeken en partners in 
crime. Van de laatste heb ik bij de rce inmiddels 
een goede groep om me heen gekregen. Maar een 
aantal gesprekspartners wil ik met naam en toenaam 
noemen omdat ik nu al vele, vele jaren gebruik heb 
gemaakt van hun denkkracht met betrekking tot dit 
onderwerp: Eelco Bruinsma, Kees Hendriks, Riemer 
Knoop, Hans Nederbragt en Michael van der Meer.

Drastisch anders, maar toch gelijk

We kunnen daar als samenleving veel meer aan 
doen dan we tot op heden doen. 

Ik wil daarbij nog apart benadrukken dat het 
daarbij niet alleen gaat om de creatieve industrie 
of diensteneconomie, maar ook om de maakin-
dustrie. Gespecialiseerde vakmensen zijn en blijven 
meer dan ooit nodig, maar moeten en kunnen 
nog veel meer ruimte krijgen voor innovatieve 
technologische toepassingen. En het onderwijs en 
permanente scholing en informatiemakelaars (een 
nieuw type bibliotheken) zijn daarin belangrijke 
basisvoorzieningen.

Bronnen
  Mijn verhaal is gebaseerd op veel lezen, studeren en 

discussiëren. Het zijn mijn overwegingen, maar ik 
wil hier wel verwijzen naar verdere literatuur. Het is 
literatuur die bij het schrijven van deze bijdrage een 
rol gespeeld heeft, maar die niet direct als referenties 
voor dit verhaal kunnen dienen. Het is meer bedoeld 
als een gids voor een verdere verdieping van mijn visie 
op businessmodels en marketing en management.
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pelijke gegevens ‘opgesloten’ zitten in leveranciers-
systemen. Deze zogenaamde vendor lock-in kunnen 
we opheffen door gerichte investeringen in gemeen-
schappelijke voorzieningen. Een klein voorbeeld 
is het werken aan een open ict infrastructuur (een 
Rijkswaterstaat voor overheidsdata). We komen 
daarbij op het terrein van faciliteren door het aan-
bieden van gemeenschappelijke voorzieningen, 
voor het initiëren van mogelijkheden voor burger-
participatie (crowd sourcing) en opheffen van blok-
kades. We hoeven niet zelf  nog actief  veel te (laten) 
maken, maar vooral zorgen voor een vrij beschik-
baar aanbod.

Maatregel 3 
Open concurrentie
 De creatieve industrie, onze technische univer-
siteiten en het midden- en kleinbedrijf  zijn belang-
rijke vernieuwers. Veel grensverleggende innovaties 
ontstaan op een kleine schaal. De ironie wil dat 
we als overheid juist deze aanbieders weinig kans 
geven. Daaraan zijn vooral de aanbestedingsregels 
debet, maar daar kunnen we wat aan doen. En we 
kunnen meer. Want veel van deze strenge regelge-
ving is voortgekomen uit kostbare ICT-projecten, 
of het nu om overschrijdingen of om mislukkingen 
gaat. We kunnen het ook anders aanpakken door 
juist veel te investeren in de kwaliteit en capaciteit 
van onze eigen initiatieven en mensen – en daarbij 
juist ruimte geven aan kleine(re), vernieuwende be-
drijven. Daarnaast is een actieve bemoeienis van de 
overheid als een goede marktmeester cruciaal. 

Maatregel 4 
Media- en technologiekennis
 Last but not least zijn wij het, als burgers, die met 
de nieuwe technologie gaan werken. Hoe beter onze 
kinderen maar ook wijzelf  geëquipeerd zijn, hoe 
beter we mee kunnen draaien in de economische 
ontwikkelingen. Dat pleit voor veel ruimte aan en 
investering in het onderwijs, in de breedste zin, om 
ons met de nieuwe mogelijkheden te laten werken. 
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De huidige informatiemaatschappij
Het project om de informatiemaatschappij van 
2023 te schetsen is uitdagend, maar door uitslui-
tend gebruik te kunnen maken van geschreven tekst 
heeft het tegelijkertijd iets ironisch. De tekstuele 
benadering vormt immers een forse inperking om 
het fenomeen dat hier centraal staat te karakterise-
ren. Het traditionele ‘beschrijven’ is een eendimen-
sionale vorm van communicatie en representeert 
de moderne informatiemaatschappij op een heel 
primitieve manier. 

De huidige informatiemaatschappij kenmerkt zich 
door een enorme diversiteit aan communicatievor-
men en communicatiemiddelen die gelijktijdig en 
vooral in combinatie worden toegepast. De poging 
om die ingewikkelde en multimediale informatie-
maatschappij uitsluitend met woorden te ‘beschrij-
ven’ zegt misschien ook wel het een en ander over 
het gebruik van de moderne informatiemiddelen in 
het wetenschappelijke domein. De wetenschappelij-
ke wereld is – alle gebeuk van het postmodernisme 
ten spijt – in veel opzichten nog overwegend tradi-
tioneel tekstgeoriënteerd. Wanneer promoveert de 
eerste wetenschapper in de geesteswetenschappen 
met een website of, iets minder revolutionair mis-
schien, met een videoverslag? Het was al heel wat 
dat nog niet zo lang geleden (2008) de verdediging 
van een proefschrift virtueel mocht geschieden. De 
finale gedachtewisseling tussen de kandidaat die 
zich in een studio in Haifa bevond en de promotie-
commissie in Leiden werd gevoerd via een online 
videoverbinding. 

In plaats van de huidige informatiemaatschappij 
te karakteriseren met behulp van tekst kan dit ef-
fectiever en beeldender via knap gemaakte filmpjes 
die op YouTube circuleren. Ze variëren van het 
geven van inzicht in de essentiële veranderingen 
als gevolg van de omslag van analoge naar digitale 
informatievorming tot het tonen van de effecten op 
de samenleving door de ongebreidelde groei aan 
en beschikbaarheid van data en informatie. Als we 

de informatiesamenleving met woorden willen ka-
rakteriseren, past eigenlijk maar een term: Digital 
Turn. Daarmee wordt bedoeld dat de invloed van 
digitalisering zich niet beperkt tot een andere ma-
nier van communiceren en informatie uitwisselen. 
Digitalisering beïnvloedt ons hele bestaan, hoe 
we naar de wereld kijken, hoe we onze sociale ver-
houdingen en onze cultuur vormgeven of, zoals de 
cultuurfilosoof Alessandro Barrico het zo treffend 
in zijn essaybundel ‘De Barbaren’ beschrijft, dat het 
erop lijkt dat mutanten het ene landschap vervan-
gen voor een ander om daar hun eigen habitat te 
vestigen. In niets lijkt de nieuwe wereld nog op de 
oude. De analoge en de digitale wereld zijn ook niet 
langer gescheiden werelden, maar worden steeds 
verder in elkaar geschoven. Toegang tot veel zaken 
in de analoge wereld kan uitsluitend nog op digi-
tale wijze worden verkregen. Als ik met de bus wil 
gaan reizen, dien ik in het bezit te zijn van een OV-
chipkaart die digitaal mijn reisgedrag vastlegt; als 
ik in het Nationaal Archief in Den Haag papieren 
archiefstukken wil inzien, dien ik eerst een digitaal 
profiel aan te maken om toegang te krijgen tot de 
collectie en als ik iets van de overheid nodig heb, 
kan ik dat het beste doen via mijn digitale ID-code. 
 Terug naar de informatiesamenleving. Iedereen 
die beschikt over een apparaat waarmee op het in-
ternet kan worden ingeplugd, heeft toegang tot een 
in de geschiedenis van de mensheid ongekend in-
formatienetwerk en een in omvang ongekende hoe-
veelheid gegevens. Dit informatienetwerk wordt, 
wanneer men er toegang toe heeft, gekenmerkt 
door open structuren. Informatienetwerken als 
zodanig zijn niet nieuw; er wordt immers al eeuwen-
lang over grote afstand gecommuniceerd. De infor-
matierevolutie mag haar oorsprong dan wel vinden 
in de technologische vernieuwingen, de werkelijke 
veranderingen hebben betrekking op de manier 
waarop we communiceren en toegang hebben tot 
informatie. Die openheid van de informatienetwer-
ken en de mogelijkheid om daar als individu direct 
aan deel te nemen, zijn de kenmerkende aspecten 
van de vernieuwing. 

‘Digital turn’

Charles Jeurgens (1960) studeerde sociale en 
economische geschiedenis aan de Universiteit van 
Leiden. In 1991 promoveerde hij op een proefschrift  
over de planning van een van de grote infrastructurele 
werken in de negentiende eeuw: de drooglegging van  
de Haarlemmermeer. In 1991-1992 studeerde hij 
archivistiek aan de Rijksarchiefschool in ‘s-Gravenhage 
en werkte hij bij het Rijksarchief in Noord-Brabant in 
‘s-Hertogenbosch. Van 1992-1994 werkte hij als redacteur 
van bronnen uit de Bataafs-Franse tijd bij het Instituut 
voor Nederlandse Geschiedenis in ‘s-Gravenhage.  
In 1994 werd hij gemeentearchivaris van Schiedam. 
Tussen 1999 en 2009 was hij gemeentearchivaris van 
Dordrecht en directeur van het Erfgoedcentrum DiEP.  
Van 2009-2012 was hij hoofd van de onderzoeksafdeling 
over waardering en selectie bij het Nationaal Archief in 
Den Haag. Sinds 2012 doceert hij archiefwetenschap aan 
de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2004 is hij tevens 
hoogleraar archivistiek aan de Universiteit van Leiden. 

‘ Digital turn’  
Het einde van de fictie van ‘in control’ 

Charles Jeurgens
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zingen hier toch wat genuanceerder over te denken. 
De econoom Pankaj Ghemawat vindt het hele idee 
van een globale samenleving nogal overtrokken. Hij 
spreekt zelfs van ‘globaloney’, waarmee hij bedoelt 
dat de beelden die we van onze hedendaagse globale 
samenleving hebben in nogal schril contrast staan 
met de feiten (Ghemawat, 2011, p. 26). Als we in 
onze ‘überconnected world’ wat nauwkeuriger naar 
grensoverschrijdende informatiebewegingen kijken, 
blijkt de omvang daarvan nogal tegen te vallen. Zo 
stelt hij vast dat van de traditionele post slechts één 
procent de landsgrenzen overschrijdt, voor tele-
foongesprekken gaat dit voor slecht twee procent 
van de gesprekken op en slechts 

 ‘ an estimated 17 to 18 percent of all Internet traffic 
was routed across a national border between 2006 
and 2008’. 

De mate waarin de beschikbare technologie daad-
werkelijk ook wordt toegepast, wordt volgens hem 
in hoge mate overschat. Dat het technologisch mo-
gelijk is om over grote afstanden met elkaar te com-
municeren betekent nog niet dat het ook op grote 
schaal gebeurt. 

 ‘ Connectivity is not the same as convergence’

en hij stelt dat er voorlopig nog lang sprake zal 
zijn van een toestand van semi-globalisering 
(Ghemawat, 2011, p. 40). 

De informatietechnologie draagt vooral bij aan het 
gevoel dat de wereld alleen maar kleiner wordt en 
dat individuen verspreid over de aardbol met elkaar 
in verbinding staan. Nieuw is dit gevoel overigens 
allerminst. Sinds de uitvinding van de elektrische 
telegraaf bestaat het idee dat de barrières van 
tijd en afstand geslecht worden. Toen in 1859 een 
onderzeese telegraafkabel Batavia met Singapore 
verbond, schreef de Javabode: 

De vijf  genoemde ontwikkelingen staan niet naast 
elkaar maar lopen door elkaar heen en versterken 
elkaar voortdurend. Zo wordt opgemerkt (scp, 
2004, p. 51):

 ‘ Informatisering versterkt de individualisering, maar 
kan ook helpen de lastige of nadelige effecten ervan 
te vermijden of op te heffen, bijvoorbeeld door het 
gemak waarmee met anderen gecommuniceerd kan 
worden’.

Hetzelfde geldt voor de relatie tussen informatise-
ring en internationalisering en informatisering en 
intensivering.

Trends identificeren is iets anders dan de toekomst 
voorspellen. Het is riskant, en feitelijk onmogelijk, 
om tien jaar vooruit te denken, zeker in een do-
mein waarin de belangrijkste zekerheid continue 
verandering blijkt te zijn. Wie had tien jaar geleden 
kunnen denken dat het communiceren via 140 te-
kens zo belangrijk zou worden? Of dat een van de 
sociale media in minder dan tien jaar na de lance-
ring ervan bijna evenveel actieve leden zou hebben 
als er mensen in China wonen? Dat neemt niet weg 
dat het identificeren van trends een voorwaarde is 
om de toekomst met open ogen tegemoet te kun-
nen treden. De belangrijkste trends waarop ik wil 
inzoomen zijn globalisering, community-building 
en de vervaging van de grenzen tussen informatie-
producent en informatieconsument. Zoals bij alle 
dominante ontwikkelingen het geval is, zijn er altijd 
zogeheten countertrends te bespeuren, die net zo 
interessant zijn om te bestuderen, maar waar ik hier 
verder geen aandacht aan besteed. 

Trend 1 
Globalisering
 De verdere informatisering van de samenleving 
zal de globalisering in de komende jaren sterk be-
vorderen en intensiveren. We hebben misschien nu 
al wel het idee dat we in een zeer geglobaliseerde 
samenleving leven, maar er zijn voldoende aanwij-

‘Digital turn’

van de wereld erover te informeren. Neda Agha 
Soltan, de Iraanse vrouw die tijdens de protesten 
bij de presidentsverkiezingen in 2009 in Teheran 
om het leven kwam, werd ongewild het icoon van 
de macht van de sociale media omdat haar dood 
door omstanders met een mobiele telefooncamera 
werd vastgelegd, waarna de beelden vervolgens 
razendsnel via Internet over de hele wereld werden 
verspreid. Het incident kreeg op deze manier ook 
grote aandacht in de traditionele media. Time 
(2009) karakteriseerde deze gebeurtenis als 

 ‘ probably the most widely witnessed death in human 
history’.

Sindsdien is het gebruik van sociale media op het 
politieke strijdtoneel alleen maar geïntensiveerd 
met de Arabische lente als een voorlopige climax en 
een smeulend begin van Sina-Weibo-georganiseerd 
sociaal protest in China.1

Trends
In 2004 bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(scp) het zestiende ‘Sociaal en Cultureel Rapport’ 
uit en blikte bij die gelegenheid wat verder de toe-
komst in dan gebruikelijk. Het zestiende rapport 
keek zestien jaar vooruit tot 2020. Dit deed het scp 
door in te zoomen op vijf  verschillende processen, 
trends zo men wil, die hun stempel drukken op de 
ontwikkelingen in de samenleving: individualise-
ring, informalisering, informatisering, internati-
onalisering en intensivering. Ontwikkelingen die 
volgens het scp stuk voor stuk in de kern al in het 
begin van de twintigste eeuw aanwezig waren, maar 
in de loop van de afgelopen honderd jaar alleen 
maar aan belang hebben gewonnen en ook in de 
komende tijd in betekenis blijven groeien. Ze zullen, 
aldus het scp (2004, p. 51), in de 21e eeuw 

 ‘ het persoonlijke en maatschappelijke leven tot in de 
kleinste uithoeken van het bestaan gaan beïnvloeden 
en bepalen’. 

Professionele informatie-uitwisseling verliep nog 
niet zo lang geleden hoofdzakelijk via gestroom-
lijnde structuren. Max Weber gaf met zijn analyses 
de moderne bureaucratie een wetenschappelijk 
fundament. Het waren wetten en regels, heldere ge-
zagstructuren, kundige ambtenaren en geschreven 
documenten die de moderne bureaucratie vorm 
gaven (Gerth et al., 2009). De geschreven documen-
ten die tussen bureaucratische organisaties werden 
uitgewisseld werden centraal afgevangen, geregis-
treerd en doorgestuurd naar de medewerker die 
belast was met afdoening. Rechtstreekse communi-
catie buiten deze structuren om werd ontmoedigd 
en meestal afgestraft. Ook de persoonlijke com-
municatienetwerken waren tamelijk gesloten. Men 
kende elkaar of men werd geïntroduceerd, maar 
men had zeker niet zomaar toegang. De sociale 
media hebben wat dit betreft een revolutie teweeg 
gebracht. Terwijl de meeste mensen tot voor kort 
hun meest intieme documenten, zoals privéfoto’s, 
filmpjes en dagboeken, thuis bewaarden en slechts 
dierbaren toegang gaven tot hun – letterlijke – ego-
documenten is dit mechanisme in slechts enkele 
jaren volledig omgedraaid. Persoonlijke informatie 
wordt op grote schaal gedeeld via de sociale media. 
Het aantal likes bepaalt voortaan iemands ego en 
populariteit. We bewaren steeds minder thuis, want 
het is immers veel eenvoudiger geworden om alles in 
de cloud op te slaan zodat we er altijd en overal bij 
kunnen. De tijd is niet ver weg meer of we hebben 
altijd en overal toegang tot internet. Internet wordt 
– zoals onlangs in een uitspraak van een Duitse 
rechter in Karlsruhe werd bevestigd – steeds vaker 
als een eerste levensbehoefte erkend. 

Toegang tot informatie maakt ons blikveld groter 
en de wereld kleiner. Hoe klein de wereld is gewor-
den blijkt vooral op momenten van publieke ver-
ontwaardiging. Plaats en tijd hebben een volstrekt 
andere betekenis gekregen vanwege de mogelijk-
heid informatie altijd en overal in allerlei vormen 
te delen met ‘vrienden’. Sociale netwerken worden 
ingezet om revoluties te organiseren en om de rest 
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ger heeft in een heel kort tijdsbestek er ongevraagd 
miljoenen collega’s bij gekregen. Het resultaat liegt 
er niet om. De informatie waarover de burger anno 
2013 kan beschikken is onvoorstelbaar groot, en is 
over twee jaar naar alle waarschijnlijkheid al weer 
verdubbeld ten opzichte van vandaag (Van Bussel, 
2012).2 Terwijl de meeste informatie die tot voor 
kort werd geproduceerd weer verdween, is nu het 
tegenovergestelde het geval: alles lijkt vastgelegd en 
in de cloud bewaard te worden (Gleick, 2011, pp. 
393-397).

De informatiemaatschappij in 2023
Is het mogelijk zinvolle uitspraken te doen over hoe 
de informatiemaatschappij er in 2023 uitziet op ba-
sis van hetgeen we nu kunnen waarnemen? 

De technologische ontwikkelingen zullen zonder 
twijfel voor allerlei nieuwe toepassingen zorgen 
waar we nu nog niet aan denken of, misschien, 
enkel van kunnen dromen. Zo zal de ontwikkeling 
waarbij informatie op steeds subtielere, maar tege-
lijkertijd steeds pregnantere wijze met ons persoon-
lijke domein is verbonden, zich verder ontwikkelen. 
Zoals de grenzen tussen de analoge en de digitale 
wereld zijn vervaagd, zullen ook de grenzen tussen 
wat we langzamerhand als het interne en externe 
brein van de mens kunnen beschouwen, minder 
scherp worden. Het past in de ontwikkeling die al 
heel lang gaande is. 

We gaan niet langer naar decentraal opgeslagen 
informatiebronnen toe, maar maken steeds meer 
gebruik van mobiele interfaces, die ons op elke plek 
waar wij zelf  zijn toegang tot ‘centraal’ opgesla-
gen informatie bieden. Dit geeft ons het idee dat 
informatie altijd onder handbereik is. Onze infor-
matie bewaren we niet langer in ons private fysieke 
domein, maar in ons ‘gehuurde’ digitale domein, 
waar we altijd toegang toe kunnen krijgen, mits we 
beschikken over de juiste apparatuur. De ontwik-
keling van zulke interfaces, in de vorm van steeds 
kleiner wordende apparaten, die in brillen en lenzen 

legde het af tegen online-kettingbrieven, emotio-
nele YouTube-filmpjes en complottheorieen die in 
een razend tempo via sociale media rondgingen en 
waarin de mogelijke gevaren van de inenting breed 
werden uitgemeten (Gezondheid en i-samenleving). 
De professionals merken dat hun zienswijzen in 
het digitale tijdperk in het beste geval naast die van 
evenzoveel andere opvattingen staan die op het 
Internet circuleren. De tijd is voorbij dat aan de 
opvatting van de specialist bij voorbaat een groter 
gewicht wordt toegekend. Deze ontwikkeling van 
community-building en de-institiutionalisering komt 
op alle terreinen van het maatschappelijke leven 
voor.

Trend 3 
Vervagende grenzen
 Een derde trend die – in het verlengde van de 
vorige – kan worden waargenomen is het vervagen 
van de grenzen tussen informatieproducenten en 
informatieconsumenten. Het hierboven genoemde 
voorbeeld is illustratief. Patiënten die zelf  het initia-
tief  nemen gegevens van deelnemers van de commu-
nity met betrekking tot hun specifieke ziektebeeld 
of medicijngebruik aan elkaar te koppelen – iets 
wat professionals vanwege privacy-beperkingen 
nooit voor elkaar zouden krijgen – ontdekken pa-
tronen in het ziekteverloop en de effectiviteit van 
bepaalde behandelingen. Door deze informatie te 
delen – op basis waarvan sommige patiënten andere 
keuzes maken in bijvoorbeeld hun medicijngebruik 
– worden consumenten van informatie producenten 
en omgekeerd. Ze maakten zich hiermee los van 
de afhankelijkheid van de behandelende artsen die 
niet over al deze geaggregeerde informatie beschik-
ten. Deze rolvervaging gebeurt op grote schaal. De 
wiki’s bloeien. Internet is de plaats waar informatie-
producenten en informatieconsumenten elkaar ont-
moeten, maar waar onduidelijk is wie de aanbieder 
en wie de afnemer is. Daarbij komt dat vaak niet 
duidelijk is waar de informatie op is gebaseerd. De 
rollen van producent en consument zijn inwissel-
baar geworden. De professionele informatiemana-
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radicale breuk. Al in 1969 werden bijvoorbeeld 
grote vraagtekens gezet bij de idee dat een minister 
verantwoordelijk gehouden kan worden voor de 
ambtenaren die onder zijn politieke verantwoorde-
lijkheid functioneren. Ministeriële verantwoorde-
lijkheid werd, zo stelt Meijer (2002, p. 20), als ‘een 
fictie’ betiteld. 

De digitalisering van de informatiehuishouding 
leidt tot een andere communicatiewijze. In zijn 
simpelste vorm: e-mails worden van individu 
naar individu gestuurd. Ze worden niet auto-
matisch onderdeel van het corporate memory. 
Informatiestromen worden in onze tijd bepaald en 
vormgegeven door individuen. Maar het gaat veel 
verder dan dit. We zijn voor het vinden van infor-
matie niet langer afhankelijk van wat als ‘geauto-
riseerde’ informatie kan worden bestempeld. Een 
voorbeeld verduidelijkt dit. De patiënt van vandaag 
komt steeds vaker goed geïnformeerd bij de dokter 
op het spreekuur en is soms al voorzien van een 
zelf  gestelde diagnose op basis van de informatie 
die op het web te vinden is. Patiënten organiseren 
zich steeds vaker in digitale communities waarin zij 
ervaringen uitwisselen over ziekteverschijnselen en 
medicatie. Ze komen door informatie van veel deel-
nemende patiënten bij elkaar te brengen op verras-
send snelle wijze tot conclusies over bijvoorbeeld de 
(bij)werking van medicijnen of bepaalde patronen 
in ziektebeelden. Soms slagen zulke communities er 
zelfs in om op basis van beschikbare informatie op 
het net zelf  medicijnen te maken (zoals bijvoorbeeld 
bij www.patientslikeme.nl). 

Als gevolg van het gemak waarmee informatie 
samengebracht, vergaard en gebruikt kan worden, 
wordt het speelveld van aloude professies opnieuw 
gestructureerd. Met soms pijnlijke confrontaties 
tussen de gevestigde kenniscentra en de nieuwe ken-
nis van de massa. De mislukte hpv inentingscam-
pagne van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (rivm) in 2009 is in dit opzicht illustra-
tief. De onderbouwde informatie van het rivm 

 ‘ Tijd en afstand bestaan niet meer voor eene 
gedachtenwisseling met onze engelsche naburen, 
en de band, die nu gelegd is, zal eerlang het middel 
worden, om ons misschien in minder dan geen tijd 
met het moederland te kunnen onderhouden’. 

Het idee is niet veranderd, de middelen en de 
mogelijkheden voor individuele deelname en het 
construeren van zelfgekozen relaties des te meer. 
Individuen kunnen in veel landen zonder beper-
kingen communiceren via sociale media, gebruik 
maken van micro-blogging of  andere faciliteiten 
en ze groeperen zich in communities die gebaseerd 
zijn op gedeelde interesses. Citizens veranderen 
hiermee in netizens. De communities die op deze 
manier in een internationaal verband tot stand 
komen zijn natuurlijk niet alleen gebaseerd op 
techniek en gedeelde belangstelling. Ook de mate 
waarin deelnemers kunnen communiceren via een 
gemeenschappelijke taal bepaalt in hoeverre men 
kan deelnemen aan een community. Of deze ont-
wikkelingen op grote schaal tot nieuwe vormen van 
nieuwsvoorziening leiden, is veel minder zeker. Een 
recent onderzoek naar de oorsprong van de meest 
populaire onderwerpen op Twitter maakt duidelijk 
dat die tot op heden voor het grootste deel afkom-
stig zijn uit wat uit de traditionele media is opgepikt 
(Asur, et al., 2011). 

Trend 2 
Community building
 Community-building is een tweede belangrijke 
trend in onze informatiesamenleving. 

De negentiende en een groot deel van de twintigste 
eeuw stonden in het teken van instituties. Formele, 
vaak almachtige organisaties als overheidsinstel-
lingen, bedrijven, kerken en op micro-niveau het 
kerngezin structureerden en bepaalden de samenle-
ving. De ruimte voor het individu was beperkt om 
een eigen koers te kiezen en werd voor een groot 
deel bepaald door de kaders die door de instituties 
werden gesteld. De jaren zestig zorgden voor een 
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werd en wordt verzameld en vastgelegd om een 
land, een samenleving in de greep te krijgen, te kun-
nen besturen en in bepaalde opzichten te maken 
(Scott, 1998). In de twintigste eeuw werd diezelfde 
informatie voor regeringen van democratische 
staten een belangrijk middel om zich te kunnen 
verantwoorden. Dit verantwoordingsmechanisme 
was echter lange tijd vooral een zelf-referentieel sys-
teem: het was de overheid zelf  die bepaalde welke 
informatie werd vastgelegd, gebruikt, bewaard, ver-
nietigd en openbaar gemaakt. En omdat de over-
heid met betrekking tot veel informatie over een 
bijna exclusief  monopolie beschikte, was controle 
van buiten op het systeem niet eenvoudig. Er zijn 
voldoende voorbeelden aan te halen die het ver-
moeden staven dat de ‘control freakerigheid’ van de 
overheid voor een belangrijk deel gericht was op het 
voorkomen van het publiek maken van ongewenste, 
want voor het imago van de overheid schadelijke, 
informatie.3 Openheid van informatie wordt echt 
relevant wanneer het niet zo goed uitkomt. 

Nu er als gevolg van de ‘vernetwerkte’ samenleving 
in toenemende mate andere, overigens niet noodza-
kelijkerwijze betere of meer betrouwbare informa-
tie beschikbaar komt, wordt het tijd dat de overheid 
haar verhouding tot informatie grondig herziet. 
Een belangrijk aspect van die verhouding tot in-
formatie wordt bepaald door de manier waarop 
burgers hier toegang toe hebben. De regels en pro-
cedures waarin de toegang tot overheidsinformatie 
wordt geregeld, dateren voor een groot deel uit de 
tijd dat de overheid nog vanuit de fictie van infor-
matie-exclusiviteit opereerde. Het gevolg hiervan 
was dat de omgang met informatie door overheids-
organen sterk naar binnen gericht was. Wanneer 
informatie eenmaal was gebruikt voor de zaak of 
het proces waarvoor zij bijeen was gebracht, viel de 
urgentie van doeltreffend en duurzaam informa-
tiebeheer veelal weg. De beste getuigenis hiervoor 
vormen de vele overheidsarchieven die in een wei-
nig florissante staat werden beheerd nadat ze voor 
de primaire bedrijfsfunctie niet meer van direct 

‘beheerders’ van deze objecten zijn culturele infor-
matie-mediairs geworden. Ze ontsluiten beschikba-
re informatie over de culturele objecten, verbinden 
de beschikbare informatiebronnen met elkaar en 
zorgen ervoor dat ‘hun’ geïnformatiseerde objecten 
digitaal verbonden zijn met andere relevante objec-
ten, verhalen, documenten en informatiebronnen. 
Erfgoed heeft door digitalisering en informatise-
ring een procesgericht karakter gekregen. Erfgoed 
is daarmee actief  en nooit statisch. Het ontleent 
zijn betekenis aan het leggen van verbindingen 
en voortdurende informatieverrijking waaraan 
iedereen kan deelnemen. De maatschappelijke en 
historische ketens zijn zichtbaar, misschien zelfs 
‘voelbaar’ gemaakt. Historische archieven zijn via 
het internet te bestuderen. Raadpleging van de 
documenten die nog niet zijn gedigitaliseerd – al 
met al toch nog een paar honderd kilometer in een 
land als Nederland – kan steeds vaker uitsluitend 
op afspraak. Er zijn plannen om de niet-digitale 
archieven samen te brengen in een groot centraal 
archief, waarvoor onder de gemeenten en andere 
overheidsorganen die nog over zulke documenten 
beschikken, een steeds groter draagvlak bestaat. 
Van daaruit kunnen ze op verzoek gedigitaliseerd 
worden. 

Consequenties
Wat zijn de consequenties van de informatiserende 
samenleving voor de overheid? Davied van Berlo, 
initiatiefnemer van het netwerk ambtenaar 2.0, 
haalt in zijn boek ‘Wij, de overheid’ (2012, p. 145) 
Alex Ross, internetadviseur van Hillary Clinton 
aan, die stelt dat de 

 ‘ 21st century is a terrible time to be a control freak 
and, as a very practical matter, a lot of government 
officials covet control’. 

In deze ene zin vat hij de belangrijkste conse-
quentie voor de overheid van de 21e eeuw samen. 
Overheidsinstellingen zijn van nature en van ouds-
her informatieverwerkende instituties. Informatie 
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selen. Binnen Europa is een gelijksoortige bewe-
ging aan de gang. Overheidsinstellingen hebben 
maatregelen genomen om de authenticiteit van de 
informatie die zij actief  openbaar maken te bewa-
ken. Informatiebeveiliging is een belangrijk issue, 
maar mag niet ten koste gaan van openbaarheid. 
De overheidsorganen stellen gegevens beschikbaar 
over de context waarbinnen die informatie tot stand 
is gekomen. Burgers kunnen eenvoudig zien welke 
informatie om welke reden (nog) niet openbaar is. 
Binnen deze digitale overheidsdomeinen is de status 
en de herkomst van de informatie duidelijk en com-
municeert de overheid op verschillende niveaus met 
de burger. Persoonsgegevens die door overheidsin-
stellingen over burgers worden verzameld, kunnen 
eenvoudig worden ingezien en gecontroleerd op 
juistheid, nadat de persoon in kwestie zich op digi-
tale wijze heeft gelegitimeerd.

Alle sectoren van de samenleving zijn sterk geïnfor-
matiseerd geraakt. Of we het nu hebben over ons 
energieverbruik thuis, ons reisgedrag, of koopge-
drag: aan al deze zaken zitten digitale informatie-
aspecten. We zijn e-patient, e-customer, e-reiziger, 
e-docent en e-student en we doen aan e-care, 
e-trade, e-learning, e-health, e-entertainment en e-
culture. Eigenlijk is de toevoeging ‘e’ ouderwets en 
doet enkel herinneren aan een tijd dat het anders 
was. De maatschappelijke scheidslijn wordt bepaald 
door de i-haves en de i-have-nots, net zoals er een 
verleden was van voor de ‘i-’ en na de ‘i-revolutie’. 
Het culturele domein is gedigitaliseerd en geïnfor-
matiseerd. Erfgoed-beherende instellingen die daar 
onvoldoende aan hebben meegedaan, zijn in een 
stevige crisis beland. Cultuur wordt steeds meer 
gemaakt in het digitale domein. Analoge objecten 
krijgen via het virtuele domein betekenis in plaats 
van andersom. Op verschillende plaatsen in het 
land zijn monumenten voorzien van ‘sprekende ge-
vels’ en schilderijen van ‘sprekende lijsten’, die hun 
multimediale verhaal vertellen aan die bezoekers 
die zichzelf  via een keuzemenu in het middelpunt 
van een geschiedenis kunnen plaatsen. De vroegere 

letterlijk met ons lichaam worden verbonden, zal 
het informatiegebruik verder intensiveren. 

In de samenleving van 2023 zal informatie-uitwis-
seling het leven nog sterker domineren dan nu al het 
geval is. Terwijl we ooit dachten dat al deze nieuwe 
informatie- en communicatietechnieken de mens-
heid een zee aan tijd zouden bezorgen omdat veel 
dingen efficiënter en effectiever georganiseerd kon-
den worden, vindt het omgekeerde plaats. De hyper-
connectivity neemt zulke vormen aan dat (Sellen, et 
al., 2009, p. 61)

 ‘ ‘digital presence’ increasingly consumes our time 
rather than saves it. Communication devices are 
[…] filling our lives up instead of releasing us from 
burden’.

Informatie is losgekomen van haar fysieke ver-
schijningsvorm en de digitale beschikbaarheid van 
oorspronkelijk analoge informatie is verder toe-
genomen. In 2023 is het credo ‘wat niet digitaal is, 
bestaat niet’ voor de meeste mensen werkelijkheid 
geworden. De overheid bevordert dit idee in sterke 
mate, want de hele dienstverlening, communicatie 
en informatieverwerking van de overheid is op 
digitale leest geschoeid. De overheidsloketten zijn 
bijna uitsluitend digitale loketten en de ‘i’-overheid 
is opgegaan in een ‘i’-samenleving. De overheid 
is immers niet de enige speler in de samenleving, 
die volledig digitaal opereert. Private actoren en 
overheid gaan gelijk op en informatiestromen van 
verschillende actoren zijn vaak volledig met elkaar 
vermengd, sommigen zeggen ‘vernetwerkt’, geraakt 
(Prins & Broeders, 2011). De feitelijke herkomst 
van informatie is vaak moeilijk traceerbaar.

De overheidsinformatiehuishouding is vol-
ledig gebaseerd op genormaliseerde formaten 
en profielen. Het voordeel daarvan is dat alle 
overheidsorganen in Nederland op eenvoudige 
wijze informatiebestanden met elkaar kunnen 
koppelen en daardoor informatie kunnen uitwis-
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werkelijkheid, en daarin acteert in steeds wisselende 
verbanden en in voortdurende interactie met neti-
zens die hun informatie vaak op andere manieren 
genereren, dienen overheidsdienaren goed geïnfor-
meerd, geloofwaardig en op een betrouwbare wijze 
te communiceren. De overheid gaat niet over alles 
en beschikt niet over alles. De informatiesamenle-
ving heeft een einde gemaakt aan deze fictie.

Aantekeningen

1  Voorbeelden van effectief  gebruik van het medium 
Weibo (Chinese variant van Twitter) zijn de op 
het eerste oog onschuldig lijkende acties van de 
webjournalist Deng Fei die met 300.000 volgers 
mensen opriep foto’s te uploaden om te laten 
zien hoe het water eruit zag in de streek waar ze 
woonden. Hiermee dwong hij de autoriteiten acties 
te ondernemen tegen de steeds groter wordende 
milieuverontreiniging. Zie Volkskrant, d.d. 19 
februari 2013.

2  Zie ook: http://www.emc.com/leadership/
programs/digital-universe.htm. Het is overigens 
niet zo eenvoudig de productie van informatie te 
kwantificeren. Lyman en Varian berekenden dat 
in 2002 wereldwijd ongeveer 5 exabite (= 5 miljard 
gygabite) aan nieuwe data werd opgeslagen. Volgens 
de International Data Corporation (idc) overschreed 
de hoeveelheid gecreëerde en gedupliceerde data in 
2007 de 800 exabytes. Ontleend aan Van Bussel (2012).

3  Met name de zaken die aanhangig zijn gemaakt 
door zogeheten klokkenluiders zijn in dit kader 
veelzeggend. In Nederland is bijvoorbeeld het 
langslepende conflict tussen Nederlandse staat en 
Fred Spijkers illustratief. Zie bijvoorbeeld:  
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-
organisatie/dossiers/dossier-fred-spijkers.108822.
lynkx

belang waren. En natuurlijk: de burger had recht op 
overheidsinformatie, maar dit democratische recht 
was in hoge mate een symbolisch en geritualiseerd 
recht. Overheidsinformatie die pas na twintig jaar 
openbaar is, heeft haar relevantie voor de meeste 
burgers wel verloren. In een digitale informatiesa-
menleving die vooral op het hier en nu is gericht, 
vormt een vertragingsfactor van twintig jaar een 
onoverbrugbare hindernis. De wet openbaarheid 
van bestuur biedt slechts in beperkte mate een op-
lossing. Het alomvattende systeem van opstellen 
en vaststellen van selectielijsten op grond waarvan 
bepaald wordt welke overheidsinformatie na welke 
periode vernietigd kan worden en welke informatie 
voor de eeuwigheid bewaard blijft, draagt sterk bij 
aan de fictie van in control zijn. In werkelijkheid is 
de overheid helemaal niet in control op haar eigen 
informatiehuishouding en is dat ook nooit geweest 
(Rapporten kwaliteit overheidsinformatie). De di-
gitale informatiesamenleving rekent echter op on-
genadige wijze af met deze fictie en daarmee is de 
geloofwaardigheid van de overheid in het geding. 
De overheid doet er beter aan het idee los te laten 
dat ze de almaar groeiende informatiehuishouding 
volledig kan beheersen. Daarin loopt ze hopeloos 
vast. De reikwijdte van het informatiebeheer dient 
duidelijker omlijnd te worden. Dat betekent dat 
overheidsorganen veel gerichter moeten bepalen 
welke informatie om welke reden van vitale beteke-
nis is en daarmee dus expliciet maakt over welke 
informatiestromen de overheid wel en over welke 
ze geen regie voert. Kwalitatief  informatiebeheer 
is gericht op het maken van bewuste keuzes. Less 
is ook in de overweldigende vloed aan informatie 
more. Het begrip transparante overheid betekent 
dat die overheid over de hierin gemaakte keuzes 
ongevraagd verantwoording aflegt. Iedere burger 
dient op eenvoudige wijze het hoe en waarom van 
die keuzes te kunnen achterhalen. 

In een informatiesamenleving waarbij het steeds 
duidelijker is dat de overheid slechts een van de 
spelers is die vorm geeft aan de maatschappelijke 
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De huidige informatiemaatschappij:  
welvaart of welzijn?
In het regeerakkoord van het tweede kabinet 
Rutte uit oktober 2012 wordt gesproken over een 
betrouwbare overheid die kansen biedt en grenzen 
stelt; die optimaal beschermt en minimaal belem-
mert. Nederland moet sterker uit deze crisis komen 
met een solide beleid: dus brengt dit kabinet de 
overheidsfinanciën op orde en stimuleert zij de 
innovatie en duurzame technologie. Een sterke 
economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van 
dienstverlening door de overheid. Dat stimuleert 
vakmanschap en een sociale samenleving en veilige 
samenleving. Mooie enthousiasmerende zinsneden. 
Gesteld wordt dat Europa ons vrede, veiligheid 
en welvaart heeft gebracht. Als het Europa goed 
gaat, gaat het ons goed. Veel van onze werkgelegen-
heid en welvaart wortelt in een Europese markt 
waar Nederlandse ondernemers hun producten en 
diensten slijten. Van de euro hebben we veel profijt 
gehad en het einde van de euro zou grote onzeker-
heden voor onze economie en welvaart met zich 
mee brengen. Het huidige kabinet is aan de slag 
door kansen te pakken, problemen op te lossen en 
bruggen te slaan. Als randvoorwaarde voor een 
stabiele en leefbare maatschappij is een verdere ont-
wikkeling in de huidige informatiemaatschappij. 
Maak dus van Nederland een leidend internetland. 
Een gezonde begroting alleen is niet genoeg. 

Ook Eurocommissaris Neelie Kroes wil uiteraard 
dat Europa een voorsprong neemt op digitaal ge-
bied, door snel door te stoten naar de aanleg van 
supersnelle 5G-netwerken. Momenteel is in de 
meeste Europese landen 4G nog niet eens echt van 
de grond gekomen. Kroes trekt alvast vijftig mil-
joen euro uit voor de aanleg van 5G in heel Europa. 
Dit is volgens haar nodig omdat Europa flink 
achterloopt op digitaal gebied, nu Azië en Amerika 
allang over 4G-netwerken beschikken terwijl die in 
Europa nog maar mondjesmaat worden aangelegd. 
Maar Kroes gaat dat allemaal lang niet snel genoeg. 
5G biedt Europa grote kansen, vindt Kroes, en 

als die netwerken hier eenmaal in de lucht hangen 
heeft Europa een voortrekkersrol in de wereld. 
Dat biedt grote kansen voor de Europese industrie 
en er kunnen veel banen mee worden geschapen. 
Nu is volgens Kroes de tijd om eraan te beginnen, 
voordat Azië of Amerika met de eer gaan strijken 
en Europa voor de zoveelste keer achterop dreigt 
te komen. Interessant is de discussie of welvaart 
en welzijn wel hand in hand kunnen gaan. En of 
het verschil in ontwikkeltempo binnen Nederland, 
Europa en andere werelddelen wel in goede harmo-
nie kan verlopen.

Als informatie wordt gezien als grondstof voor een 
verdere ontwikkeling van de huidige maatschappij 
hebben we nog veel te leren. We zijn in de digitale 
wereld nog niet zo lang onderweg. Een start voor 
dit leertraject wordt gemaakt met de parlementaire 
enquête naar ICT-projecten. Cases uit de aanbeste-
ding van dit onderzoek zijn onder meer:
·  modernisering Gemeentelijke 

Basisadministraties;
·  het landelijk Elektronisch Patiëntendossier;
·  tunnels A73: technische installaties bleken 

incompleet;
·  C 2000: het digitaal communicatiesysteem voor 

hulpdiensten;
·  OV-chipcard: de elektronische betaalpas voor het 

openbaar vervoer;
·  ICT-platform rdw: de toelating van voertuigen 

tot documentafgifte.

Wat opvalt is dat dit soort complexe projecten een 
doorlooptijd hebben van vijf  tot wel achttien jaren, 
met wisselend en soms bijzonder droef gebrek aan 
succes. Inmiddels zijn al weer twee opvallende pro-
jecten in het nieuws geweest:
·  de ‘hoge snelheidstrein’ Fyra tussen Amsterdam 

en Brussel werd uit bedrijf  genomen, nadat de 
software van de treinbesturing voor complexe 
problemen en risico’s op het spoor zorgden;

·  het gezamenlijk ICT-systeem voor de belas-
tinginning van de waterschappen TAX-i kwam 
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Boudien Glashouwer begon haar loopbaan in de accountancy  
en de IT-audit bij de gemeente Amsterdam. Zij studeerde af op 
het specialisme storage management en digitaal archiefbeheer. 
Vervolgens werkte zij voor de Algemene Rekenkamer te  
Den Haag, waar zij onderzoek deed op het gebied van 
rechtmatigheid, doelmatigheid en financieel beheer bij het rijk. 
Daarna stapte ze over naar Het Expertise Centrum (PBLQ HEC). 
Daar was zij senior auditor/adviseur voor de publieke sector  
en plaatsvervangend directeur. Begin 2011 trad zij in dienst  
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te 
Heerhugowaard als hoofd Financiën, Control en Belastingen.  
Het HHNK heeft circa 1000 man personeel, is opgebouwd uit  
een fusie van zeven waterschappen en is verantwoordelijk voor 
de dijken, voldoende en schoon oppervlaktewater, het beheer 
van de plattelandswegen in Noord-Holland en de inning van  
zo’n 200 miljoen euro aan belastinggelden bij circa 1,4 miljoen 
inwoners. De komende jaren wordt onder meer circa 1 miljard 
euro weggezet aan kustversterking. Als nevenfuncties in de 
afgelopen jaren kunnen worden genoemd het voorzitterschap 
van de rekenkamers van Gouda en Den Helder. Ook is zij 
bestuurslid van het Noord-Hollands Archief en voorzitter van  
de Raad van Toezicht KopGroep Bibliotheken. Ingaande 2013  
is zij raadslid van de nieuw gevormde gemeente Schagen.

Welvaart of welzijn  
Wie wil terug naar de Wereldomroep in vakantietijd? 
Boudien Glashouwer
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Trend 2 
Computercriminaliteit 
en informatiebeveiliging
 Dat tegenwoordig al wordt gegarandeerd dat 
digitaal opgeslagen gegevens voor de eeuwigheid in 
bewaring kunnen worden gegeven en ook bij voort-
during veilig zullen zijn ontlokt de IT-auditors 
onder ons een glimlach. Want zij zien professioneel 
vele beren op deze nog nauwelijks ontgonnen weg.

Cloud computing bijvoorbeeld stelt de opsporing 
en vervolging van misdaad voor uitdagingen, is 
de conclusie van een onderzoeksrapport van het 
Tilburg Institute for Law, Technology and Society 
(tilt). Het onderzoek vond plaats in opdracht van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In cloud 
computing wordt gegevensopslag en dataverwerking 
uitbesteed, vaak aan buitenlandse partijen. Het is 
daarbij vaak moeilijk te bepalen waar gegevens pre-
cies zijn opgeslagen. De wetgever en beleidsmakers 
zullen daar snel op moeten inspelen. 

Dataopslag in de cloud is verdeeld over meerdere 
locaties en is dynamisch. Het ‘verlies van locatie’ 
vormt een fundamentele uitdaging voor de territo-
riaal georiënteerde strafvordering. De problemen 
die dat creëert voor opsporing zijn op zich niet 
nieuw, maar krijgen een nieuwe dimensie door de 
fundamentele verschuiving die ontstaat wanneer 
burgers en bedrijven grootschalig data in de cloud 
plaatsen. Er liggen beleidsmatige uitdagingen, 
bijvoorbeeld om een barrièremodel te ontwikkelen 
voor cloudgerelateerde criminaliteit, de beveiliging 
van cloud computing te stimuleren en om een strate-
gie te ontwikkelen voor het omgaan met het ‘verlies 
van locatie’. Naast investeren in samenwerking 
met buitenlandse overheden en cloudaanbieders, 
vraagt cloud computing ook om een herbezinning 
op wat soevereiniteit betekent in een netwerkende 
samenleving.

Het Chinese leger blijkt bijvoorbeeld een grote 
cyberspion. Vanuit een kantoor in Sjanghai pleegt 

Kadaster willen hun gegevens juist niet overdragen. 
Weergegevens en kadastrale gegevens zijn nodig 
voor de dagelijkse bedrijfsvoering en overstijgen 
de eeuwen. Het blijkt mogelijk veel sneller dan 
voorheen en digitaal op een regenachtige zondag-
middag archiefgegevens beschikbaar te stellen via 
internet. Transparant en toegankelijk voor burgers 
en belanghebbenden, zoals in een democratie kan 
worden verwacht.

Op het gebied van informatieverschaffing gebeuren 
ook opmerkelijke zaken. Bibliotheekorganisaties 
ontvangen van de ene op de andere dag de medede-
ling dat subsidieverstrekkers, doorgaans gemeen-
ten, geen kans meer zien een bijdrage te leveren. Zo 
is de intrekking van zo’n 50 procent van de subsi-
dies geen uitzondering. Bibliotheken hebben zich 
hierop al behoorlijk voorbereid. Denk aan de site 
www.bibliotheek.nl, het op internet uitzoeken van 
een boek, het downloaden van een digitaal boek, de 
plug in-bibliotheek bij Albert Heijn en de projecten 
voor slecht lezenden en middelbare scholen, de me-
diatheek en de peuterbus, etc. Dit gaat veel verder 
dan het traditionele ‘boeken stempelen’ en sluit aan 
op het (speciaal) onderwijs. Deze onomkeerbare 
gang van zaken maakt dat ook hier sterk moet wor-
den geïnvesteerd in infrastructuren en netwerken 
die dit mogelijk maken.

Toch blijft ook het intermenselijk contact in een 
grote behoefte te voorzien. In de gemeente Schagen 
is, tegen de trend in, na zes jaar een geweldig initi-
atief  werkelijkheid geworden. Een cultuurhuis is 
op 1 maart jl. geopend aan de Markt, met daarin 
onder meer een theater, muziekschool, loungecafé, 
WMO-steunpunt en ook een moderne bibliotheek 
en mediatheek. Een sieraad voor de inwoners van 
de kop van Noord-Holland, die dagelijks contact 
mogelijk maakt en een gezonde tegenhanger lijkt te 
zijn van de toenemende individualisering.

Welvaart of welzijn

duurzame informatiehuishouding van het Rijk 
konden nog niet worden aangetoond. Deze ambi-
ties gelden in relatie tot uiteenlopende gebruikers-
groepen (wetenschap, onderwijs, overheid, cultuur 
en burgers). Het gestelde doel, kwaliteitsverbetering 
en het efficiënt voldoen aan de toekomstige digitali-
seringsopgave, is echter onverminderd van belang. 
Samenwerkingsvormen worden nu verkend.

Welke weg moeten we inslaan om het goede te be-
houden en ons voor te bereiden op 2023? 

De drie voornaamste  
onomkeerbare trends

Trend 1 
Digitale archivering 
en informatieverschaffing
 De behoeften van de huidige samenleving gaan 
niet altijd hand in hand met de huidige wetgeving 
op dat gebied. Alle informatie zou het liefst overal 
toegankelijk moeten zijn. Veel organisaties wor-
stelen met de groeiende hoeveelheid data die de 
laatste jaren ‘opeens’ ter beschikking is gekomen 
(Big Data). Het werkt bijna verlammend. Alles lijkt 
waardevol, maar hoe wordt het kaf van het koren 
gescheiden en hoe worden al deze data in relevante 
informatie omgezet op basis waarvan strategische 
besluiten genomen kunnen worden? De wetgeving 
(en kaderstelling daaromtrent) kan de ontwikkelin-
gen niet zo snel volgen. De Archiefwet 1995 geeft 
aanknopingspunten voor beheer en beheersing van 
digitale archiefbestanden, maar de wet is echt aan 
verfrissing toe. 

Er wordt geëxperimenteerd met het vervroegd over-
dragen van archiefbestanden: een ministerie kan 
zijn gegevens bij een nationaal archiefdepot in ‘eeu-
wigdurende bewaring’ geven. Dit maakt opschonen 
van zo’n 90 procent van de digitale bestanden 
mogelijk en stelt paal en perk aan de informatie-
overload en het overmatig gebruik van de techni-
sche resources. Instituten echter als het knmi en het 

niet van de grond en is na zes jaar en zeventien 
miljoen euro verder afgeblazen.

Wij stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit 
van onze leefomgeving. Risico’s en tegenslagen 
accepteren we lastig. En wij hebben inmiddels een 
ongekende honger naar het supersnel en transpa-
rant delen van informatie van ongekende omvang. 
Maar zo simpel blijkt het dus allemaal niet te zijn 
in de huidige informatiemaatschappij. Wildgroei 
en onbeheersbaarheid van systemen en informatie-
verzamelingen in relatie tot de huidige complexiteit 
van netwerken en grenzen liggen met name op de 
loer. We leggen een groot beslag op schaarse grond-
stoffen voor onze nieuwe technologieën, de markt 
voor bijvoorbeeld smartphones lijkt zelfs verzadigd 
te raken. Maar we zijn gelukkig ook naarstig op 
zoek naar nieuwe schadevrije toepassingen. Denk 
eens aan het opwekken van de zo broodnodige elek-
triciteit door het mengen van zoet en zout water. En 
zelfs Shell denkt na over zonne-energie.

Beheerstaken worden gecentraliseerd of zelfs geheel 
uitbesteed. Samendoen geeft meer synergie bij over-
heidslagen als rijk en gemeenten. Provincies en wa-
terschappen richten zich op hun regio-omgeving. 
Dat is nog niet genoeg. Minister Plasterk trekt 
door het land om zijn FUN-provincie te promo-
ten. Een nieuwe indeling in landsdelen met daarin 
gemeenten van minstens 100.000 inwoners zijn in 
zijn ogen goede stappen voor optimaliseren van de 
overheid binnen Nederland. Daarentegen: grote 
ROC-scholen zijn geheel uit de bocht gevlogen en 
grote woningcorporaties gingen slecht met hun geld 
om. Groot blijkt niet altijd geweldig en zeker niet 
goedkoper. 

Een voorgenomen fusie tussen het Nationaal 
Archief en de Koninklijke Bibliotheek is mo-
menteel bevroren. De opbrengsten in termen van 
voordelen op gebied van kwaliteit, continuïteit 
en efficiency bij het realiseren van de ambities ten 
aanzien van de digitalisering van informatie en de 
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Toekomstontwikkeling 3 
Onderwijs
 Leren over en met ict gaat ook anders. Je hoeft 
niet alles te weten en uit je hoofd te leren, als je 
maar weet waar je de kennis vindt en hoe je deze 
moet inzetten, waarderen en toepassen. Je leert 
van en met elkaar door de beschikking over de 
juiste gegevens en technische hulpmiddelen. In het 
verlengde hiervan is een Stichting Kennisnet opge-
richt. Naast de focus op ict in het leren, krijgt de 
komende jaren het gebruik van ict om de doelma-
tigheid van de organisatie te vergroten en om zich 
transparant te verantwoorden een zwaarder accent. 
Kennisnet faciliteert met expertise, voorzieningen 
en innovatie alle onderwijsinstellingen bij het maxi-
maal benutten van de kracht van ict. 

Toekomstontwikkeling 4 
Zorg
 Nu er steeds meer aandacht voor domotica is, zal 
dit bij een steeds groter publiek dagelijkse realiteit 
worden. Domotica in de zorg richt zich niet alleen 
op technologie en woningautomatisering. Het gaat 
om zelfstandigheid, vrijheid, gemoedsrust en eigen-
waarde van cliënten. De rol van de zorgaanbieder 
verandert; wonen en zorg komen dichter bij elkaar 
te liggen. Ouderen kunnen langer thuis blijven 
wonen. Een alarmsysteem biedt uitkomst voor een 
gevallen bejaarde. Ouders kunnen hun baby op 
afstand in de couveuse bezien. Ook het rijkelijk op-
slaan van medische data maakt onderzoek mogelijk 
over de jaren en de bevolkingscategorieën. Denk 
aan genenonderzoek over afkomst en medische 
bijzonderheden. Ethici hebben nog een kluif  aan 
de keerzijde van deze beschikbare data. Want in 
verkeerde handen kan een slechte gezondheid een 
blokkade zijn voor een verzekering of nieuwe baan. 

Toekomstontwikkeling 5 
Welzijn
 De ICT-mogelijkheden van nu en in de toekomst 
dragen bij aan een langer, gezonder en kwalitatief  
beter bestaan, dus welzijn. We moeten wel oog 

ontwikkeling. Het onderzoek toont namelijk aan 
dat steeds meer handelingen op de telefoon worden 
gedaan. En voortdurend werken op deze kleine ap-
paratuur geeft nieuwe gezondheidsrisico’s, waaron-
der een vergrote kans op RSI-achtige klachten en 
concentratieverlies. In Duitsland verboden bedrij-
ven zelfs rond de kerst om berichten te verzenden 
vanuit het werk. Het was de Duitse minister van 
Binnenlandse Zaken die aangaf dat de mens weer 
de regie moet krijgen over de techniek, in plaats van 
andersom. 

Consequenties voor de 
informatiemaatschappij in 2023

Toekomstontwikkeling 1 
Welvaart
 Nieuwe media, werkwijzen en verdergaande 
informatisering bieden veel kansen. De mens is 
geen slaaf meer van routine-arbeid. De computer 
helpt ons het werk sneller en beter te doen. Het 
wereldwijde netwerk schept verbondenheid. Voor 
gehandicapten wordt de wereld ontsloten en zijn er 
meer kansen op arbeid. Het brengt economische 
vooruitgang, versnelling van onze maatschappij, 
productinnovatie en welvaart. De huidige economi-
sche crisis brengt ons slechts een paar jaar terug op 
de welvaartsschaal. Hoe erg kan dat zijn?

Toekomstontwikkeling 2 
Overheid
 De overheid stimuleert samenwerking van 
overheidsorganisaties met behulp van een ICT-
uitvoeringsorganisatie. Stichting ictu helpt overhe-
den beter te presteren en heeft als doel de slagkracht 
van de overheid te vergroten in projecten waarin 
het benutten van ict een rol speelt en waarin meer-
dere overheidsorganisaties samenwerken. ictu’s 
expertise richt zich op generieke voorzieningen, op 
thema’s en projecten die over organisatiegrenzen 
heen gaan, op het gebied van keteninformatisering, 
implementatie, hergebruik en standaardisatie.
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centrum. Inmiddels is ook een landelijke Taskforce 
Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening 
ingesteld.

Trend 3 
Invloed op menselijke interactie
 Het nieuwe werken kan een groot goed zijn. 
Jongeren en professionals waarderen de persoon-
lijke ruimte bij de taakuitoefening zeer. Niet zozeer 
een bezuiniging van werkgevers op werkplekken 
tot circa 70 procent van de aanwezige personeels-
formatie, maar het adagium dat men op een zo 
passend mogelijke wijze zijn werk kan en mag 
doen, any place, any time, anywhere. Dit om de 
arbeidsproductiviteit en samenwerking binnen een 
organisatie te maximaliseren. Maar er is een keer-
zijde. Het ‘nieuwe werken’ is geen wondermiddel. 
Werknemers krijgen last van technostress, mede 
omdat (schijnbaar of blijkbaar) verwacht wordt 
dat zij altijd bereikbaar zijn. De druk om altijd be-
reikbaar te zijn zorgt voor fysieke en psycho-sociale 
klachten. De mens moet weer de regie krijgen over 
de techniek, in plaats van andersom. Steeds meer 
werknemers checken de smartphone, iPad of laptop 
ook buiten werktijd om berichten van het werk te 
lezen. Uit de peiling blijkt dat meer dan twintig 
procent dat meer dan zes keer per dag doet. Een 
kwart van de respondenten gebruikt de mobiele 
apparatuur meer dan zes keer per uur. Zo’n 33 
procent van de werknemers geeft aan dat het werk 
er door mobiele apparatuur niet gemakkelijker op 
is geworden. Integendeel, één op de drie werkne-
mers vindt dat het werk complexer en intensiever 
is geworden met de komst van mobieltjes. Bijna 60 
procent van de werknemers wil dat er binnen het 
bedrijf  afspraken worden gemaakt over het verstu-
ren van werkgerelateerde berichten buiten werktijd. 
Het is namelijk de vraag of de voortdurende ver-
storing door mobieltjes de productiviteit ten goede 
komt. Daarnaast voelen werknemers een constante 
druk om op berichten te reageren. Niet alleen zorgt 
de werkdruk voor psychische last, ook fysiek on-
dervinden steeds meer werknemers last van deze 

het leger honderden inbraken bij strategische be-
drijven. De aanvallen zijn gevaarlijk en schadelijk. 
Informatie en ideeën worden gestolen, die weer 
kunnen worden ingezet om bedrijven te chanteren. 
Daarnaast bestaat het risico dat cruciale infrastruc-
tuur, zoals het elektriciteitsnet, wordt gesaboteerd. 
Er zijn ook bedrijven gehackt die bijvoorbeeld 
software maken om auto’s op afstand aan te sturen: 
theoretisch kunnen die voertuigen worden overge-
nomen, met alle gevolgen van dien. De Nederlandse 
aivd wijst al jaren op risico van hacken. Wij hebben 
ons eigen Diginotar-debacle als voorbeeld. De in-
braak bij Diginotar was mogelijk omdat de website 
zwaar verouderd was. Uit het onderzoek, dat werd 
uitgevoerd in opdracht van Diginotar voordat het 
lek publiekelijk bekend werd, blijkt dat voor de 
website gebruik werd gemaakt van een oude versie 
van het Content Management Systeem. In mei 2008 
waarschuwde het bedrijf  achter het systeem voor 
een ernstig lek in die versie, ruim drie jaar voordat 
Diginotar werd gehackt. Precies dat lek is volgens 
ITsec misbruikt. In totaal waren er dertig updates 
sinds het uitkomen van de gebruikte versie niet 
geinstalleerd. Na het inbreken op de webserver in-
stalleerde de hacker software om wachtwoorden te 
achterhalen. Dit werd niet ontdekt door Diginotar, 
waardoor de inbreker ongestoord zijn gang kon 
gaan. Volgens ITsec is de beveiliging van Windows-
wachtwoorden niet heel erg sterk, waardoor de 
hacker relatief  eenvoudig op zoek kon gaan naar de 
inloggegevens van de beheerders. 

In Nederland bindt men de strijd aan tegen compu-
tercriminaliteit met de oprichting van het Nationaal 
Cyber Security Centrum (ncsc). Dit moet een beter 
gecoördineerde aanpak van computercriminaliteit 
tot gevolg hebben. Het ncsc moet een eind maken 
aan de huidige versnippering van expertise op het 
gebied van IT-beveiliging en een betere samenwer-
king opleveren tussen publieke en private partijen. 
Dit jaar zullen vitale sectoren als IT-infrastructuur, 
telecom en energievoorziening al gebruik kun-
nen maken van de kennis en de producten van het 
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Ik zou deze tijd voor geen goud willen missen en 
kijk uit naar wat nog mogelijk wordt!

Bronnen

  Ik heb in mijn verhaal bewust afgezien van het 
vermelden van mijn bronnen. Desalniettemin liggen 
er, naast mijn jarenlange ervaring als IT auditor in 
grote en kleine organisaties in de publieke en private 
sector, toch een aantal bronnen ten grondslag aan 
dit verhaal. Ze zijn uiteraard verre van volledig. 
Mijn beeld is natuurlijk sterk gebaseerd op al 
datgene dat ik in de afgelopen jaren heb gelezen en 
ervaren. De meeste van mijn bronnen zijn digitaal 
beschikbaar en afkomstig uit tijdschriften en kranten 
als Automatiseringsgids, Computable, Intermediair, 
The Register en Trouw. Daarnaast uiteraard de 
Archiefwet, de wijziging daarvan en de brief  van 
staatsecretaris Zijlstra daaromtrent. En tenslotte heb 
ik het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 gebruikt.

blijven houden voor de rudimentaire weg daar naar 
toe. Er zijn rafelrandjes te bespeuren. Gebruikers 
van smartphones worden volgens onderzoek dom 
en asociaal. Mensen raken verslaafd aan de iPad 
of zitten dagen aan sociale media. De echte wereld 
kan als saai en verarmd worden ervaren. Want 
Facebook bevat alleen juichverhalen en jongeren 
kunnen daar erg onzeker door raken. Laten we er-
van uitgaan dat de verdergaande individualisering 
ons niet opbreekt en het mens zijn in goede balans 
blijft met het benutten van alle ons ter beschikking 
staande gadgets. Ik kijk uit naar nader onderzoek 
en verdergaande ontwikkelingen op dit terrein. 
Maar de mogelijkheden bieden ook ongekende 
kansen. Wie zou nog terug willen naar de oproepen 
van de ANWB-alarmcentrale op de Wereldomroep 
in vakantietijd? 

Te nemen maatregelen voor  
de toekomst
De volgende tips voor de toekomst die we al kun-
nen toepassen, zou ik willen meegeven:

·  Gun ieder zijn ontwikkelsnelheid op informatise-
ringsgebied en heb oog voor verschillen;

·  Hou informatieprikkels beheersbaar, denk aan 
de menselijke maat, werk en rust;

·  Wees je bewust van de afhankelijkheid van de 
omgeving, die niet stopt bij landsgrenzen;

·  Doe aan risicomanagement en beperk de com-
plexiteit van taken;

·  Deel projecten op in hapklare brokken en benut-
bare resultaten;

·  Heb oog voor computercriminaliteit en schenk 
aandacht aan informatiebeveiliging;

·  Na organisatorische centralisatie komt decentra-
lisatie, en weer terug, een pendule;

·  Pas de Maslow-schaal voor behoeftestelling eens 
toe bij prioritering en belangenafweging;

·  Stel in tijden van schaarste de basisbehoeften 
voorop;

·  Maar bovenal geniet van wat in de huidige infor-
matiemaatschappij nu al mogelijk is.
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Introductie
Hoe weten we hoe onze samenleving er straks uit 
zal zien, over een paar jaar, over een decennium, 
over een eeuw? De toekomstbeelden van trendwat-
chers en futurologen worden niet altijd bewaarheid. 
Het voorspellen van de toekomst is geen sinecure, 
en ik zal het er hier dan ook niet op wagen. Maar 
door een aantal cruciale, nu al zichtbare, trends 
door te trekken naar de toekomst, kan wel worden 
geanalyseerd wat de besturing van onderwijsor-
ganisaties over tien jaar zal kenmerken en welke 
rol (digitalisering van) informatie hierbij speelt. 
Hierdoor kan ik een beeld schetsen van onderwijs-
bestuur anno 2023 en nagaan hoe hier vandaag de 
dag op kan worden geanticipeerd. In deze bijdrage 
zal ik eerst beschrijven hoe informatie al van ouds-
her een belangrijke grondstof vormt voor de bestu-
ring van onderwijsinstellingen. De daarop volgende 
paragraaf bevat drie trends die in het oog springen 
met betrekking tot de ontwikkelingen van (digitale) 
informatie en onderwijsbestuur. Ik verwacht dat 
deze trends doorzetten in het komende decennium. 
In paragraaf vier ga ik na hoe deze drie trends 
hun weerslag zullen hebben op de besturing van 
onderwijsorganisaties. Ik kom tot de conclusie dat 
onderwijsbestuur anno 2023 de trekken zal verto-
nen van ‘besturen van een glazen huis’, besturen als 
‘in control zijn’ en maakbaar bestuur. In de laatste 
paragraaf tenslotte, formuleer ik op grond hiervan 
wenken voor de toekomst in anticipatie op goed 
onderwijsbestuur anno 2023.

Hoe definieer ik de aan elkaar verwante begrippen 
gegevens, informatie en kennis? Gegevens (data) be-
schouw ik als feiten waaraan nog geen betekenis is 
gegeven, informatie komt tot stand door gegevens 
in een context te plaatsen (framing: Fiss & Zajac, 
2006) en er daarmee betekenis aan te geven (sense-
making: Gioia & Chittipeddi, 1991; Maitlis, 2005; 
Weick, 1995). Voor het begrip kennis verwijs ik naar 
de definitie van Hess en Ostrom (2007, p. 8): 

 ‘ Assimilated information and the understanding of 
how to use it’. 

Informatie en kennis kunnen expliciet zijn, bij-
voorbeeld opgeslagen in informatiesystemen, maar 
ook impliciet (opgeslagen in hoofden van mensen). 
In dit laatste geval is de informatie en kennis niet 
zonder menselijke tussenkomst beschikbaar, omdat 
het ‘aan mensen kleeft’ (stickey is), soms latent en/
of verweven is met andere kennis, afhankelijk is van 
hun eigen framing en sensemaking en hun begrip 
van het gebruik ervan.

Informatie als grondstof  
voor goed onderwijsbestuur
Onderwijsbestuurders hebben voortdurend in-
formatie nodig om de onderwijsinstelling goed te 
besturen. Niet alleen behoeven zij informatie over 
de (kwaliteit van de) uiteindelijke doelbereiking (de 
onderwijs- en maatschappelijke prestaties), maar 
ook over de (besturings)weg er naar toe (Harris, 
2012; Hargreaves et al., 2011; Fullan & Levin, 
2009): informatie moet blootleggen hoe beleid, 
sturing en besluiten uitpakken op de verschillende 
organisatieniveaus, welke (ongewenste) nevenef-
fecten waar en voor wie optreden, of en hoe doel-
verschuiving plaatsvindt en waarom, en hoe en in 
welke mate afstemming en communicatie tussen 
(hiërarchische) lagen en actoren tot stand komt.

Veel bestuurlijke informatie is abstract en gestan-
daardiseerd, digitaal vastgelegd in management-
systemen, zoals informatie van de administratieve 
organisatie (financiële, bedrijfsmatige en personele 
kengetallen) en informatie van kwaliteitszorg- en 
leerling-, student- of personeelsvolgsystemen 
(ontwikkelingen leerlingen/studenten, toets- en 
examenresultaten, ontwikkeling en resultaten 
personeel). Informatie kan ook directer zijn en een 
meer ‘live-karakter’ hebben, bijvoorbeeld door lo-
catiebezoek, door gespreksvoering, door het oor te 
luisteren leggen en door te observeren. 

Zekerheid door transparantie?

Edith Hooge is als bijzonder hoogleraar Onderwijsbestuur 
verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Deze leerstoel  
is ingericht bij het Centrum voor het Bestuur van de 
Maatschappelijke Onderneming (CBMO) van TiasNimbas 
Business School. Zij is eveneens als senior adviseur aan BMC 
advies verbonden. Kernthema in haar onderzoeksprogramma  
is de invloed die de beleids- en bestuurscontext van 
onderwijsorganisaties heeft op de onderwijskwaliteit.  
De afgelopen jaren heeft zij veel onderzoek gedaan naar  
goed bestuur, (horizontale) verantwoording, intern toezicht  
en maatschappelijk ondernemerschap. Zij was sinds oktober 
2007 als lector 'School en omgeving in de grote stad' werkzaam 
aan de Hogeschool van Amsterdam en daarvoor als lector op  
het terrein van ‘Goed bestuur bij non-profitorganisaties en in  
het midden- en kleinbedrijf’ bij Avans Hogeschool in Breda.  
Zij werkte tot 2005 als senior onderzoeker bij het Max Groote 
Kenniscentrum van de Universiteit van Amsterdam. In 1998 
promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op het 
onderwerp deregulering en autonomievergroting in het 
basisonderwijs.

Zekerheid door transparantie?  
Informatie en onderwijsbestuur anno 2023 
Edith Hooge



6968

in het teken van deze optimalisatie: ‘Het beste uit 
ieder kind’, ‘Iedereen kan leren rekenen’, ‘Van goed 
naar excellent’ zijn voorbeelden van beleidsslogans 
die dit treffend weergeven. Ook in Nederland wordt 
expliciet gestuurd op optimalisatie van onderwijs, 
zie de recente actieplannen voor beter presteren, 
ambitieus onderwijs en versterking van leraren 
in de volle breedte van het stelsel (Ministerie van 
OCW, 2011a; 2011b; 2011c; 2011d).

Onderwijsbestuur anno 2013
De drie beschreven trends zullen hun weerslag heb-
ben op de besturing van onderwijsorganisaties over 
tien jaar. In figuur 1 is weergegeven hoe onderwijs-
bestuur anno 2013 daardoor de karaktertrekken 
zal vertonen van ‘besturen van een glazen huis’, 
besturen als ‘in control zijn’ en maakbaar bestuur. 
Hieronder zal ik dit nader toelichten.

Karaktertrek 1 
‘Besturen van een glazen huis’
 Het besturen van een onderwijsorganisatie zal 
over tien jaar worden ervaren als het ‘besturen 
van een glazen huis’ omdat mensen en instellingen 
buiten de onderwijsorganisatie met behulp van 
digitale informatie sneller en gemakkelijker dan 
ooit kunnen zien wat er in het onderwijs gebeurt 
en wat de resultaten daarvan zijn. Over tien jaar 
zullen gegevens over toets- en examenscores van 
leerlingen/studenten (zowel tijdens als aan het einde 
van een (school)opleiding), over de kwaliteit van 
lesgeven, methodegebruik en pedagogisch-didac-
tisch handelen van leraren, over de governance en 
organisatie van de onderwijsinstelling, enzovoort, 
nog sneller en gemakkelijker beschikbaar zijn dan 
nu. Hierdoor kunnen niet alleen het bestuur van 
de onderwijsinstelling zelf, personeel en leerlingen/
studenten en hun ouders, maar ook externe partijen 
zoals branche-organisaties, gemeenten, het Rijk, 
vakbonden, consumenten- en belangenorganisaties, 
en (inter)nationale (onderzoeks)organisaties zoals 
het cpb, cbs, cito, oecd, Wereldbank, Unesco, 

kaart worden gebracht, hoe groter het gevoel wordt 
dat er zaken mis kunnen gaan, hetgeen de vraag 
naar maatregelen voor risicobeheersing weer groter 
maakt. Behalve dat de vraag naar meer en beter 
risicomanagement dus voortkomt uit het systeem 
zelf, is de eis van risicobeheersing recent weer sterk 
aangewakkerd door de reeks van incidenten bij het 
bestuur van maatschappelijke organisaties, waar-
onder onderwijs, zoals bijvoorbeeld het (financiële) 
wanbestuur bij Amarantis Onderwijsgroep of bij 
Vestia Wonen. 

Trend 3 
Toenemende eis van optimalisatie
 In de ontwikkeling naar een kenniseconomie 
neemt (wetenschappelijk) onderzoek een steeds 
prominentere plek in als basis voor de verbetering 
en vernieuwing van productie- en dienstverlening-
processen (oecd, 2013). In (onderzoeks)literatuur 
wordt het afgelopen decennium veel aandacht 
besteed aan het benoemen van factoren die maken 
dat een leraar, een school(bestuur) of een heel 
onderwijssysteem beter presteert (Harris, 2012; 
Mourshed et al., 2011; oecd, 2011; Fullan & Levin, 
2009; Marzano, 2003). Data-feedback, oftewel 
grondige analyse van gegevens over leerresultaten 
en leerbehoeften van leerlingen/studenten, vormt 
daarbij een belangrijke basis. Het wordt niet alleen 
ingezet om instructie en onderwijs doelgerichter te 
maken en het leer- en studierendement te verhogen, 
maar ook om met behulp van kwaliteitszorgsys-
temen en zelfevaluatie de governance en organi-
satie van onderwijs te optimaliseren (Eck & Van 
Boogaard, 2007; Marsh et al., 2006; Messelt, 2004). 
Parallel hieraan vindt de eis dat onderwijsbestuur-
ders, -leiders, -staf en leraren zelf  experts moeten 
zijn in het genereren van informatie door analyse 
en interpretatie van data over onderwijs- en organi-
satieprocessen meer en meer ingang (Fullan, 2007, 
2000). Dit alles schept hoge verwachtingen ten 
aanzien van de mogelijkheden voor optimalisatie 
van onderwijs. Het onderwijsbeleid van veel ont-
wikkelde landen staat dan ook in toenemende mate 

Zekerheid door transparantie?

communicatietechnologie (ict) wordt de beschik-
baarheid en verspreiding van informatie gemak-
kelijker, sneller en goedkoper (oecd, 2013; Fazekas 
& Burns, 2012; Pierre & Peters, 2007). Organisaties 
en individuen kunnen via internet onderling con-
tact leggen, informatie bijeenbrengen of creëren en 
online ter beschikking stellen. De beschikbaarheid 
van informatie is door de ontwikkeling van draad-
loze devices steeds minder locatiegebonden (oecd, 
2013). In relatie tot onderwijsbestuur betekent dit 
dat informatie over onderwijs sneller, makkelijker 
en goedkoper beschikbaar is. Zowel voor toezicht-
houders, bestuurders, managers, stafleden en lera-
ren van onderwijsorganisaties, als voor alle externe 
belanghebbenden bij onderwijs. 

Trend 2 
Toenemende eis van risicobeheersing
 Sinds twee decennia wordt in toenemende mate 
van (overheids)bestuur verwacht dat maatschap-
pelijke risico’s worden opgespoord en dat maatre-
gelen worden genomen om die te vermijden (Power, 
2007). Deze verwachting kan worden begrepen 
tegen hetgeen in het invloedrijke maar ook wat 
pessimistische boek van de socioloog Beck (1992) 
over de moderne samenleving als risicosamen-
leving wordt geschetst. Beck constateert dat de 
economische, technische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen in onze moderne samenleving 
risico’s voortbrengen die steeds minder plaats- en 
tijdgebonden en veelal onzichtbaar zijn (of alleen 
te detecteren door experts). Deze economische, 
technische en wetenschappelijke ontwikkelingen 
suggereren tegelijkertijd de mogelijkheid van het 
beheersen en dempen van risico’s en wakkeren 
dan ook het verlangen hiernaar en de verwachting 
hiervan aan. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. 
Door de toegenomen eis van risicobeheersing is 
de afgelopen decennia een ‘explosie’ van risicoma-
nagementsystemen ontstaan (Van de Ven, 2008; 
Power, 2007). Deze risicomanagementsystemen 
worden geavanceerder en brengen daardoor steeds 
beter meer risico’s in kaart. Hoe meer risico’s in 

Met name gegevens uit abstracte en gestandaar-
diseerde (digitale) informatiesystemen blijken 
niet zonder meer te kunnen worden omgezet in 
informatie. Daarvoor is analyse, interpretatie 
en betekenisgeving nodig en dit is in het alge-
meen geen gemakkelijke opgave in onderwijs-
organisaties (Geijsel, et al., 2010; Levin, 1974). 
Schoolbestuurders, managers, schoolleiders, staf en 
leraren hebben niet altijd voldoende vaardigheden 
en ervaring voor het verzamelen, analyseren en 
interpreteren van beschikbare gegevens (Van Dael 
& Hooge, 2013; Geijsel, et al., 2010; Eck & Van 
Boogaard, 2007; Earl & Katz, 2006; Van Petegem 
et al., 2005). 

In de praktijk blijkt dat externe partijen dat soms 
beter kunnen, zoals bijvoorbeeld de Inspectie van 
het Onderwijs of een gemeentelijke dienst, waar-
door deze partijen eerder en preciezer de onderwijs-
kwaliteit van scholen/opleidingen in beeld kunnen 
hebben dan onderwijsbestuurders- en toezichthou-
ders zelf  (Hooge & Honingh, in press; Claassen, et 
al., 2008). In lijn hiermee geven veel intern toezicht-
houders en bestuurders van onderwijsinstellingen 
aan dat zij over meer en/of betere bestuurlijke 
informatie zouden willen beschikken om hun werk 
goed te kunnen doen (Blokdijk & Goodijk, 2012; 
Honingh & Hooge, 2012; Hooge, et al., 2006). 

Drie trends
Als het gaat om de ontwikkelingen van (digitale) 
informatie en de besturing van onderwijsinstellin-
gen, dan zijn er drie trends die in het oog springen 
en waarvan verwacht kan worden dat deze zullen 
doorzetten de komende jaren. Ik zal deze trends 
hieronder beschrijven.

Trend 1 
Gemakkelijkere, snellere en 
goedkopere beschikbaarheid / 
verspreiding van informatie
 Informatie is steeds makkelijker voorhanden. 
Vanwege de snelle ontwikkelingen in informatie- en 
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Karaktertrek 3 
Maakbaar bestuur
 De ontwikkeling naar besturen als ‘in control 
zijn’ hangt sterk samen met de ontwikkeling 
naar ‘maakbaar bestuur’ als gevolg van de toege-
nomen eis van optimalisatie. Alle (onderzoeks)
aandacht voor, en kennis over, ‘wat werkt’ in 
onderwijs en welke bestuurlijke, organisatie- en 
onderwijsleerprocesfactoren bijdragen aan hogere 
(systeem)prestaties leiden tot rationalisatie van 
onderwijs(organisatie)processen en hoge ambities 
voor verbetering en vernieuwing van onderwijs. 
Dit geeft voeding aan het concept van ‘maakbaar 
bestuur’. 

In 2023 zal het niet meer worden geaccepteerd als 
een onderwijsbestuur een strategie hanteert of 
beleid voert dat niet op objectieve wetenschappe-
lijke kennis is gebaseerd. Ook (teams van) leraren 
en hun directies zullen dan moeten kunnen laten 
zien dat zij gebruik maken van data-feedback en 
objectieve kennis over ‘wat werkt’. Ook zullen de 
voortgang in de ontwikkelingen en prestaties van 
leerlingen, (leraren)teams, en de school/opleiding 
als geheel voortdurend moeten worden gemonitord 
met behulp van zelfevaluatie, leerling/studentvolg- 
en kwaliteitszorgsystemen. Door deze hooggespan-
nen verwachtingen over ‘het maakbare bestuur’ wat 
betreft optimalisatie van onderwijskwaliteit zal de 
tolerantie anno 2023 ten aanzien van onderpreste-
ren (zowel door individuele leerlingen/studenten als 
door opleidingen/scholen) of fouten/vergissingen 
naar het nulpunt zijn gedaald. Deze zero-tolerance 
ten aanzien van suboptimalisatie kan een algehele 
niveaustijging van onderwijs teweeg brengen, een 
beter bereik van alle kinderen/jongeren. Maar er 
zijn ook keerzijden van deze ontwikkeling denk-
baar, die in 2023 zichtbaar worden. Door de eisen 
van onderzoeksmatig, data-driven en evidence-based 
werken raken werkprocessen in onderwijs meer ge-
modelleerd en gestandaardiseerd. De ontwikkeling 
naar besturen als ‘in control zijn’ zal dit versterken 
en daar een overvloed aan richtlijnen, protocollen 

Als in 2023 hierbij nog steeds zo zwaar wordt 
geleund op gestandaardiseerde instrumenten en 
abstracte informatiesystemen én zo weinig wordt 
vertrouwd op de inschatting en het perspectief  van 
mensen als in 2013 het geval is, dan zal het besturen 
als ‘in control zijn’ meer illusie dan werkelijkheid 
zijn en is 

 ‘ de negatieve spiraal van het ondergraven van het 
vertrouwen’ 

in mensen niet doorbroken (Van de Ven, 2008, p. 
46). Voor het verkrijgen en behouden van legitime-
ring en vertrouwen van overheid, samenleving en 
politiek hoeft dit op zich niet problematisch te zijn, 
zolang onderwijsbesturen er voldoende in slagen 
te ‘doen-alsof’ zij ‘in control zijn’ (Power, 2007). 
Onderwijsbestuur als geruststellingsmachine. 

Maar voor daadwerkelijke interne (risico)beheer-
sing is de menselijke component in wisselwerking 
met formele systemen van groot belang. Daarvoor 
is naast de abstracte, gestandaardiseerde systeem-
informatie, ook informatie nodig die ik hiervoor 
aanduidde als directe informatie met een meer 
live-karakter. Hiermee bedoel ik de professionele 
en pragmatische informatie waarover leraren en 
anderen direct betrokken bij de primaire proces-
sen van de onderwijsorganisatie (frontlinieprofes-
sionals) beschikken, evenals eidetische informatie 
(die precieze, gedetailleerde, beeldend/anecdotische 
informatie die verworven wordt door zelf  betekenis 
te geven (sensemaking) aan wat gezien, gehoord en 
ervaren wordt) (Strikwerda, 2012). Het betrekken 
van leerlingen/ studenten en hun ouders en anderen 
die ‘afnemer’ zijn van onderwijs bij risicobeheersing 
is relevant vanwege hun zogenaamde ervarings-
gerichte informatie (Brandsen et al, 2011; Fung & 
Wright, 2001). Tot slot is axiomatische informatie 
(oftewel informatie over het ‘waarom’ in relatie tot 
onderliggende waarden) van aanvullende waarde.

Zekerheid door transparantie?

stakeholdercontacten – en daarmee onbeheersbaar 
is: onderwijsbesturen kunnen er moeilijk zicht en 
grip op krijgen. Het is zeker risicovol als de externe 
invloed en uitingen de reputatie van en het vertrou-
wen in de onderwijsinstelling schaden.

Karaktertrek 2 
Besturen als ‘in control zijn’
 De onbeheersbaarheid van externe invloeden 
op onderwijsorganisaties die het besturen van een 
‘glazen huis’ met zich meebrengt, staat haaks op het 
tweede kenmerk van onderwijsbestuur anno 2023, 
namelijk: besturen als ‘in control zijn’, als antwoord 
op de toegenomen eis van risiciobeheersing. Omdat 
maatschappelijke organisaties (zoals onderwijs-
instellingen) over tien jaren (waarschijnlijk) nog 
steeds sterk afhankelijk zijn van externe legitimatie 
en vertrouwen voor hun continuïteit (beredeneerd 
vanuit het perspectief  van de neo-institutionele 
theorie, zoals bij Pfeffer & Salancik, 2003; Powell 
& DiMaggio, 1991), zullen onderwijsbesturen over 
tien jaren nog meer energie moeten steken in het 
integraal ‘in control zijn’ dan zij nu al doen. Dat wil 
zeggen dat zij zullen proberen zicht te hebben op 
(de integratie van) risico’s op onderwijsinhoudelijk, 
financieel, personeel en infrastructureel terrein, en 
zullen proberen beredeneerde belangenafwegingen 
te maken om vervolgens te trachten de risico’s te 
beheersen.

enzovoort, gegevens verzamelen, aan elkaar kop-
pelen, analyseren interpreteren en dissemineren. 

Dit alles zal een heel andere dynamiek geven in de 
besturing van onderwijsorganisaties. Zo neemt 
de kans op externe informatie-asymmetrie toe. 
Hiermee bedoel ik dat buiten de onderwijsorgani-
satie meer kennis over en inzicht in (de kwaliteit) 
van het onderwijs kan zijn dan bij de onderwijsin-
stelling zelf. Als hier van buitenaf ook eerder over 
wordt geoordeeld, bijvoorbeeld door het publiceren 
van een ranglijst of door te rapporteren via (soci-
ale) media, loopt een onderwijsbestuur letterlijk 
achter de feiten aan. 

Dit ‘glazen huis-effect’ zal leiden tot veel grotere 
invloed van interne en externe belanghebbenden, 
omdat zij dankzij deze grotere en makkelijkere 
toegang tot gegevens en informatie hun kennis kun-
nen vergroten, zich een oordeel kunnen vormen, en 
dit vervolgens ook makkelijk kunnen uiten, hetzij 
direct aan de onderwijsinstelling, hetzij indirect via 
(sociale) media. 

Voor onderwijsbesturen vormen deze kritische vol-
gers enerzijds een gezonde (tegen)macht, omdat zij 
voortdurend kennis, inzicht en feedback verschaffen 
waarvan kan worden geleerd. Anderzijds vormt 
deze grotere invloed een risico omdat het niet kan 
worden gekanaliseerd – zoals bijvoorbeeld via 
een medezeggenschapsorgaan of geformaliseerde 

Figuur 1 Drie kenmerken van onderwijsbestuur anno 2023 
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volledig in control is een illusie is, en weten dat de 
cognitieve en rationale capaciteit van elk mens, dus 
ook onderwijsbestuurders, per definitie beperkt is 
(Simon, 1976). Met het oog op de toekomst zou ik 
onderwijsbestuurders willen adviseren het ‘touw 
wat te laten vieren’ en meer ruimte te maken voor 
creativiteit, voor het maken van fouten en vergis-
singen, voor het afwijkende en niet gemiddelde, 
wellicht soms tegen de stroom in. Als er hierdoor 
dingen beter kunnen, als er zaken mis gaan, als het 
morele kompas moet worden bijgesteld dan is het 
vervolgens raadzaam niet toe te dekken maar toe 
te geven, en te optimaliseren door te willen leren. 
Zo kan de trend van zekerheid door optimalisatie 
en risicobeheersing worden omgebogen naar een 
trend van zekerheid door transparantie. Hierdoor 
kunnen onderwijsbestuurders in 2023 wellicht met 
vertrouwen in hun ‘glazen huis’ opereren. 
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De tweede wenk voor de toekomst, gerelateerd aan 
de ontwikkelingen naar ‘besturen van een glazen 
huis’ en besturen als ‘in control zijn’ is om als onder-
wijsbestuur zelf  de (beeldvorming van de) omge-
ving te beïnvloeden door actief  verbindingen (met 
partijen in de) omgeving te leggen, door te trachten 
ontwikkelingen naar ‘de eigen hand’ te zetten en 
door reputatiemanagement, waarbij goed gebruik 
wordt gemaakt van ontwikkelingen in ict.

Een derde wenk, die anticipeert op alle drie de 
kenmerken van onderwijsbestuur anno 2023, is het 
versterken van het eigen bestuurlijk vermogen door 
de vergroting van zogenaamde data and assessment 
literacy (Earl & Fullan, 2003; Fullan, 2000) op alle 
niveau’s in de organisatie. Voldoende vaardigheden 
en ervaring voor het verzamelen, analyseren en in-
terpreteren van gegevens zal behalve bijdragen aan 
de optimalisatie van onderwijs, ook de bestuurlijke 
informatie verbeteren, en de externe informatie-
asymmetrie niet te hoog laten oplopen. Hierdoor 
vormt de omgeving een minder onzekere (onvoor-
spelbare) factor.

In aansluiting hierop is de vierde aanbeveling 
om ook te vertrouwen op de verschillende typen 
informatie waarover de mensen in de organisatie 
beschikken. Dit kan door kwalitatieve, (inter)sub-
jectieve kennis en professionele en ervaringsgerichte 
oordelen van mensen te benutten in combinatie met 
abstracte en gestandaardiseerde systeeminformatie. 
Omdat deze informatie en kennis vaak impliciet is 
en ‘aan mensen kleeft’ zal de manier van informa-
tieverwerving daarop moeten worden aangepast 
en van bestuurders vragen ‘achter het bureau en 
digitale dashboard’ vandaan te komen, bijvoorbeeld 
door locatiebezoek, door gespreksvoering, door het 
oor te luisteren leggen en door te observeren. 
 
Tot slot: de dwang die uit gaat van de eisen van 
optimalisatie en risicobeheersing vragen om het 
lef  te relativeren. De meeste mensen zullen goed 
begrijpen dat de idee van maakbaar bestuur dat 

en red tape aan toevoegen. Dit doet afbreuk aan 
de creativiteit en het trial-and-error-karakter dat 
onderwijs(bestuur) ook kenmerkt. 

De nadruk op het gebruik van (gestandaardiseerde) 
data kan daarnaast leiden tot bekende perverse 
effecten (Hooge et al., 2012): manipulatie of zelfs 
fraude met gegevens (gaming) en verenging van 
onderwijsdoelen (dat wat niet gemeten kan worden 
of niet objectiveerbaar is verdwijnt uit beeld). Ook 
kan het voortdurend monitoren en benchmarken 
van onderwijsprestaties van leerlingen/studenten, 
scholen/opleidingen of een onderwijssysteem als 
geheel leiden tot intolerantie ten aanzien van af-
wijking van de norm (het gemiddelde) door dit als 
‘deviant’ te labelen (zowel aan de bovenkant als de 
onderkant) en ook tot ‘regressie naar het gemid-
delde’: de middelmaat wordt de maat waarmee de 
ambitie tot excelleren verdwijnt. 

Wenken voor de toekomst
Nu ik in de vorige paragraaf een beeld heb ge-
schetst van onderwijsbestuur anno 2023 vanuit de 
redenering dat de drie trends onverminderd door-
zetten en hun effect sorteren, formulier ik hier vijf  
wenken voor de toekomst om mogelijk ongewenste 
effecten te kunnen keren of dempen. 

Ten eerste verdient het aanbeveling om de voor-
delen die de ontwikkeling naar ‘besturen van een 
glazen huis’ met zich meebrengt goed te benutten. 
Externe informatie-asymmetrie betekent namelijk 
ook een rijke bron van informatie, kennis, perspec-
tieven en oordelen van externe partijen. Van deze 
‘schat aan informatie’ kan worden geleerd en het 
kan worden benut als feedback. Dit is in lijn met de 
cybernetische functie (leer- en feedbackfunctie) van 
meervoudige horizontale verantwoording/dialoog 
(Hooge et al., 2012), een bestuurlijk proces dat 
anno 2013 al als een belangrijk kenmerk van ‘goed 
onderwijsbestuur’ geldt (zie hiervoor de verschil-
lende governancecodes in het onderwijs).



7574

Weick, K. E. (1995). Sensemaking in organizations. 
Thousand Oaks, CA: Sage.

Zekerheid door transparantie?

opbrengstgericht en ambitieus’. Den Haag: Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(2011c). Actieplan MBO ‘Focus op vakmanschap’. 
Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(2011d). Leraar 2020 – een krachtig beroep! Den Haag: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mourshed, M., C. Chijioke and M. Barber (2010). 
How the world’s most improved school systems keep 
getting better. McKinsey and Company.

OECD (2011). Education at a glance: OECD Indicators. 
Parijs: OECD.

OECD (2013). Trends Shaping Education 2013. Paris: 
OECD Publishing.

Petegem, P. van, J.C. Verhoeven, I. Buvens en J. 
Vanhoof (2005). Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in 
Vlaamse scholen. Het gelijkeonderwijskansenbeleid als 
casus. Gent: Academia Press.

Pfeffer, J. and G.R. Salancik (2003) (1e druk: 1978). 
The external control of organizations. A resource 
dependence perspective. Stanford CA: Stanford 
University Press.

Pierre, J. and B.G. Peters (2005). Governing Complex 
Societies. Trajectories and Scenarios. Palgrave 
MacMillan.

Power, M. (2007). Organized uncertainty. Designing a 
world of risk management. Oxford: Oxford University 
Press.

Powell, W. and P. DiMaggio (eds.) (1991). The New 
Institutionalism in Organizationial Analysis. Chicago: 
University of Chicago Press.

Simon, H. A. (1976) (1e druk: 1945). Administrative 
Behavior. A Study of Decision-Making Processes in 
Administrative Organization. New York: The Free 
Press.

Strikwerda, J. (2012). ‘Empowerment: hoe professionele 
ruimte te combineren met in control zijn’. Holland/
Belgium Management Review, 29, 145, pp. 2-10.

Ven, A. van de (2008). Administratieve Organisatie: 
praktisch relevant maar ook wetenschappelijk 
interessant? Oratie. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

Hess, C. and E. Ostrom (eds.) (2007). Understanding 
Knowledge as a Commons: From Theory to Practice. 
MIT Press.

Honingh, M.E. en E.H. Hooge (2012). Goed Bestuur 
in het primair onderwijs. Eindverslag Monitor Goed 
Bestuur PO 2010-2011. Amsterdam / Nijmegen: 
Hogeschool van Amsterdam / Radboud Universiteit 
Nijmegen.

Hooge, E.H. and M.E. Honingh (in press: 2014). 
‘Are school boards aware of the educational quality 
of their schools?’. Educational Management 
Administration & Leadership.

Hooge, E.H., T. Burns and H. Wilkoszewski (2012). 
Looking beyond the numbers: stakeholders and multiple 
school accountability. OECD Education Working 
Papers, No 85. Parijs: OECD Publishing.

Hooge, E. H., F. Nusink en M. E. van der Sluis 
(2006). Zicht op intern toezicht. Theorie en praktijk 
van raden van toezicht in de bve-sector. Amsterdam: 
Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie.

Levin, H. M. (1974). ‘A conceptual framework for 
accountability in education’. The School Review, 82 
(3), pp. 363-391.

Maitlis, S. (2005). ‘The Social Processes of 
Organizational Sensemaking’. The Academy of 
Management Journal, 48 (1), pp. 21-49.

Marzano, R.J. (2003). What Works in Schools? 
Translating Research into Action. Association for 
Supervision and Curriculum Development (ASCD).

Marsh, J.A., J.F. Pane and L.S. Hamilton (2006). 
Making sense of data-driven decision making in 
education. Occasional paper, RAND Education.

Messelt, J. (2004). Data-driven Decision Making: A 
powerful tool for School Improvement. Sagebrush 
Corporation.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(2011a). Actieplan PO ‘Basis voor presteren’. Den 
Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(2011b). Actieplan VO ‘Beter presteren: 



7776
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allerhande onderzoeksprojecten voor derden op het gebied  
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onderwijs was zijn eerste activiteit het ontwikkelen en verzorgen 
van onderwijs voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.  
Dit onderwijs heeft zich ontwikkeld tot de cursussen 
‘Bedrijfsoefentherapie’ en ‘Ergonomie en Arbeid’. Bart Visser 
heeft als leidinggevende bijgedragen aan het succesvolle 
onderzoek-/adviesbureau ERGOcare. Dit centrum voor toegepast 
onderzoek in de ergonomie is later onder de naam EXPres 
uitgebreid in de richting van de revalidatie en sport. In 2004 is  
hij gepromoveerd op het proefschrift Upper extremity load in 
low-intensity tasks. In het kader van het promotieproject was  
hij te gast bij TNO kwaliteit van leven, Hoofddorp, en het 
Department of Physiology, National Institute of Occupational 
Health, Kopenhagen, Denemarken. Vanaf 2004 combineerde  
Bart Visser de leidinggevende taak bij EXPres met de functie van 
universitair docent. Sinds 2010 is hij werkzaam bij de Hogeschool 
van Amsterdam als opleidingsmanager van de bacheloropleiding 
tot oefentherapeut Mensendieck en sinds medio 2011 tevens als 
lector Oefentherapie. Als opleidingsmanager oefentherapie 
Mensendieck geeft hij leiding aan het docententeam van de 
bacheloropleiding tot oefentherapeut en maakt hij deel uit  
van het managementteam van het domein Gezondheid. 

Inleiding
Wij gaan hier in op de veranderingen in de gezond-
heidszorg, beschreven van 2013 tot 2023. Omdat de 
gezondheidszorg voortdurend verandert, wordt van 
toekomstige zorgprofessionals gevraagd om zich op 
deze veranderingen voor te bereiden. Beschreven 
zal worden hoe nu het onderwijs van professionals 
in de gezondheidszorg is ingericht om haar studen-

ten optimaal voor te bereiden. De auteurs zijn naast 
opleidingsmanager van respectievelijk de opleidin-
gen Fysiotherapie en Oefentherapie van het domein 
Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam, 
als lector verantwoordelijk voor het toegepast 
wetenschappelijk onderzoek in de hogeschool. Dit 
professional in the lead principe wordt ook toege-
past in het Academisch Medisch Centrum (amc) 
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Ondanks het feit dat de meerwaarde van fysieke 
activiteit voor de gezondheid wetenschappelijk is 
aangetoond, bijvoorbeeld door Sallis (2009), die 
schrijft: 

 ‘ exercise is medicine’ 

en bekend is hoe interventieprogramma’s moeten 
worden opgezet (Campbell, 2009), blijft het zeer 
moeilijk om mensen meer fysiek actief  te laten 
worden. De meerwaarde van fysieke training bij 
ouderen is wetenschappelijk aangetoond, onder 
andere bij – de gevolgen van – dementie, kanker, 
hoge bloeddruk en obesitas.

Gevolgen voor de zorgvrager
Door bovenstaande ontwikkelingen neemt de zorg-
vraag toe. Hoogstwaarschijnlijk is deze stijging zo 
sterk dat over enkele jaren niet de zorg beschikbaar 
zal zijn die nodig is. Bovendien lijkt de zorg bij on-
gewijzigd beleid onbetaalbaar te worden. Hoewel 
de prognoses over de groei uiteenlopen, staat in elk 
geval vast dat er op termijn waarschijnlijk te weinig 
personeel is om de gevraagde zorg te leveren. Dit 
veroorzaakt door een toenemende zorgvraag door 
het groeiende aandeel ouderen in Nederland, maar 
ook door ontwikkelingen in de medische technolo-
gie, waardoor steeds meer ziekten kunnen worden 
behandeld. Daarnaast wordt het arbeidsaanbod 
schaarser door de beperkt groeiende beroepsbevol-
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Figuur 1 Beperking van fysiek functioneren (Gool et al., 2009) 

in Amsterdam, waarmee een nauwe band bestaat. 
Het domein Gezondheid van de Hogeschool van 
Amsterdam, waar het onderwijs aan de zorg-
professionals van de toekomst wordt gegeven 
(de opleidingen Fysiotherapie, Oefentherapie, 
Verpleegkunde en Ergotherapie, met 2800 
Nederlandstalige en 200 internationale studenten), 
is gelegen naast het amc en zal in de toekomst ook 
daar blijven gepositioneerd. Om een goed onder-
wijscontinuüm van bachelor-, masteropleidingen 
en bij- en nascholing te kunnen bieden en om een 
kenniscentrum te kunnen zijn van hoog niveau, is 
er een intensief  samenwerkingsverband tussen de 
Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van 
Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum. 
Dit samenwerkingsverband opereert onder de 
naam Amsterdam School of Health Professions 
(ashp). Door deze samenwerking bundelen de deel-
nemende instellingen hun expertise op het vlak van 
paramedisch en verpleegkundig onderwijs, onder-
zoek en patiëntenzorg.

Gezondheidszorg  
nu en in de toekomst
Hoe ziet de toekomst van de gezondheidszorg er-
uit? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (vws) tracht met zekere regelmaat grip te 
krijgen op die toekomst door er scenario’s voor te 
schetsen. In al deze scenario’s is te zien dat er een 
groeiende vraag naar zorg zal zijn, gepaard aan 
groeiende kosten, die onbeheersbaar worden als er 
geen alternatieven worden verzonnen. De groeiende 
vraag is een gevolg van vergrijzing, toename van 
multi-morbiditeit en groei van welvaartsziekten 
(Visser, 2013). De zorg verandert ook van karakter 
doordat chronische aandoeningen het beeld van 
de gezondheidszorg gaan bepalen. De Raad voor 
de Volksgezondheid en Zorg (rvz) voorspelt dat in 
2020 het aantal mensen met een chronische aandoe-
ning het aantal mensen met een tijdelijke aandoe-
ning ver zal overtreffen (rvz, 2010). De vergrijzing 
van de bevolking neemt tot 2040 sterk toe. Het aan-
tal 65-plussers zal sterk toenemen, maar vooral ook 

het aantal 80-plussers. Men spreekt daarom van 
dubbele vergrijzing (Sanderse et al., 2011). Alleen al 
door de vergrijzing zal er een sterke toename zijn in 
multi-morbiditeit, omdat ouder worden inderdaad 
gepaard gaat met gebreken (zie figuur 1) (Gool et 
al., 2009; Galenkamp et al., 2012).

Welvaartsziekten zijn ziekten waarbij voeding, 
beweging en de inrichting van de moderne samen-
leving een rol spelen. De vier belangrijkste risico-
factoren voor welvaartsziekten zijn tabaksgebruik, 
ongezonde voeding, te weinig beweging en scha-
delijk gebruik van alcohol. Hart- en vaatziekten, 
copd, diabetes, bepaalde kankersoorten, obesitas 
en depressie zijn voorbeelden (Rijkschroeff, 2011).

De fysiotherapeut en oefentherapeut zijn des-
kundig in de diagnostiek en de klachten van het 
bewegingsapparaat. Streven naar het halen van de 
gezonde norm voor bewegen wordt dan ook nage-
streefd. Naast bovenstaande determinanten van 
ziekte wordt ook inactiviteit en de zogenaamde ‘zit-
tende leefstijl’ een steeds grotere oorzaak voor ziek 
worden. In 2008 lag het percentage Nederlanders 
van twaalf  jaar en ouder dat voldoet aan de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen op 56 pro-
cent, evenveel als in 2007. De sinds 2001 bestaande 
licht stijgende trend slaat in 2009 om. Ouderen 
behalen de norm gezond bewegen veel vaker dan 
jongeren: tussen de twaalf  en zeventien jaar voldoet 
maar één op de vier aan de norm voor deze leef-
tijdsgroep, terwijl dat onder 55-plussers oploopt tot 
twee op de drie (Hildebrandt et al., 2008).

Ook in de wetenschappelijke literatuur wordt veel 
aandacht besteed aan fysieke activiteit en inactivi-
teit. In het themanummer over physical inactivity 
van het ‘British Journal of Sports Medicine’ (2009) 
stelt Steven Blair: 

 ‘ Physical inactivity will be the biggest public health 
problem of the 21st century’. 
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de zelfredzaamheid van de patiënt te vergroten 
en de vraag naar zorg af te remmen. Daarnaast 
kunnen patiënten door telemedicine zorg genieten 
onafhankelijk van tijd en plaats. Dit maakt de zorg 
toegankelijker, doordat patiënten in de avonden en 
weekenden of op afgelegen locaties beter aanspraak 
kunnen maken op voorzieningen. Zorgverleners 
kunnen hun werkgebied hiermee uitbreiden. 
Daarnaast geeft telemedicine de zorgverlener de 
mogelijkheid om meerdere patiënten tegelijkertijd 
te behandelen, waardoor arbeidsbesparingen kun-
nen worden gerealiseerd. Telemedicine-diensten 
kunnen zorgen voor (Huijgen, et al., 2008; Cranen, 
et al., 2012; Sandsjö, et al., 2010): 
·  kwaliteitsverbetering door intensivering van de 

zorg; 
·  het vergroten van zelfredzaamheid en het verla-

gen van de zorgvraag;
·  arbeidsbesparing realiseren door een efficiënte in-

zet van de afnemende hoeveelheid zorgverleners.

De zorgparagraaf in het regeerakkoord van het ka-
binet Rutte II draagt de titel ‘Zorg dichtbij’. De re-
geringverklaring legt de verantwoordelijkheid voor 
de gezondheid bij de burgers, terwijl de overheid 
beschreven wordt als een ondersteuner. Burgers die-
nen zelf  verantwoordelijkheid te gaan nemen voor 
preventie en een gezonde levensstijl (Rijksoverheid, 
2012). De alternatieven die bedacht worden om de 
groeiende vraag naar zorg en de daarmee gepaard 
gaande kosten het hoofd te bieden zijn:
·  Doe het zelf;
·  Doe het thuis;
·  Laat de techniek het doen;
·  Doe alleen wat (kosten)effectief  is.

Gezondheidszorgopleidingen
Wat betekent dit alles voor de 
gezondheidszorgopleidingen? 

De gevolgen voor de zorgopleidingen zijn groot. 
Het gezondheidszorgonderwijs dient het aantal 
gediplomeerde zorgverleners op peil te houden. 

Naast inhoudelijke kennisoverdracht dient er 
aandacht besteed te worden aan effectiviteitsbe-
palingen van behandelingen, protocollen, klinisch 
redeneren; ondernemerschap en professioneel 
leiderschap, de omgang met zorgverzekeraars, wan-
betalers, tijdmanagement en de financiële aspecten 
van het uitvoeren van een zelfstandig beroep. 
Onderwijsprogramma’s kunnen ook de profes-
sionals hierin ondersteunen (een ‘leven lang leren’) 
(HBO Raad IV, 2012).

Gezondheidszorg in beweging
Er kan met recht worden gesteld dat de gezond-
heidszorg sterk in beweging is. Er vindt, ten eerste, 
een verschuiving plaats van aanbod naar vraag-
gestuurde zorg. De groep ouderen neemt toe, waar-
door chronische aandoeningen in toenemende mate 
de zorgvraag en zorgkosten bepalen. De zorgvraag 
wordt complexer en er worden meer zorgverleners 
(uit meerdere disciplines) betrokken bij een ziek-
teproces van een patiënt (ketenzorg). Ten tweede 
dreigt er een tekort aan lange termijn zorgperso-
neel. In de toekomst zal de vraag naar zorg harder 
groeien dan het aantal zorgverleners. Ten derde 
zorgen de veranderingen in de wet- en regelgeving, 
zoals het nieuwe zorgstelsel, voor een vergroting 
van de concurrentie in de zorgmarkt. De vergroting 
van de concurrentie tussen de zorgaanbieders is 
nog gering, maar al wel ingezet en de gedachte van 
overheidswege is dat hierdoor ontwikkelingen tot 
stand komen die leiden tot kwaliteitsverbetering en 
kostenverlaging. 

Bovenstaande belangrijke trends in de gezond-
heidszorg vragen om zorginnovaties die leiden tot 
een verlichting van de druk op de zorg door de 
vraag naar zorg af te remmen en die arbeidsbespa-
rend zijn of tegen lagere kosten kunnen worden 
aangeboden. Nieuwe technologieën zoals teleme-
dicine maken dergelijke zorginnovaties mogelijk1. 
Telemedicine gaat bijdragen aan het anders aan-
bieden van zorg. Ze kan het face-to-face contact 
(gedeeltelijk) vervangen en zal worden ingezet om 
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zorgconsumenten te realiseren, zorg op afstand 
te kunnen verlenen en samen te werken met an-
dere (meer of minder formele) zorgverleners en 
cliënten. Elke zorgverlener moet in staat zijn de 
vraag van de cliënt boven tafel te krijgen, daarop 
kunnen inspelen en de eigen verantwoordelijkheid 
en zelfredzaamheid van de cliënt als uitgangspunt 
te nemen en die kunnen stimuleren (HBO Raad 
I, 2012). Dit vraagt om het ontwikkelen van een 
andere attitude ten opzichte van zorgvragers: er 
dient primair gefocust te worden op de zorgvraag, 
op welbevinden van de zorgvrager en niet alleen 
op zijn ziekte(n) (HBO Raad I, 2012; Butterman & 
Vlaskamp, 2010). 

Vanwege de groeiende aandacht voor leefstijl, zul-
len zorgverleners zich meer expliciet moeten richten 
op preventie. Zorgverleners moeten bereid en in 
staat zijn te investeren in overleg en voor onderlinge 
samenwerking hun werkwijzen aan elkaar aan te 
passen (HBO Raad I, 2012; Hansen, et al., 2010).

Doelmatige zorg
Doelmatigheid is simpelweg het realiseren van het-
zelfde of meer werk met minder middelen. Het doel 
daarvan is om kosten dan wel tijd in het zorgproces 
te besparen. Het belang daarvan voor de zorg is 
evident, gezien de oplopende vraag naar zorg, de 
stijgende uitgaven aan zorg en de economische cri-
sis en de krappere overheidsfinanciën waarvan de 
gevolgen zich steeds meer doen voelen (HBO Raad 
IV, 2012). Er zijn tal van manieren waarop wordt 
en kan worden gewerkt aan het realiseren van een 
andere, doelmatiger zorg. Voorbeelden daarvan zijn 
de zelfredzaamheid en zelfmanagement van patiën-
ten te bevorderen, arbeidsbesparende technologie 
in te zetten, slimmer te werken, sociale media te 
gebruiken voor het contact met patiënten, taken te 
herschikken en te voorkomen dat mensen ziek(er) 
worden. In alle gevallen speelt de deskundigheid 
van de zorgverlener een belangrijke rol (HBO Raad 
IV, 2012).

king en ontstaat er een steeds grotere variëteit in het 
arbeidsaanbod (HBO Raad I, 2012).

Naast het niet afnemen van de zorgvraag verschuift 
de aandacht van ziekte naar gezondheid. De aan-
dacht moet komen te liggen op het voorkomen 
van ziekten en aandoeningen, het vroegtijdig op-
sporen ervan en het beperken van de gevolgen van 
(chronische) ziekten (rvz, 2010). De oriëntatie op 
gedrag en gezondheid betekent dat de plaats waar 
de zorg wordt verleend verandert: dat gebeurt thuis, 
in de wijk of digitaal. Daarnaast verandert de rol 
van de patiënt. Sleutelwoorden die de toekomstige 
zorgvrager beschrijven, zijn: mondig, kritisch, be-
ter geïnformeerd, kiest zelf  en actief  op zoek naar 
kwaliteit van leven (HBO Raad I, 2012). Bovendien 
krijgen zorgvragers een veel grotere verantwoorde-
lijkheid voor hun eigen gezondheid. Zorgverleners 
zullen in de toekomst te maken hebben met mensen 
die zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en 
hun eigen zorg gaan organiseren, zo nodig met de 
hulp van mantelzorgers en professionals.

Het feit dat mensen langer zelfstandig willen en 
moeten blijven zal invloed hebben op de manier 
waarop zorg wordt aangeboden. Dat gebeurt min-
der face-to-face en meer op afstand. De patiënt 
voert daarbij zelf  taken uit en wordt medepro-
ducent van de zorg. Deze ontwikkeling vraagt 
om meer samenwerking (HBO Raad I, 2012). 
Hierbij zijn drie hoofdvormen te onderscheiden: 
samenwerkingsvormen op wijkniveau (zoals ge-
zondheidscentra), aandoeningsgerichte samenwer-
kingsvormen (bijvoorbeeld voor diabetes of copd) 
en vormen van samenwerking die zich richten op 
het management van groepen (bijvoorbeeld ketens 
van apotheken) (Hopman, et al., 2009). 

Gevolgen voor de zorgverlener
De zorgverlener moet in de kern een deskundige 
blijven op zijn of haar vakgebied. Maar daarnaast 
zijn met name competenties nodig om de beoogde 
gedragsverandering en het zelfmanagement bij 
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het werkveld en kennisinstituten worden opgelost 
(HBO Raad, III, 2012). Tien jaar geleden gingen de 
eerste lectoraten in het hoger beroepsonderwijs van 
start en inmiddels (eind september 2011) zijn er in 
475 lectoraten en 527 lectoren actief. Iets meer dan 
tien procent van die lectoraten voert praktijkgericht 
onderzoek uit op het gebied van gezondheid, waar-
bij een diversiteit aan thema’s aan de orde komt2. 
Met het toegepast wetenschappelijk onderzoek in 
het domein Gezondheid van de Hogeschool van 
Amsterdam beogen we de evidentie te versterken. 
Heel expliciet door de cirkel uit figuur 2: huidige 
beste bewijsmateriaal, te vullen. Maar en passant 
zal ook de professionele kennis van de paramedicus 
groeien door de toegenomen ervaring met speci-
fieke patiëntengroepen.

Om ervoor te zorgen dat ebp ook resultaten voor de 
praktijk gaat opleveren, wordt ingezet op practice 
based evidence. De voortdurende verbinding met 
het praktijkveld is immers essentieel. Naast de reeds 
bestaande banden met het beroepsveld hebben we 
hiertoe een tweetal structuren ingericht waarmee 
we het practice based-zijn willen versterken: 
·  een academische werkplaats voor paramedici 

en verpleegkundigen binnen de muren van de 
HvA met inzet van docenten en studenten van de 
HvA. Onze academische werkplaats Polifysiek 
is een polikliniek van de afdeling Revalidatie 

·  Dagelijks bewegen: gewichtsdragende activitei-
ten bevorderen botgroei (of vertragen verou-
deringsgerelateerde afname) en botgenezing. 
Allerhande technieken kunnen worden ingezet 
om het dagelijks bewegen te stimuleren door 
(bijvoorbeeld) feedback te geven over de hoeveel-
heid gewichtsdragende activiteit (door sensoren 
in schoenen) in combinatie met smart phone apps. 
Ook valangst, die het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten kan belemmeren, kan effectief  aan-
gepakt worden met de zogenaamde virtual reality 
exposure therapy;

·  Goede voeding en medicijngebruik: deze kun-
nen goed ondersteund worden door de inzet van 
technologie. Ook hier kan gedacht worden aan 
smart phone apps om (bijvoorbeeld) de voedse-
linname te bevorderen of te monitoren, in het 
bijzonder de eiwit-, calcium- en/of vitamine 
D-inname;

·  Het versterken van sociale banden: een toename 
in sociale interactie leidt tot een sterker motivatie 
om de deur uit te gaan en dit biedt meer mo-
gelijkheden om zelfstandig te kunnen (blijven) 
functioneren.

Onderzoek naar praktijkvraagstukken
Uitgangspunt van het praktijkgericht onderzoek 
zijn bestaande of te verwachten praktische pro-
blemen uit de praktijk die in samenwerking met 

Figuur 1 Beperking van fysiek functioneren (Gool et al., 2009) 

Zelfmanagement, evidentie en technologie

 ‘ het integreren van individuele klinische expertise 
met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit 
systematisch onderzoek beschikbaar is. De 
voorkeuren, wensen en verwachtingen van patiënten 
spelen bij de besluitvorming een centrale rol’. 

ebp stelt de patiënt centraal en staat een integratie 
voor van kennis uit wetenschappelijk onderzoek 
en de ervaringsdeskundigheid van de zorgverlener, 
om in samenspraak met de patiënt tot de beste 
zorg te komen. ebp is een wezenlijk onderdeel van 
het denken en handelen van de fysiotherapeut en 
oefentherapeut en is ook niet uit de opleiding weg 
te denken. ebp is een van de pijlers van het onder-
wijs in de ashp. Het is het zorgvuldig, expliciet en 
oordeelkundig gebruik van het huidige beste be-
wijsmateriaal en evidence om beslissingen te nemen 
met individuele patiënten om de zorgverlening te 
verbeteren. Zie figuur 2. 

Evidence Based Medicine als basis 
voor innoveren
Evidence based medicine en practice based medicine 
zal ook in 2023 nog één van de fundamenten zijn 
van de gezondheidszorg. Misschien is dit zelfs 
nog sterker het geval omdat alleen ‘dat wat werkt’ 
overleeft in een door kosteneffectiviteit gestuurde 
bekostiging van de zorg (Visser, 2013). Voor de pa-
ramedische beroepen lijkt deze laatste benadering 
de enige haalbare en bovendien ook verstandige 
strategie. Deze strategie komt er in het kort op neer 
dat voor evidence based handelen wordt gezocht 
naar ondersteuning of vervanging door technolo-
gie. Winstein (et al., 2012) schetsen een mogelijke 
ontwikkeling van technologie in de zorg langs deze 
lijn met als één van de voorbeelden de revalidatie 
na een heupfractuur. Ze onderscheiden vier effec-
tieve elementen in de revalidatie gericht op herstel, 
zelfstandig functioneren en kwaliteit van leven die 
elk ondersteund kunnen worden door (medische) 
technologie:

Daarnaast dienen de zorgopleidingen meer aan-
dacht te besteden aan preventie, coachen en be-
geleiden van de cliënt, aandacht voor risico’s, het 
omgaan met technologie en samenwerken. Volgens 
het cbog vraagt dit om een cultuurverandering bij 
de opleidingen, waarbij onder andere wordt gewe-
zen op het belang van multi-, interdisciplinair en 
intersectoraal (leren) samenwerken (HBO Raad, II, 
2012; Butterman & Vlaskamp, 2010).

Deze ontwikkelingen zullen leiden tot het opleiden 
van innovatieve zorgverleners: professionals die 
openstaan voor innovaties om hen heen, zoekend 
naar vernieuwingen en in staat om deze een plaats 
te geven in hun professionele leven. Dergelijke zorg-
verleners zijn herkenbaar aan de volgende manier 
van werken (HBO Raad, II, 2012):
·  Dialooggestuurd: in dialoog met de cliënt en 

diens omgeving de juiste ondersteuning of zorg 
kunnen bieden;

·  Evidence based: kritisch naar zichzelf  en het 
eigen handelen kunnen kijken alsmede het eigen 
handelen kunnen onderbouwen, onderzoeken en 
innoveren;

·  Interprofessioneel: samen met andere professio-
nals de zorg zo goed en efficiënt mogelijk regelen;

·  Met inzet van bestaande of nieuwe zorg tech-
nologieën: met ondersteuning van elektronische 
dossiers, ict, zorg op afstand, domotica / robo-
tica en dergelijke kunnen werken. 

Evidence Based Medicine
Klinisch redeneren (clinical reasoning) is een com-
plex proces met elementen die voor elke discipline, 
ongeacht het gehanteerde model, gelijk zijn: de 
toepassing van (klinische) kennis, de rol van cogni-
tieve en metacognitieve vaardigheden en de contex-
tafhankelijkheid (Higgs & Jones, 1995; Edwards, et 
al., 2004).
 
Evidence-based practice (ebp) (Kuiper & Borghouts, 
2012) impliceert (Offringa, et al., 2008, p. 22)
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van het amc, waar patiëntenzorg, onderzoek en 
onderwijs samenkomen. De directe verbinding 
met patiëntenzorg houdt ons bij de les, zodat we 
onderzoek doen dat een directe verbinding heeft 
met de praktijk. Polifysiek speelt in het onderwijs 
bij de lectoraten Fysiotherapie en Oefentherapie 
een rol in de vorm van klinische lessen. Docenten 
en studenten zijn er betrokken bij de trias onder-
wijs, patiëntenzorg en onderzoek; 

·  Communities of practice. Hierin ontmoeten 
studenten, docenten en onderzoekers uit het 
lectoraat en zorgprofessionals elkaar, om vragen 
te delen, elkaar te inspireren en uit te dagen. De 
interactie tussen de afnemers van het onderzoek 
en de onderzoekers zorgt ervoor dat steeds de 
toepassing in het vizier blijft. Voor onze stu-
denten en docenten zijn deze communities of 
practice uitgelezen plekken om handen en voeten 
te geven aan de opgedane onderzoekskennis en 
-vaardigheden.

Samenvatting en conclusie
De gezondheidszorg verandert en de zorgprofes-
sionals moeten daarin ook veranderen. Dit vraagt 
om aanpassing van het onderwijs om de zorgpro-
fessional klaar te stomen voor de informatiemaat-
schappij in 2023, waar patiëntenzorg, onderzoek 
en onderwijs hand in hand gaan. Hoewel er een 
sterke verschuiving naar zelfmanagement en inzet 
van technologie te verwachten is, zal ook in 2023 de 
basis voor de gezondheidszorg gelegen zijn in de eis 
dat het zorgaanbod evidence based is.

Aantekeningen

1  Persoonlijke mededeling Prof. dr. M. 
Vollenbroek, Clustermanager Telemedicine 
Roessingh Research and Development, Enschede 

2  Aldus: http://www.vereniginghogescholen.nl/
onderzoek/lectoraten en http://www.lectoren.
nl/?id=416&t=lector 
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Introductie
Vijftien jaren terugkijkend naar ons vakgebied kan 
ik zeggen dat we software ontwierpen om docu-
menten te beheren, een Document Management 
Systeem (dms). Eigenlijk spraken we toen al over 
content in plaats van documenten om de diversiteit 
van de informatie aan te duiden. Geleidelijk werd 
het koppelen van digitale werkstromen aan content 
belangrijker en spraken we van Enterprise Content 
Management (ecm), hetgeen ik nog steeds associeer 
met een methode en niet met een software-oplos-
sing. Vervolgens deed het zaakgericht werken zijn 
intrede, waardoor gegevens worden ‘gestructureerd’ 
via een ‘Zaak Type Catalogus’ (ztc). In dezelfde 
periode groeide de mobiele telefoon uit tot een vol-
ledig raadpleeg- en invoer-device van informatie, 
anywhere any time. Aangevuld met afgeslankte 
mobiele pc’s (tablets) met dezelfde eigenschappen, 
maar praktischer voor raadpleging en invoer van 
content. Belangrijk hierbij zijn de mogelijkheden 
om op basis van plaats- en tijdsgebonden omge-
vingsfactoren (context), content eenvoudiger te 
kunnen aanbieden, raadplegen en/of vastleggen.

Kijk ik naar de software van Acanthis (het bedrijf  
waarvoor ik werk) dan zou ik die willen typeren 
als een Contextueel Contentmanagement Systeem 
(ccs). Ik spreek graag over een aanpak omtrent 
Contextual Content Management (ccm) (Van 
Bussel, 2012). De belangrijkste reden hiervan is de 
groeiende evidentie rond nut, noodzaak en uitda-
gingen bij het faciliteren en beheren van context in 
relatie tot content. Om dat begrip context nog wat 
abstracter te maken: content voegt in veel gevallen 
additionele context toe aan de gekoppelde contex-
tuele eigenschappen. Dit geeft get belang aan van 
het gebruik van contextuele data. Uiteraard bepaalt 
juist (of nog beter, de juiste) context de waarde van 
content. Zoals een andere vakbroeder het ook mooi 
heeft weten te definiëren (Contextual Corporation, 
2013):

 ‘ Contextual Content Management is the process of 
empowering content to be more valuable than words 
alone’. 

Alvorens in te gaan op mijn visie voor de komende 
tien jaren, wil ik graag stilstaan bij het thema ‘con-
text’ zelf, met name omdat dit een belangrijke com-
ponent is voor de onderbouwing van deze visie.

Context
Laten we beginnen bij het begin en dat is de defini-
ering van het woord ‘context’ (ofwel: context geven 
aan het woord context). Daarna wordt ingegaan 
op de nut en noodzaak van context in praktijk en 
theorie.

Definiëring
 Vanuit het oogpunt ‘taal’ is op Wikipedia de 
volgende definitie aan context gegeven (Wikipedia, 
2013a): 

 ‘ De context is de totale omgeving waarin iets zijn 
betekenis krijgt. Hierbij kan zowel letterlijk ‘tekst’ 
worden bedoeld als een situatie of betrokken 
personen. De context is de achtergrond of referentie 
van elke uitdrukking of idee of gebeurtenis in welke 
het was uitgedrukt, in relatie tot welke het een 
bepaalde betekenis verkrijgt. In de taalkunde de delen 
van een zin, paragraaf, hoofdstuk etc, volgend op of 
voorafgaand aan een bepaald woord of passage die 
het zijn exacte betekenis geeft’.

Vanuit het oogpunt ‘archief’ is door ReMaNo 2004 
de volgende definitie aan context gegeven (Van 
Bussel et al., 2004):

 ‘ Het geheel van omgevingselementen die direct en/of 
indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van 
het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen’. 

In hetzelfde document ook in andere bewoordingen 
gedefinieerd als:

Richard Zeevat MSc, afgestudeerd Economie & Marktkunde  
in 1998, is meer dan 10 jaar werkzaam op het gebied van  
ECM/DMS. Sinds 2003 to theden is hij werkzaam voor  
Acanthis als productmanager. Acanthis heeft het product 
DocBase in eigen ontwikkeling en Richard houdt zich onder  
meer bezig met markt/klant analyses en is nauw betrokken  
bij de functionele en technische ontwikkeling van DocBase. 
Verder is Richard als projectleider betrokken bij diverse  
projecten met daarbij uiteraard de inzet van DocBase.  
Ook de kernbegrippen webservices (WSDL), SOA & Nen 2082, 
maken een belangrijk deel uit van zijn aandachtsgebied. Via zijn 
vorige werkgevers CapGemini en Unisys, heeft Richard ook  
te maken gehad met Enterprise Knowledge Portals (EKP's, 
Autonomy) en diverse andere ECM pakketen (variërend van 
Hummingbird (DocsOpen), OpenText (LiveLink), TowerSoft (Trim) 
en Unisys (InfoImage). Verder heeft Richard zijn interesse gericht 
op gamification of work and life, waaraan vorm wordt gegeven 
via zijn eigen bedrijf SILENCE games. SILENCE games ontwikkelt 
het spel ‘UMBRANA’, waarbij het beheren van data en de SOA 
principes vanuit de ECM-wereld, als basis voor het spel worden 
gebruikt. Andersom vinden nu ook game-elementen hun weg 
terug naar het ECM/DMS pakket DocBase als nieuwe functies.

To be or not to be  
It’s all defined by context! 
Richard Zeevat
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‘Offerteproces’ (collectie), waarvan de fases van 
het proces bepalend zijn voor de behandeling van 
de offerte (indirecte metadatastructuur).

·  Context (II): de collectie(s) zorgen niet alleen 
op basis van hun eigen metadatastructuur en 
metadatacontent voor de context van de content, 
maar ook alle andere verzamelde content binnen 
de collectie zorgen voor context.

  Voorbeeld: aan dit proces zijn ook diverse 
memo’s c.q. aantekeningen gekoppeld, die van 
invloed kunnen zijn op de offerte (verzamelde 
content binnen de collectie als context).

·  Context (III): de content kan inhoudelijk con-
textuele waarde hebben voor de gerelateerde 
collectie. 

  Voorbeeld: binnen het proces moet al dan niet 
een bepaalde juridische stap worden genomen. 
Hiervoor wordt de offerte inhoudelijk geraad-
pleegd (content als context voor de collectie).

·  Context (IV): de content kan inhoudelijk 
contextuele waarde hebben voor gekoppelde 
metadatacontent.

Het context-relatiemodel
 Om een beter beeld te krijgen bij de relatie tussen 
metadata, content en context, volgt hieronder een 
grafisch relatiemodel.

In dit model worden vijf  verschillende context-
niveaus gedefinieerd, waarbij ik voor ieder niveau 
een toepasselijke illustratie geef uit een overstijgend 
voorbeeld:

·  Context (I): de metadatastructuur en de me-
tadatacontent, dragen samen bij aan de context 
van de gekoppelde content. De totale metadata-
structuur betreft de aggregatie van de direct en 
indirect gekoppelde metadatastructuur van de 
content. Voorbeelden van deze indirecte metada-
tastructuren kunnen collecties (content contai-
ners) betreffen, zoals Projecten, Zaken, Dossiers 
en / of Processen. 

  Voorbeeld: een specifiek kenmerkveld ‘Bedrag’ 
(directe metadatastructuur), is gekoppeld aan 
een concept ‘Offerte’ (content). In dit kenmerk-
veld staat het getal ‘50.000’ (metadatacontent). 
Voor veel stakeholders zal dit voldoende infor-
matie bevatten ten aanzien van de prijsomvang 
voor deze offerte. De offerte is gekoppeld aan een 

Figuur 1 Context-relatiemodel 

To be or not to be

len die in alle behoeften van alle stakeholders voor-
ziet. Projectaanpak, cultuurtraject, veranderproces, 
procesoptimalisatie e.d. spelen hierbij een rol, maar 
daarop zal in deze paper niet worden ingegaan.

Zoeken en vinden
 Wanneer de metadatastructuur is vastgesteld en 
content op basis hiervan is geregistreerd in het soft-
waresysteem kan via de metadatacontext gezocht 
worden naar content. De kracht hiervan is dat de 
gebruiker vooraf kan aangeven binnen welke con-
text hij / zij bepaalde content wil vinden. Wanneer 
er bijvoorbeeld via Google wordt gezocht op basis 
van bepaalde woorden binnen de content, dan be-
paalt (achteraf) de context waarin de content zich 
bevindt de waarde ervan. Ondanks het feit dat dit 
erg eenvoudig klinkt, kan het vinden van content 
een ware zoektocht worden, tenzij via een heldere 
metadata-structuur. 

Content versus context
 Een andere belangrijke waarneming is dat het 
merendeel van alle stakeholders van een specifiek 
document, vaker de contextuele data raadplegen 
dan de daadwerkelijke content zelf. Denk hierbij 
aan vraagstukken zoals:

·  Wanneer is de brief  de deur uitgegaan?
·  Wie heeft aan dit document gewerkt?
·  Is dit wel de laatste versie van dit document?
·  Wanneer is de brief  ondertekend?
·  Hoeveel documenten zijn deze maand niet op tijd 

behandeld?
·  Is de factuur al betaald?
·  Hoe lang loopt het proces nog?
·  Wanneer hebben we deze brief  ontvangen?

Het merendeel van de stakeholders is primair geïn-
teresseerd in contextuele informatie. Uiteraard zijn 
er ook voorbeelden te geven waarbij de content de 
boventoon voert. Toch durf ik de stelling aan dat 
in de breedte meer de context dan de content wordt 
geraadpleegd.

 ‘ Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving 
van archiefdocumenten. Voorbeelden van zulke 
entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, 
informatiesystemen etc. De context bepaalt de 
betekenis die aan archiefdocumenten moet worden 
toegekend’.

Vanuit het oogpunt ‘data’ en in relatie tot een ccs, 
geef ik de volgende definitie aan het woord context: 
de (afgesproken) gekoppelde set van kenmerken 
(metadata-structuur), de bijbehorende waarden 
(metadata-content) en de betekenis daarvan (me-
tadata-attributen). Deze metadata-structuur omvat 
een aantal kenmerkvelden, zoals bijvoorbeeld 
omschrijving, titel, zaaknummer, afdeling, datum, 
auteur, status, N.A.W., versie, etc., maar kan ook 
metadata-structuren bevatten van relationele com-
ponenten zoals een proces, project, zaak, dossier 
e.d. De metadata-attributen geven op hun beurt 
weer (meer) betekenis aan een kenmerkveld (veld-
type, veldlengte, toelichting).

Metadatastructuur
 Wanneer een organisatie van start gaat om een 
dms/ecm te implementeren, draait het belangrijk-
ste deel rond het vraagstuk: ‘Op basis van welke 
te definiëren kenmerken dient de content te wor-
den gevonden’. Let wel, dit is de minimale set van 
kenmerken die noodzakelijk is. Deze minimale set 
wordt meestal nog uitgebreid met onder andere 
proces- en locatiespecifieke kenmerken. Het aantal 
te definiëren kenmerken verschilt sterk per organi-
satie. Er zijn organisaties die circa zeven kenmerken 
voor specifieke content hanteren, waar andere 
organisaties meer dan 70 kenmerken hanteren. Om 
uiteindelijk een associatie te kunnen maken tussen 
context en content, dient de metadatastructuur (en 
de betekenis daarvan) bekend te zijn bij (en gedra-
gen door?) alle medewerkers van een organisatie. 
Dit wordt complex, aangezien de verschillende rol-
len binnen een organisatie ook hun eigen specifieke 
context kennen. Hierdoor is het moeilijk om een 
organisatiebrede metadatastructuur samen te stel-
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Hoe verder? Een blik naar 2023

‘Eenvoudiger’?

Ik sluit me graag aan bij Mike Bergman (2008), die 
zich treffend uitlaat over een contextueel frame-
work in relatie tot een contentstrategie:

 ‘ Context has already been the focus of a great deal 
of research. From philosophy to linguistics and 
computer science to neuroscience, it seems everyone 
has a take. That said, I believe it fair to say that 
context is most often used as a reference structure 
that tries to put all worlds and views, including that 
of the observer and observed, into a consistent 
framework’.

 
Aangevuld met een stelling van Daniel Eizans 
(2011):

 ‘ So if  we agree that context will make our content 
meaningful and coherent for our users, how do we 
begin to make a contextual framework for content 
strategy?’ 

ecm systemen (maar eigenlijk alle systemen die 
onderling content en context uitwisselen) moeten 
doorgroeien naar een ccs. ecm systemen stellen de 
gebruikersorganisatie nu al in staat om contextuele 
data vast te leggen bij content. Het zal eenvoudi-
ger moeten worden om ieder gewenst contextueel 
framework samen te stellen en toe te passen. Maar 
hoe komen we tot ‘eenvoudiger’? 

Hiervoor moeten vijf  randvoorwaarden minimaal 
worden ingevuld: 

Dit leidt meteen naar een andere belangrijke pro-
bleemstelling: met welke metadatastandaard(en) de 
gegevens moeten worden uitgewisseld.

Metadata-standaarden
 Op het gebied van metadata-standaarden (en 
componenten van referentie architecturen) gebeurt 
veel. Er zijn talloze metadatastandaarden. Een on-
volledig overzicht van 36 metadatastandaarden is te 
vinden op Wikipedia (2013b). Hierin zijn onder an-
dere de zaaktypecatalogus (1.0 en nu inmiddels 2.0) 
van gemma (dochter van nora), StUF, de uitwis-
selingsstandaard van gegevens bij de Nederlandse 
overheid en HL7 (Health Level 7), een internatio-
nale standaard voor uitwisseling van gegevens tus-
sen zorginformatiesystemen niet eens opgenomen, 
net zo min als veel andere metadata gerelateerde 
standaarden per niche en per land. 

Naast al deze metadata-standaarden, kennen ook 
formaten waarin content is gecodeerd (ook be-
standsformaten genoemd) hun standaarden, zoals 
bijvoorbeeld jpeg en mpeg. Binnen deze formaten 
is een metadatastructuur opgenomen waaraan 
metadatacontent kan worden toegevoegd. Hierdoor 
is het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld bij foto’s 
direct te kunnen uitlezen wanneer, waarmee en 
waar deze is gemaakt. Door de MPEG-standaard 
kunnen we direct op muziekdragers uitlezen, wie de 
artiest is, hoe het liedje heet, wanneer het is uitge-
bracht en hoe lang het duurt. Hier hebben we dus 
met de integratie van context in de content te maken 
(zoals bij het rijbewijs). 
 
Eén van de meest gebruikte en algemene metadata-
standaarden is de Dublin Core-standaard. Deze 
wordt veel gebruikt bij het online publiceren van 
data. Maar juist door het algemene karakter blijkt 
deze weer volledig ontoereikend als we dit bijvoor-
beeld vergelijken met een zaaktypecatalogus (voor 
de Nederlandse overheid). En deze vergelijking zal 
voor iedere niche binnen ieder land gelden, waar-
door er ook zoveel standaarden nodig blijken. 

To be or not to be

Beschouw in dit voorbeeld het terug te bouwen 
verdedigingsbolwerk als de content en de geschie-
denis van die plek als de ‘context’. Vanuit deze 
optiek kan ook worden gekozen om niets terug te 
bouwen, want elke context geeft een breder beeld 
van het geheel weer. Er zal voor een vorm moeten 
worden gekozen om de context op die plek aan de 
mogelijke bezoekers te presenteren. En wellicht dat 
met behulp van moderne technieken, zoals VR-
projectie (Virtual Reality), de verschillende verde-
digingsbolwerken (content met al zijn versies) toch 
kunnen worden getoond, inclusief  hun contextuele 
informatie. 

De kracht van context wordt hier duidelijk. Toch 
kan ook over de kracht van content worden gespro-
ken. Neem een rijbewijs, als content ideaal omdat 
het een verzameling van contextuele informatie 
betreft op de contentdrager zelf:
·  het betreft een rijbewijs;
·  met een unieke nummer;
·  voor wie het rijbewijs is afgegeven (met foto);
·  door wie het rijbewijs is afgegeven;
·  voor welke voertuigen het geldig is;
·  tot wanneer het rijbewijs geldig is; 
·  en de data is in meerdere talen weergegeven.
Wanneer context en content een duidelijk geheel 
vormen, neemt niet alleen de totale informatiewaar-
de toe, het wordt ook voor alle stakeholders duide-
lijker wat ze met deze informatie kunnen doen.

Van Bussel (2012) lanceerde in zijn lectorale rede 
de slagzin ‘Archiving should just be like an Apple’. 
Hieraan zou ik de volgende randvoorwaarde willen 
toevoegen, ‘…but then your content should just be 
like a driving license’. Hiermee aangevende dat er 
een duidelijk verband moet zijn tussen de content en 
haar context, om het archiveren een stuk eenvoudi-
ger te maken (te automatiseren). Er zijn steeds meer 
systemen die hiervoor een oplossing bieden. Denk 
aan bijvoorbeeld sjabloonsystemen, die contextuele 
data opnemen binnen de opmaak van de content 
en het geheel vastleggen in een dms/ecm systeem. 

  Voorbeeld: de beoogde projectleider wil weten 
hoe dit bedrag is opgebouwd, waarvoor de of-
ferte inhoudelijk moet worden geraadpleegd 
(content als context van het ‘bedrag 50.000’).

·  Context (V): de meest elementaire onderdelen 
betreffen de metadata-attributen. Deze metada-
ta-attributen voegen context toe aan de metada-
tastructuurvelden. Deze metadata-attributen 
moeten dan uiteraard wel raadpleegbaar zijn 
voor de gebruiker. Denk hierbij aan bijvoor-
beeld veldtype (varchar, datum, integer), de 
veldlengte en één van de belangrijkste attributen 
(zo niet de belangrijkste), de betekenis van het 
metadatastructuurveld. 

  Voorbeeld: Uiteindelijk gaat de definitieve 
versie van de offerte de deur uit en moet een 
kenmerkveld ‘Datum document’ worden in-
gevuld. Omdat niet geheel duidelijk is wat 
hiermee wordt bedoeld, kan er additionele 
informatie van dit kenmerkveld worden geraad-
pleegd (Metadata-attribuut als context voor de 
metadata-structuur).

Content of context… een business case
 Neem in gedachte een belangrijke rivier, waarbij 
op een bepaalde locatie in het verleden om stra-
tegische redenen altijd een verdedigingsbolwerk 
heeft gestaan. Om het toerisme in de gemeente een 
boost te geven, wordt er vanuit de gemeenteraad 
besloten om op de nog zichtbare fundamenten het 
verdedigingsbolwerk weer terug te bouwen. In het 
onderzoek naar de historie van het bolwerk en het 
onderzoek naar de technische staat van het funda-
ment komt veel informatie beschikbaar. Als eerste 
wordt duidelijk dat in verschillende periodes er ook 
verschillende bolwerken hebben gestaan, met ieder 
hun eigen historisch belang. Bij het onderzoek naar 
het fundament blijkt dat de verschillende overge-
bleven delen ook voortkomen uit verschillende 
periodes. Op basis van welke afweging (wellicht his-
torisch belang) moet een keuze worden gemaakt?
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In plaats van een overzicht te geven van posi-
tieve- en negatieve elementen die bij een mdts te 
benoemen zijn, zou ik dit voor een discussie willen 
openhouden. Eén ding is zeker: als systeembouwers 
zouden wij direct gebruik maken van een mdts. 

Impact van metadatatransacties op de markt
 De visie van een mdts is op basis van onze 
waarnemingen (en enigszins ook op basis van 
onze behoefte) bij bestaande klanten en vragen / 
wensen vanuit de markt opgesteld. Hierbij zien we 
een sterke verandering in de behoefte om de totale 
dataketen (van zowel context als content) te kunnen 
beheersen. Nu nog gericht op een bepaald proces, 
maar wel over meerdere applicaties heen. Het komt 
steeds vaker voor dat dit niet alleen over meerdere 
applicaties geldt binnen dezelfde organisatie, 
maar zelfs over meerdere organisaties heen moet 
gaat. Dit geheel is mooi te verpakken in het woord 
‘transactiemanagement’. Bij het realiseren van een 
dergelijke keten, zou de gebruiker alle data (content 
en context) moeten kunnen raadplegen betreffende 
de gehele transactieketen. De gui zal één van de 
belangrijkste instrumenten betreffen om dit ook 
eenvoudig te kunnen aanbieden aan de gebruiker. 

De gebruikte informatietechnologie zal in samen-
spraak met de (eind) gebruikers de noodzakelijke 
transactieketens moeten identificeren. Op basis 
hiervan moet worden geïnvesteerd in flexibele GUI 
componenten, die passen bij de vraagstukken 
van de (eind) gebruikers. Dit zal een zware wissel 
trekken op organisaties waar de werkdruk toch al 
hoog is. Parallel hieraan zal sterk moeten worden 
geïnvesteerd in een informatietechnologische archi-
tectuur, waarbij de focus ligt op transactieketens en 
de systemen en applicaties niet meer centraal staan. 
Binnen met name de overheid wordt dit al min of 
meer geïnitieerd door het zaakgericht werken. Vaak 
is dit nog onvoldoende, omdat in veel gevallen niet 
de gehele transactieketen wordt afgedekt.

‘The solution is more information’
 Voordat systemen onderling informatie kunnen 
uitwisselen, moeten ze elkaar eerst begrijpen. Er 
wordt vandaag de dag veel gekoppeld / gecommu-
niceerd middels wsdl, waarbij eerst duidelijk moet 
worden gemaakt welke functies er beschikbaar zijn 
en hoe de metadatastructuur moeten worden geïn-
terpreteerd, alvorens te komen tot een succesvolle 
koppeling / communicatie. Voor deze afstemming 
zijn de systemen afhankelijk van de systeemspecifie-
ke interpretatie van de metadatastructuur. Wanneer 
de verschillende metadatastructuurvelden voor-
zien (zouden) zijn van een unieke code, op basis 
waarvan de betekenis van een dergelijk veld uit een 
mdts kan worden opgehaald (of geimporteerd), 
dan begrijpen alle systemen de juiste context van de 
metadatastructuur en kunnen deze dan eenvoudig 
vanuit de juiste context koppelen en gebruiken. Op 
basis van de metadatastructuur ID, kan dan de 
betekenis via de mondiale mdts worden getoetst. 
Hierdoor kunnen dan systemen wereldwijd met 
elkaar, vanuit de juiste context, communiceren en 
data uitwisselen.

Voor een opzet van een mondiale mdts denk ik min 
of meer aan dezelfde wijze waarop patenten wor-
den aangevraagd en beheerd. Via een autoriteit zou 
dan een aanvraag gedaan moeten worden om bij-
voorbeeld de ‘Dublin Core’- velden op te nemen in 
het mdts. Andere standaarden, die deels dezelfde 
velden gebruiken, zullen ook dezelfde id hebben. 
Dit betekent dat er metadata-standaarden per niche 
blijven bestaan, alleen is ieder metadatastructuur-
veld voorzien van een unieke mdst-id. 

Bij het initiëren van een dergelijke mondiaal mdts, 
wordt de stelling van David Weinberger (2007, p. 
13) waarheid: 

 ‘ The solution to overabundance of information is 
more information’

To be or not to be

Hierbij zullen ook allerlei voordelen inzake digitale 
duurzaamheid worden aangepakt. 

Maar om mondiaal een echte doorbraak te krijgen 
in het uitwisselen van context, zodanig dat een 
ieder deze context (technisch en taalkundig) ook 
begrijpt, moet er meer gebeuren. In mijn model 
en toelichting van context kom ik tot de conclusie 
dat het meest elementaire deel van context, de 
metadata-attributen zijn (zoals ‘beschrijving’). Het 
geeft betekenis aan de metadatastructuurvelden, op 
basis waarvan metadatacontent kan worden toege-
voegd, dat vervolgens weer betekenis geeft aan de 
gerelateerde content. Het zijn juist deze elementaire 
metadata-attributen (metadata over metadata over 
data) die een belangrijke rol zullen spelen bij een 
mondiaal metadata-transactiesysteem. 

Metadata Transactie Systeem
 Om op een mondiaal niveau content en context 
tussen systemen, in systemen, via systemen, door 
systemen of met systemen te kunnen raadplegen 
/ delen / invoeren en / of beheren, moeten alle 
systemen elkaar begrijpen om de juiste context en 
content aan een stakeholder te kunnen aanbieden 
en vice versa. Daarvoor zou een mondiaal me-
tadata-transactiesysteem (MDTS) moeten worden 
opgezet. In dit mdts worden alle aangeboden me-
tadatastructuurkenmerken, gerubriceerd op basis 
van specifieke metadata-attributen. Hierbij kan 
worden gedacht aan bijvoorbeeld:
·  ID: uniek toegekende metadata-structuur 

nummer;
·  naam het kenmerkveld: originele taal en Engelse 

taal;
·  toelichting van het kenmerkveld: in het Engels;
·  veldtype: varchar, datum, integer;
·  veldlengte;
·  etc.
Deze metadata-attributen moeten op een gestan-
daardiseerde wijze betekenis geven (context) aan 
metadata-structuur, zodanig dat alle systemen hier 
gebruik van kunnen maken. 

1  automatisch context vastleggen/aanbieden op 
basis van wie je bent en welke rol je op dat mo-
ment hebt;

2  automatisch context vastleggen/aanbieden op 
basis van de locatie (fysieke- en/of digitale plek) 
waar iemand zich bevind;

3  content consistenter vanuit een bepaalde context 
aanbieden, waardoor 1 en 2 automatisch worden 
meegenomen (Jongyi Hong et al., 2009);

4  zonder programmeren ‘contextuele frameworks’ 
kunnen samenstellen en beheren, binnen het 
softwaresysteem;

5  systemen onderling op basis van mondiale stan-
daarden en de contextuele frameworks met elkaar 
laten communiceren.

Mondiaal uitwisselen van context
 Deze vijf  punten worden in meer of mindere 
mate al in de praktijk gebracht. Veel systemen 
communiceren onderling al via webservices (ge-
standaardiseerd volgens de Web Service Definition 
Language (wsdl), al moet wel steeds de betekenis 
van de contextuele data duidelijk worden gemaakt. 
Er zijn reeds ecm systemen die zonder program-
meren meerdere contextuele frameworks kunnen 
samenstellen. Er wordt ook steeds meer content 
binnen de juiste context aangeboden, zoals bij de 
gemeentelijke online diensten via webformulieren. 
De komende tien jaren zal dit worden versterkt. Er 
zullen minder afgesloten systemen zijn tegenover 
meer integrale processen en koppelingen tussen 
componenten van systemen, om het aan de voor-
kant (User Interface, ui) zo eenvoudig mogelijk te 
maken. Er zijn er zelfs zoekmachines die proberen 
zoveel mogelijk contextuele data te verzamelen 
rond je zoekvraag, zoals WolframAlpha. Ook 
zullen viewers een prominentere rol gaan krijgen, 
waarbij context (geïntegreerd in het bestandsfor-
maat) samen met de content kan worden getoond. 
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Introductie
In 2010 heb ik mijn lectorale rede gehouden 
met de titel ‘Op zoek naar de digitale waarheid’ 
(Henseler, 2010). Alhoewel ik reeds in 2009 aan 
de Hogeschool van Amsterdam (HvA) als lector 
was begonnen markeerde deze rede het begin 
van het Lectoraat E-Discovery. In die rede en het 
bijbehorende boekje keek ik vooral terug op twee 
decennia (1990-2010) waarin ik eerst het forensisch 
computeronderzoek en naderhand E-Discovery in 
Nederland heb zien groeien. Het is daarom leuk om 
in deze bijdrage nu tien jaren vooruit te kijken en 
te bedenken hoe we waarschijnlijk in het jaar 2023 
zullen zoeken naar de digitale waarheid.

Om dit te doen zal ik eerst de stand van zaken van 
onze huidige informatiemaatschappij schetsen. 
Daarbij heb ik opzettelijk gekozen om de state of 
the art op het scherpst van de snede te beschrijven 
en ik realiseer me dat de onderwerpen die ik be-
schrijf  voor sommige lezers al als science fiction 
klinken. Vervolgens zal ik een aantal onomkeerbare 
trends beschrijven en op basis daarvan mijn visie 
geven voor de informatiemaatschappij in 2023. 
Op basis van deze trends schets ik welke conse-
quenties deze ontwikkelingen voor het vakgebied 
E-Discovery zouden kunnen hebben.

Tot slot van deze inleiding wil ik benadrukken 
dat ik mijn academische opleiding begonnen ben 
aan de TU Delft en dat ik vanuit die achtergrond 
voornamelijk geïnteresseerd ben geweest in de tech-
nische en praktische mogelijkheden van computers. 
De visie die ik hier beschrijf  is daar ook in belang-
rijke mate door geïnspireerd en ik heb me laten 
afleiden door ethische en juridische bespiegelingen 
die vooral bij de toepassing van kunstmatige intel-
ligentie en patroonherkenning van grote invloed 
zullen zijn op de toekomstige ontwikkelingen in dit 
vakgebied. 

De informatiemaatschappij van nu
Onze samenleving is in een hoog tempo aan het 
digitaliseren en ook de digitale informatie in be-
drijfsomgevingen neemt explosief  toe. Volgens 
een recent onderzoek van idc eind 2012 zal de 
hoeveelheid informatie de komende jaren nog ie-
dere twee jaar blijven verdubbelen (idc, 2012). Bij 
een onderzoek naar fraude, omkoping, witwassen, 
datalekkage, enzovoorts, is daardoor steeds meer 
informatie digitaal beschikbaar. Nu al en zeker in 
de toekomst is er in feite teveel informatie. Het is 
onmogelijk en onbetaalbaar om alle informatie nog 
door menselijke onderzoekers te laten beoordelen. 
Uit wetenschappelijke experimenten blijkt boven-
dien dat mensen helemaal niet zo goed zijn in het 
beoordelen van grote hoeveelheden documenten 
(Grossman & Cormack, 2011). In ieder geval kun-
nen ze het veel beter als ze daarbij geholpen worden 
door de computer.

Karaktertrek 1 
Computer ondersteunde document review
 Eén van de nieuwste technieken die in 2012 is 
geïntroduceerd om slimmer bewijsmateriaal te 
onderzoeken, is predictive coding. Door middel van 
predictive coding kan de relevantie van een elektro-
nisch document door computers voorspeld worden. 
Die voorspelling wordt door de computer gedaan 
aan de hand van een model. Het bijzondere is dat 
dit model automatisch is gemaakt door een compu-
ter aan de hand van voorbeelden die door een ex-
pert zijn beoordeeld. Case studies over deze nieuwe 
techniek zijn indrukwekkend. Zo kan een verzame-
ling van twee miljoen documenten die onmogelijk 
door 60 advocaten op tijd kan worden gereviewed, 
door middel van predictive coding en met behulp 
van een ervaren on derzoeker met goede kennis van 
het onderzoek in tien uur tijd terug gebracht wor-
den tot een set van 400.000 relevante documenten. 
Deze relevante set kon wel binnen de beschik
bare termijn gereviewed worden en ook nog tegen 
beduidend lagere kosten (Laing, 2011).
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met de machine-intelligentie van computers. Zo 
leren de algoritmen in FoldIT van de spelers en 
worden ze steeds beter. In tegenstelling tot wat nu 
soms gedacht wordt zal blijken dat mensen hier niet 
dommer van worden. Mensen zullen beter in staat 
zijn om te multi-tasken en om zich meer te richten 
op abstracte informatie.

Karaktertrek 4 
Zeer complete, multi-linguale 
encyclopedieën en semantische netwerken 
 Google Translate wordt snel beter en beter. De 
oorzaak is eenvoudig. Er is steeds meer content 
aanwezig in meerdere talen zodat er talloze voor-

structuren beter te voorspellen met een multi-player 
game (Cooper et al., 2010). Het resultaat is een 
soort Tetris-achtig spel waarbij het ruimtelijk 
inzicht van gebruikers helpt de computer om drie-
dimensionale (3D) structuren te vinden en in elkaar 
te passen. In 2011 bleken spelers in FoldIT (Figuur 
2) in staat om de kristalstructuur van een virus te 
ontcijferen. Dit probleem hield wetenschappers al 
vijftien jaar bezig.

De eerder genoemde laagdrempelige computerin-
teractie helpt daarbij, maar nog belangrijker is dat 
er slimme algoritmen bedacht zijn om de menselijke 
intelligentie zo optimaal mogelijk te combineren 

Figuur 2 Voorbeeld van FoldIT 

Figuur 3 Google Knowledge Graph voor Escher 
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Het probleem bij modellen die automatisch door de 
computer worden gemaakt, is dat ze voor mensen 
veelal niet begrijpelijk zijn. Dat geldt zeker voor de 
predictive coding in E-Discovery, waarbij de features 
uit duizenden woorden (kunnen) bestaan. In som-
mige gevallen zijn features niet eens woorden maar 
statistische afwijkingen die voor mensen geen bete-
kenis hebben. Bewijs dat is geleverd met behulp van 
zo’n black box is moeilijk te toetsen. De afgelopen 
jaren werd predictive coding bekritiseerd en slechts 
enkele leveranciers durfden openlijk te pleiten voor 
deze nieuwe benadering. Daar is begin vorig jaar 
verandering in gekomen nadat een Amerikaanse 
rechter, Judge Peck, in een rechterlijke uitspraak het 
gebruik van predictive coding heeft toegestaan. 

Karaktertrek 2 
Laagdrempelige mens-computer interactie 
 Apple heeft met de lancering van de iPhone en 
de iPad laten zien dat de interactie tussen gebruiker 
en computer veel intuïtiever kan. Gebruikers heb-
ben voldoende aan hun vinger en kunnen met hun 
stem opdrachten geven. Projecten als Google Glass 
(Google, 2012) en Microsoft Surface zullen ons nog 
meer gaan verbazen (zie figuur 1). 

Nu al wordt door middel van augmented reality 
gewerkt aan zogenaamde ‘hybride ruimtes’, waarin 
de fysieke, offline, wereld en het online internet sa-
mensmelten. De spraakinterfaces Siri van Apple en 
Google Now in Android worden snel beter en kun-
nen eenvoudige vragen in verschillende talen snel 
beantwoorden. De huidige generatie spelcomputers 
van Sony, Microsoft en Nintendo kunnen gebaren 
en bewegingen van personen herkennen en maken 
hiervan gebruik bij het spelen van spellen.

Karaktertrek 3 
Online samenwerken
 Door middel van serious gaming-technieken wer-
ken mensen nu al beter samen in online werelden. 
Het spel FoldIT werd gemaakt door een chemicus 
in samenwerking met informatici om proteïne-Figuur 1  De werking van ‘Google Glass’ (M. Missfeldt, 2012,  

http://www.brillen-sehhilfen.de/en/googleglass/) 
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tal transistors op een chip iedere achttien maanden 
verdubbelen en daarmee ook de snelheid. De voor-
spellingen wisselen, maar de algemene verwachting 
is dat deze Wet nog in ieder geval tot 2020-2025 van 
toepassing blijft, totdat de miniaturisering zo ver is 
doorgegaan dat de fysieke grenzen zijn bereikt.

Trend 4 
Digitale identiteit
 Mensen die internetdiensten gebruiken, zullen 
zich veelal moeten identificeren. In 2013 hebben 
mensen op internet veel verschillende identiteiten 
met evenveel manieren om zich te authentiseren. 
Bijvoorbeeld de banken maken gebruik van smart-

had dat niet kunnen doen op grond van wat er toen 
bekend was. De groei is vooral gevoed door nieuwe 
applicaties, zoals Twitter en Facebook, met 300 mil-
joen gebruikers in 2009 en nu meer dan een miljard. 
Al deze toepassingen en hun gebruikers genereren 
veel informatie. 

Trend 3 
Snellere computers 
 De hierboven geschetste groei van de hoeveelheid 
informatie en de verdere digitalisering van onze 
complete samenleving wordt nog verder versterkt 
doordat onze computers sneller, kleiner en goedko-
per worden. Volgens de Wet van Moore zal het aan-

Figuur 5 Explosieve groei van de hoeveelheid informatie 

2003 2010 2013 2023

40 988 4.200 400.000 Exabytes

Figuur4 Jeopardy, met onder in beeld de 3 beste hypothesen volgens Watson 
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in andere toepassingen op internet, die steeds beter 
weten waar we naar op zoek zijn zodat ze gerichtere 
antwoorden geven. 

Onomkeerbare trends in 
informatieverwerking
Vanuit het oogpunt van de digitale waarheid zijn er 
meerdere belangrijke trends in informatieverwer-
king die onomkeerbaar zijn en waarvan ik verwacht 
dat ze een belangrijke rol zullen spelen in de infor-
matiemaatschappij in 2023. 

Trend 1 
Het internet van dingen
 In de komende tien jaren zullen niet alleen com-
puters en telefoons met hun gebruikers de online 
wereld bevolken. Er is een internet of things aan het 
ontstaan, waarbij al onze apparatuur wordt aan-
gesloten op internet en informatie zal versturen en 
ontvangen. De kosten van het internetgebruik zul-
len dalen en de verbindingssnelheden zullen blijven 
stijgen. Video en harddisk recorders worden vervan-
gen door cloud-toepassingen. High Definition (hd) 
TV en 3D TV krijgen nieuwe opvolgers met nog 
hogere resoluties (inmiddels zijn Quad HD TV’s al 
in de winkel verkrijgbaar).

Trend 2 
Meer informatie
 De groei van het internet blijft zorgen voor een 
exponentiële groei van de hoeveelheid digitale 
informatie. Deze groei wordt door idc geschat op 
een verdubbeling iedere twee jaar en is moeilijk te 
bevatten. Figuur 5 probeert te illustreren wat het 
verschil is tussen de groei die sinds 2003 is doorge-
maakt en de groei die we tot 2023 zullen meemaken. 
De hoeveelheid data in 2003 is letterlijk een stip in 
vergelijking met de enorme schijf  die overeenkomt 
met de hoeveelheid informatie die in 2023 voor-
speld wordt. In 2006 werd de totale hoeveelheid 
informatie geschat op 161 exabytes. Iemand die zich 
toen afvroeg hoe het mogelijk zou zijn om iedere 
twee jaar de hoeveelheid informatie te verdubbelen, 

beelden zijn van menselijke vertalingen. Een goed 
voorbeeld is Wikipedia. De computer maakt van 
deze vertalingen statistische analyses zodat ze kun-
nen worden hergebruikt om nieuwe vertalingen 
te maken. Een andere belangrijke ontwikkeling is 
de integratie van semantiek in het zoeken. Google 
heeft in 2010 het bedrijf  MetaWeb overgenomen, 
de makers van FreeBase. Met de kennis die in 
FreeBase zit opgeslagen, is het zoeken in Google 
veel rijker gemaakt, zoals wordt geïllustreerd in 
figuur 3. 

Karaktertrek 5 
Kunstmatige intelligentie 
en natuurlijke taalverwerking 
 In de jaren negentig heeft ibm Deep Blue ge-
bouwd met speciaal ontwikkelde hardware. In 
1996 wist de toenmalige wereldkampioen schaken 
Kasparov het schaakprogramma Deep Blue nog 
te verslaan, maar in 1997 was het omgekeerd. Er 
is nooit meer een revanche gespeeld, maar tegen-
woordig wordt alom geaccepteerd dat de computer 
beter kan schaken dan de mens als de computer 
voldoende rekenkracht tot zijn beschikking heeft. 
De algoritmen, het grote, ijzersterke geheugen 
met daarin alle mogelijke spelvariaties en de brute 
rekenkracht en de beperktheid van de toepassing, 
beloofden op dat moment nog weinig voor andere 
toepassingen. Maar ibm heeft niet stil gezeten en 
heeft Watson gebouwd. Nu niet met speciale, maar 
met standaard hardware. In 2010 heeft ibm met 
Watson de beste spelers in de vs voor het televisie-
spel Jeopardy verslagen. Op dit moment wordt de 
technologie in Watson toegepast voor het verbete-
ren van medische diagnoses. Na een jaar training is 
Watson in staat om symptomen van een patiënt te 
vergelijken met 600.000 medische rapporten, twee 
miljoen pagina’s uit 42 medische tijdschriften en 
anderhalf  miljoen patiëntenverslagen en klinische 
proeven. In tegenstelling tot Deep Blue spreekt 
Watson wel tot de verbeelding van mensen als een 
kunstmatige, intelligente computer. De zogenaam-
de Deep Q&A technieken komen steeds meer terug 
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worden ingezet in grote E-Discovery-projecten 
worden vervangen door ontmoetingen in de hybri-
de ruimte, waarbij schijnbaar iedereen aan dezelfde 
vergadertafel zit en waarbij de mogelijkheden om 
digitale informatie met elkaar te delen per definitie 
onbegrensd zijn.

Toekomstontwikkeling 2 
Kunstmatige intelligentie
 Eind jaren negentig kon ik me niet voorstellen 
dat ibm’s zoekmachine Alta Vista ooit verdrongen 
zou worden door iets anders. Nog geen vier jaar 
later was ‘googlen’ een werkwoord. Zo ook leek het 
alsof YouTube, Facebook en Twitter en hun lokale 
variaties uit het niets kwamen opzetten. Iets der-
gelijks lijkt nu te gebeuren met kunstmatige intelli-
gentie. Met Watson is ibm een belangrijke speler op 
het terrein van intelligente informatieverwerking. 
Ook Microsoft (met Bing en verwante projecten) 
en hp (met Autonomy) beschikken over krachtige 
technologieën op dit gebied. 

Bij Watson zijn taal, spraak en kennis (nu nog) sterk 
domeinafhankelijk. Het komende decennium zul-
len andere domeinen veroverd worden, zoals het 
eerder genoemde medische domein en ongetwijfeld 
ook in het juridische domein. Ik ken weinig andere 
domeinen met zoveel regels en werkzaamheden om 
gestructureerd en consequent regels toe te passen. 

Vragen beantwoorden is moeilijker dan vertalen. 
Nu al zijn computers in staat om te vertalen en 
spraak te genereren. Eind vorig jaar demonstreerde 
Microsoft Research automatische spraakherken-
ning, vertaling en spraaksynthese, waarbij een in 
het Engels gesproken presentatie in real time in het 
Chinees vertaald werd en werd uitgesproken met 
een stem die lijkt op de stem van de spreker. Met de 
versnelling in de komende tien jaren zullen vertaal-
computers mensen in staat stellen om real-time met 
elkaar in verschillende talen te spreken, in dezelfde 
hybride ruimte. We zullen het omslagpunt bereiken 
waarbij vergaderen in een conventionele vergader-
ruimte steeds meer nadelen heeft. Niet alleen omdat 
deelnemers dan fysiek bij elkaar aanwezig moeten 
zijn, maar ook doordat de gezamenlijke interactie 
met een intelligente computer ontbreekt.

Met de grootschalige toepassing van hybride 
ruimten zullen E-Discovery-technieken in 2023 
nog belangrijker zijn om naar de digitale waar-
heid te kunnen zoeken. Waarschijnlijk wordt de E 
van E-Discovery tegen die tijd weggelaten omdat 
Discovery zich dan vanzelfsprekend richt op digi-
tale gegevens. Hybride ruimten bieden daarbij een 
kans omdat de interface met de computer sterk ver-
beterd is en daardoor ook de samenwerking tussen 
mensen onderling zal verbeteren. Vermoeiende en 
saaie conference calls die op dit moment veelvuldig 

Figuur 6 Data overal om ons heen 
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Twintig jaar geleden konden weinig mensen zich 
voorstellen dat anno 2013 internet het belangrijkste 
communicatiemedium zou zijn. In 2023 verwacht ik 
dat de zogenaamde hybride ruimtes de gewoonste 
zaak van de wereld zijn. Misschien zelfs niet met 
een bril, maar met een contactlens die rechtstreeks 
online informatie koppelt aan wat we op dat mo-
ment om ons heen waarnemen. Door middel van 
haptic interfaces kan de computer virtuele objecten 
tastbaar maken. Naar mate onze maatschappij zich 
meer in hybride ruimtes zal afspelen, zullen steeds 
meer mensen er steeds meer tijd in besteden. 

De manier waarop we met de computer communi-
ceren zal anders worden. In de hybride ruimte kan 
een natuurgetrouwe 3D animatie ons op een heel 
overtuigende manier antwoord geven. Hollywood 
gaat ons voor met adembenemende 3D anima-
tiefilms waarin werkelijkheid en animatie elkaar 
naadloos afwisselen, zoals bijvoorbeeld in ‘Avatar’. 
Nu nog zijn hele snelle computers nodig die dagen 
tot weken staan te rekenen op pixels in HD video 
met super frame rates van 48 beelden per seconde 
(bijvoorbeeld bij de verfilming van de ‘De Hobbit’). 
Over tien jaar is de desktop computer 75 keer sneller 
dan onze huidige desktop. Informatieleveranciers 
zullen in de toekomst via grote rekencentra in de 
cloud over nog veel snellere systemen beschikken 
waarmee real-time animeren van een gebruikers-
vriendelijke avatar in de hybride ruimte geen enkel 
probleem meer is.

De visuele interface is niet het enige dat mensen in 
de hybride ruimten zal aanspreken. De impact van 
Watson is groot omdat voor het eerst deze compu-
ter niet alleen mensen verslaat in een zeer menselijk 
spel, maar dat ook doet door eerst te luisteren naar 
de vraag en dan pas het antwoord uitspreekt. De 
impact hiervan moet niet onderschat worden en zal 
juist in de hybride ruimte voor een nog snellere ac-
ceptatie leiden van de computer.

cards, de Nederlandse overheid werkt met DigiD 
en er zijn talloze webwinkels met eigen gebruikers-
registraties. In feite is dit erg klantonvriendelijk 
en uiteindelijk ook onveilig. Er zullen diensten 
ontstaan die als enige doel hebben om een online 
identiteit te leveren. Door identiteit als een onaf-
hankelijke dienst te leveren, kan de privacy van 
gebruikers beter beschermd worden.

Visie voor 2023
Hoe ziet de informatiemaatschappij in 2023 eruit 
op basis van de hierboven geconstateerde onom-
keerbare trends? Bij het beantwoorden van deze 
vraag is het verleidelijk om terug te kijken naar het 
verleden. Hoe zag de informatiemaatschappij er in 
2003 uit? Het probleem is dat we nu al zo lang met 
de Wet van Moore leven dan we een punt hebben 
bereikt dat de exponentiële groei zo hard gaat dat 
de snelheid van de ontwikkelingen in de komende 
tien jaar niet te vergelijken is met de snelheid van de 
ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. 

Toekomstontwikkeling 1 
Hybride ruimtes
 Layar is een app op de iPhone en Android die de 
wereld in het zicht van de camera weergeeft op het 
beeldscherm en daarbij in het beeld automatisch 
informatie toevoegt. Het is in feite een integratie 
van de fysieke wereld om ons heen en de online 
werkelijkheid op internet, ook wel aangeduid als 
hybride ruimtes of augmented reality. Maar het 
blijft behelpen met een klein scherm dat je ook nog 
met je handen moet vasthouden. Dat gaat dit jaar 
al veranderen. Google Glass zal de drempel tussen 
online en offline wereld verlagen en er zullen hybride 
ruimtes, ook wel bekend als augmented reality, 
ontstaan waarin de online en de fysieke wereld 
samensmelten. De lancering van Google Glass dit 
jaar zal, denk ik, een nog grotere impact hebben 
op mens-machine interfaces dan de iPhone in 2007 
met de introductie van de touch interface en het iOS 
besturingssysteem.
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tische redeneringen bijstellen. Waar we in 2013 al 
automatisch een acceptgiro in de bus krijgen voor 
snelheids- en parkeerovertredingen verwacht ik dat 
eerst de computer in een groter scala van strafbare 
feiten zal beslissen en pas daarna, na aantekenen 
van bezwaar, een menselijke rechter zich over de 
zaak zal ontfermen. Overigens is dit al een oude 
voorspelling, al in 1991 gedaan door Professor H.J. 
van den Herik in zijn oratie ‘Kunnen computers 
rechtspreken’ bij de aanvaarding van zijn bijzonder 
hoogleraarschap in de Juridische Informatica van 
de Universiteit Leiden. Van den Herik heeft vervol-
gens in de jaren negentig met zijn onderzoeksgroep 
aan de Universiteit van Limburg belangrijke bijdra-
gen geleverd aan het ontwikkelen van algoritmen 
en strategieën, waarmee de computer de mens kon 
verslaan op het terrein van spellen. Een ruim aantal 
jaren voordat Deep Blue door ibm was gebouwd 
voorspelde Van den Herik al dat de computer de 
wereldkampioen schaken zou verslaan. Indirect 
zette hij daarmee toen zijn eerdere uitspraken over 
de inzet van kunstmatige intelligentie in de recht-
spraak kracht bij.

Samenvattend verwacht ik dat bij het zoeken 
naar de digitale waarheid in 2023 nog meer dan 
nu gebruik gemaakt zal worden van computer-
ondersteunende technieken. Zowel doordat alle 
informatie digitaal aanwezig is als ook doordat de 
systemen die gebruikt worden gebaseerd zijn op 
geautomatiseerde processen die zijn voorzien van 
patroonherkenning en kunstmatige intelligentie. De 
hybride ruimte maakt het mogelijk om opsporings-
ambtenaar, advocaat en rechter op een unieke ma-
nier samen te laten werken en kennis te nemen van 
het beschikbare digitale bewijs. De hybride ruimte 
zal nog niet perfect zijn, maar door de hoeveelheid 
informatie en het bewezen nut van computeronder-
steuning voor kwaliteitscontrole zullen verdachten 
het recht krijgen (en eisen) om op deze manier be-
recht te worden.

wel. De reden is niet zozeer geld of schaarste aan 
papier. De reden is dat voor een betrouwbaar ar-
chief  informatie van hoge kwaliteit nodig is en dat 
betekent dat de context van informatie onmisbaar 
is (Van Bussel, 2012). In 2023 zal alle informatie 
digitaal gemaakt en verwerkt worden en is het on-
mogelijk om op papier de context van de informatie 
vast te leggen. Bovendien zal in 2023 de digitale 
identiteit en ook de digitale handtekening volledig 
geaccepteerd zijn en dan veel betrouwbaarder dan 
een handtekening met pen op papier. Wel blijft pa-
pier de oplossing om tijdelijke versies uit te printen 
zodat er met de hand aantekeningen bijgeschreven 
kunnen worden. 

De introductie van de Nationale Politie dit jaar 
in Nederland zal leiden tot een gezamenlijke net-
werkinfrastructuur en standaard applicaties. De 
(bijzondere) opsporingsdiensten zullen een zelfde 
ontwikkeling doormaken. Pas in 2018 verwacht ik 
dat er een standaard infrastructuur is met infor-
matiediensten en applicaties die overal en op ieder 
moment beschikbaar zijn voor opsporingsambte-
naren. Ongeacht of ze op het bureau werken, on-
derweg zijn in hun dienstauto, lopen of fietsen. Er 
zullen duidelijke richtlijnen zijn voor het koppelen 
van informatiebronnen. Door deze standaardisatie 
en landelijke dekking wordt het eindelijk lonend 
om geavanceerde software aan te schaffen en waar 
nodig te laten ontwikkelen om het opsporingspro-
ces te faciliteren.

Openbaar ministerie en rechterlijke macht zul-
len een vergelijkbare ontwikkeling doormaken. 
Elektronische dossiers zijn volledig geaccepteerd 
en eerder genoemde hybride ruimtes zorgen ervoor 
dat computerondersteuning optimaal is bij het 
analyseren en presenteren van bewijs. Opvolgers 
van Watson helpen bij het consequent toepassen 
van wetgeving. Rechters beoordelen de suggesties 
van deze computers en zorgen waar nodig voor 
aanwijzingen of herzieningen. De computers zul-
len van deze aanwijzingen leren en hun automa-
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de mens zal waarschijnlijk altijd nog slimmer zijn 
dan de beste kunstmatige intelligentie. 
Interactieve simulaties zullen voortkomen uit 
serieuze toepassingen van gaming-technologie, 
zoals het al genoemde FoldIT. Games hebben zich 
bewezen als toepassingen die mensen in staat stel-
len om nieuwe kennis en vaardigheden te leren en 
om ze te laten samenwerken aan problemen. De 
nieuwe generatie mens-machine interfaces in hy-
bride ruimtes zal deze samenwerking verbeteren. Ik 
verwacht dat deze techniek ook nuttig zal blijken 
in E-Discovery bij het maken van reconstructies op 
basis van gevonden feitenmateriaal. De menselijke 
onderzoekers zullen hier nog grotendeels de leiding 
in moeten nemen, maar de computer kan behulp-
zaam zijn bij het testen van scenario’s en overzich-
telijk rangschikken van bewijs en blootleggen van 
verbanden.

Gevolgen
Deze visie schetst een samenleving in 2023 waarin 
we beter kunnen samenwerken met de computer en 
met elkaar in hybride ruimtes, waarin de computer 
niet alleen zoekt naar woorden, maar ook naar 
betekenis en waarin we zelf  slimmer zullen worden 
door de computer op strategische vraagstukken 
te sturen. Dit alles bij elkaar noem ik augmented 
intelligence. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het 
zoeken naar de digitale waarheid in 2023?

Mijn verwachting is allereerst dat de drempel om 
computers te gebruiken lager wordt. De digibeten 
zullen ‘uitsterven’. Mensen zullen in 2023 niet meer 
hopeloos verdwalen op internet, op hun telefoon of 
op hun televisie. Natuurlijk zullen er experts blijven 
die begrijpen hoe de computer werkt en hoe er ge-
programmeerd moet worden. Iedereen kan omgaan 
met intelligente systemen, die via gebruikersvrien-
delijke interfaces met ons communiceren om samen 
te werken en kennis in databanken te ontsluiten. 

Het papierloze kantoor bestaat ook in 2023 nog 
niet, maar het papierloze archief waarschijnlijk 

In 2023 is het te vroeg om een alomvattende Watson 
te verwachten, maar mensen zullen gewend zijn aan 
het idee dat computers ondersteuning leveren bij 
het beantwoorden van vragen. Mijn verwachting is 
dat in 2023 op deelterreinen computers ons zullen 
adviseren en vragen beantwoorden vanwege hun 
enorme dossierkennis, goede geheugen en consis-
tente manier van redeneren. 

Minstens even bijzonder zijn de berichten dat met 
de enorm verbeterde hardware opeens (lijkt het) 
artificiële neurale netwerken spectaculaire verbete-
ringen weten te brengen in patroonherkenning door 
middel van zogenaamde deep learning-technieken. 
Wetenschappers over de hele wereld verdiepen zich 
(weer) in toepassingen van deze netwerken en zelfs 
Google heeft zijn eigen experimenten gestart, beter 
bekend als het Google Brain-project.

Toekomstontwikkeling 3 
Interactieve simulaties
 Door de introductie van predictive coding zijn we 
in een nieuw tijdperk in E-Discovery aangekomen. 
Jarenlang hebben we de computer beschouwd als 
een handige tool, waarmee we meerdere onderzoe-
kers samen konden laten werken, slimmer konden 
zoeken en waarmee we het E-Discovery-proces 
konden controleren en sturen. Door predictive 
coding worden kennis van de menselijke expert en 
de kracht van de computer gecombineerd en ac-
cepteren we dat de computer documenten als niet 
relevant beoordeelt zonder dat mensen deze docu-
menten ooit hebben gelezen.

Door de grotere capaciteit van de computers zal 
het steeds eenvoudiger worden om natuurgetrouwe 
simulaties te maken waarin mensen en computers 
samen een probleem onderzoeken en om samen met 
elkaar en met de computer scenario’s te ontwikke-
len voor complexe vraagstukken. De samenwerking 
tussen mens en computer zal in 2023 vele malen 
krachtiger zijn dan nu en de computer ondersteun-
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Op zoek naar de digitale waarheid in 2023

te maken met hun gebruikers en om digitale infor-
matie echt te gaan beheren in plaats van klakkeloos 
op te slaan. 

Overheden en organisaties weten door schade en 
schande dat het beheren van digitale informatie 
een probleem is. Daarbij vormt het bewaren van 
de informatie, nadat die gebruikt is, misschien nog 
wel de grootste uitdaging. In de deeltijd minor 
E-Discovery wordt uitgelegd aan de studenten dat 
E-Discovery specialisten in feite archeologen zijn. 
Ze proberen aan de hand van digitale flarden uit 
het verleden te reconstrueren wat er gebeurd is. 
Archeologen hebben te maken met de vergankelijk-
heid van de fysieke wereld om ons heen en zoeken 
honderden, soms duizenden jaren terug. 

Om die reden is het niet vreemd dat het lectoraat 
E-Discovery nauw samenwerkt met het Lectoraat 
Digital Archiving & Compliance, omdat laatstge-
noemde lectoraat zich juist bekommert over het 
bewaren van essentiële informatie en nadrukkelijk 
ook de context bewaart waarin die informatie 
gebruikt of tot stand is gekomen. Dat we nu al 
problemen hebben om digitale informatie van tien 
jaar geleden terug te vinden en deze te reconstru-
eren voorspelt weinig goeds voor de toekomst van 
E-Discovery. Daarom durf ik met grote zekerheid 
te voorspellen dat we in 2023, ondanks de slimmere 
computers, nog steeds grote problemen zullen heb-
ben met terugzoeken van de digitale waarheid en 
het reconstrueren van gebeurtenissen die zich de 
afgelopen jaren hebben afgespeeld en die zich de 
komende jaren nog zullen gaan afspelen. 

Bronnen
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Aanbevelingen
Het valt nog te bezien of de technische ontwikke-
lingen die ik heb geschetst, realiteit zullen worden 
en of ze in dat geval de voorspelde gevolgen zullen 
hebben. In ieder geval is wel duidelijk dat de ont-
wikkelingen zich niet laten sturen en ook moeilijk 
te beïnvloeden zijn. Stel dat de hier gepresenteerde 
visie klopt, wat voor maatregelen zouden we dan 
moeten nemen om voorbereid te zijn op het jaar 
2023? 

Is het eigenlijk wel nodig om maatregelen te ne-
men? Waarom laten we de ontwikkelingen niet over 
ons heen komen en lossen we eventuele problemen 
gaandeweg op? Ten aanzien van de techniek is dat 
waarschijnlijk wel de beste houding. Maar ten 
aanzien van ethische en juridische aspecten is dat 
waarschijnlijk onverstandig. Nu al merken we dat 
privacy en techniek steeds vaker met elkaar in bot-
sing komen. Zeker op het terrein van E-Discovery 
is dit een bekend probleem.

Maar ook op het terrein van het epd (het elektro-
nisch patiënten dossier) gooit het privacy-aspect 
roet in het eten. De kans op een betere gezond-
heidszorg tegen lagere kosten is vele malen groter 
op het moment dat een medische variant Watson 
toegang heeft tot alle medische dossiers, behande-
lingen, methoden en uitkomsten. Als we geen goed 
antwoord vinden op het privacyvraagstuk dan blijft 
Watson spelletjes spelen, terwijl zinvolle toepassin-
gen die veel kosten kunnen besparen en zelfs levens 
kunnen redden, buiten bereik blijven.
 
Datzelfde geldt onvermijdelijk voor de inzet van 
slimmere computers bij het zoeken naar de digitale 
waarheid. E-Discovery is een multidisciplinair 
gebied dat gekenmerkt wordt door vraagstukken 
die niet alleen opgelost kunnen worden door infor-
maticaspecialisten, maar waarbij ook specialisten 
op gebied van rechten en archiefwetenschappen 
moet helpen. Overheden en organisaties moeten de 
discipline gaan opbrengen om duidelijke afspraken 
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De huidige informatiemaatschappij 
De ontwikkelingen in onze informatiemaatschap-
pij worden in deze bijdrage vooral belicht vanuit 
het perspectief  van een informatiespecialist, die de 
informatievoorziening binnen een organisatie tot 
taak heeft. Daarbij zal enige nadruk liggen op we-
tenschappelijke informatievoorziening en externe 
informatiebronnen, al zullen besproken trends en 
voorbeelden zeker niet uitsluitend daartoe beperkt 
blijven. Voordat ik in meer detail op een aantal spe-
cifieke trends inga, probeer ik in deze inleiding al 
een aantal belangrijke karakteristieken te schetsen 
van de huidige informatiemaatschappij.
 
Vrijwel alle nieuw gegenereerde informatie wordt 
digitaal aangemaakt en is dus in één of andere 
vorm digitaal beschikbaar. Met uitzondering mis-
schien nog van boeken, is het merendeel daarvan 
– al dan niet tegen betaling – via internet beschik-
baar. Dat heeft bij veel – vooral jongere – mensen 
de opvatting doen ontstaan dat wat niet op internet 
te vinden is, in feite niet bestaat.

Voor de professionele digitale informatievoor-
ziening heeft dat een verschuiving met zich mee-
gebracht van gebruik van uitsluitend secundaire 
(bibliografische) bronnen naar de primaire bronnen 
– het direct gebruik maken van de oorspronkelijke 
full-text versies van publicaties1. Dat is mede inge-
geven door de ervaringen met webzoekmachines als 
Google. Die geven geen verwijzingen, maar linken 
meteen naar de gevonden (primaire) informatie 
op de betreffende websites. Zo valt het vinden van 
informatie – anders dan vroeger – meteen samen 
met de aflevering ervan. Dat wordt ook wel kort-
weg omschreven als discovery = delivery. Bij veel 
gebruikers heeft dat geleid tot een verwachtingspa-
troon van instant satisfaction. Uit een door oclc 
uitgevoerd gebruikersonderzoek kwam dan ook de 
conclusie dat gebruikers steeds minder genegen zijn 
nog achter (primaire) informatie aan te gaan als 
het te omslachtig is om eraan te komen. Of, zoals 
Connaway (et al., 2011) het uitdrukt 

 ‘ If  it is too inconvenient, I’m not going after it’.

Dat verklaart ook het succes – ondanks enkele 
kinderziekten – van de discovery tools die in steeds 
meer universiteiten en hogescholen worden geïn-
troduceerd als centrale zoekdienst voor alle digitaal 
beschikbaar materiaal. De eenvoudige op Google 
geïnspireerde interfaces maken die systemen laag-
drempelig. En de directe doorlinking naar de be-
treffende primaire bronnen, van welke uitgever die 
ook afkomstig zijn, maakt de delivery voldoende 
convenient.

Een andere ontwikkeling, de tendens om we-
tenschappelijke publicaties als Open Access ter 
beschikking te willen stellen, zou ook in dit licht 
bezien kunnen worden. Als jijzelf  of de organisa-
tie waar je werkt geen abonnement heeft op een 
tijdschrift waarin iets interessants gepubliceerd is, 
maar dat niet Open Access is, dan is het namelijk 
zeer inconvenient (duur en gedoe met digitale beta-
ling) om toch nog aan die publicatie te komen. 
De werkelijke drijfveer hierachter is meestal een 
meer principiële: niet nog eens aan commerciële 
bedrijven te willen betalen om de resultaten te kun-
nen lezen van onderzoek dat met overheidsgeld is 
uitgevoerd. 

Een aantal van de hier geschetste kenmerken van de 
huidige informatiemaatschappij zal hieronder nog 
uitgebreider aan de orde komen.

Enkele trends

Trendcluster 1 
Beter zoeken en vinden dankzij 
geautomatiseerde analyses
 Het lijkt een trend dat iedereen alleen nog maar 
free-text zoekt, want dat is immers wat je bij Google 
doet. Wie gebruikt nog metadata? Het antwoord op 
die vraag hangt er vanaf hoe je metadata definieert. 
Als je daarbij denkt aan handmatig toegekende 
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worden. Na de valse start vijftien jaar geleden door 
de firma Lernaut & Hauspie, komen er nu systemen 
die in gesproken tekst redelijk kunnen herkennen 
wat er wordt gezegd. Zoals OCR-technieken een 
afbeelding (scan) van gedrukte of geschreven tekst 
kunnen omzetten in individuele letters en dus in 
computerleesbare tekst, zo kunnen audiosignalen 
ook in woorden worden omgezet. Globaal zijn 
daarvoor twee soorten toepassingen:
·  om gedicteerde tekst of mondelinge opdrachten 

in een computer in te voeren;
·  om audiomateriaal om te zetten in computerlees-

bare tekst, ten behoeve van presentatie (bijvoor-
beeld ondertiteling bij videomateriaal) of om de 
gesproken tekst full-text doorzoekbaar te maken. 

Aanvankelijk moesten systemen voor spraakher-
kenning getraind worden op de stem van individu-
ele sprekers. Voor apparaten met vaste gebruikers, 
zoals een dicterende arts of advocaat was dat geen 
probleem. Gebruik bleef daardoor beperkt tot de 
eerstgenoemde toepassing. Voor het herkennen 
van door willekeurige sprekers uitgesproken tekst, 
zoals in radio- en televisieprogramma’s, waren die 
systemen nog ongeschikt. Door training met steeds 
grotere corpora aan spraakmateriaal is intussen 
generieke herkenning mogelijk, en is zelfs voor 
dicteertoepassingen geen training op specifieke 
gebruikers meer nodig. Die generieke herkenning 

al enkele jaren een vooraanstaande rol (Snoek & 
Worring, 2008; Huurnink et al., 2012). Met behulp 
van machine learning technieken wordt een systeem 
getraind op bijvoorbeeld een verscheidenheid aan 
afbeeldingen die een object weergeven. Op basis 
van de daaruit afgeleide karakteristieken kunnen 
nieuwe afbeeldingen, ook als objecten onder andere 
omstandigheden zijn afgebeeld, met redelijke be-
trouwbaarheid worden gecategoriseerd. Kort ge-
zegd: na van vijftig uiteenlopende afbeeldingen van 
schapen te hebben geleerd dat het object een schaap 
is, kan het systeem van een onbekende afbeelding 
bepalen of daarop ook een schaap is afgebeeld (of, 
uiteraard, een ander object waarop het systeem 
getraind is). Dit kan vervolgens ook worden toe-
gepast op de bewegende beelden die in een video 
voorkomen. Een probleem bij deze technologie is 
wel dat voor elk afzonderlijk object getraind moet 
worden, wat erg tijdsintensief  is. De resultaten wor-
den echter wel steeds beter. 

Trend 1.3 
Herkennen van gesproken tekst
 Net als aan beeld, is aan digitaal geluidsmateriaal 
geen directe computerleesbare tekst gekoppeld, 
waarop een zoekmachine free-text zou kunnen 
zoeken. Als dat geluid spraak betreft is er echter wel 
tekst. Om een computer daar iets mee te kunnen 
laten doen, moeten de woorden in die tekst herkend 

Figuur 1  Zoekresultaat uit Impala systeem, onder andere getraind 
op afbeeldingen van schapen. Zie: http://www.euvt.eu/
impala/the-concepts-we-can-detect/animals-plants 

Figuur 2  Voorbeeld van Nederlandse spraakherkenning  
met herkenningsfouten in de transcriptie 
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patronen (bijvoorbeeld categorieën) zelfs zonder 
aanwezigheid van een taxonomie of thesaurus uit 
de beschikbare ongestructureerde tekst afgeleid. 
Het leidt er toe dat de betreffende tekstdocumenten 
beter gevonden kunnen worden dan alleen maar 
op basis van ongecoördineerd zoeken in alle in de 
documenten zelf  aanwezige woorden.
 
Tegenover dergelijke analyses vooraf van indivi-
duele documenten of volledige collecties, staan 
statistische technieken die, nadat al een zoekactie 
is gedaan, het resultaat daarvan kunnen uitsplitsen 
of clusteren op basis van het samen voorkomen van 
groepen kenmerkende termen. Elk cluster wordt 
dan geacht een deelonderwerp of specifieke context 
van de zoekvraag te representeren, zodat de gebrui-
ker de voor hem meest relevante kan kiezen.
 
Trend 1.2 
Herkennen van onderwerpen 
in beeldmateriaal
 Beeldmateriaal heeft in principe geen ‘eigen tekst’ 
op basis waarvan het kan worden teruggevonden. 
Dat webzoekmachines naar afbeeldingen kunnen 
zoeken, komt doordat afbeeldingen in webpagina’s 
meestal door tekst worden omgeven. Helaas heeft 
die tekst niet altijd betrekking op de nabije afbeel-
ding. Daarom zijn voor preciezer zoeken inhoude-
lijke metadata nodig. Als die niet zijn toegekend, 
ook niet in de vorm van usertags, zijn er wel wat 
mogelijkheden. Zoeken op basis van gespecificeer-
de kleuren of op basis van een al gevonden of zelf  
geüploade afbeelding gaat steeds beter, zoals diver-
se zoektools op internet illustreren. Toch blijken in 
dat laatste geval de kleuren van het voorbeeld vaak 
nog een belangrijker rol spelen dan de echte vormen 
daarin.

Met dit soort technieken wordt nog altijd niet 
het echte onderwerp van een afbeelding herkend. 
Software die dat doet bestaat wel en wordt ook 
geleidelijk beter. De groep van Cees Snoek aan de 
Universiteit van Amsterdam speelt op dit terrein 

gecontroleerde ontsluiting, dan zal het antwoord in 
veel gevallen NEE zijn. En in die zeldzame gevallen 
dat het JA zou moeten zijn, heeft een gemiddelde 
gebruiker dat vaak niet in de gaten, omdat hij niet 
meer bewust met dat gecontroleerde vocabulaire 
wordt geconfronteerd. Door geautomatiseerde 
analyse van materiaal wordt echter steeds vaker ad-
ditionele tekst gegenereerd, waarop dat materiaal 
kan worden teruggevonden. En die verrijking mag 
je ook best metadata noemen. Daarbij bestaat nog 
wel een flink verschil tussen tekst- en non-tekst-
materiaal, zowel in de manier waarop geanalyseerd 
kan worden als in de noodzaak om dat te doen. 
Foto’s en video’s hebben immers meestal helemaal 
geen free-text waarop je ze Google-achtig terug zou 
kunnen zoeken. Waar automatische analysetech-
nieken als semantisch gekarakteriseerd kunnen 
worden, komen ze nog apart bij Trendcluster 2 aan 
de orde. 
 
Trend 1.1 
Herkennen van onderwerpen in tekst
 Er bestaan al vrij lang statistische technieken om 
de inhoudelijk belangrijkste woorden in tekstdo-
cumenten te identificeren, zoals de tf*idf  methode: 
woorden die in een document vaker voorkomen, 
maar minder in andere documenten, zijn kenmer-
kend voor (de inhoud van) dat document. Op die 
manier kunnen zogenaamde ‘vingerafdrukken’ 
van documenten worden gegenereerd. Moderne 
zoekmachines kunnen woorden uit de ‘vinger-
afdruk’ van een document (bijvoorbeeld) extra 
gewicht geven ten behoeve van betere relevantie-
ordening. Een al langer bestaande toepassing van 
die ‘vingerafdrukken’ is om systemen daarmee, 
via machine learning technieken, te trainen welke 
onderwerpsterm(en) (bijvoorbeeld uit een thesau-
rus) of welke onderwerpscategorie (bijvoorbeeld 
uit een taxonomie) aan een document kunnen 
worden toegekend. Dit soort verrijking (en dus in 
feite metadatering) wordt in steeds meer systemen 
toegepast, vooral buiten het open web. Bij zoge-
naamde unsupervised learning technieken worden 
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worden als de wens er een te gaan eten en niet als 
een zoekactie naar een recept of naar documenten 
over de geschiedenis van de pizza. Informatie over 
restaurants in de onmiddellijke nabijheid van de 
zoeker is dan het waarschijnlijk gewenste zoekre-
sultaat. Ook eerder zoekgedrag van de gebruiker 
en eerder bezochte en/of geraadpleegde websites 
kunnen een indicatie geven van de waarschijnlijke 
context waarbinnen een vraag gesteld wordt. Dat 
zorgt voor personalisatie van zoekresultaten, maar 
brengt het hiervoor reeds genoemde gevaar van 
de eigen filter bubble, waardoor geen informatie 
vanuit andere gezichtspunten meer wordt getoond 
(Pariser, 2011). Bij wat uitgebreider geformuleerde 
zoekvragen kan door natuurlijke taaltechnieken 
getracht worden de aard van de zoekvraag te ach-
terhalen. Wie ‘geboortejaar Beethoven’ intikt zal 
waarschijnlijk alleen een jaartal willen weten en 
geen behoefte hebben aan een uitgebreide lijst zoek-
resultaten. Bij de door Google in 2012 geïntrodu-
ceerde Knowledge Graph (Starr 2013) gebeurt dit al. 
Zelfs bij kortere vragen naar alleen een persoons-
naam, stad, land of bedrijf, worden vaak meteen al 
feitelijke gegevens getoond, overigens nog wel naast 
een lijst gewone zoekresultaten. Bij dubbelzinnige 
woorden of namen worden dan soms gegevens over 
de verschillende betekenissen getoond. De zoekma-
chine WolframAlpha, die zichzelf  een computatio-
nal knowledge engine noemt, komt zelfs uitsluitend 
met feitelijke gegevens op basis van inhoudelijke 
interpretatie van de zoekvraag. Zo is er een trend 
dat zoekmachines in feite tot antwoordmachines 
evolueren. 

Trend 2.2 
Het analyseren van tekst om betekenis 
van woorden af te leiden
 In tekstdocumenten kunnen concepten, woorden 
of namen herkend worden als behorend tot een 
bepaalde categorie, zoals plaatsnamen, namen van 
personen, producten of bedrijven, gebeurtenissen 
en dergelijke. Er zijn systemen waarbij dat herken-
nen vooraf gebeurt, bij het indexeren van de teksten, 

Trendcluster 2 
Beter zoeken en vinden dankzij 
semantische technieken
 Semantisch zoeken is het nieuwe paradigma 
waarop veel zoekmachineontwikkelingen zich rich-
ten, zeker voor het web. Dat ‘semantisch’ houdt in 
dat zoek- en analysetechnieken worden toegepast 
om de computer iets te weten te laten komen over 
de betekenis van woorden in zowel zoekvragen als 
gevonden documenten. Steeds meer zoektools affi-
cheren zich ook al als semantisch, of dat nu terecht 
is of niet. In de praktijk blijkt semantisch zoeken 
namelijk een soort containerbegrip waar men al-
lerlei doelstellingen en technieken onder laat vallen 
(Starr, 2012). Doelen en methoden die vaak ge-
noemd worden in overzichten van wat semantisch 
zoeken inhoudt, vallen globaal in drie trends:
·  het inschatten van doel of context van 

zoekvragen;
·  het vooraf (bij indexeren) of achteraf (na een 

zoekactie) analyseren van tekst om betekenis van 
woorden af te leiden;

·  het automatisch aanpassen van zoekvragen op 
basis van de betekenis van de oorspronkelijk ge-
bruikte zoekwoorden.

Trend 2.1 
Het inschatten van het doel 
en de context van zoekvragen
 Sommige zoekmachines proberen het meest 
waarschijnlijke doel waarvoor een zoekvraag wordt 
gesteld in te schatten (Landry, 2013). Daartoe kan 
een zoekmachine diverse soorten indicaties gebrui-
ken, zoals gegevens over de locatie van de gebruiker, 
eerder zoekgedrag van die gebruiker en de aard 
en formulering van de zoekvraag. De te gebruiken 
locatie-informatie kan zich beperken tot de lan-
denversie van de zoekmachine die wordt gebruikt. 
Nu voor het stellen van zoekvragen vaker mobiele 
apparatuur wordt gebruikt, kan het ook om veel 
gedetailleerder informatie gaan, omdat de locatie 
van een gebruiker zo heel precies bekend kan zijn. 
De zoekvraag ‘pizza’ kan dan geïnterpreteerd 
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Trend 1.4 
Analyse van sociaal 
netwerk en sociale media 
 Sociale netwerken, die op internet vorm krij-
gen in de toonaangevende systemen (Facebook, 
Twitter, Google+, LinkedIn, Reddit, Goodreads, 
…), spelen steeds meer een rol bij ‘gewone’ zoekma-
chines. Activiteiten in die sociale netwerken worden 
geanalyseerd, zodat datgene wat anderen binnen 
ons persoonlijk netwerk hebben gedaan, bekeken, 
gelezen, gemeld of geapprecieerd, door zoekmachi-
nes kan worden meegewogen in de beoordeling van 
de relevantie van wat op onze zoekvragen wordt 
gevonden. En zelfs zonder te zoeken, ontvangen 
we al aanbevelingen die hierop zijn gebaseerd. 
Overigens draagt dit er wel toe bij dat gebruikers 
steeds meer binnen hun zogenaamde filter bubble 
blijven en geen – of in elk geval minder – informatie 
te zien krijgen vanuit andere invalshoeken (Pariser, 
2011). Ook kan rechtstreeks gezocht worden bin-
nen die social graph, het netwerk van personen, be-
richten, objecten en gebeurtenissen die binnen die 
sociale media aan elkaar gerelateerd zijn. Alles wat 
Facebook van zijn miljard gebruikers registreert 
vormt ook zo’n graph. De onlangs in Amerika be-
schikbaar gekomen Facebook Graph Search biedt 
daarin zeer gestructureerde zoekmogelijkheden 
(Starr, 2013). Een ander soort sociale media analyse 
is de zogenaamde sentiment analysis. Op grond van 
tekst en andere karakteristieken in de berichten die 
we achterlaten (ook al zijn het maar de maximaal 
140 karakters van een tweet) kan automatisch 
worden bepaald of daarin positief  of negatief  
geoordeeld wordt. Ook hierbij worden machine 
learning-technieken ingezet (zij het dat ook wel eens 
simplistisch naar de inhoud van berichten wordt 
gekeken, zoals J vs. L). Dit soort technieken draagt 
er toe bij dat sociale media als bron voor big data 
kunnen worden geëxploiteerd (zie verderop in deze 
bijdrage).

blijft zelfs niet beperkt tot Engels gesproken tekst 
(nog steeds het grootste gebruiksvolume). 
 
Een bekende toepassing van de eerste soort is siri, 
waarmee iPhone, iPad en iPod van Apple met 
spraak kunnen worden aangestuurd. Ook Google 
biedt de mogelijkheid om zoekvragen mondeling in 
te spreken, waarbij ook Nederlands gesproken tekst 
onder de meeste omstandigheden zonder al te veel 
fouten wordt herkend.

Aan de zoekkant breekt spraakherkenning 
nog maar aarzelend door. Enkele jaren geleden 
maakte het Amerikaanse EveryZing op internet al 
Engelstalig videomateriaal full-text doorzoekbaar. 
Maar dat bleek alleen tijdelijk te zijn als demon-
stratie van hun commercieel te verkopen product. 
Videozoekmachine Blinkx zegt al enige tijd spraak-
herkenning te gebruiken. Een meertalig voorbeeld 
waarbij dat heel duidelijk blijkt, is Voxalead. In 
VoxaleadNews zijn nieuwsuitzendingen (audio en 
video) full-text doorzoekbaar. Naast Engels ook 
in het Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, 
Russisch, Arabisch en Chinees. De door de spraak-
herkenning gegenereerde transcriptie, op basis 
waarvan gezocht wordt, kan real-time meelopen 
bij het afspelen van gevonden materiaal. Hoewel 
daarbij nog  niet alle woorden correct worden ver-
staan, zeker niet in rumoerige situaties, biedt dit al 
een veelheid aan nuttige zoekingangen op audio- en 
videomateriaal. Bijkomend voordeel is dat met-
een bij dat fragment gestart kan worden waar de 
zoekwoorden voorkomen. Op zang – in feite ook 
gesproken woord – worden deze technieken nog 
nauwelijks toegepast. Daarvoor is het ook eigenlijk 
overbodig, omdat de teksten vaak al als lyrics digi-
taal beschikbaar (en dus doorzoekbaar) zijn. Van 
muziek kunnen wel al een soort ‘vingerafdrukken’ 
worden gemaakt, op basis waarvan bijvoorbeeld 
Shazam een met een smartphone opgepikt muziek-
fragment op naam kan brengen.
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veelzijdiger antwoorden op hun zoekvragen te kun-
nen bieden. Deze semantische trend is vooral op 
het web zichtbaar. Dat is een mooie grote proeftuin 
voor het ontwikkelen en testen van semantische 
zoektechnieken. Maar juist daar spelen ook com-
merciële motieven mee: wie zich met Search Engine 
Optimalisation bezig houdt, wordt gedwongen ook 
aandacht aan semantiek te besteden. 

Trendcluster 3 
Steeds meer, steeds kleiner 
en steeds goedkoper
 Het is een ‘open deur’ te stellen dat er steeds meer 
informatie geproduceerd wordt. In de volgende 
paragrafen blijkt dat allerlei parameters al gedu-
rende langere of kortere tijd een exponentiële groei 
vertonen, soms zelfs met een verdubbelingsperiode 
van slechts een jaar. Een dergelijke trend is ook te 
herkennen bij de capaciteit van de media waar deze 
informatie wordt opgeslagen.

Trend 3.1 
Groei van de wetenschappelijke productie
 Voor colleges over ‘online informatie zoeken’ die 
ik in de periode 1981-1994 bij de Universiteit van 
Amsterdam heb verzorgd, had ik destijds gegevens 
verzameld over de productie aan wetenschap-
pelijke literatuur. Dit om duidelijk te maken dat 
geautomatiseerde technieken voor het zoeken van 
die informatie intussen onontkoombaar waren. 
Een belangrijk deel van die gegevens kwam uit 
publicaties van Derek de Solla Price, de goeroe van 
de wetenschap van de wetenschap (De Solla Price, 
1963). Daarnaast had ik ook gegevens gebruikt 
uit ‘Ulrich’s Periodicals Directory’ en de ‘Gale 
Directory of Databases’.

Dat leverde een grafiek op (Figuur 3a) van de 
geschatte groei van het aantal jaarlijks gepubli-
ceerde wetenschappelijke artikelen, van het aantal 
wetenschappelijke tijdschriften, de aantallen refe-
raattijdschriften en (meer recent) online databases. 
Het jaarlijks aantal wetenschappelijke artikelen 

thesauri, taxonomieën, semantische netwerken en 
concordanties worden in dit kader als ontologie 
bestempeld. En ook Google’s Knowledge Graph, 
in feite een netwerk van entiteiten met daartussen 
relaties, mag je wel zo noemen (Gallagher, 2012). 
Dergelijke systemen, die termen (ook tussen ver-
schillende systemen) inhoudelijk met elkaar in ver-
band brengen maken het mogelijk zoekvragen beter 
te interpreteren en ze automatisch aan te passen 
en uit te breiden met andere inhoudelijk relevante 
zoekwoorden. Dat geldt ook voor het verbreden 
of specifieker maken van zoekvragen. Ook kan zo 
automatisch aanvullende inhoudelijke informatie 
uit andere bronnen worden opgevraagd, zoals uit 
Google’s Knowledge Graph of  uit een linked-data 
versie van de Wikipedia, de DBpedia.
 
Linked data zijn feitelijke gegevens die op technisch 
gestandaardiseerde wijze op internet beschikbaar 
worden gesteld, vrij voor iedereen te gebruiken, 
zodat ook van linked open data wordt gesproken. 
Deze gegevens zijn afgeleid uit allerlei bestaande 
systemen en databases. Een belangrijke bron is 
het al genoemde DBpedia, waarvan de beginlet-
ters aangeven dat het om een soort ‘database’-
versie van Wikipedia gaat. Daarnaast zijn er vele 
honderden (kleinere) collecties van gegevens als 
linked open data beschikbaar, zoals gegevens uit de 
Internet Movie Database (Linked MDB), de we-
reldwijde autorisatielijst van auteursnamen viaf, 
collectiegegevens van het Amsterdam Museum, et 
cetera (Cyganiak, 2011). Ook overheden zijn in toe-
nemende mate actief  om overheidsinformatie van 
allerlei aard als (linked) open data beschikbaar te 
stellen. Vanuit de bibliotheekwereld worden diverse 
initiatieven ontwikkeld om zoveel mogelijk datasets 
beschikbaar te stellen (Library, 2012). Diverse on-
tologieën – in de brede betekenis – worden eveneens 
in de vorm van linked open data beschikbaar ge-
steld. In de erfgoedsector is Europeana een systeem 
dat al veel gebruik maakt van semantisch web-tech-
nieken en linked open data om gegevens uit diverse 
collecties te kunnen combineren en gebruikers zo 
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is het in feite een onderdeel geworden van de tech-
nieken voor Search Engine Optimalisation.
 
Trend 2.3 
Het automatisch aanpassen van 
zoekvragen op basis van de betekenis van 
de oorspronkelijk gebruikte zoekwoorden
 Niet alleen semantisch zoeken, maar ook het 
semantisch web staat in de belangstelling. In dat 
semantisch web zal veel informatie al bij voorbaat 
met betekenis gelabeld worden, zoals met de zojuist 
besproken embedded metadata. Daarbij speelt het 
begrip ontologie een centrale rol. Formeel wordt 
een ontologie wel gedefinieerd als (Sieverts, 2007, p. 
11)

 ‘ een strikt en uitputtend schema voor een bepaald 
onderwerpsdomein, meestal in een hiërarchische 
structuur, die alle relevante grootheden en hun relaties 
bevat, alsmede de regels waaraan die grootheden en 
relaties binnen dat domein voldoen’. 

In principe beogen ontologieën op een geformali-
seerde en door computers interpreteerbare manier 
een gedetailleerde beschrijving te geven van (een 
stukje van) de werkelijkheid. Een ontologie moet 
daartoe in een formele computertaal beschreven 
kunnen worden. owl, de Web Ontology Language 
is een voorbeeld van zo’n taal. 

In toepassingen voor het semantisch web moet een 
computer echt betekenis van (tekst in) documenten 
en metadata kunnen afleiden en op basis daarvan 
kunnen redeneren en gevolgtrekkingen maken. 
Dat laatste lijkt voorlopig nog wat hoog gegrepen. 
We zien dan ook dat ontologieën op dit moment 
nog vooral worden gebruikt om af te leiden welke 
begrippen inhoudelijk iets met elkaar te maken 
hebben en welke woorden min of meer gelijke 
betekenis hebben, ook als die woorden in verschil-
lende ontologieën voorkomen. Daartoe hoeven 
niet altijd ‘echte’ ontologieën, volgens de eerdere 
definitie, beschikbaar te zijn. Ook woordenlijsten, 

zodat gerichte zoek- en filtermogelijkheden kunnen 
worden aangeboden. Het kan ook achteraf met 
resultaten van een al uitgevoerde zoekopdracht, 
met als doel de gebruiker een duidelijker beeld te 
bieden van wat er is gevonden of om de resultaten 
te kunnen uitsplitsen. De herkenning van dergelijke 
specifieke entiteiten kan automatisch plaats vinden 
op basis van beschikbare lijsten van dergelijke 
entiteiten, vaak wel in combinatie met taalkundige 
analyse. Het gebeurt ook steeds vaker op basis van 
vooraf al in de tekst aangebrachte coderingen, 
een soort interne (of embedded) metadata. Voor 
metadata die in HTML-code van webpagina’s ver-
werkt worden, zijn op rdf (Resource Description 
Framework) gebaseerde methoden ontwikkeld. Op 
basis daarvan heeft Google voor bepaalde soorten 
informatie inhoudelijke standaarden vastgelegd 
voor zinvolle kenmerken van recepten, recensies, 
personen, producten, organisaties, gebeurtenissen 
en muziek, zodat bij zoekresultaten zogenaamde 
rich snippets getoond kunnen worden. Recepten 
van aanbieders die zich aan Google’s standaarden 
houden, kunnen zo gericht gefilterd worden op (al 
dan niet) benodigde ingrediënten, bereidingstijd en 
aantallen calorieën.

Onder Schema.org hebben de drie grote webzoek-
machines gezamenlijk een meer algemene hiërar-
chie van standaard begrippen en eigenschappen 
opgezet, waarmee allerlei soorten informatie in 
webpagina’s van zulke embedded metadata kunnen 
worden voorzien. Hierbij wordt van een ontolo-
gie gesproken. Ook meer toepassingsspecifieke 
ontologieën zijn op het web al in gebruik, zoals de 
GoodRelations Ontology voor E-Commerce toe-
passingen (nu geïntegreerd in Schema.org) of de 
Music Ontology voor sites met muziek-informatie. 
Aanbieders van informatie op het web blijken deze 
standaarden steeds meer toe te passen, omdat men 
er het belang van inziet dat de aangeboden infor-
matie op deze manier beter gevonden kan worden 
en in de praktijk ook hoger in resultatenlijsten 
terecht komt (Landry, 2013; Starr, 2012). Daarmee 
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Figuur 3  (a) Geschatte groei sinds ca. 1700 van diverse parameters voor de wetenschappelijke informatievoorziening (Sieverts, 1982) (links);  
(b) Groei van het aantal wetenschappelijke tijdschriften en het aantal (secundaire) abstracttijdschriften (De Solla Price, 1963) (rechts) 

Figuur 4  Het jaarlijks aantal wetenschappelijke artikelen uit Figuur 3, gecombineerd met resultaten van een analyse van de Scopus-database 
(Brouwer, 2012)
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webzoekmachine, gebouwd door een hoogleraar 
en studenten van Carnegie Mellon University in 
de vs. Aanvankelijk maakte die 1,5 miljoen webpa-
gina’s doorzoekbaar. In deze beginjaren speelde de 
grootte van webzoekmachines uit concurrentieoog-
punt een belangrijke rol. Op de website van Search 
Engine Watch (sew) werd dat voor belangrijke 
zoekmachines bijgehouden in staafdiagrammen en 
grafieken. Die cijfers waren veelal afkomstig van de 
zoekmachines zelf. De hoeveelheid informatie die 
op deze wijze toegankelijk was, was aanvankelijk 
veel kleiner dan wat beschikbaar was in databases 
waartoe online hostorganisaties toen tegen betaling 
toegang boden. Dat was snel voorbij. Door verdub-
beling elk jaar gaven webzoekmachines tien jaar 
later (puur kwantitatief  gezien) al toegang tot een 
veelvoud van wat betaalde bronnen boden.

Het gegeven van ‘jaarlijkse verdubbeling’, komt 
voor de eerste jaren uit deze SEW-gegevens. Maar 
na een tijdje stopten webzoekmachines met het ver-
melden van hun groottes, omdat die steeds minder 
een marketingargument vormden. Zelf  heb ik uit 
nieuwsgierigheid toen enige tijd metingen gedaan. 
Daartoe liet ik een aantal standaard zoekvragen los 
op te vergelijken zoekmachines, telde aantallen re-
sultaten op en gebruikte die cijfers (statistisch mis-
schien niet echt waterdicht) als indicatie voor hun 
relatieve groottes. Voor absolute cijfers relateerde 
ik dat aan de laatste officieel gerapporteerde groot-
tes. Die cijfers (eerst van sew, later van mij) zijn in 
figuur 5 uitgezet. De vrijwel rechte lijn op de loga-
ritmische schaal illustreert een exponentiële groei. 
Vijftien jaar lang verdubbelde de omvang van de 
grootste zoekmachine elk jaar. Vergeleken met de 
allereerste Lycos-index uit 1994, een factor 100.000 
groei. Een groei waar wetenschappelijke publicaties 
230 jaar voor nodig hadden, vond op het web in 
vijftien jaar plaats. Na 2008 loopt die grafiek niet 
door. Twee belangrijke redenen daarvoor zijn:

bleek in de 230 jaar tussen 1750 en 1980 met een 
factor 100.000 te zijn toegenomen. Over die hele 
periode toonde de grafiek een bijna voortdurende 
exponentiële groei, met een verdubbeling ongeveer 
iedere veertien jaar. Zoiets is nogal ongebruikelijk. 
Voordat een verschijnsel met vijf  ordes van grootte 
gegroeid is, treedt meestal verzadiging op, doordat 
er tekort ontstaat aan voedsel, grondstof of ruimte. 
Daardoor krijg je een soort afvlakkende S-curve. 
Ook zonder aanvullend onderzoek, tekende ik deze 
grafiek elk volgend collegejaar ietsje verder door 
in de tijd, daarbij wel al rekening houdend met een 
waarschijnlijk geachte afvlakking. 

Sinds begin jaren ‘90 had ik deze grafiek niet meer 
gebruikt en dus ook niet verder aangevuld en even-
min aanvullende gegevens gezocht. In de weten-
schapsbijlage van NRC-Handelsblad van 12 maart 
2011 verscheen echter een artikel dat meldde dat 
ook de laatste decennia, de 30 jaar sinds 1980, de 
wetenschappelijke productie nog altijd elke 12 jaar 
was verdubbeld (Brouwer, 2012). Als de gegevens 
uit dit artikel (grotendeels gebaseerd op aantallen 
artikelen die in de Scopus-database zijn opgeno-
men, zie figuur 4) in mijn oude grafiek worden uit-
gezet, blijkt dat een opmerkelijke overeenkomst op 
te leveren. Na – inderdaad – een korte periode van 
afvlakking, is de groei weer onverminderd doorge-
gaan. Kennelijk heeft de sterke groei van het aantal 
wetenschappers in landen als China en India een 
verdere afvlakking nog wat weten uit te stellen.

Trend 3.2 
Groei van het world wide web
 Het opmerkelijke feit doet zich voor dat de 
grootte van het World Wide Web één van de grote 
onbekenden is in het huidige informatielandschap. 
Het web is over een zo groot aantal knooppunten 
gedistribueerd, dat daar in de praktijk geen harde 
cijfers uit kunnen worden afgeleid. De groei van 
het web laat zich het makkelijkst afmeten aan de 
geschiedenis van de zoekmachines. Die geschiede-
nis begon in 1994 met Lycos, de eerste bruikbare 
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dus net niet gelijke tred met de verdubbelingstijd 
van de huidige data-explosie, maar dat wordt meer 
dan goed gemaakt door de onvoorstelbare prolife-
ratie van opslagmedia. Die proliferatie kon plaats 
vinden doordat de kosten voor opslagmedia een 
soortgelijke trend tonen. Voor de vijf  megabytes 
schijf  van ibm moest een jaarlijks lease-bedrag van 
$ 35.000 worden betaald. Voor de goedkoopste 
opslagmedia nadert de prijs op dit moment de 
grens van $ 10 per terabyte. Die kostendaling is pas 
ingezet na de komst van de pc rond 1980. Als we 
alleen naar de laatste 30 jaar kijken, dan heeft in die 
periode een prijsdaling met een factor 107 plaats ge-
vonden (Havard, 2013). Dat komt overeen met een 
halvering van de prijs elke zestien maanden. De hier 
geschetste groei van opslagcapaciteit vindt uiter-
aard niet alleen plaats op lokaal niveau in de appa-
ratuur die we zelf  bij de hand hebben. Steeds meer 
data worden opgeslagen bij via internet bereikbare 
gespecialiseerde diensten, die door hun schaal-
grootte goedkope opslag kunnen bieden. Voor 
privégebruik wordt die opslag in deze cloud tot een 
bepaalde limiet vaak zelfs gratis aangeboden.

exponentiële groei echter zeker kunnen voortduren, 
zodat we dan 500 à 1000 maal zoveel zullen produ-
ceren als nu.
 
Trend 3.4 
Capaciteitsgroei en miniaturisatie 
van opslagmedia
 Al die geproduceerde data moeten ergens wor-
den opgeslagen. De capaciteit en mogelijkheden 
van dataopslag lijken gelijke tred te houden met de 
productiegroei. Visueel wordt dat geïllustreerd in 
figuur 6, waar we zien hoe een harde schijf  van vijf  
megabytes (!) in 1956 per vliegtuig moest worden 
vervoerd. De ruim twee kubieke meter grote kast 
moest met een vorkheftruck worden ingeladen. 
Wanneer we dat vergelijken met de nieuwste ge-
heugenschijven van 60 terabytes in een volume van 
grof geschat 50 cm3 of met nog geen centimeter 
grote Flash-geheugenkaartjes van twee terabytes, 
dan zien we dat in 57 jaar de opslagcapaciteit per 
volume-eenheid met ongeveer een factor 1012 is 
toegenomen. Uitgaande van een constante expo-
nentiële groei komt dat neer op een capaciteits-
verdubbeling elke zeventien maanden. Dat houdt 

Figuur 5  Omvang (in aantal webpagina's) van de in een bepaald jaar grootste webzoekmachine, voor de periode 1994-2008 
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hiernaar was dat van Lyman en Varian uit 2000 
(Lyman & Varian, 2000), waarin werd geconclu-
deerd dat we in het voorgaande jaar gezamenlijk 
anderhalf  exabyte (anderhalf  miljard gigabytes) 
hadden geproduceerd. In 2003 is dat onderzoek 
ge-updated (Lyman & Varian, 2003). Daaruit 
kwam een ruime verdubbeling in drie jaar. In dat 
onderzoek zat een wat onduidelijke vermenging van 
informatie op papier en born digital materiaal.

Voor een meer recente infographic over dit onder-
werp (Kalakota, 2011) werd uitgegaan van puur 
digitaal opgeslagen materiaal. Dat kwam uit op 
een productie over 2011 van twee zettabytes (2000 
exabytes ofwel 2000 miljard gigabyte). Omgerekend 
komt dat neer op ruim 300 gigabytes per aardbewo-
ner. Bovendien geeft dit onderzoek aan dat iedereen 
gemiddeld ook nog eens eenzelfde hoeveelheid aan 
‘schaduwgegevens’ (back-ups en kopieën) opslaat. 
Daarbij zorgt mobiele apparatuur voor een jaar-
lijkse stijging van dataverkeer van 82%, video voor 
een stijging van 48%. In dat verband nog een paar 
getallen: in 2011 werd per minuut 72 uur videoma-
teriaal geüploaded naar YouTube, werden 1 biljoen 
YouTube filmpjes bekeken, ofwel 140 per aardbe-
woner (YouTube, 2012), terwijl in 2012 gemiddeld 
350 miljoen foto’s per dag werden geüploaded naar 
Facebook (Sengupta, 2013).

Voor 2015 verwachtte Kalakota (2011) een totale 
dataproductie van acht zettabytes. Vergeleken met 
de cijfers uit 2000 van Lyman & Varian is dat in 
vijftien jaar een groei met een factor 5000, ofwel 
een verdubbeling ongeveer elke veertien maanden. 
Als we dat voor het gemak afronden naar een 
jaarlijkse verdubbeling, dan komt een extrapolatie 
naar het jaar 2110 uit op een productie van ~1051 
bytes. Aangezien dat aantal in de buurt komt van 
het aantal atomen waaruit de aarde bestaat, zal 
het duidelijk zijn dat er voor die tijd zeker grenzen 
aan de groei zullen zijn, zelfs als bovenstaande 
berekeningen de groei wat erg overschatten. Voor 
een kortere termijn, tot 2023, zal deze mate van 

·  Door zoekmachines worden zoekvragen voort-
durend op andere manieren ver- en bewerkt, 
waardoor resultaten niet goed vergelijkbaar meer 
zijn.

·  Het wordt onduidelijker wat als afzonderlijke 
webpagina’s moet worden gezien. Is elke tweet 
een webpagina? Heb je te maken met een andere 
pagina als uit een cms een enkel ander blokje 
informatie op een pagina wordt geplaatst? Of als 
verschillende gebruikers op dezelfde site verschil-
lende gepersonaliseerde pagina’s met een iets an-
der dynamisch gegenereerd url te zien krijgen?

Toch kwam Google in 2012 weer met cijfers. Ze 
meldden 30 biljoen webadressen (url’s) te kennen. 
En dat hun index 100 miljoen gigabytes (ofwel 100 
petabytes) is. Dat aantal webadressen is een interes-
sant gegeven om te vergelijken met andere recente 
pogingen om te meten hoeveel pagina’s Google 
werkelijk geïndexeerd heeft – nog wel iets anders 
dan weten welke url’s bestaan. De cijfers die je 
daarvoor  tegenkomt, liggen meestal vele ordes van 
grootte lager; op dit moment rond de 100 miljard 
met minstens een factor twee onzekerheid. Dit 
grote verschil zal vermoedelijk samenhangen met 
de pogingen van Google (en andere zoekmachines) 
om alleen ‘echte’ webpagina’s te indexeren. Daarbij 
worden gepersonaliseerde varianten overgeslagen, 
evenals miljarden spampagina in zogenaamde link-
farms die alleen bedoeld zijn om relevantiescores 
van echte pagina’s kunstmatig te beïnvloeden.
 
Trend 3.3 
Groei van de dataproductie
 De groei van het web is niet de enige parameter 
om de groei van onze digitale informatieproductie 
te meten. Er worden ook al bijna vijftien jaar po-
gingen gedaan om te analyseren hoeveel bytes jaar-
lijks wereldwijd worden geproduceerd. Die analyses 
komen er meestal op uit dat die productie ook bijna 
jaarlijks verdubbelt. Deze groei houdt dus in dat in 
elk volgend jaar evenveel wordt geproduceerd als in 
alle voorgaande jaren samen! Een eerste onderzoek 
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·  verantwoording en controle van onderzoek en 
daarop gebaseerde analyses en conclusies;

·  hergebruik van data ten behoeve van nieuwe ana-
lyses of combinatie met nieuwe of andere data.

Zo bieden uitgevers van wetenschappelijke arti-
kelen vaak mogelijkheden om naast een artikel 
ook de betreffende datasets digitaal te publiceren 
of er op zijn minst vanuit het betreffende artikel 
naar te linken. Vanuit een algemenere invalshoek 
staan beheer en archivering van onderzoeksdata al 
enkele jaren sterk in de belangstelling, vooral in de 
Angelsaksische landen (Sieverts, 2011). Dat heeft 
onder meer geresulteerd in het Curation Lifecycle 
Model van het Britse Data Curation Center (dcc) 
(zie figuur 7). 

In de loop van de levenscyclus van onderzoeksdata 
veranderen de rol, het gebruik en het beheer van 
onderzoeksdata geleidelijk. Men spreekt daarom 
wel van een curation continuum. Voor een modelma-
tige beschrijving worden curation boundaries aange-
geven, waar data een andere fase ingaan (zie figuur 
8). In een eerste fase zijn gegevens nog helemaal in 
het privé-domein van de onderzoekers: ze beheren 
hun data zelf, ze werken er nog aan, vullen ze aan, 

die vrij beschikbaar zijn (dus ook bijvoorbeeld in 
ontwikkelingslanden gelezen kunnen worden) va-
ker geciteerd worden en dus vanzelf  een hogere im-
pact krijgen. Bij de andere vorm van Open Access 
wordt wel in gewone tijdschriften gepubliceerd, 
maar worden digitale kopieën van die publicaties 
(eventueel na een door de uitgever vastgestelde 
embargo-periode) in institutionele repositories van 
de betreffende universiteiten beschikbaar gesteld. 
Ook dat zorgt dat publicaties, onder andere via 
Google Scholar, makkelijk toegankelijk zijn voor 
wie niet onder universitaire abonnementen valt. 
De trend van Open Access beperkt zich overigens 
niet tot alleen tijdschriftartikelen. Hij breidt zich 
intussen ook aarzelend uit naar de wereld van het 
wetenschappelijke boek.
 
Trend 4.2 
Toegankelijkheid van onderzoeksdata
 Ook als de uitkomsten van onderzoek (in welke 
discipline dan ook) zijn verwerkt, geanalyseerd, 
geïnterpreteerd en uiteindelijk in publicaties zijn 
gerapporteerd, blijven de onderliggende onder-
zoeksdata van belang. Beschikbaarheid daarvan is 
vooral van nut voor:

Figuur 6  De omvang van een vijf  megabytes harde schijf  van ibm anno 1956, vergeleken met een microSD geheugenkaartje van  
twee terabytes anno 2013. ibm (links), Sandisk (rechts).
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is het niet meer dan logisch dat dat ook in de weten-
schap gebeurt.
 
Trend 4.1 
Open Access
 Open Access was lang een beweging waar vooral 
bibliothecarissen voor warm liepen. Zij waren het 
die het meest direct geconfronteerd werden met de 
hoge tarieven die commerciële uitgevers vroegen 
voor abonnementen op hun wetenschappelijke 
tijdschriften. Zij benadrukten hoe universiteiten 
en onderzoeksinstituten viermaal betalen voor hun 
eigen inspanningen. Zij financieren het onderzoek 
waarop de publicaties gebaseerd zijn. Zij betalen 
het salaris van de onderzoekers terwijl die hun ar-
tikelen schrijven. Zij leveren de peer reviewers die 
de publicaties (van andere auteurs) beoordelen en 
becommentariëren, zonder daar door de uitgevers 
voor betaald te krijgen. En vervolgens moeten zij 
ook nog eens hoge abonnementsgelden betalen om 
toegang te krijgen tot hun eigen artikelen (en uiter-
aard ook die van andere onderzoekers). Intussen 
begint ook bij onderzoekers zelf  de weerstand tegen 
dit model toe te nemen. Probleem is dat nogal wat 
Open Access-tijdschriften hoge bedragen van de 
auteurs vragen om hun artikelen gepubliceerd te 
krijgen. Bovendien is een aantal zogenaamde pre-
datory publishers ontstaan, die net als de gevestigde 
commerciële uitgevers op het geld van de onderzoe-
kers uit zijn, maar daar geen kwaliteit en nauwelijks 
toegevoegde waarde tegenover stellen, slecht uitge-
geven tijdschriften met een lage impactfactor. Juist 
die zogenaamde impactfactor is op dit moment een 
hinderpaal op weg naar meer Open Access, omdat 
onderzoek financierende instanties de kwaliteit 
van onderzoek (bij gebrek aan beter) afmeten aan 
aantallen publicaties in high impact tijdschriften. 
Dit had lang een zichzelf  in stand houdend effect, 
dat nu geleidelijk doorbroken lijkt te worden door 
introductie van alternatieve methoden om impact te 
bepalen, de zogenaamde altmetrics waarbij bijvoor-
beeld ook weerslag in sociale media kan worden 
betrokken. Ook zijn er aanwijzingen dat publicaties 

Trend 3.5 
Big data
 De begrippen ‘veel’ en ‘data’ komen ook samen 
in de combinatie big data, één van de buzz-words 
van de laatste jaren. Daarbij gaat het om zowel 
cijfermatige als tekstuele gegevens die uit digitale 
bedrijfsprocessen worden verzameld en om gege-
vens uit gebruikers-interactie en sociale media op 
internet. De grote spelers, Google, Bing, Facebook, 
Twitter, Amazon, beheren uiteraard ook gigan-
tische hoeveelheden data over ons zoek-, klik-, 
tweet-, like- en browsegedrag. In veel gevallen zijn 
big data nog geen strikt gestructureerde gegevens, 
zodat data- en text-mining-technieken moeten 
worden toegepast om hieruit betekenis, trends en 
correlaties te kunnen afleiden. Als linked open data 
via internet beschikbaar gestelde datasets worden 
soms ook wel tot big data gerekend. Niet elk van 
die datasets hoeft echter big te zijn. Bovendien gaat 
het hier wel om gestructureerde gegevens, waaraan 
zelfs al op gestandaardiseerde wijze betekenis is 
toegekend. In elk geval zullen de totale hoeveelhe-
den aan big data de komende jaren alleen nog maar 
bigger worden, vooral omdat al onze apparaten in 
het internet of things daar ook nog eens gigantische 
hoeveelheden data aan toe gaan voegen.

Trendcluster 4 
Meer transparantie
 Een vermeldenswaardige trend van de laatste 
jaren ten aanzien van wetenschappelijke informatie 
kan gevangen worden onder de term ‘transparan-
tie’. Daarbij gaat het enerzijds om reguliere we-
tenschappelijke publicaties, waarvoor een tendens 
bestaat om die voor iedereen vrij beschikbaar te 
willen maken: de open access-beweging. Anderzijds 
is er een steeds sterkere roep de onderzoeksdata die 
aan die publicaties ten grondslag liggen, zorgvuldig 
op te slaan en uiteindelijk beschikbaar te stellen. 
Beide tendensen zorgen dat wetenschappelijke 
resultaten (in principe) voor een brede groep be-
langstellenden toegankelijk worden. Nu Creative 
Commons op allerlei terreinen gemeengoed wordt, 
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Figuur 7  Schematische voorstelling van het Curation Lifecycle Model (http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model). 

Figuur 8  De drie fases van het beheer van onderzoeksgegevens en de curation boundaries daartussen  
(http://ands.org.au/guides/curation.continuum.pdf). 
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spelen per discipline sterk verschillen, zijn al gro-
tere hoeveelheden onderzoeksdata beschikbaar. 
De vindbaarheid van die datasets blijft daar op dit 
moment nog sterk bij achter. Er is nog geen Google 
Scholar voor datasets.

De informatiewereld in 2023
Bij de keuze van de hiervoor beschreven trends 
ben ik uitgegaan van mijn eigen interessegebied. 
Daaruit heb ik die aspecten gekozen, waarvan ik 
verwacht dat ze ook de komende jaren zullen door-
zetten. Wanneer we tien jaar terugkijken en de situ-
atie van toen vergelijken met die van nu, dan zien 
we grote, maar geen revolutionaire veranderingen. 
Het lijkt geen gewaagde veronderstelling dat de 
komende tien jaren vooral een verdere evolutie zal 
plaats vinden en dat niet een ander informatieland-
schap zal ontstaan, waarin de huidige trends niet 
meer doorwerken. Dat betekent niet dat geen ver-
dere overdenkingen over 2023 meer zullen volgen. 
Die zullen echter maar voor een deel betrekking 
hebben op de beschreven trends.
 
Toekomstontwikkeling 1 
Cyberbrain
 Recent stond op ReadWrite blog een bijdrage 
van Mark Hachman (2013), die begint met de zin:

 ‘ The next space race might be the race to develop 
a synthetic model of the human brain – one that 
Google and Microsoft will participate in’.

Modelleren (en begrijpen) hoe de hersenen werken 
is iets waarmee onderzoekers op het gebied van 
supercomputing en kunstmatige intelligentie zich 
al langer bezig hielden. Nieuw was dat een zoek-
machinegigant daar ook al mee in verband werd 
gebracht. Hachman verwijst in zijn bijdrage naar 
een DARPA-initiatief  onder de naam ‘Synapse’, 
waarin een nieuw soort neuromorphic computerar-
chitectuur wordt ontwikkeld (Synapse, 2012). Met 
het complexer worden van de uit te voeren taken 
zou de complexiteit van die machine veel minder 

analyseren ze, enzovoort. In een tweede fase zijn de 
data beschikbaar voor samenwerking met partners 
binnen of buiten de organisatie. Ze moeten dan 
zo worden opgeslagen, dat die partners er toegang 
toe hebben, en bovendien van metadata voorzien, 
zodat die hun betekenis kunnen interpreteren. Wat 
betekenen de getallen, waaraan is gemeten, wat 
voor proefpersonen zijn gebruikt, wat wordt op 
de filmpjes waargenomen? Voor buitenstaanders 
mogen ze dan meestal nog niet toegankelijk zijn. 
Hoe streng men daarbij wil zijn, kan ook te maken 
hebben met eventuele commerciële en concurrentie-
belangen. In een derde fase kunnen de data in het 
publieke domein terechtkomen: als er geen redenen 
zijn die dat ongewenst maken, kan iedereen er ge-
bruik van maken. Ze moeten duurzaam bewaard 
worden en er moet met persistente identifiers naar 
gelinkt kunnen worden. Bij elke overgang naar een 
volgende fase zullen beslissingen genomen moeten 
worden ten aanzien van toegankelijkheid, geschikt-
heid van metadata en zelfs van de noodzaak tot 
verder bewaren.

In Nederland was dans (Data Archiving and 
Networked Services, vallend onder knaw en 
nwo) al lang actief  om vooral de resultaten van 
sociaal wetenschappelijk onderzoek, zoals on-
der andere enquêteresultaten, te beheren. De 
Universiteitsbibliotheek Utrecht begon in 2009 een 
proefproject om onderzoekers hun eigen datasets te 
laten archiveren. surf had sinds ongeveer dezelfde 
tijd een Onderzoeksdata Forum, intussen omge-
vormd tot de Special Interest Group Research Data. 
Toch heeft pas de commotie rond het grootscheepse 
bedrog door Diederik Stapel er voor gezorgd dat 
dit onderwerp in de belangstelling is komen te staan 
en dat (ook internationaal) gedacht wordt aan een 
verplichting tot het, waar nodig onder voorwaar-
den van privacy of vertrouwelijkheid, beschikbaar 
stellen van onderzoeksdata. Dit heeft het instellen 
van depots voor onderzoeksdata en discussies over 
het noodzakelijke metadateren van datasets zeer 
gestimuleerd. Hoewel de vraagstukken die hierbij 
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lige, anticiperende informatievoorziening vrij zeker 
tot de succesvolle toepassingen blijven behoren. 
 
Toekomstontwikkeling 9-11 
En verder nog
 Hoewel Google al bijna vijftien jaar bestaat en 
Facebook ook al ruim acht jaar, is er geen garan-
tie dat die huidige grootmachten over tien jaar 
nog even toonaangevend zullen zijn. Diensten als 
Facebook en Twitter lijken wat trendgevoeliger te 
zijn dan een basisfunctionaliteit als ‘zoeken’ (ook 
al is het totale zoekvolume recent wat gedaald). Bij 
dat zoeken (al dan niet gedomineerd door Google) 
zal semantiek in 2023 een nog belangrijker rol spe-
len dan het nu al doet. Die rol zal er vooral op drie 
terreinen zijn:
·  het – al dan niet geautomatiseerd – vooraf mee-

geven van betekenis aan op internet gepubliceer-
de informatie, zoals dat nu al in toenemende mate 
met embedded metadata gebeurt;

·  het beschikbaar zijn van grote hoeveelheden ge-
structureerde, gevalideerde, feitelijke informatie, 
zoals dat nu al van de grond komt met Knowledge 
Graph, linked data, DBpedia, Wikidata etc.;

·  Wie gaat er nu met zo’n raar uitziend brilletje 
rondlopen?

·  De spraakaansturing werkt nog niet goed.
·  Het is een niche-product dat maar voor een 

kleine doelgroep interessant is.
·  Het is gevaarlijk voor gebruikers, omdat het nog 

meer afleidt dan een smartphone.
·  Mensen willen nog niet in zo’n semi-virtuele we-

reld leven.
·  Ze zijn veel te duur.

Degene die deze bezwaren verzameld had, ver-
wacht dat dit soort apparaten pas tegen 2023 
mainstream wordt (Hanson, 2013). Tegen die tijd 
zullen inderdaad wel wat van de problemen van 
techniek en sociale acceptatie zijn opgelost. Ook 
moeten tegen die tijd interessante toepassingen tot 
ontwikkeling zijn gekomen, waar we in de informa-
tiemaatschappij van dat moment wat aan hebben. 
Bibliotheektoepassingen die op dit moment de re-
vue passeren liggen nog merendeels in het verlengde 
van nu al bestaande diensten en mogelijkheden, al 
lijken ze met Google Glass wel een stuk gebruiks-
vriendelijker te realiseren (Kroski, 2013). Hoe dan 
ook zal gepersonaliseerde, context- en locatiegevoe-

Figuur 9  Relatie tussen de complexiteit van voor een cyberbrain te ontwikkelen machine en de complexiteit van daarmee  
op te lossen problemen (darpa). 
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·  No gadgets anymore. We hebben geen smartpho-
nes, tablets of slimme horloges meer nodig. We 
zullen overal (flexibele) beeldschermen ter be-
schikking hebben, waarop alle informatie in het 
klein of in het groot geprojecteerd wordt.

·  Ambient electricity. Processoren worden 
vooral energiezuiniger in plaats van nog sneller. 
Daardoor wordt het goed mogelijk om de daar-
voor benodigde batterijen via radiogolven op te 
laden.

·  Self driving cars. Voertuigen zullen geen bestuur-
dersplaats en stuurwiel meer hebben omdat ze 
automatisch achter elkaar gekoppeld worden, 
tot treintjes die naar de juiste bestemming geleid 
worden.

·  Everybody a programmer. Professioneel program-
meren zal geen betaald beroep meer zijn, omdat 
iedereen het kan, doordat het een drag-and-drop 
proces wordt dat niet ingewikkelder is dan het 
downloaden van een App.

·  Data cooled undersea. Doordat de groei van de 
dataproductie onverminderd aanhoudt, moeten 
de cloud datacentra steeds goedkoper van elektri-
citeit en koeling worden voorzien. In plaats van 
naast het water komen ze onder water. 

Hoewel niet alle zes deze onderwerpen recht-
streeks aan informatievoorziening en infor-
matielandschap gerelateerd zijn, bieden ze een 
interessant algemeen perspectief  op de komende 
informatiemaatschappij.
 
Toekomstontwikkeling 8 
Google Glass
 De Googlebril (Google Glass) lijkt op dit mo-
ment vooral een hebbedingetje, zeker omdat hij in 
Nederland op het moment van schrijven nog niet 
verkrijgbaar is. In Amerikaanse blogs kom je in-
tussen enthousiaste berichten tegen, zoals die van 
Lance Ulanoff (2013) over waarom Glass de toe-
komst is. Anderzijds is er ook wel kritiek. Een korte 
samenvatting:

snel hoeven toe te nemen dan bij meer klassieke 
(Von Neumann-) computers (zie figuur 9). Zo zou 
men een cyberbrain kunnen ontwikkelen. Hoewel 
de horizontale as in figuur 9 geen tijdschaal is, is hij 
daar natuurlijk wel aan gerelateerd. Zo moet het 
doel van het huidige onderzoekprogramma al rond 
2019 gehaald worden. Hoe ver in de toekomst men 
realisatie van de uiteindelijk nagestreefde human 
level performance inschat, viel niet makkelijk te ach-
terhalen. Wel wordt rond 2023 een full human brain 
simulation verwacht – als er althans nog voldoende 
subsidie komt. Google blijkt niet rechtstreeks bij dit 
project betrokken, maar heeft wel recent futuroloog 
Ray Kurzweil als onderzoeksdirecteur aangesteld. 
Die moet meewerken aan de eigen ontwikkeling 
van een kunstmatig brein (Levy, 2013). Kurzweil 
heeft al eerder ideeën geventileerd over zo’n brein, 
dat wel wordt aangeduid met de term singularity. 
Aan de haalbaarheid van die ideeën, wordt door 
neurowetenschappers weinig geloof gehecht 
(Regalado, 2013). Niettemin bieden deze ontwik-
kelingen het interessante perspectief  dat machines 
tegen 2023 in elk geval aanzienlijk beter kunnen 
begrijpen wat we zoeken en waarin we zoeken. 
 
Toekomstontwikkeling 2-7 
Six things in 2023
 Op de ReadWrite blog werd – in het kader van 
het tienjarig bestaan – bewust tien jaar vooruitge-
keken naar 2023. Omdat dit een weblog is waar de 
afgelopen tien jaar veel algemene ontwikkelingen 
rond internet aan de orde kwamen en (vaak juist) 
voorspeld werden, is het goed ook eens te kijken 
naar de zes dingen waarover die blog in 2023 denkt 
te bespreken (Thomas, 2013):

·  Anticipatory systems. Computers wachten niet 
meer op input, zoals zoekopdrachten, maar 
anticiperen zelf  (op basis van eerdere ervaring) 
wat hun gebruiker zal willen. Overigens geen heel 
revolutionaire voorspelling, want Google-Now 
en Apple’s Siri doen dit in feite nu al.  
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bruiksgemak van systemen ook de komende tien 
jaar nog verder zal toenemen. Maar wel op een 
meer algemeen conceptueel niveau, dat het moge-
lijk maakt de persoonlijke informatieomgeving in 
hoge mate zelf  vorm te geven. Deze competenties 
zullen dus centraal onderdeel van ieders scholing 
moeten zijn.

Semantiek – maar dan niet meer in de vorm van 
‘onderwerpsontsluiting’ – zal nog meer een rol spe-
len dan het nu al begint te doen. Iedereen zal dus 
een metadataris dienen te zijn, voor wie gebruik en 
toepassing van metadata – in welke vorm dan ook – 
geen geheimen heeft. Overigens is dat tegen die tijd 
een gewoon onderdeel van de al eerder genoemde 
information literacy. In het licht van de nog steeds 
voortdurende exponentiële groei van onze infor-
matie- en data-productie, zullen we toch al moeten 
anticiperen op een toekomst waarin er noodge-
dwongen ‘grenzen aan de groei’ zullen komen. Dat 
zal onder meer betekenen dat we niet alles meer 
moeten willen opslaan en bewaren. Er zal geselec-
teerd moeten worden en we zullen gecontroleerd 
moeten weggooien. Voor archivarissen klinkt dat 
vertrouwd, maar het zal ook nodig zijn op terreinen 
die nu nog niet tot het domein van de archivaris 
behoren.
 
 
Aantekeningen

1  Mijn gebruik van de begrippen primaire en 
secundaire informatie is zoals dat in een deel van de 
bibliotheekwereld gebruikelijk is. Dat gebruik wijkt 
af van de betekenis die deze begrippen in sommige 
wetenschappelijke disciplines hebben.
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·  betere on-the-fly analysetechnieken voor het af-
leiden van betekenis in niet al vooraf semantisch 
gekarakteriseerde informatie.

Er zal zeker een verdere perfectionering hebben 
plaats gevonden van het analyseren van ons sociale 
mediagedrag, in combinatie met op andere wijze 
gegenereerde big data die tot personen te herleiden 
zijn, bijvoorbeeld data uit allerlei autonoom op 
internet aangesloten apparatuur in ons huis en op 
ons lichaam. Tegelijkertijd zal dat echter een zware 
wissel trekken op regelgeving rond de bescherming 
van privacy en persoonlijke levenssfeer, en vooral 
ook op handhaving van die regels.

Een onderwerp dat hier nog niet expliciet aan de 
orde is geweest, is het zoeken binnen (de informatie 
van) organisaties, enterprise search. Voor een deel 
zijn daarvoor dezelfde ontwikkelingen te voor-
zien als voor websearch. Maar er is ook verschil. 
Enerzijds is er verschil in schaalgrootte met ‘het 
hele internet’; anderzijds worden aan het zoeken 
vaak andere eisen gesteld. Meestal mogen geen do-
cumenten gemist worden en het gezochte document 
moet beslist boven tafel komen. Daarvoor zijn 
betere brute force computertechnieken misschien 
al voldoende, al zullen bij enterprise search in 2023 
ook semantiek en sociale technieken hun intrede 
hebben gedaan.

Consequenties en maatregelen
In mijn bijdrage zal ik tot slot nog heel beperkt 
ingaan op de verdere consequenties die de hier ge-
geven toekomstvisie met zich mee brengt en op de 
maatregelen die dat wellicht nodig maakt.

Voor wie in de informatiemaatschappij van 2023 
werkzaam is, in welke functie dan ook, zal infor-
mation literacy (zelfs nog meer dan nu al) een kern-
competentie zijn. Maar die zal aangevuld moeten 
zijn met een voldoende niveau van technological 
literacy. Dat is niet bedoeld op het niveau van bits 
en bytes of programmeertalen, aangezien het ge-



129128 Meer informatie en beter zoeken

Sieverts, E. (2011). ‘De cirkel van onderzoeksdata’. 
In: A. Heijnen and K. Russell (red.), Toegang tot 
onderzoeksdata. Utrecht: Stichting SURF, pp. 6-11.

Sieverts, E. (2012). ‘40 jaar informatiegebruik; 
informatie vinden en selecteren in tijden van 
informatieovervloed – Afscheidscollege’. [online bron] 
(geraadpleegd 8 maart 2013).  
http://www.slideshare.net/
sieeg/40-jaar-informatiegebruik. 

Snoek, C. G.M. and M. Worring (2008). ‘Concept-
based video retrieval’, Foundations and Trends in 
Information Retrieval 2 (4), pp. 215-322.

Starr, B. (2012). ‘How search & social engines are using 
semantic search’ [online bron] (geraadpleegd 24 april 
2013).  
http://searchengineland.com/semantic-search-what-
is-it-how-are-major-search-and-social-engines-use-it-
part-1-133160 

Starr, B. (2013). ‘Semantic & Graph-based Search: the 
future face of search’. [online bron] (geraadpleegd 25 
april 2013).  
http://searchengineland.com/semantic-graph-based-
search-the-future-face-of-search-156461 

Synapse (2012). ‘Systems of neuromorphic 
adaptive plastic scalable electronics’. [online bron] 
(geraadpleegd 8 maart 2013).  
http://www.darpa.mil/Our_Work/DSO/Programs/
Systems_of_Neuromorphic_Adaptive_Plastic_
Scalable_Electronics_(SYNAPSE).aspx 

Thomas, O. (2013). ‘Six things ReadWrite will cover 
in 2023’. [online bron] (geraadpleegd 26 april 2013). 
http://readwrite.com/2013/04/19/rw10-readwrite-2023. 

Ulanoff, L. (2013). ‘This is why Google Glass is the 
future’. [online bron] (geraadpleegd 30 april 2013). 
http://mashable.com/2013/04/30/google-glass-future/ 

YouTube (2012). ‘Statistics’ [online bron] (geraadpleegd 
8 maart 2013).  
http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html



131130

Introductie
Onze gezondheid is een belangrijk goed. Door de 
toegenomen welvaart en medische inzichten stijgt 
onze levensverwachting. Maar tegelijkertijd neemt 
het aantal jaren toe dat we zorg nodig hebben. De 
zorgkosten gaan snel omhoog en de maatschap-
pij moet maatregelen nemen om een goede zorg 
voor ouderen te waarborgen. De zorg zal anders 
ingericht worden. Zelfredzaamheid en mantelzorg 
zijn sleutelbegrippen: we moeten meer voor elkaar 
gaan zorgen. Technologische ontwikkelingen op 
het gebied van informatie en communicatie zullen 
er toe bijdragen dat de zorg efficiënt en met minder 
menskracht verleend kan worden, en kunnen een 
belangrijke factor zijn in het in stand houden van 
onze gezondheidstoestand.
 
Informatie over elk individu is van groot belang 
om adequate zorg te verlenen. Binnen de gezond-
heidszorg is de digitalisering doorgedrongen tot de 
alledaagse realiteit. In het ziekenhuis zijn nagenoeg 
alle gegevens over een patiënt gedigitaliseerd, en 
ook in medische processen als opname en behande-
ling zullen de ponskaartjes binnenkort allemaal ver-
vangen zijn door chipkaarten. Sinds de komst van 
de personal computer heeft de huisarts een digitaal 
systeem voor het bijhouden van patiëntgegevens. 
De thuiszorgmedewerkster geeft in een informa-
tiesysteem aan hoeveel tijd ze aan een behandeling 
heeft besteed. Nog steeds worden veel gegevens 
‘met de hand ingevoerd’; een omslachtig proces dat 
heeft geleid tot de niet bijzonder populaire status 
van informatietechnologie (ict) in de wereld van 
de gezondheidszorg. Toch zijn er positieve kanten. 
De fysiotherapeut kan uit zijn of haar computer 
een gepersonaliseerd oefenplan draaien, inclusief  
illustraties; in het ziekenhuis kan gebruik gemaakt 
worden van decision support systemen gebaseerd op 
medische informatiesystemen, en de eindgebruiker, 
de patiënt, kan op het internet informatie zoeken 
die kan zorgen voor een onafhankelijke positie in 
zijn of haar gezondheidszorg. 

Gegeven de huidige ontwikkelingen kunnen we een 
blik op de toekomst werpen: welke gegevens over 
mijn gezondheid worden vergaard en waar staan 
deze gegevens in 2023?

Vier trends
De technologische ontwikkelingen van de afge-
lopen jaren, maar vooral ook de veranderende 
houding van consumenten ten opzichte van techno-
logie, zullen er voor zorgen dat het veld van ict en 
gezondheidszorg in de toekomst sterk gaat veran-
deren. Maatschappelijke trends als de toenemende 
vergrijzing en een veranderende leefwijze (voeding, 
sedentaire leefstijl) zullen deze veranderingen sterk 
sturen. Ik wil hier vier trends noemen die een effect 
zullen hebben op de informatiemaatschappij over 
tien jaar.

Trend 1 
Toenemende integratie van systemen 
met gezondheidsgegevens
 De alomvattende informatiseringsgolf  heeft de 
wereld van de persoonsgegevens over gezondheid 
al lange tijd geleden bereikt. Deze persoonsgege-
vens zijn voor een deel gegevens uit de medische 
sector; afkomstig van huisartsen, ziekenhuizen, 
paramedici. In Nederland worden deze gegevens 
vastgelegd in een softwaresysteem, dat we het elek-
tronisch patiëntendossier (epd) noemen: een soft-
waresysteem, waarbij medische patiëntengegevens 
in digitale vorm bewaard worden en beschikbaar 
gesteld aan de gebruikers. EPD-systemen bevatten 
in het algemeen gegevens van een enkele organisa-
tie, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een fysiothera-
piepraktijk. Een recent initiatief  van het ministerie 
van VWS en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg 
(nictiz) is het landelijke epd. Hierbij wordt een 
breder systeem voorgesteld dat toegang heeft tot 
alle afzonderlijke epd’s en waarbij de zorgverleners 
via een Landelijk Schakelpunt (lsp) relevante pa-
tiëntgegevens op kunnen vragen ter ondersteuning 
van zorverlening, preventie en medisch onderzoek. 

Hoe gaat het met mij?
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Trend 4 
Coaching en advies door digital 
avatars en kunstmatige intelligentie
 Digitale gezondheidscoaches worden in de 
Verenigde staten op grote schaal gebruikt door 
verzekeraars (bijvoorbeeld upmc Health Plan biedt 
een WebMD's Digital Health Assistants dienst5), 
maar ook door bedrijven als Johnson & Johnson, 
die diensten leveren op het gebied van digitale 
gezondheidscoaching6. Bij dergelijke diensten 
wordt de patiënt ondersteund in verschillende 
programma’s zoals gewichtsmanagement of stop-
pen met roken. Er zijn verschillende vormen van 
dienstverlening. In sommige gevallen is het een 
combinatie van een conventionele telefoondienst en 
een digitale feedback (Huss, 2010), bij andere geval-
len draait het om mobiele apps (Cartwright, 2010). 
Vooral deze laatste ontwikkeling gaat erg snel. 
Onderzoeksbureau Gartner voorspelt een enorme 
groei van apps, met name voor registratie van pati-
entendata (Lucero, 2012). Ook in Nederland gaat 
apps-ontwikkeling snel en heeft de vereniging van 
Organisaties voor ict in de Zorg (oiz) een Digitale 

geleden werd genoemd) is langzaam in ons leven 
aan het verschijnen, hoewel het niet storm loopt. 
Ook in de zorgverlening zijn dergelijke systemen 
geintroduceerd. Grote zorgtechnologiebedrijven 
als Tunstall of CareInnovations (Intel en ge) le-
veren systemen die 24 uur per dag de activiteiten 
monitoren van ouderen die potentieel zorg nodig 
hebben. De sensoren zijn in het algemeen relatief  
eenvoudige systemen als bewegingsmelders, bed-
matten of deurschakelaars. De gegevens gaan naar 
een centrale server die de gegevens analyseert en 
opslaat. Het resultaat kan gebruikt worden voor 
alarmering (bijvoorbeeld inactiviteitsmeting) of 
voor het monitoren van dagelijkse activiteiten. In 
Steventon & Newman (2012) wordt een onderzoek 
gerapporteerd waarin het effect van telehealth 
wordt onderzocht. De resultaten laten zien dat 
er een significante afname is in het aantal zieken-
huisopnames bij de groep die telehealth-systemen 
gebruikte.

Figuur 1  Quiet Care-systeem (CareInnovations) 
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systeem zoals bloeddruk, gewicht of glucosewaar-
den, en deze gegevens delen met anderen. Ook kan 
het dossier gekoppeld worden aan het dossier van 
de huisarts en hiermee synchroniseren. De vraag 
is of er wel een markt is voor dergelijke systemen. 
Het bedrijf  dat de grootste internet zoekmachine 
exploiteert, startte in 2008 met Google Health, 
een platform waar particulieren medische data 
konden bewaren. In 2011 werd het platform ech-
ter beëindigd vanwege een ‘gebrek aan impact’3. 
In de Verenigde Staten is de grote concurrent, 
Microsoft’s Health Vault4 nog wel operationeel; het 
is recentelijk ook in Groot-Brittannië uitgerold. Dit 
systeem is ook in staat om gegevens van sensorische 
aard (bijvoorbeeld bloeddruk, hartslag) direct in 
het systeem op de slaan.

Trend 3 
Ambient sensing en biomonitoring
 Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
sensor-technologie, ambient intelligence en mobiele 
media zorgen er voor dat de gegevens die er zijn 
over de gezondheid van een persoon niet langer 
alleen in klinische settings wordt geregistreerd, 
maar de hele dag door. Met name de opkomst van 
de slimme mobiele telefoons, die onze locatie, ons 
bewegingspatroon en ons slaapgedrag kunnen 
meten, levert hierin ongekende mogelijkheden. 
Verschillende laboratoria ontwikkelen technologie 
in deze richting. Een van beloften van tien jaar ge-
leden was het creëren van ‘intelligente omgevingen’. 
Door middel van sensoren in de woonomgeving, 
zoals in de koelkast, in de woonkamer en in alle an-
dere apparaten zou de omgeving ‘bewust’ kunnen 
worden van de activiteiten in de omgeving (context 
awareness) om op die manier op een butler-achtige 
manier het leven makkelijk te maken. De koelkast 
waarschuwt als het pakje boter bijna op is; de 
informatie op de bushalte wordt afgestemd op de 
mensen die staan te wachten en de badkamerspiegel 
vertelt je dat je nog niet lang genoeg je tanden hebt 
gepoetst. Dergelijke omgevingsintelligentie (of am-
bient intelligence zoals het door Philips twaalf  jaar 

Een eerste versie van een wetsvoorstel over de intro-
ductie van het epd werd op 5 april 2011 verworpen 
door de Eerste Kamer. Met steun van minister 
Edith Schippers besloot nictiz in september 2011 
via samenwerking met vijf  koepels van zorgverle-
ners te proberen het epd met private middelen in de 
lucht te houden. Na kritische parlementaire vragen 
werd het project in oktober 2011 weer afgeblazen 
en per 1 januari 2012 werd de stekker er definitief  
uitgetrokken. 

Toch neemt de centralisatie van de informatie toe 
en is de minister bezig met een nieuw wetsvoor-
stel. Deze vernieuwde versie van het epd, dat nu 
Landelijk Schakelpunt heet, is op 1 januari 2013 
in gebruik genomen. In deze versie worden alleen 
gegevens van patiënten opgenomen die daarvoor 
expliciet toestemming geven. In de oude versie was 
dat omgekeerd: alle patiënten zouden meedoen, 
tenzij ze bezwaar aantekenden. Tot nu toe staan er 
400.000 medische dossiers in het systeem. Alhoewel 
niet alle huisartsen voorstander zijn, heeft in febru-
ari 2013 de Landelijke Huisartsen Vereniging (lhv) 
voor de invoering van het nieuwe elektronisch pati-
entendossier (epd) gestemd (Eigenraam, 2013).

Trend 2 
Gezondheidsinformatie niet alleen 
aangeleverd door de zorgprofessionals 
 Een andere manier waarop gegevens over onze 
gezondheid kan worden vergaard is dat we dat zelf  
doen. De afgelopen jaren is de Quantified Self-
beweging daar een voorbeeld van1. Deze beweging 
gebruikt tools om meer inzicht in zichzelf  te krijgen 
door zoveel mogelijk informatie over het eigen ge-
drag, locatie, stemming en ook medische informatie 
op te slaan. Buiten deze meer idealistische bewe-
ging zijn er ook diensten die zich richten op het 
zelf  opslaan van medische data. Een voorbeeld is 
het Patiënt1-systeem2. Patiënt1 is een elektronisch 
patiëntendossier dat niet onder regie van de zorgin-
stellingen staat, maar onder regie van de gebruiker 
zelf. Hij of zij kan zelf  gegevens toevoegen aan het 
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nig effectief  zijn. Vaak wordt dan niet gekeken of de 
patiënt het echt begrepen heeft. De expertise van de 
huidige zorginstellingen moet gebruikt worden bij 
het definiëren van deze rollen. Het onderwijs moet 
daar nu ook op anticiperen. De professionals van 
de toekomst zitten nu in de (virtuele) schoolbanken, 
en het is zaak om de nieuwe technologieën en pro-
cessen in het curriculum te verweven.

Tenslotte is er ook een cultuuromslag nodig op het 
gebied van gezondheid. We focussen ons nu teveel 
op oudere, zieke patiënten. Dat levert op korte 
termijn resultaat, maar zorgt niet voor de gewenste 
cultuurverandering. Het is juist belangrijk om 
mensen van jongs af aan te bereiken en de cultuur 
te veranderen. Jongeren moeten leren om hun ge-
zondheid zelf  te managen. 

Aantekeningen

1  www.quantifiedself.com [online bron] (geraadpleegd 
10 april 2013).

2  www.patiënt1.nl [online bron] (geraadpleegd 10 april 
2013).

3  googleblog.blogspot.nl/2011/06/update-on-google-
health-and-google.html [online bron] (geraadpleegd 
10 april 2013).

4  www.healthvault.com [online bron] (geraadpleegd 10 
april 2013).

5  http://www.upmchealthplan.com/ [online bron] 
(geraadpleegd 10 april 2013).
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[online bron] (geraadpleegd 10 april 2013).

Bronnen

Cartwright, M. J. (2010). ‘Yeah, there’s an App for 
that’. Health Media: Engage Seattle 2010. [online 
bron] (geraadpleegd 10 april 2013).  
http://healthcoach.myselfhelp.com/engage2010/
sessions/b1_yeah-theres-an-app-for-that.pdf

Een advies ter voorbereiding
Vanuit de overheid zal meer aandacht moeten 
worden besteed aan de veiligheid van gegevens 
over de gezondheid. Minister Schippers meldde 
eind vorig jaar nog dat het College Bescherming 
Persoonsgegevens (cpb) mogelijk gaat kijken 
naar de regels rondom de opvolger van het epd. 
Aanleiding is het rapport van de Universiteit 
van Amsterdam (Hoboken et al., 2012) dat de 
Amerikaanse overheid inzage kan eisen in medische 
dossiers als er Amerikaanse bedrijven de systemen 
beheren. Ook professionals in de zorg zullen zich 
bewust moeten zijn van welke gegevens worden 
gedeeld met welke andere partijen. Tegelijkertijd 
zal de overheid ook initiatieven moeten stimule-
ren en mogelijk maken om nieuwe technologie te 
ontwikkelen en gebruiken om op basis van Big 
Data gezondheidsdiensten te leveren. Dit kunnen 
bijvoorbeeld ict diensten zijn om ouderen in een 
wijk te steunen, waarbij geavanceerde datamining-
technieken worden gebruikt om de diensten te per-
sonaliseren. Door het aanleggen van infrastructuur 
en proeftuinen (of Living Labs) kan de overheid 
innovatieve bedrijven in staat stellen om diensten of 
producten in een vroeg stadium uit te testen in een 
realistische omgeving. Als de overheid daarnaast 
nog zou optreden als launching customer dan kun-
nen sommige ideeën sneller van start.

Ook de zorginstellingen zullen maatregelen moeten 
treffen om zich voor te bereiden op de nieuwe situa-
tie. Door de eigen regie van de patiënt en de rol van 
sociale netwerken en de mantelzorg zal er een inten-
sievere samenwerking ontstaan tussen de formele 
en informele zorg. Er zullen nieuwe rollen in de ge-
zondheidszorg gaan ontstaan, voorbij de traditio-
nele medische zorgspecialist en de zorginstellingen. 
Deze professionals zullen zich bewust moeten zijn 
van het beheer en gebruik van digitale informatie. 
Naast hun zorgtaak moeten zij getraind worden in 
het voorlichten van patiënten. Als patiënten de ap-
paratuur, portal of  websites niet begrijpen die horen 
bij de e-health-oplossing, dan zal de interventie wei-
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sociale netwerken en video zullen zijn ingebed in 
gezondheidszorg en lifestyle. Electronische pati-
entendossiers zullen, mede gevuld met Big Data, 
een gedeelde ruimte vormen voor patiënten, zor-
ginstellingen, overheid en zorgdiensten De nadruk 
op ‘preventie’ en ‘gezonde levensstijl’ zal ingevuld 
worden met kunstmatige intelligentie en grote 
hoeveelheden sensorische data. Deze kunstmatige 
intelligentie zal er voor zorgen dat er adaptieve, 
gepersonaliseerde digitale health coaches zijn. De 
rol van de mantelzorg zal door een verdere ontwik-
keling van sociale media en een meer natuurlijke 
interfacing belangrijker worden, maar door betere 
integratie met formele zorginstellingen zullen fami-
lieleden niet gestressed raken. De creatieve sector 
wordt zeer belangrijk: een langer leven zonder 
gebreken verhoogt de behoefte van mensen aan 
entertainment-toepassingen en voor voorlichting en 
coaching zal meer gebruik gemaakt worden van ga-
mification. Omdat de informele zorg (goed geïnte-
greerd met de formele zorg) belangrijker wordt zal 
er meer gedecentraliseerd, gemeenschapsgebaseerd 
economisch verkeer plaatsvinden. De (digitale) 
sociale netwerken blijven een belangrijke rol spe-
len, maar zullen meer zijn gericht op het bereiken 
van een gemeenschappelijk doel (gezondheid). In 
grootstedelijke omgevingen als Amsterdam zullen 
buurten en buurtvoorzieningen een belangrijkere 
rol gaan spelen. De ouderen, die de regie voor hun 
gezondheid in eigen hand nemen, zullen actief  zijn 
in het zorgbeleid en -beslissingen van de overheid. 
Door decentralisatie en het toenemende belang 
van community care zal de overheid meer aandacht 
schenken aan zaken als wijk- en buurtzorg. Een 
terugkeer naar een meer gedecentraliseerde, op 
de directe woonomgeving gerichte benadering 
dus, aangevuld met een meer gecentraliseerde di-
gitale aanpak. Zorgverleners maken gebruik van 
geïntegreerde cloud-based systemen, die gegevens 
beheren, verwerken en opslaan. Het gebruik van 
digitale health coaches zal een grote vlucht nemen, 
in combinatie met omgevingsgebonden buurt- en 
mantelzorg.

ZorgGids gemaakt met een overzicht van zorgapps 
(Peek, 2013)

Alhoewel de digitale coaching inmiddels meer dan 
twintig jaar bestaat, neemt het succes van derge-
lijke interventies pas in de nieuwste applicaties toe. 
Dit komt, omdat veel van de oude programma’s 
vooral gericht waren op een enkele dimensie van 
het ‘welbevinden’. Krishan Sastry (2008) geeft een 
voorbeeld van een gebruiker met zowel overgewicht 
als diabetes, waarbij de twee programma’s die hij 
volgt (diabetesmanagement en fitness-oefeningen) 
inconsistente adviezen geven. In het advies voor 
een ideaal programma geeft Krishan Sastri dan ook 
aan dat personalisatie en het gebruik van zoveel 
mogelijk (biometrische) gegevens cruciaal is voor 
het slagen van een dergelijk systeem.

Hiermee komen we ook op het gebied van de 
kunstmatige intelligentie, waarbij steeds meer intel-
ligentie in de software aanwezig is, en waarbij de 
dialoog steeds natuurlijker wordt. Om de interface 
natuurlijk te krijgen wordt gewerkt aan avatars: 
virtuele personages op een scherm die de dialoog 
met de patiënt aangaan en waarbij door gezichts-
uitdrukkingen en gebaren emoties kunnen worden 
overgedragen. Lisetti (et al., 2012) bestudeerde der-
gelijke avatars voor gezondheidscoaching en vond 
dat 37,5 % van de gebruikers zich meer comfortabel 
voelde dan wanneer ze met een menselijke coach 
zouden communiceren. Bij 37,5 % voelde men zich 
even comfortabel en slechts 25 % van de gebruikers 
vond de conversatie minder comfortabel.

Visie op 2023: Big Data en Eigen Regie
De belangrijkste verandering die op zal treden is 
dat door de beschikbaarheid van informatie over 
gezondheid, de beschikbaarheid van digitale coa-
ching en de beschikbaarheid van gegevens over de 
eigen gezondheid een scenario ontstaat waarin de 
de patiënt zelf  een sterke mate van zelfmanage-
ment kan voeren. In het scenario ‘2023’ zal Big 
Data een belangrijke rol spelen: sensormonitoring, 
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Introductie
Tien jaren vooruit kijken om te beschrijven hoe de 
informatiemaatschappij er in 2023 uit ziet en op 
basis daarvan adviezen geven over wat te doen om 
hierop adequaat te anticiperen, is niet eenvoudig. 
Wat vinden we, anno 2013, normaal en hebben we 
geaccepteerd als ‘standaard’ onderdeel van ons 
leven? 

In 2003 hadden we nog niet het geringste idee van 
de informatiemaatschappij van 2013 en wat er op 
dat moment mogelijk zou zijn. Voorbeelden zijn 
Google, de smartphone, social media en de cloud. 
Maar ook de recessie in Europa, China als grootste 
productieland en Zuid Korea als ’s werelds meest 
innovatieve samenleving. Tegelijkertijd beseffen 
we dat de ontwikkeling van technologie in het al-
gemeen en informatietechnologie in het bijzonder 
alleen maar sneller gaat. Met andere woorden; de 
trends en de gevolgen daarvan over de laatste tien 
jaren met minimaal een factor tien vermenigvul-
digen om zo de ontwikkeling en impact voor de 
komende tien jaren te kunnen inschatten. Het vol-
gende verhaal is gebaseerd op 25 jaar lezen, luiste-
ren, observeren, analyseren, vertalen en spiegelen. 

De huidige informatiemaatschappij
De belevenis van de status en waarde van de 
huidige informatiemaatschappij is in hoge mate 
afhankelijk van de positie van waaruit naar deze 
maatschappij wordt gekeken. In welke mate is de 
observant in zijn of haar dagelijks leven betrokken 
bij of afhankelijk van informatie en informatiever-
werkende systemen? Is de observant een informatie-
producent of een informatieconsument? Wat is de 
waarde van de meest actuele en volledige informatie 
voor het uitoefenen van de dagelijkse activiteiten of 
functie? Aspecten die voor een cybercrime bestrij-
der, een aandelenhandelaar, een verpleegkundige, 
een docent, een fabrieksmedewerker of een gepen-
sioneerde akkerbouwer zeer sterk uiteen zullen 
lopen. Vanuit deze generieke observatie typeren de 

volgende karaktertrekken de informatiemaatschap-
pij anno 2013.

Karaktertrek 1 
Mobiliteit in computergebruik 
 De sterk toegenomen verwerkingskracht en 
miniaturisering van de computerchips enerzijds en 
het functierijker worden van besturingssystemen 
anderzijds heeft er de afgelopen jaren toe geleid 
dat computerintelligentie is geïntegreerd in bijna 
alle elektronische systemen. Het beste voorbeeld 
is de vergaande integratie van computer en com-
municatiefuncties in smartphones of  laptops. Met 
tevens de integratie van functies voor foto- en 
beeldverwerking, spraakinvoer en herkenning, 
positiebepaling en navigatie, personal assistance, 
toegang tot webapplicaties en een overvloed van 
mini-applicaties, genaamd apps. Voor de ondersteu-
ning van al deze functies en daarmee gerelateerde 
grotere datastromen is in Nederland een goede 
digitale communicatie-infrastructuur beschikbaar. 
Vrijwel overal is algemene dan wel bedrijfspecifieke 
toegang tot deze infrastructuur aanwezig met 
steeds betere kwaliteit en capaciteit. Deze always 
on connectiviteit stelt mensen in staat om met hun 
mobiele systemen steeds meer plaats- en tijdonaf-
hankelijk informatie te produceren, te benaderen en 
te verwerken. Mensen zijn met hun eigen mobiele 
computer- en communicatiesysteem een zelfstan-
dige verwerkingseenheid geworden. Het aanwezig 
moeten zijn op een fysieke locatie om te kunnen 
werken of om bij gegevens te kunnen komen wordt 
hierdoor steeds minder noodzakelijk. Dit los van 
werkdiscipline, collegiale communicatie over en 
weer, gegevensbeveiliging, eventuele vereiste aan-
sturing en actieve kennisdeling. Ook apparatuur 
zoals de computersystemen zelf, beveiligingsca-
mera’s, procesbewakingssystemen, thermostaten 
en energiemeters, muziek- en media-apparatuur en 
vervoersmiddelen en auto’s worden ‘intelligenter’. 
Ze registreren en verzamelen gebruiks- of omge-
vingsinformatie en zijn in staat deze te communi-
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media, bij marketingcommunicatietoepassingen, in 
financiële transactiesystemen en in webgebaseerde 
applicaties. De profielen worden ook gebruikt om 
te bepalen welke informatie een persoon kan of 
mag zien, welke additionele informatie of diensten 
worden gepresenteerd of zelfs of de persoon wordt 
toegelaten tot een bedrijf  of een functie. In tegen-
stelling tot het gemak waarmee een profiel automa-
tisch wordt gecreëerd staat de bijna onmogelijkheid 
voor de persoon die het betreft om het profiel in 
te zien of indien gewenst aan te passen. Ook de 
criteria die ten grondslag liggen aan bepaalde clas-
sificatie of indeling zijn doorgaans niet transparant 
of openbaar. 

Karaktertrek 5 
Gegevensauthenticiteit, -relevantie, 
-registratie, -ontsluiting, -beveiliging 
en -beheer
 De eenvoud waarmee data (in welke vorm) dan 
ook door een individu kan worden geproduceerd 
en daarna grootschalig als ‘informatie’ kan worden 
gecommuniceerd, vraagt om een goede analyse van 
de authenticiteit van die ‘informatie’ en de intentie 
van de communicatie. Een anonieme video van 
een lijk in een oorlogsgebied kan op vele manieren 
worden gebruikt. Een bericht van een hedgefonds 
over de waardering van een onderneming heeft 
doorgaans andere bedoelingen dan gewoon neu-
trale berichtgeving. De werkelijke bedoeling wordt 
doorgaans pas na verloop van tijd of na verdere 
analyse duidelijk. De registratie van een bericht 
vindt plaats op basis van zijn ‘uiterlijke’ kenmerken 
(datum, tijd, vorm, plaats, mogelijk onderwerp) en 
een classificatie van de inhoudelijke elementen. Het 
vooraf in de juiste context plaatsen van het bericht 
is lang niet altijd mogelijk, vooral veroorzaakt door 
het grote aantal berichten waarvan de samenhang 
en onderlinge relatie tot een onderwerp op voor-
hand niet goed is in te schatten. Beslissingen over 
het al dan niet vernietigen van de berichten worden 
vaak uitgesteld, met de verdere groei van de massa 
aan ongeclassificeerde data als gevolg. Voor formeel 

komen van steeds betere en preciezere zoek- en 
analysesoftware maakt het bewaren van ruwe data 
aantrekkelijk. Dit is te vergelijken met de nieuwste 
dna analysetechnieken waardoor bewijsmateriaal 
van jaren oude zaken weer een geheel nieuwe bete-
kenis kan krijgen. Ook het ad hoc kunnen taggen en 
het daardoor kunnen volgen van objecten en in-
formatie door de diverse informatiesystemen heen 
wordt steeds beter. Dit wordt ondersteund door de 
vergaande koppeling van en onderlinge integratie 
tussen informatiesystemen van diverse aard en 
soort. Hierdoor is het mogelijk om vanuit de ‘ruwe’ 
dataverzamelingen op basis van een gegeven start-
punt een sequence of events te herleiden. Dit zowel 
voor handelingen en gebeurtenissen binnen als bui-
ten een organisatie en ook zowel voorafgaande als 
volgend op een gebeurtenis. Door een onderlinge 
vergelijking en analyse van dergelijke sequences 
of events kunnen mogelijk vaste patronen worden 
gedetecteerd. Deze patronen kunnen dan weer ge-
bruikt worden om eventuele nieuwe events beter te 
kunnen detecteren of voorspellen. 

Karaktertrek 4 
Profiling: één zijn met en in de massa
 De combinatie van always online, directe toegang 
tot diverse informatiesystemen en een eigen mobie-
le computer- en communicatiesysteem maakt het 
voor iedereen mogelijk om eenvoudig informatie te 
creëren en met andere mensen te delen. Hierdoor 
wordt men onderdeel van een groep, gemeenschap 
of community. Een gemeenschap waarbinnen men 
op basis van een profiel uniek en zichzelf  wil zijn. 
Dit profiel bepaalt steeds meer de identiteit van een 
persoon in de digitale gemeenschap. Het profiel 
wordt aangevuld met informatie over het gedrag 
en de activiteiten binnen de digitale wereld. Samen 
bieden ze iedere gebruiker of elk systeem in het di-
gitale netwerk de mogelijkheid zich in een persoon 
te verdiepen en een oordeel of mening te vormen 
zonder dat er ooit een werkelijk contact heeft plaats 
gevonden. Digitale profilering wordt steeds meer 
automatisch toegepast bij zoeksystemen, in sociale 
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een link aan het elektronische klant- of procesdos-
sier toegevoegd. Ontsluiting, opslag en beheer 
van deze informatie vindt plaats in bronspecifieke 
informatiesystemen. Uitgaande communicatie 
wordt ad hoc geaggregeerd en vindt nauwelijks nog 
in documentvorm plaats. Klantspecifieke portalen 
of webpagina’s presenteren informatie uit diverse 
bronnen in één geïntegreerde opmaak en vorm op 
basis van een klantprofiel of de specifieke belang-
stelling aangevuld met gerichte informatie of mar-
ketingboodschappen. Pas bij een formele transactie 
of overeenkomst wordt ter bevestiging een digitale 
printversie verstuurd. Het werken met en commu-
niceren van informatie in de documentmetafoor 
neemt steeds meer af, en, dienovereenkomstig, ook 
het aantal te registreren en te bewaren documen-
ten. Documentverwerking wordt vervangen door 
straight through processing van data.

Karaktertrek 3 
Nieuwe zoekkunde vereist door explosie 
van ‘ruwe’ data-opslag zonder structuur
 Datastromen uit digitale registratie- en waarne-
mingsystemen, nieuwe tekstgebaseerde communi-
catiemethoden (tweets, weblogs, WhatsApp-jes) en 
social media met veel video-interactie en spraak-
opname zorgen voor een explosie in noodzakelijke 
opslagcapaciteit. Data die op diverse plaatsen in de 
informatielogistieke keten wordt opgeslagen en een 
of meerdere malen wordt gedupliceerd. Bij de tele-
comprovider, bij de hoster van de applicatie, in het 
eigen datacentrum, in het klantendossier en op het 
eigen computersysteem. Veel van deze data wordt 
in de originele en ‘ruwe’ vorm opgeslagen zonder 
voorzien te worden van gestructureerde metadata. 
Dit deels vanwege de onmogelijkheid om alle data 
te analyseren en classificeren en deels omdat die 
data meestal een ‘vluchtig’ karakter heeft, waar-
door opslaan maar voor korte termijn wenselijk 
wordt geacht. Die korte termijn echter krijgt in wer-
kelijkheid bijna altijd een onbepaalde lengte, omdat 
‘weggooien’, vernietigen, onvoorziene risico’s met 
zich mee zou kunnen brengen. Het beschikbaar 

ceren met andere apparatuur en applicaties. Tevens 
zijn ze in staat om op afstand gegeven commando’s 
uit te voeren of volledig opnieuw geconfigureerd te 
worden met dienovereenkomstige nieuwe functies. 
Computer-to-computer communicatie over en weer 
voor capaciteitsaanpassing, foutdetectie en -correc-
tie, proactieve interventie en transactieverwerking 
vindt steeds meer ‘ongezien’ en automatisch plaats. 
Dit vaak op basis van in detail gemodelleerde role-
based- of beslissingsoftware waarin alle mogelijke 
events en dienovereenkomstige interventies of han-
delingen zijn vastgelegd. Software die op zich ook 
weer een belangrijke ontwikkeling doormaakt. 

Karaktertrek 2 
Informatiefragmentatie langs 
de hele informatiewaardeketen
 De virtualisatie van organisaties en de steeds 
betere mogelijkheid van directe externe interactie 
met de bedrijfssystemen heeft grote invloed op de 
noodzaak van een fysiek (post)adres waar infor-
matie (in de vorm van fysieke documenten) wordt 
ontvangen. Dit adres is het traditionele koppelpunt 
van een organisatie met relaties in de buitenwereld. 
De noodzaak voor zo’n fysiek adres wordt steeds 
minder. Dit wordt duidelijk door de jaar op jaar 
met zes tot zeven procent afnemende, via de post 
gedistribueerde documentvolumes. Documenten 
worden na ontvangst in de eigen, of uitbestede, 
postkamer gedigitaliseerd, geanalyseerd op inhoud 
en betekenis, en de geëxtraheerde gegevens worden 
direct aangeboden aan proces- of gegevensverwer-
kende applicaties. Het fysieke document wordt, bij 
een gecertificeerd digitaliseringsproces, na enkele 
weken vernietigd; alleen de digitale versie wordt 
bewaard. Gedurende het verdere verwerkingspro-
ces worden losse aantekeningen of notities niet 
meer aan het document toegevoegd, maar als keu-
zeopties of opmerkingen in de bedrijfsapplicaties 
vastgelegd. Op basis hiervan bepaalt de applicatie 
de volgende verwerkingsstap. In het verwerkings-
proces wordt informatie vanuit andere bronnen en 
in andere vorm (e-mail, voice, video, twitter) via 
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‘Singulariteit’ is hier het magische woord, het mo-
ment waarop computers voldoende intelligent zul-
len zijn om zich zelfstandig te ontwikkelen, zonder 
menselijke ondersteuning. Een punt dat we zeker in 
de komende tien of vijftien jaar zullen bereiken. 

Zelflerende en zichzelf  configurerende compu-
tersystemen, programmatuur en infrastructuren 
zullen de ruggengraat vormen van de toekomstige 
informatiemaatschappij. Deze ‘automatisering van 
de automatisering’ biedt ongekende mogelijkheden. 
Een eenvoudig en algemeen bekend voorbeeld is 
het zelflerende karakter van documentanalyse- en 
herkenningssoftware. Door hier gebruik van te 
blijven maken worden steeds meer documenten cor-
rect herkend en worden vervolgacties automatisch 
uitgevoerd. In steeds grotere datacenters wordt 
bij wisselende capaciteitsbehoefte opslag- en ge-
gevensverwerkende capaciteit automatisch bij- of 
afgeschakeld. Hetzelfde geldt voor communicatie-
bandbreedte en capaciteit bij telecommunicatiever-
bindingen. Wat te denken van callcenter-software 
die ‘meeluistert’ en de nu door de mens genomen 
vervolgstappen en handelingen registreert en 
analyseert om op basis van de leerervaring nieuwe 
medewerkers sneller productief  te maken? Of om 
al een deel van de vragen volledig automatisch te 
beantwoorden?

Trend 3 
Individualisering in de massaliteit
 Een trend die zeker invloed op de invulling van 
de informatiemaatschappij anno 2023 zal hebben is 
de persoonlijke acceptatie van een volledig digitale 
en digitaal gestuurde leefomgeving. Anno 2013 is er 
sprake van een X- en een Y-generatie. Zij die opge-
voed zijn in een niet digitale wereld en zij waarbij de 
digitale wereld een volledige vanzelfsprekendheid 
is. Een X-generatie met meer traditionele normen, 
waarden en manieren van (sociale) communicatie, 
in tegenstelling tot de Y-generatie, die het openlijk 
delen van vrijwel alle (ook persoonsgebonden) 
informatie als vanzelfsprekend ziet. Los van een 

of marktsegmenten, ontwikkelt de technologie zich 
snel voor een steeds bredere en daardoor steeds al-
gemenere toepassing. In de praktijk is in specifieke 
toepassingsgebieden nu al een bijna volledige (95 
%) automatische antwoordafhandeling gereali-
seerd. Het zinsvormend en sprekend vermogen van 
computerapplicaties en -systemen neemt een grote 
vlucht. Korte commando’s of actie-indicaties zijn 
heel gewoon, net als het vertalen en het uitspreken 
van volledige zinnen in een gewenste taal via een 
smartphone of  een videoconferentie-applicatie. 
Dergelijke systemen beschikken uiteraard over ge-
avanceerde zelflerende capaciteiten.

Trend 2 
Zelflerende en configurerende 
computerprogrammatuur
 Computers en computerkracht zullen in hoge 
mate de toekomstige informatiemaatschappij mee 
helpen vormgeven. In 1997 won de rekenkracht 
van een mainframe computer het van de echte 
intelligentie. Deep Blue, een computer van ibm, 
versloeg de Russische schaker en wereldkampioen 
Gary Kasparov met 3,5 tegen 2,5 punten. Een jaar 
daarvoor won de wereldkampioen nog. In 2001 
lanceerde ibm Watson, de computer die erin slaagde 
om 74 keer in een quiz als winnaar naar voren te ko-
men. Deze overwinning was te danken aan de in de 
loop der jaren geperfectioneerde taalherkennings-
technologie en algoritmen die in staat zijn zelfstan-
dig conclusies te trekken op basis van bestaande 
gegevens. Voor dit alles zijn extreem krachtige 
computers nodig. De vuistregel is: hoe kleiner de 
transistors in een processor, hoe hoger de snelheid. 
Nog steeds wordt verwacht dat de performance van 
computers elke achttien maanden zal verdubbelen. 
Dit zou betekenen dat over ongeveer tien jaar com-
puters duizend keer sneller zijn dan de machines 
die vandaag de dag beschikbaar zijn. In theorie 
zou de rekenkracht van Deep Blue passen in een 
horloge en dat tegen de prijs van een smartphone. 
Dit staat nog los van ontwikkelingen op het gebied 
van kwantumtechnologie en neurale netwerken. 
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keld tot een werkelijke dialoog in natuurlijke taal. 
De tweede ontwikkeling op dit gebied komt vanuit 
de leveranciers van de op de consumentenmassa 
gerichte computer- en communicatieapparatuur, 
zoals smartphones en tabletcomputers. De huidige 
interactie met kleine toetsjes of aanraakplekken 
op het scherm wordt als onhandig, ontoereikend 
en belemmerend gezien. Spraakbesturing ver-
hoogt het gebruiksgemak en biedt diverse nieuwe 
toepassingsmogelijkheden. Voor de integratie 
van spraakfuncties in de mobiele systemen zijn al 
diverse (soms vergaande) allianties tussen systeem- 
en spraaksoftwareleveranciers opgezet. Bekende 
namen in deze zijn Google, Apple en Nuance. 
De effectiviteit van de computerdialoog wordt 
ondersteund en geoptimaliseerd door ‘cognitieve 
tekstanalyse in context’, een doorontwikkeling 
van enerzijds icr tekstherkenningsoftware en 
anderzijds tekstanalysesoftware ten behoeve van 
automatische vertaling. Een eerste toepassing 
hiervan is te zien in de nieuwste toepassing van 
tekstanalyseprogramma’s voor automatische ant-
woordcreatie. Hierbij wordt de tekstuele inhoud 
van e-mails of gedigitaliseerde fysieke documenten 
volledig op woord, zin, paragraaf en documentni-
veau geanalyseerd, gerubriceerd en geclassificeerd. 
Onderwerpbepaling en actie / reactie segmentatie 
vindt volledig geautomatiseerd plaats, er wordt 
een emotie en stemminganalyse verricht om het 
juiste antwoordkanaal en toonzetting te bepalen 
en als resultante van dit alles wordt een reactie sa-
mengesteld. Voor een nadere analyse en eventuele 
verificatie van data in de tekst kan autonoom in-
formatie met andere systemen en gegevensbronnen 
worden uitgewisseld ter aanvulling of correctie. Op 
basis van de detailanalyse wordt deels vanuit een 
bibliotheek met voorgedefinieerde tekstelementen 
en deels op basis van de aanvullende informatie 
een antwoord samengesteld. Afhankelijk van con-
fident level wordt de reactie automatisch verstuurd 
of eerst nog aan een bevoegde medewerker ter 
goedkeuring voorgelegd. Hoewel in eerste instantie 
bestemd voor hele specifieke toepassingsgebieden 

geclassificeerde data en informatie bestaan officiële 
bewaar-, inzage- en vernietigingcondities. Condities 
die vaak door mensen worden gedefinieerd met de 
kennis en kunde van dat moment en de inschatting 
van de toekomstige relevantie van de informatie. 
Hierbij speelt de waarde van de informatie in relatie 
tot het verdienmodel of de bedrijfsuitvoering van 
de aanbieder een belangrijke rol. Wordt een ge-
meentearchief doorgaans als een kostenpost gezien, 
na digitalisering kunnen delen van bijvoorbeeld een 
stadshistorisch archief belangrijke content vormen 
binnen het verdienmodel van een zoekopdracht-
gerelateerde advertentieverkoper. Met daarbij het 
risico dat die content die het meeste oplevert juist 
als eerste wordt aangeboden. De neutrale informa-
tievoorziening komt daardoor in gevaar. 

Drie onomkeerbare trends  
en hun betekenis voor de 
informatiemaatschappij anno 2023
De exponentieel toenemende reken- en verwer-
kingscapaciteit van computerchips, de voortdurend 
beter en sneller wordende gegevensregistratie en 
-uitwisseling met machine-machine communicatie, 
aangevuld met alles verbindende netwerken leidt 
tot een volledige digitalisering van de maatschappij. 
De drie trends die de grootste invloed zullen heb-
ben op de mens en zijn interactie met en relatie tot 
informatie en informatiesystemen worden hierna 
beschreven.

Trend 1 
Computerdialoog in natuurlijke taal 
met ‘cognitieve analyse in context’
 Vanuit twee richtingen komt de computerdialoog 
in natuurlijke taal op ons af. Ten eerste komt deze 
dialoog vanuit de zeer gespecialiseerde onderzoeks- 
en researchcentra, waar gegevensvastlegging, 
programmasturing en flexibiliteit van interactie 
alleen nog snel genoeg kan plaatsvinden met ge-
sproken taal. Binnen deze vaak zeer specialistische 
domeinen is de voorheen strakke en slechts tot 
commandotermen beperkte dialoog doorontwik-



145144

lingen zal dit persoonlijke device zoekopdrachten 
kunnen uitvoeren en gegevens kunnen analyseren 
om voor de persoon gerichte acties uit te voeren of 
informatie te verkrijgen ter ondersteuning van keu-
zes of beslissingen. Gedeelde informatie zal perma-
nent door de eigenaar traceerbaar en beheersbaar 
zijn en een voorgedefinieerde levensduur hebben 
met de mogelijkheid tot automatische vernietiging 
van de informatie. De werkelijke informatiegover-
nance ‘avant la lettre’. Ieder individu kan een eigen 
dataverzameling en -intelligentie bij zich dragen en 
beheren.

Karaktertrek 4 
Segmentatie
 Niet onwaarschijnlijk is dat delen van de samen-
leving zich zullen (proberen te) onttrekken aan 
deze informatiemaatschappij. Zij zullen een keuze 
maken voor een elementaire leef- en levensinvul-
ling, zonder afhankelijk te zijn van dergelijke infor-
matietechnologie. Een invulling in directe relatie 
met de natuur en wat de aarde kan voortbrengen 
voor levensonderhoud. In welke mate de beide ‘we-
relden’ elkaar accepteren en vrij laten is nu niet te 
voorspellen.

De gevolgen
De ‘automatisering van automatisering’, de gege-
vensuitwisseling en de fysieke productie doet een 
volledig zelfsturende infrastructuur ontstaan. Een 
infrastructuur die zich richt op ondersteuning van 
alle niet direct mensafhankelijke taken en functies.

Highlight 1 
Economie
 Op de zelfde manier dat nu computerpro-
gramma’s de effectenhandel en monetaire stromen 
volledig automatisch (kunnen) sturen, worden pro-
ductieorders automatisch in overeenstemming ge-
bracht met de beschikbare productiecapaciteit. Dit 
voor levensmiddelen, grondstoffen, transportmid-
delen, en eigenlijk alle denkbare consumenten- en 
industriële producten. Primaire productiestromen, 

lytisch niveau de intelligentie van de mens overtref-
fen. Een gevolg daarvan is dat analyses automatisch 
worden uitgevoerd en op basis van de werkelijke 
besluitvorming verrijkt. Alleen op het gebied van 
creativiteit en assertiviteit zal de mens nog uniek 
zijn in zijn capaciteiten. 

Karaktertrek 2 
Informatiecreatie op basis van privileges 
en vraagstelling
 De beschikbaarheid van grote hoeveelheden data 
biedt mogelijkheden om ze te analyseren en om 
te zetten in voor de gebruiker zinvolle informatie. 
De mens-machine dialoog zal in natuurlijke taal 
plaatsvinden. Het niveau van toegang tot deze 
datamassa en de mogelijkheden voor data analyse 
en informatiecreatie creëren een nieuwe hiërarchie 
in de samenleving. Zij die alleen generieke infor-
matie kunnen en mogen zien zoals nieuws, weer en 
verkeer, en zij die, op basis van functie of status, 
specifieke en detailinformatie kunnen zien over 
bedrijven, personen en situaties. Toegang tot in-
formatie wordt een machtsmiddel met positieve en 
negatieve gevolgen. Positief  als het wordt gebruikt 
voor kwalitatieve ondersteuning van informatiever-
strekking ten gunste van een individu of gebeurte-
nis. Negatief  als het op basis van geconditioneerde 
profielen leidt tot restrictie en interventie in de per-
soonlijke vrijheid.

Karaktertrek 3 
Personal computing en informatiedeling
 De verdere ontwikkeling van computerkracht 
en opslagcapaciteit maakt het voor ieder individu 
mogelijk om in een daadwerkelijk persoonlijk de-
vice alle relevante of beschikbare informatie (voor 
en over hem (of haar)) te verzamelen en te beheren. 
Vanuit deze eigen verzameling kan het individu 
situationeel bepalen welke informatie hij wenst te 
delen met mensen of systemen in de omgeving. Dit 
met opties voor permanente en volledig openbare 
deling of selectieve en zelfgeïnitieerde deling. In 
combinatie met persoonlijke voorkeuren of instel-
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De informatiemaatschappij anno 2023
Met de drie hiervoor beschreven trends, en natuur-
lijk nog andere niet beschreven invloeden, kan een 
indicatief  beeld worden gecreëerd van de infor-
matiemaatschappij anno 2023. Een maatschappij 
waar alomvattende data-registratie, -verwerking, 
-analyse en directe toepassing een continuproces 
zal zijn. Een proces dat datagebaseerd is en een 
vergaande invloed heeft op de huidige documentge-
baseerde processen. Informatie zal niet meer in de 
vorm van documenten worden gecommuniceerd. 
Gegevensvastlegging en -communicatie in en met 
documenten is iets dat anno 2023 refereert aan een 
ver verleden.

Karaktertrek 1 
Alom aanwezige dataregistratie en -analyse
 Ieder persoon, maar ook elk systeem, object, 
vervoersmiddel of locatie, zal op een of andere 
manier een vorm van computerintelligentie hebben 
of digitaal worden geobserveerd en communiceren 
met zijn omgeving. Met automatische machine-
machine communicatie worden de geregistreerde 
gegevens als continue datastream doorgegeven naar 
centrale data-systemen. Deze datastreams worden 
volledig automatisch geobserveerd, geanalyseerd en 
verwerkt voor besluitvorming, sturing en interactie. 
Een interactie met primair een ondersteunend en 
adviserend karakter in een actieve machine-mens 
dialoog. Machine-machine communicatie zal een 
hoge mate van life style-automatisering introdu-
ceren. Persoonlijke agenda’s in combinatie met 
persoonlijke profielen en al dan niet vaste leef- of 
werkpatronen initiëren automatisch bestellingen 
(voor bijvoorbeeld levensmiddelen), plannen de 
meest optimale werklocaties en vervoer, initiëren 
gegevensverzameling voor werkvoorbereiding en 
de interactie met andere betrokken personen, etc. 
Werk wordt locatie-onafhankelijk en informatie 
wordt realtime verwerkt met zelfregulerende onder-
steuning en benodigde verwerking- en productieca-
paciteit op de achtergrond. Machine-intelligentie 
zal, door de enorme verwerkingscapaciteit, op ana-

bewuste keuze om al dan niet mee te doen aan 
sociale media en het delen van persoonlijke infor-
matie met een grote openbare groep, wordt er al 
enorm veel persoonlijke informatie over personen 
verzameld. Pin- en banktransacties, winkelbezoek, 
verplaatsingen in het openbaar vervoer, mobiel te-
lefonieverkeer met plaatsbepaling, websurfgedrag, 
al deze gegevens worden geregistreerd, opgeslagen 
en op de een of andere manier gekoppeld aan per-
soonsprofielen. Persoonsprofielen, die deels voor 
marketingcommunicatie doeleinden voor gerichte 
en contextuele individuele communicatie worden 
gebruikt, maar die ook bepalend zijn voor bijvoor-
beeld toegang tot de usa of het al dan niet krijgen 
van een lening of vaste aanstelling. 

De trend is dat deze informatie steeds vaker wordt 
gebruikt tot vergaande classificatie van personen 
in profielcategorieën met alle daarbij behorende 
mogelijkheden en risico’s van dien. Het is algemeen 
bekend dat belastingdienstgegevens een dankbare 
analysebron zijn voor de berekening van potentiële 
besparingen of inkomstenbronnen voor de rijks-
overheid. Deze belastingdienstgegevens worden 
steeds meer automatisch verzameld en leiden nu 
al tot een door de belastingdienst vooringevulde 
aangifte. De burger hoeft alleen nog maar zijn 
akkoord te geven. Deze vergaande informatiever-
zameling en het gebruik daarvan zal leiden tot een 
tweedeling in de maatschappij. Zij, waarschijnlijk 
de grootste massa, die dit vanzelfsprekend vinden, 
vooral het gemak en de toegevoegde waarde zien, 
‘niets te verliezen hebben’ en het dus ook niet erg 
vinden, of zich er gewoon niet van bewust zijn. En 
zij, die individuen, die zich daar waar mogelijk zul-
len proberen te onttrekken aan de digitale wereld 
en de digitale transacties, die proberen een zo hoog 
mogelijke mate van privacy voor zichzelf  veilig te 
stellen, en bereid zijn zich daarmee te onttrekken 
van de massaliteit. 
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aangetoond. Een dergelijke multidisciplinaire ana-
lyse vereist ook een andere onderzoeksbenadering. 
Deze zal niet meer vanuit een strikte eigen koker 
voor ‘het bewijs van het eigen gelijk’ moeten plaats-
vinden, maar vanuit een veel breder en vrijer per-
spectief. Ook onderzoeksinstanties zullen open en 
interactief  met elkaar moeten omgaan en hun data 
en ervaring delen. Dit niet alleen onderling maar 
ook met instanties buiten hun directe eco-systeem, 
zoals onderwijsinstellingen. Het zijn doorgaans 
buitenstaanders met een ‘frisse kijk op zaken’, die 
nieuwe mogelijkheden zien en uitwerken.

Er zijn legio aandachtspunten in relatie tot de ont-
wikkeling naar de informatiemaatschappij anno 
2023. Een generaliserende opmerking in deze is: 
‘daar waar het geld regeert komt de democratie in 
gevaar’. Dit zeker in relatie tot de grote invloed van 
multinationale firma’s op de vrije toegang tot in-
formatie en het gebruik daarvan. Veel bestuurlijke 
organen en onderzoeksinstellingen zijn afhankelijk 
van financiële ondersteuning van commerciële 
bedrijven. Deze hebben hierdoor een grote mate 
van invloed op de invulling en ‘resultaten’ van 
beleidsvorming en onderzoek. Aan voorbeelden 
helaas geen gebrek. De eenvoudige toegang tot 
massacommunicatieplatformen biedt individuen en 
instanties een eenvoudige mogelijkheid om de pu-
blieke opinie of informatievoorziening te beïnvloe-
den. Een permanente controle op de authenticiteit 
en intentie van de berichtgever en het bericht wordt 
daardoor steeds belangrijker om de echte waarde 
ervan te bepalen. Hoewel zij er soms zeer duaal in 
zit, is de bewaking van de vrijheid en kwaliteit van 
de persoonlijke levenssfeer een belangrijke taak 
van de overheid. Al was het maar om te voorkomen 
dat het individu automatisch wordt geanalyseerd 
en zonder verdere inspraak in een profielcategorie 
wordt geplaatst en daar zijn verdere digitale leven 
door wordt gehinderd.

sis van de analyse wordt de vereiste capaciteit en 
kwaliteit gepland en ingeregeld. Deze zorgdiagnose 
zal volledig door kunstmatige intelligentie worden 
ondersteund. De uitvoering blijft primair een taak 
van mensen en kan tot individueel niveau worden 
aangepast. Algemene verzorging zal voor zover 
mogelijk aan huis plaatsvinden. Ook hier zal dif-
ferentiatie als gevolg van sociale klasse en financiële 
middelen in hoge mate de ‘keuze mogelijkheden’ 
van het individu bepalen.

Voorbereidende maatregelen voor 
2023
Alles wat routinematig is of op een of andere 
manier een logisch gevolg is van een te registreren 
en analyseren gebeurtenis kan worden geautoma-
tiseerd. Dit vooral als het gaat om handelingen die 
in een groot toepassingsgebied een voordeel van 
schaalgrootte opleveren. Met dit in het achterhoofd 
zijn er meerdere maatregelen die noodzakelijk zijn 
om voorbereid te zijn op 2023. Ik onderscheid 
maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling 
van de geschetste informatiemaatschappij en maat-
regelen om in die maatschappij niet overgeleverd te 
worden aan de mogelijke negatieve consequenties 
ervan.

Om de informatiemaatschappij te stimuleren is de 
verdere ontwikkeling van de infrastructuur, een on-
belemmerde toegang daartoe, een vrij verkeer van 
informatie en de toegang tot informatiebronnen een 
belangrijke voorwaarde. Om met toekomstige zoek- 
en analysetechnieken nieuwe analyses te verrichten 
om patronen en gebeurtenissen beter in kaart te 
kunnen brengen, is het behoud van data van es-
sentieel belang. Dit liefst in de meest ‘ruwe’ vorm, 
omdat iedere vorm van bewerking kan leiden tot 
dataverlies. Ook het samenbrengen of koppelen van 
informatiebronnen is essentieel. Het effect van een 
in een natte zomer gebruikt ‘onschuldig’ onkruid-
bestrijdingsmiddel op een tomatenteelt in Spanje 
op de gezondheid van 50-plussers in Nederlandse 
kan misschien pas ergens in de toekomst worden 
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Highlight 3 
Onderwijs
Onderwijs is primair het opleiden van mensen voor 
een in de nabije toekomst noodzakelijke rol of taak 
in de maatschappij. De generieke basisopleidingen 
worden volledig individueel, plaatsonafhankelijk, 
computergestuurd en -ondersteund. De invulling 
van gespecialiseerd onderwijs wordt direct afhan-
kelijk van het belang van de toekomstige rol of taak 
in de ogen van de afnemende en vaak betalende 
partijen. De resultaten van het onderwijs zullen 
primair een maatschappelijk commercieel doel die-
nen en daar dus op worden ingericht en afgestemd. 
Toegang tot onderwijs wordt al in een vroeg levens-
stadium bepaald op basis van persoonlijke profielen 
en capaciteitsanalyses. Ook hier zal een sterke schei-
ding tussen een uniforme massa en specialisatie tot 
op individueel niveau aan de orde zijn, voor een 
belangrijk deel beïnvloedbaar door beschikbare 
financiële middelen van het individu. Uitzondering 
hierop zijn de mensen die zich in het geheel zullen 
gaan ontrekken aan iedere vorm van maatschap-
pelijk gecoördineerd of georganiseerd onderwijs en 
dit met eigen visie en deskundigheid gaan invullen.

Highlight 4 
Zorg
Voor de zorg geldt hetzelfde als voor het onderwijs, 
maar dan omgekeerd. Zorginvulling, -capaciteit 
en -kwaliteit wordt een resultante van de geag-
gregeerde levens- en gezondheidsverwachting van 
een regionale bevolkingspopulatie. Dit wordt in-
gevuld op basis van een automatische pre-analyse 
van een verwachte noodzakelijke ondersteuning 
en verzorgingsbehoefte. Deze inschatting zal al in 
een vroeg levensstadium beginnen op basis van 
analyse van het dna, aangevuld met gegevens uit 
een permanente persoonlijk diagnoseproces. Dit 
uiteraard in constante vergelijking met vanuit de 
algemene bevolking geaggregeerde ‘werkelijke’ 
informatie. Eventuele afwijkingen in positieve of 
negatieve zin worden direct gesignaleerd en leiden 
tot persoonlijke advisering of interventie. Op ba-

nutsvoorzieningen, zorg en onderwijs worden 
uitgevoerd door commerciële organisaties, die 
de informatiestromen beheren of beheersen. Het 
analyseren, anticiperen en balanceren van vraag en 
aanbod (op korte en op lange termijn) vindt vol-
ledig automatisch plaats. Consumentenprofilering 
en -behoefteninvulling zal tot op individueel niveau 
plaatsvinden, maar kan worden gegeneraliseerd 
en uniform worden ingevuld naar hele bevolkings-
groepen op basis van sociale klasse en individuele 
bestedingsmogelijkheden. Om niet alleen te verwor-
den tot een kenniseconomie zal ook de productie-
economie zich verder moeten ontwikkelen. Het 
ontwerpen en realiseren van fabrieken waarin het 
productieproces volledig wordt gerobotiseerd voor 
de flexibele productie van unieke ‘enkel stuks’ een-
heden in één massaproces, zal essentieel zijn om 
te concurreren met landen met goedkope arbeid. 
Tevens biedt dit de mogelijkheid om zeer snel aan 
de steeds sneller veranderende en lokale klantvraag 
te voldoen. 

Highlight 2 
Overheid
De landelijke overheid zal op het gebied van al-
gemene wet- en regelgeving ondergeschikt zijn 
aan een continentale, centrale overheid. De lokale 
taakstelling verschuift naar de uitvoering van cen-
traal bepaalde regels en de controle op de naleving 
ervan, met eventueel de bevoegdheid noodzakelijke 
interventies te doen als reactie op door informa-
tietechnologie gesignaleerde aandachtspunten. 
Overheden zijn in hun mogelijkheden in hoge mate 
afhankelijk van geld en goedkeuring of directe me-
dewerking van multinationale commerciële orga-
nisaties. Lokale overheden zullen alleen zelfstandig 
‘overleven’ als zij in de ondersteuning van de lokale 
burgers in de directe leefomgeving waarde kunnen 
toevoegen. Indien zij hierin niet slagen blijven al-
leen de controlerende taken over.
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Introductie
Zowel de informatiebehoefte als ook de manier 
waarop informatie wordt aangeboden verandert de 
laatste jaren in een rap tempo. Het aanbod wordt 
volledig digitaal, lijkt onuitputtelijk en een groeiend 
aantal dragers en kanalen biedt niet alleen groot 
gemak maar tevens ongekende nieuwe mogelijkhe-
den en toepassingen. Maar is het gemak van al die 
technologie en nieuwe distributiemogelijkheden er 
ook daadwerkelijk of neemt de groeiende digitale 
complexiteit juist de overhand anno 2023? Privé 
herkent iedereen de groeiende complexiteit en 
maakt een informatieconsument zijn of haar eigen 
keuze voor het communicatiekanaal en de drager 
die op dat moment bij hem/haar past. Dit brengt 
de organisaties waarmee zij willen communiceren 
dikwijls in onoplosbaar lijkende koppelingen en 
bundelingen van content, context versus ingezette 
kanalen en dragers. De klant stuurt de communica-
tie en kiest het informatiekanaal. Zijn organisaties 
van nú in staat om anno 2023 volledig te voldoen 
aan de informatiebehoeften van een wispelturige 
markt? Zijn ze nog steeds in staat om voldoende 
relevantie te kunnen bieden? Het ongenuanceerde 
antwoord daarop is: NEE. Het meer genuanceerde 
antwoord is minder eenvoudig, zoals onze ooster-
buren het zeggen: JEIN.

We raken de weg kwijt
Consumenten en burgers ervaren de enorme toena-
me van informatie in hun dagelijkse omgeving. Elke 
dag proberen we als net als andere informatiecon-
sumenten het overzicht te bewaren in de informa-
tiestroom die ons tegemoet komt via e-mail (privé 

en zakelijk), whatsapp, telefoon, sociale media, 
fysieke post (nog wel), websites en daarnaast nog in 
een pluriforme stroom van reclame-uitingen, ver-
keersborden, zuilen, radio, tv, etc. Ook voeren we 
tal van gesprekken om iets te vragen, te regelen of 
te overleggen. De toename in de hoeveelheid, maar 
vooral ook de digitalisering van de vorm, heeft 
ervoor gezorgd dat we inmiddels kunnen spreken 
van een overload aan beschikbare informatie en een 
enorme stortvloed van informatie, boodschappen 
en signalen die op elk moment van de dag over ons 
heen komt of die we zelf  over ons afroepen. Met 
als gevolg dat iedereen wel eens heeft meegemaakt 
de weg kwijt te zijn. Het geeft onzekerheid en een 
gevoel van onrust: heb ik nog wel controle? Hoe 
weten we nu welke informatie we daadwerkelijk 
nodig hebben om ons werk goed te doen? Of de 
juiste beslissingen te nemen zonder dat we ons so-
ciale leven ook volledig digitaliseren? Hoe brengen 
we dit onder controle anno 2023? En hoe moeten 
bedrijven (verreweg de belangrijkste veroorzakers 
van de informatie-overload) hier op reageren? Als 
we niets doen raken informatieconsumenten de weg 
kwijt. En daarmee komen de bedrijven steeds meer 
los te staan van hun klanten en bereiken overheden 
de burgers niet. Als een roepende in de woestijn.

Een oplossing is voor veel organisaties nog wel 
te bedenken. Realisatie van de oplossing is al vele 
malen moeilijker. Klanten bindt je door het geven 
van inzicht, overzicht en helderheid. Je biedt aan 
op een wijze die de klant prefereert: het kanaal, 
de content maar ook de context moet kloppen. 

uitgevoerd bij o.a. boekuitgevers, educatieve uitgevers en 
omroeporganisaties. Hiernaast is hij actief in de Uitgeverij  
van de Toekomst waar hij ondersteuning geeft aan 
programmamanagement. Als sociaal ingesteld adviseur  
is hij snel een goede gesprekspartner.

Aloys van Balen is managing director van GEA en  
management consultant. Hij is specialist in strategische 
advisering op het gebied van documentmanagement binnen 
grotere, documentintensieve organisaties. Hij heeft een vaste 
klantenkring bij de top-100 ondernemingen. Als bedrijfskundige 
is hij in staat met behulp van zijn kennis en ervaring organisaties 
te assisteren bij vraagstukken op het terrein van profilering  
van documentgerelateerde diensten en het inrichten van 
documentketens. Is zeer ervaren in (Europese) aanbestedingen, 
outsourcingprocessen en SLA's. Hij is als geen ander in staat 
draagvlak te creëren. Kan goed opereren in politieke 
omgevingen. Hij werkt resultaatgericht en heeft een 
pragmatische instelling.

Tommy Heijnis werkt als junior organisatieadviseur en 
projectleider bij GEA. Hij was de drijvende kracht achter  
een aantal seminars waarbij professionals uit de publieke  
sector en het bedrijfsleven bijeenkwamen om te discussiëren 
over het efficiënt omgaan met, en het delen van, informatie.  
Als organisatieadviseur bij GEA is hij voornamelijk actief  
bij uitgeverijen. Inmiddels heeft hij verschillende opdrachten 
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apparaten heeft ervoor gezorgd dat men inmiddels 
gewend is aan het feit dat alles mobiel benaderbaar 
en beschikbaar is. Mobiel zit ons letterlijk op de 
huid, alles zit in één apparaat en het is een verleng-
stuk geworden van ons geheugen en ons portaal 
naar de rest van de wereld. Er is daardoor minder 
acceptatie voor het feit dat sommige informatie niet 
mobiel beschikbaar is. Organisaties worden min of 
meer gedwongen om volledig mobiel toegankelijk 
te zijn. Tegelijkertijd zien we dat medewerkers hun 
eigen apparaten naar hun werk meenemen (bring 
your own device) en organisaties accepteren (en sti-
muleren) dit. 

Het gevolg hiervan is dat verschillende platformen 
en software met elkaar moeten kunnen commu-
niceren. Nu is er een situatie waarbij bijvoorbeeld 
Apple-gebruikers geen applicaties van het Android-
platform kunnen gebruiken. We gaan echter steeds 
meer naar een situatie toe waar deze platformen 
wel degelijk met elkaar kunnen praten. De term 
integrated ecosystems wordt hiervoor wel gebruikt. 
Ook de term standaardisatie komt in deze context 
veel voor. Juist omdat de gebruiker gaat bepalen 
wat hij of zij wil kunnen producenten of bedrijven 
niet achterblijven, men kiest immers snel voor een 
ander platform. 

Onomkeerbare krachten
Bovenstaande ontwikkelingen zijn dragers van de 
onomkeerbare veranderingen (driving forces) bin-
nen de informatiemaatschappij. In 2023 zullen deze 
volledig zijn ingeburgerd. Bedrijven en overheden 
moeten anticiperen op deze nieuwe werkelijkheid. 
De veranderingen plaatst de toeleveranciers in een 
afhankelijke positie. Businessmodellen, maar ook 
de communicatiestrategieën en de ervaringen van 
klanten veranderen. Met alleen aanpassingen van 
de ICT systemen redden bedrijven het niet. Het 
gaat verder, organisatiestructuren zullen geënt moe-
ten zijn op de nieuwe werkelijkheid. En dat deze 
nieuwe werkelijkheid ook gepaard gaat met andere 
competenties van medewerkers lijkt onvermijdbaar. 

worden als leidraad gebruikt door organisaties om 
te kijken of er een noodzaak is voor investeringen, 
of om het risico in te schatten bij een late adoptie 
van de technologie. Ook is het een voorspelling over 
de globale impact van het ontwrichten van de busi-
ness in zijn geheel. 

Als de spelregels door deze radicale nieuwe inno-
vaties veranderd worden ontstaat er de noodzaak 
tot een mediatransitie. Het gaat dus niet zozeer om 
de technologieën op zich, maar alle facetten van de 
organisaties en de wijze waarop deze interacteren 
met haar klanten. De rol van informatie is cruciaal 
in deze verandering en vormt de grootste drijver 
achter deze mediatransitie. Er zijn een aantal trends 
specifiek op het gebied van informatie die deze ont-
wikkelingen versterken.

We zijn steeds beter in staat om verschillende data 
uit verschillende databronnen met elkaar te com-
bineren en er bruikbare analyses mee te maken. 
Big Data is niet alleen één van de grootste trends 
van dit moment, maar ook een met veel impact. 
Hoewel het een buzzwoord is en vooral voor mar-
ketingdoeleinden gebruikt wordt, heeft Big Data 
veel potentie bij het analyseren van verschillende 
informatiebronnen. Centraal daarbij is het vormen 
van nieuwe en relevante combinaties. Door steeds 
snellere computers en betere analysetools zijn we 
in staat om data steeds meer realtime te verwerken 
en te ontsluiten. Big Data wordt omwille van de 
leesbaarheid van dit artikel aangeduid als verzamel-
term voor verschillende technologische ontwikke-
lingen waarmee informatie omgezet kan worden in 
bruikbare kennis. 

De bruikbare kennis zal meer en meer vanuit de 
cloud benaderbaar zijn. Dit betekent dat bedrijven 
maar ook individuen steeds minder zelf  hoeven op 
te slaan. De mobiliteit en het gemak van het vinden 
van informatie zal steeds groter worden. Dit wordt 
versterkt doordat steeds meer informatie mobiel te 
benaderen is. De gigantische toename van mobiele 
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of ‘communicatieproof’, te krijgen. De ontwikkelin-
gen gaan zo snel dat het moment van lanceren van 
een oplossing alweer achterhaald kan zijn. Realiseer 
daarbij ook de snelle ontwikkeling van opkomende 
technologieën die van invloed zijn op de commu-
nicatie- en informatiestromen en verwerking: Big 
Data, nfc, cloud computing, media tablets, byod, 
enzovoorts. Met de huidige medewerkers en ict 
structuren is de snelheid van veranderen nauwelijks 
bij te benen, laat staan dat een achterstand wordt 
ingehaald. Er is een nieuwe mentaliteit en strate-
gische visie nodig om in de nieuwe werkelijkheid 
relevant en aangesloten te blijven bij de klanten en 
burgers. Wij voorzien dat slechts door een transi-
tie – het radicaal en structureel veranderen – van 
de media en -informatiestructuren organisaties 
bestaansrecht blijven houden. Mediatransitie als 
totale systeemverandering, met alleen nieuwe tech-
nologie kom je er niet. 

The road to 2023
Gartner maakt jaarlijks een voorspelling over de 
ontwikkelingen en impact van nieuwe technolo-
gieën en trends in de nabije toekomst. Deze strate-
gische trends en technologieën hebben de potentie 
een significante impact te hebben. De fase waarin 
een technologische ontwikkeling zich bevindt zegt 
iets over de verwachtingen die er bestaan. Deze 

Voor overheden geldt hetzelfde: een burger die niet 
meer hoeft te zoeken zal zich beter geïnformeerd 
voelen. Bedrijven en overheden zullen zich moeten 
toespitsen op het kant en klaar aanleveren van de 
juiste informatie, in de juiste context, op het juiste 
moment en op de juiste plaats, via het juiste kanaal 
en drager. Een huidige zoektocht á la Google, waar 
misschien 0,1 % van de zoekopdracht relevant is, 
zal daarbij steeds minder wenselijk zijn. Bedrijven 
en overheden laten de klanten daarom ook steeds 
meer vrij in de keuze voor het kanaal, of dit nu via 
het web, mail, sms, twitter, of via het callcenter 
gaat. Deze toenemende hoeveelheid communicatie 
over een groeiend aantal kanalen vormen nu al 
een pittige uitdaging voor de meeste organisaties. 
Hoe krijgt je immers alle vormen van informatie en 
communicatie zodanig gestructureerd en inhoude-
lijk relevant dat er eenduidigheid naar de klanten 
ontstaat? Hoe zorg je er voor dat de respons ook 
gestructureerd wordt verzameld en dat een case die 
zich over meerdere kanalen, dragers en periodes 
uitstrekt, met meerdere contactpersonen toch voor 
iedereen volledig en toegankelijk is?

Door de enorme snelheid van de ontwikkelingen 
lijkt het bijna onmogelijk voor een bedrijf  of over-
heid om de informatievoorziening en de communi-
catieketen op een zeker moment op orde te hebben, 

Figuur 1 Information Overload (Will Lion, http://www.flickr.com/photos/will-lion/2595497078) 
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definiëren de manier waarop ze informatie willen 
ontvangen, geven het tijdstip erbij en laten informa-
tie via het door hen gekozen kanaal versturen. Dit 
is onontkoombaar: bedrijven raken klanten kwijt 
aan concurrenten wanneer de informatiewens van 
haar klanten niet is in te vullen. Klanten vormen nu 
eenmaal in essentie het bestaansrecht van de orga-
nisatie, of dit nu consumenten, burgers of andere 
bedrijven zijn. Als we de overheid als voorbeeld 
nemen zien we daar een hele duidelijke trend om 
de informatievoorziening voor en naar de burgers 
toe te verbeteren, waarbij de burger in essentie 
steeds meer zelf  ‘aan de knoppen’ komt te zitten. 
Hiermee geven we aan dat deze burger of instantie 
aangeeft hoe, waar en wanneer er informatie nodig 
is. Overheidsinstanties springen hier (deels vanuit 
wettelijke verplichting) op in door initiatieven zoals 
het eLoket, Mijnoverheid.nl, het omgevingsloket 
en meer van zulke digitale omgevingen. Uitgevers 
zoals Kluwer spelen hier op hun beurt weer op in 
door bijvoorbeeld het product AntwoordParaat 
te ontwikkelen. Hierbij kan de burger informatie 
vinden welke vaak uit meerdere databases moet 
komen, zonder dat die burger zelf  ziet dat dit uit 
verschillende bronnen is samengesteld. 

Opvallend is hierbij dat klanten steeds minder zul-
len accepteren dat het maken van deze koppelingen 
tijd kost. De noodzaak voor overheden en bedrij-
ven om de informatie dan ook direct uit meerdere 
bronnen op te kunnen halen wordt dan ook steeds 
groter. Veel overheden zijn dan ook bezig met een 
transitie waarbij zij steeds meer vraaggestuurd 
zullen gaan werken. We zien bedrijven en overhe-
den die worstelen met de nieuwe realiteit waarbij 
klanten zelf  bepalen via welk kanaal welke infor-
matie zij tot zich nemen. Zo kennen we een grote 
verzekeraar die voor veel geld een ‘mijn omgeving’ 
liet bouwen zodat de klanten voortaan alles via dit 
platform konden doen. De realiteit bleek weerbar-
stiger, slechts 10% bleek bereid om volledig over 
te stappen ondanks de ‘beloofde’ voordelen en het 
gemak. In de praktijk blijkt dat we inmiddels moe 

gebruikt LinkedIn haar aanbevelingensysteem om 
gebruikers andere gebruikers te laten beoordelen op 
bepaalde kwaliteiten of vaardigheden. Microsoft 
gebruikt Big Data en informatie van telefoons om 
file-informatie up to date te maken. Het bedrijf  
heeft een app ontwikkeld die gebruikers geperso-
nifieerde file-informatie geeft. De route-informatie 
is aangepast aan de actuele verkeersinformatie, 
maar voorspelt ook waar mogelijk files ontstaan in 
het komende half  uur. De app maakt hiervoor ge-
bruik van informatie van meerdere bronnen, zoals 
camera’s boven (snel)wegen, weersvoorspellingen, 
meldingen van ongevallen en informatie over grote 
evenementen. Hiernaast houdt het systeem reke-
ning met het tijdstip, de datum (is het vakantietijd) 
en informatie vanuit het verleden. Gecombineerd 
met actuele GPS-informatie van navigatiesyste-
men en mobiele telefoons blijkt dat deze applicatie 
steeds nauwkeuriger en daarmee bruikbaarder, dus 
relevanter, wordt. De app onderscheidt zich door 
relevantie. Wie wil er immers nog in de file staan als 
dat voorkomen kan worden?

Het combineren van data en informatie waar-
door nieuwe informatie ontstaat zal grotendeels 
geautomatiseerd worden. Het gaat echter om 
het volgende: ervaart de ontvanger de waarde of 
relevantie van de informatie? Durft de ontvanger 
beslissingen te nemen op basis van deze informatie? 
Het toenemende belang van relevantie is onomkeer-
baar en bepaalt in grote mate of je succesvol kan 
zijn. Klanten en burgers vragen vertrouwen: hierbij 
hoort betrouwbare informatie. 

Transitie-aanjager 3 
Mondigheid van klant maakt hem leidend
 Burgers en klanten zijn mondig. Een mondige 
klant neemt het voortouw in de communicatie met 
bedrijven en overheden. Nieuwe voor consumenten 
bereikbare en betaalbare technologieën maken het 
voor de klant ook mogelijk deze rol op te eisen. In 
2023 ontkomt geen enkel bedrijf  aan een klant of 
burger die de wijze van communicatie afdwingt: ze 
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efficiënter en goedkoper zal kunnen plaatsvinden. 
De voorspellingskracht neemt toe en er kunnen 
sneller automatisch beslissingen worden genomen. 
Automatisch maar niet altijd zonder de tussen-
komst van de mens. Nu al zie je al vele systeemkop-
pelingen die het voor bedrijven makkelijker maken 
om verschillende gegevens te vergelijken en daar 
besluiten mee te nemen. De informatieconsument 
profiteert. Een eenvoudige app zorgt er bijvoor-
beeld voor dat burgers tijdens grote evenementen, 
zoals Koningsdag (voorheen Koninginnedag) snel 
kan zien waar het druk is. Door informatie over de 
locatie van telefoons aan elkaar te koppelen kan 
men snel inzichtelijk krijgen waar extreem of te 
veel mensen zijn en welke plekken men dus beter 
kan mijden. Daarnaast kunnen instanties zoals de 
politie en de NS berichten met actuele informatie 
of tips doorsturen naar de gebruikers. Informatie 
van de gemeente over de locatie van andere voorzie-
ningen, waaronder wc’s, ehbo, openbaar vervoer en 
verkeerregeling zorgen voor nog een extra dimensie 
aan mogelijkheden.

Transitie-aanjager 2 
Relevantie als voorwaarde
 Essentieel voor elke organisatie blijft het leveren 
van meerwaarde in de vorm van actuele en rele-
vante informatie. In 2023 zal alleen nog informatie 
met voldoende relevantie geaccepteerd worden. 
Organisaties die dit niet kunnen leveren en die geen 
betrouwbaar imago kunnen opbouwen zullen dan 
ook genegeerd worden en de strijd verliezen. Apple 
heeft dit aan den lijve ondervonden bij de lancering 
van de kaarten applicatie Apple Maps. Toen bleek 
dat deze verkeerde informatie bevatte, waardoor 
gebruikers verkeerd werden geleid of op niet be-
staande wegen terecht kwamen, stapten gebruikers 
massaal over naar concurrent Google. 

Organisaties doen er nu al alles aan om de be-
trouwbaarheid en relevantie voor hun klanten te 
verhogen. Een manier om dat te doen is door de 
eigen community van gebruikers in te zetten. Zo 

Om de transitie mogelijk te maken is het verstan-
dig om te kijken welke grote verschuivingen er 
plaatsvinden. Het zijn niet zozeer de techniek 
die een transitie noodzakelijk maakt, het zijn de 
paradigmaverschuivingen, als gevolg van die ont-
wikkelingen, waar de strategie op gericht moet 
zijn. Wij presenteren hier de drie belangrijkste 
transitieaanjagers. 

Transitie-aanjager 1 
Alles is gekoppeld in 2023
 Er vinden steeds meer koppelingen plaats tussen 
verschillende informatiebronnen. Hierdoor nemen 
de mogelijkheden om nieuwe combinaties te maken 
en met een nieuwe manier omgaan met informatie 
exponentieel toe. Deze koppelingen welke ook wel 
vallen onder de verzamelterm the internet of things 
zijn de grootste aandrijvers van de transitie. The 
internet of things is niet zomaar een innovatie, het 
is daadwerkelijk de volgende stap in de ontwik-
keling van onze samenleving die zich kan meten 
met de eerste industriële revolutie, de opkomst van 
elektriciteit en de verbrandingsmotor en de intro-
ductie van nieuwe communicatiemiddelen zoals 
de telefoon en later het internet. Als we straks alle 
‘dingen’, dus goederen, objecten, machines, ap-
paraten, gebouwen, voertuigen, dieren, mensen en 
planten kunnen verbinden ontstaat er niet alleen 
gigantische hoeveelheid informatie, door de juiste 
combinaties ontstaan er ook oneindig veel nieuwe 
mogelijkheden. Om de omvang van dit fenomeen te 
illustreren: in 2000 waren circa 200 miljoen ‘dingen’ 
verbonden, maar volgens een recente berekening is 
dat nu al gestegen naar 10 biljoen. De verwachting 
is dan ook dat deze exponentiële groei doorzet. 
Machine to machine-communicatie, aangeduid als 
M2M, neemt hierbij het grootste deel van de infor-
matiestroom op zich en zorgt er voor dat er bij veel 
informatie-uitwisseling nauwelijks meer menselijke 
interventie plaats zal vinden. 

In 2023 zorgen al deze koppelingen ervoor dat 
informatie-uitwisseling en bedrijfsvoering een stuk 
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matiesystemen zal het kennisniveau sneller stijgen 
en zal ook de relevantie van de kennis veel hoger en 
veel beter toegespitst zijn op de specifieke wensen 
en eisen van de student. 

In de Verenigde Staten wordt al uitgebreid ge-
test met digitale leermaterialen en zogenaamde 
MOOCs, oftewel digitale cursussen of lessen inge-
richt voor massale deelname. Prestigieuze universi-
teiten zoals Harvard en M.I.T. hebben al een eigen 
kanalen waar studenten gratis digitale cursussen 
kunnen volgen. Hoewel de meningen soms nog ver-
deeld zijn is het duidelijk dat deze vorm van educa-
tie alleen maar toe gaat nemen. De data die hieruit 
voortkomt, de deelnemers worden vaak wekelijks 
getest op de opgedane kennis, zorgt ervoor dat ook 
reguliere lesmethoden profiteren en beter worden. 

De maatregelen
Bedrijven hebben nog 10 jaar om te anticiperen 
en zich voor te bereiden op deze onomkeerbare 
ontwikkelingen. Dit lijkt voldoende tijd om veel 
veranderingen aan te kunnen. De veranderingen 
zijn echter zeer ingrijpend en grootschalig van aard. 
We hebben het hier niet over een migratie binnen 
de randvoorwaarden van de huidige organisaties. 
Het overstijgt de huidige structuren. Transitie 
van het informatiesysteem is de enige manier om 
op een stabiele manier de onomkeerbare ontwik-
kelingen in de communicatiestructuur met de 
omgeving te veranderen. Of (http://www.drift.eur.
nl/?page_id=4496): 

 ‘ Transitions are radical, structural changes of a 
societal (sub) system’ 

Deze media of informatietransitie lijkt op de veran-
deringen in de energiebranche waar in de jaren 60-
70 grootscheeps de kolen werd vervangen door gas. 
Waar er vrachtwagens de kolen leverden betekende 
de aanvoer via een leiding een gigantische omme-
zwaai voor de toenmalige leveranciers. Niet alleen 
structuur voor het transport van energie werd volle-

moment is om in te schakelen. Met behulp van 
zogenaamde smart grids wordt deze efficiëntieslag 
om grote schaal doorgevoerd. Een verwarming die 
automatisch aanspringt wanneer je onderweg bent 
naar huis, een droger die alleen draait wanneer dit 
qua energie het goedkoopst is of een koelkast die 
zelf  bepaalt wat de ideale temperatuur is voor de 
producten die er in staan, dat is de toekomst. 

De landbouw en industrie gaan grote stappen zet-
ten om verspilling tegen te gaan. Geavanceerde 
chips zorgen ervoor dat er precies genoeg water, 
licht en voedingstoffen toegevoegd worden in de 
kas of op het land. In de industrie zal de verspilling 
afnemen door veel beter op de vraag te anticiperen. 
Het maken van voorspellende analyses zal steeds 
gebruikelijker worden. Hier vindt een transitie 
plaats van de gehele economie waarbij groei niet 
langer centraal staat, maar de minimalisering van 
verspilling en het optimaal benutten van resources 
op de eerste plaats komt. Hierbij creëert informatie 
mogelijkheden voor nieuwe business modellen, die 
zorgen voor een volledig andere kijk op economi-
sche structuren, groei en duurzaamheid. 
 
Kennisinstellingen en overheden hebben de taak 
om de informatie beschikbaar te stellen en meer-
waarde te creëren voor de afnemers, de burgers, 
bedrijven en instellingen. In 2023 zorgen mondige 
burgers ervoor dat kennisinstellingen zoals hoge-
scholen en universiteiten hun opgebouwde kennis 
delen op de manier waarop zij dat willen. Nu al zie 
je dat instellingen steeds meer experimenteren met 
digitale colleges en opgenomen lessen, maar in 2023 
zullen op maat gemaakte kennisprogramma’s de 
individuele student stimuleren op het maximale uit 
zijn studie te halen. Informatie over de wijze waar-
op men informatie en kennis opneemt, maar ook de 
mogelijkheid om dit continu te kunnen monitoren 
gaat ervoor zorgen dat kennisoverdracht efficiënter 
en eenvoudiger zal gaan. Als de student zelf  kan 
kiezen uit de beste lessen, beoordeeld door zijn 
medestudenten en geverifieerd door slimme infor-
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bepaalt welke zorginstelling toegang heeft tot welke 
gegevens, kortom de klant is leidend. 

Een Nederlands bedrijf  heeft software ontwikkeld 
waarbij content van verschillende bronnen worden 
gebundeld zonder dat deze content haar plek of po-
sitie verlaat. Het bundelen en leggen van relaties is 
belangrijker dan de feitelijke verzameling van data. 
Die data kan geborgd en decentraal opgeslagen zijn 
of beschikbaar worden gesteld. Het gaat om het 
toegankelijk maken van deze informatie en deze 
opnieuw gebundeld tonen of completeren, zodat 
er een nieuwe dataset ontstaan voor een specifiek 
doel. Een patiëntendossier kan dus incompleet op 
meerdere plekken worden beheerd, maar er kan een 
geheel van worden gemaakt on demand. 

In 2023 zal de gezondheidszorg meer ingrijpende 
veranderingen hebben doorgemaakt. De vergrijzing 
zorgt op dit moment voor een sterke toename van 
het aantal 65 plussers en daarmee een toename 
in de totale zorgbehoefte. We zien daardoor nu al 
een tekort aan mensen en middelen ontstaan. Met 
behulp van slim gebruik van innovaties rondom 
eHealth kunnen hiervoor oplossingen gevonden 
worden. We zullen een verschuiving zien waarbij de 
patiënt niet zomaar een bezoek aan het ziekenhuis 
zal brengen als daar op basis van actuele medische 
informatie geen aanleiding toe is. De klant meet 
zelf  zijn bloeddruk, hartslag en bloedwaarde en kan 
zelf  een eerste diagnose maken. 

De drie transitie-aanjagers gaan er voor zorgen 
dat we efficiënter met onze schaarse middelen om 
zullen gaan. In huishoudens zal verspilling ef-
fectiever worden tegengegaan. De verwachting is 
dat huishoudelijke apparaten het eerste gekoppeld 
zullen worden, waardoor je realtime informatie kan 
ontvangen over het gebruik van energie ook al ben 
je niet aanwezig. Nu al zijn er applicaties waarmee 
je met je smartphone je verwarming kan instellen, 
maar straks is het mogelijk om de apparaten zelf  
te laten beslissen wanneer het meeste efficiënte 

zijn van een al die verschillende omgevingen met 
allemaal eigen wachtwoorden en gebruikersnamen. 
In dit specifieke geval bleken de klanten maar nau-
welijks het voordeel te zien, men had immers maar 
zelden contact met de verzekeraar. Een klant sprak 
over ‘het is hun omgeving niet mijn omgeving, want 
ik bepaal niet wat er op komt te staan!’. Dit typeert 
goed wat wij hier betogen, de klant bepaalt zelf  wel-
ke informatie relevant is en via welk kanaal hij of zij 
deze informatie wenst te verkrijgen. De verzekeraar 
ontkomt er in deze situatie dan ook niet aan om alle 
kanalen naast elkaar te laten bestaan. De ontwikke-
ling van de innovaties moeten daarom ook in kleine 
iteraties en in nauwe samenwerking met kleine 
klantgroepen plaatsvinden. Innovatie is een proces 
van luisteren, zoeken, bijsturen en mogelijk weer 
opnieuw beginnen.

De consequenties
Deze drie paradigmaverschuivingen zullen grote 
consequenties hebben voor onze economie, over-
heid, onderwijs, zorg en het algehele dagelijkse 
leven in 2023. Het wordt in onze ogen een transitie 
in de manier waarop we werken, leven en com-
municeren. Hieronder enkele voorbeelden in onze 
huidige omgeving. 

Een ontwikkeling in Nederland die wijst op een 
belangrijke transitie waarbij we collectief  slimmer 
willen omgaan met bestaande en nieuwe infor-
matie is het elektronische patiëntendossier (epd). 
Alhoewel het epd vooralsnog te kampen heeft met 
negatieve publiciteit en opstartproblemen past het 
idee, van één dossier dat altijd op elke zorglocatie 
inzichtelijk is voor de zorgverlener, binnen de ge-
schetste ontwikkelingen. Allereerst koppelt het epd 
verschillende informatiesilo’s aan elkaar zodat het 
voor de patiënt en de zorgverlener sneller duidelijk 
is welke zorgachtergrond de patiënt heeft. Dit zal 
de tijd die nu besteed wordt aan intake en diagnose 
aanmerkelijk kunnen verkleinen. Tegelijkertijd 
geef je de klant, in dit geval dus de zorgpatiënt, zeg-
genschap over zijn of haar eigen dossier. De klant 
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senior adviseur bij GEA, en Patrick Swart, partner 
van GEA. Zonder hun input en kritische blik zou 
dit artikel niet tot stand gekomen zijn.
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Ook de transitie is onomkeerbaar. Diegene die de 
informatie het beste kan ontsluiten heeft goud in 
handen. Dit betekent dat bedrijven nu al moeten 
investeren om altijd volledig digitaal vindbaar te 
zijn op elk mogelijk device en platformonafhanke-
lijk. Dit zal randvoorwaardelijk zijn en niet zozeer 
een voordeel opleveren. Het op orde hebben van 
de infrastructuur en het beschikbaar kunnen stel-
len van informatie, gekoppeld en samengesteld uit 
meerdere bronnen, is de belangrijkste kritische suc-
cesvoorwaarde in de nieuwe situatie (en de grootste 
faalfactor op het moment dat het niet op orde is). 
In die zin hebben organisaties en hun bestuurders 
nog veel te leren. Het staat vaak nog niet op de 
agenda, terwijl het daar allang hoort te staan. Het 
maken van de gevraagde transitie zal veel energie 
vergen. Er moet geïnvesteerd worden in technologie 
maar vooral ook in mensen. Wie dit nu oppakt is 
in 2023 klaar voor de nieuwe werkelijkheid waarbij 
de informatieconsument leidend is, alles aan elkaar 
gekoppeld zal zijn en alleen relevantie nog meer-
waarde zal hebben.
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dig anders ook businessmodellen, verdienmodellen, 
afrekensystematieken en veiligheidvoorzieningen. 
In de informatiemaatschappij zijn de komst van 
de computer en (snel) internet de dragers van de 
ontwikkelingen. 

Een transitie is dus een lange weg. Lange termijn-
doelen worden hierbij van essentieel belang. Het 
migreren vanuit het nú (ist) naar de te verwachten 
einddoelen (soll). Een mondige en leidende klant, 
de volledige gekoppelde informatiestructuren en de 
eis voor zichtbare relevante informatie zal wezenlijk 
ingrijpen op de strategische doelen van een bedrijf  
of organisatie, maar ook op de maatschappij als 
geheel. Tot nu hielp een digitale informatiestructuur 
de organisaties, de bedrijfsprocessen efficiënter en 
effectiever te maken.

En waar bestaat de transitie dan uit? Wat moet een 
bedrijf  doormaken? Wat zien wij in de transitie 
ontstaan? 

De interne digitaal ingerichte informatievoorzie-
ning wordt de belangrijkste backbone in de wer-
komgeving van de medewerker. Volledig digitaal 
ontsluitbaar op elke werkpek. Nieuwe doorsneden 
kunnen maken met business intelligence-tools moe-
ten de relevantie verhogen. Tools die veel verder 
gaan dan de zaakgerichte oplossingen van nu en uit 
veel meer informatie putten. De integratie van de 
informatievoorziening over alle kanalen gaat van 
belang worden. De informatieconsument kiest een 
kanaal en wil niet lastig gevallen worden met de 
techniek aan de achterkant. Dat is aan het bedrijf. 
Archiefzaken en bestendige vastlegging vindt hij 
of zij maar onzin. De opmerking ‘stuurt u maar 
een e-mail dan komt het goed’ zal tot het verleden 
gaan behoren. Moeizaam zoeken naar informatie 
behoort tot het verleden. Klanten die niet in korte 
tijd het gevraagde vinden gaan op zoek naar andere 
bronnen. Een keer niet de juiste informatie ontvan-
gen en hij is weg. 
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Introductie
Een betrouwbare toekomstvoorspelling met een 
horizon van tien jaar en in een veranderende tijd 
is haast onmogelijk. Mark Twain gaf al aan dat 
voorspellen moeilijk is als het om de toekomst 
gaat. Voor voorspellen moet je een grote geest zijn: 
Nostradamus, Aristoteles, dat soort grootheden. 
Of, om een actueel voorbeeld te noemen, Intel-
medeoprichter Gordon Moore. In 1965 voorspelde 
hij dat het aantal transistors op een chip elk jaar zou 
verdubbelen. In 1975 heeft hij deze voorspelling 
bijgesteld naar een verdubbeling in elke achttien 
maanden. Zijn voorspelling blijkt al bijna vijftig 
jaar juist te zijn. Dat is pas een voorspelling! Maar 
Nostradamus, Aristoles en Moore zijn grootheden, 
vrij van vrees voor de vrije ego-val. Geldt dat ook 
voor ons? We lopen natuurlijk altijd het risico dat 
één van onze voorspellingen onjuist blijkt te zijn. 
Deze verkeerde voorspelling kan over een paar 
jaar ineens verschijnen bij lezingen over trends en 
ontwikkelingen. Menig spreker gebruikt verkeerde 
voorspellingen om aan te tonen hoe ontwikkelin-
gen verkeerd kunnen worden gezien. ‘In 1970 voor-
spelde directeur X dat de markt voor pc’s slechts 
tien pc’s groot was’. Humor, ridiculiteit. En dan 
wordt onze nimmer uitgekomen voorspelling gepre-
senteerd. Hoongelach valt ons ten deel. Hoe kon-
den we dat destijds zo verkeerd hebben ingeschat? 
Voorspellen blijkt moeilijk en risicovol. Bovendien 
zijn er verschillende manieren van voorspellen.

Er zijn vier soorten voorspellers, die we hier kort 
bespreken. Als eerste de ‘post-rationaliseerders’. 

Feitelijk gezien voorspellen zij niet. Zij verklaren 
huidige ontwikkelingen op basis van uitspraken 
die zij in het verleden hebben gedaan. Uitspraken 
in de trant van: ‘in 1978 vertelde ik al dat alles zou 
convergeren en zie hier – vandaag – triple-play, het 
belangrijkste aspect in het convergerende telecom-
landschap. De convergentie is uitgekomen. I rest 
my case’. Wat de verwachting voor de komende tijd 
is, vertellen de post-rationaliseerders liever niet. 
Zij kijken wel uit, te complex en te onzeker. Een 
ander soort voorspellers zijn de ‘ik weet waar de 
wereld naar toegaat’-types, ‘de schot-hagel voor-
spellers’. Zij voorspellen alles wat los en vast zit: 
e-books, robots, business intelligence, cross-, multi-, 
social- en vele andere media. Maar ook draaien ze 
er hun hand niet voor om iets te voorspellen over de 
opkomst van China, Vietnam of Laos, de stijgende 
olieprijs, het Midden-Oosten, het milieu, de beurs 
of de wereldwijde sociaal-economische ontwikke-
lingen. Kortom, ‘panta rhei’, alles verandert en ik 
voorzie alles. Maar wat als je continu blijft stellen 
dat alles verandert en er inderdaad iets verandert 
zoals jij hebt voorspeld, ben je dan een goede 
voorspeller of heb je het in al die andere gevallen 
mis gehad? Een derde soort voorspellers zijn de 
upswing-voorspellers. Mensen die boeken schrijven 
op de upswing van een reeds bestaande hype om zo-
doende optimaal te kunnen meesurfen als de trend 
doorzet. En in vele gevallen zetten goed geobser-
veerde trends zich graag door. E-business kende er 
velen, maar ook Google, Skype, YouTube, Hyves en 
Amazon brachten menig goeroe voort. ‘The world 
is flat, we don’t need no logo in the long tail eco-
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moeten de ontwikkelingen in samenhang worden 
besproken, omdat er altijd kruisverbanden zijn 
tussen verschillende ontwikkelingen. Daarom be-
spreken we hier de strategische samenhang tussen 
verschillende ontwikkelingen in plaats van de losse 
ontwikkelingen.

Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het 
gebied van sociale media; deze kent al zoveel con-
cepten, trends en ontwikkelingen dat het leidt tot 
een immer uitdijend zonnestelsel van sociale me-
diaconcepten (Solis, 2010), zoals de onderstaande 
figuur weergeeft. Het is daardoor ondoenlijk die 
vele individuele concepten los te bespreken. Tevens 
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te bespreken. Tot besluit ronden we af met enkele 
concrete aanbevelingen en maatregelen. 

Ontwikkelingen
Digitale ontwikkelingen veranderen de wereld in 
een sneltreinvaart en bepalen de huidige informa-
tiemaatschappij. Rollen en functies van overheden, 
bedrijven, zorginstellingen, toezichthouders, mede-
werkers, processen, informatie en informatiedragers 
worden door de impact van deze ontwikkelingen 
aangepast of overbodig, of verschijnen in nieuwe 
vormen. In deze paragraaf beschrijven we trends 
en ontwikkelingen in het digitale domein, die re-
levant zijn in de huidige informatiemaatschappij. 
Verkenningen op de impact van technologische 
ontwikkelingen worden vaak uitgevoerd, zo heeft 
de Rabobank dat gedaan voor de mogelijkheden 
voor de financiële wereld (Erasmus, 2008), de 
Europese Commissie voor haar eigen beleid (Cave 
et al., 2009) en diverse andere partijen in meer 
generieke of specifieke zin (Derksen, Noordam & 
Van der Vlist, 2010; Van Moorsel, 2011; Centraal 
Bureau voor de Statistiek, 2011). Uit bovenstaande 
en een groot aantal andere bronnen zijn 89 trends 
en ontwikkelingen gedefinieerd, die voor de infor-
matiemaatschappij relevant zijn. De uiteindelijke 
set levert een breed scala aan trends en ontwikke-
lingen op verschillende niveaus op, in verschillende 
ontwikkelstadia en met een verschillende mate van 
relevantie. Deze set van 89 trends is in de onder-
staande tabel alfabetisch weergegeven. Van ieder 
in de tabel genoemde ontwikkeling de impact voor 
de maatschappij bespreken, is ondoenlijk en weinig 
relevant. Het feit dat al deze ontwikkelingen zich 
voordoen, in verschillende hevigheid en in onder-
linge samenhang betekent dat een duiding per indi-
viduele ontwikkeling weinig zinvol is. Bovendien is 
een dergelijk overzicht weinig relevant om als kader 
voor andere studies of beslissingen te dienen: het 
zou leiden tot niet-duurzame ad-hoc richtingen.

nomy’. Een golf  gemist of verkeerd ingeschat? Geen 
zorgen, de markt vergeet snel en er komt iedere keer 
weer een nieuwe golf. De laatste soort voorspellers 
zijn de ‘extrapoleerders’. Zij voorspellen de toe-
komst door de gebeurtenissen in het heden te verta-
len naar ontwikkelingen in de toekomst. Illustratief  
is de film ‘Modern Times’ van Charlie Chaplin uit 
1928. Chaplin speelt de rol van een werknemer in 
een volledig geïndustrialiseerd werkproces. Om nog 
meer winst te kunnen maken overweegt de directeur 
om de lunchtijd zo in te richten dat de werknemers 
gewoon door kunnen werken. Chaplin is het proef-
konijn en krijgt een compleet geïndustrialiseerde 
lunchmachine aangemeten. Het gaat vanzelfspre-
kend hilarisch fout, maar het bericht van Chaplin, 
absoluut een visionair, is duidelijk. Huidige trends 
en ontwikkelingen te ver doortrekken is ridicuul. 
Dat dit geen gedateerde wijsheid is, geeft de mis-
lukte e-business hype aan. Een mislukking die in het 
medialandschap nog steeds niet is verwerkt. Alles 
zou digitaal en online worden. En zoals media-
goeroe Negroponte al zei:

 ‘ The media is not the message’. 

Maar toch, de behoefte aan het orakel van de in-
formatiemaatschappij is groot. ‘Waar gaan we in 
het nieuwe jaar naar toe?’ Een zin uit het refrein 
van de klassieker van Wim Kan, maar net zo valide 
voor de informatiemaatschappij heden ten dage. 
Geert-Jan van Bussel daagde ons uit om een beeld 
te schetsen van de informatiemaatschappij in 2023 
op basis van geconstateerde onomkeerbare trends. 
We nemen deze uitdaging aan, op onze manier: 
vanuit een logisch denkraam. Allereerst brengen we 
diverse relevante digitale ontwikkelingen in kaart 
en clusteren we deze. Dit geeft een beeld van de 
huidige informatiemaatschappij, beschreven als een 
verzameling ontwikkelingen. Ontwikkelingen die 
we vanuit ons perspectief  en met onze achtergrond 
relevant achten. Daarna trachten we richting te ge-
ven door de impact op de informatiemaatschappij 
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in de huidige informatiemaatschappij gevat. Het 
gaat daarbij om de volgende drie clusters:
·  Groeiende digitalisering 
·  Verkleining kloof mens-computer 
·  Van speciality naar commodity 

Voor elk van de ontwikkelingen in bovenstaand 
overzicht, is in de literatuur gekeken naar de im-
pact en de samenhang met overige trends. Hieruit 
is een clustering opgesteld, waarin alle trends en 
ontwikkelingen samengepakt zijn in drie clusters. 
Daarmee hebben we de grote drie ontwikkelingen 

Groeiende digitalisering

Digitalisering, Web 2.0., 
Kennistechnologie/wiki’s, Tagging, 
Sharing, rss, Web 3.0 tools, 
Deep Wep, Intelligent agents 
worden slimmer, Personalisatie, 
Digital Rights Management, 
Metadatamanagement, Visualisatie, 
Workflowmanagement, Digitale 
Archivering, Digitale duurzaamheid, 
Video-on-Demand, Search, 
Federated search, Full text search, 
Information Extraction, Machine  
Learning, Content-adressed Storage  
Systems (cas)/ Direct Attached 
Storage (das), Contentmanagement-
systemen (cms), Intelligence Tools, 
Datawarehouses, Datamining, 
Integration of Data Warehousing 
and Data Mining, Data Analytics, 
Data Reduction and Quality 
Assessment, Clustering and 
Classification Methods, E-books, 
Information overload, Groeiende 
vraag naar internationale media, 
Groei van vergankelijkheid, Van 
aanbod naar vraag, Opkomst van 
‘gratis’, Cross- / multimedialiteit, 
Scheiding van content en drager, 
Sterke groei van digitale en 
connected tv’s, Meer mogelijkheden 
niches te exploiteren, Peer-to-peer, 
Streaming 

Verkleining kloof   
mens/computer

Cognitive computing, Cybernetics 
Social computing, Verweving van 
echte en virtuele omgevingen, 
Security and Identity theft, Privacy, 
Software keurmerken, Meer tools 
voor persoonlijke identificatie en 
authenticiteit, Human language 
technology, Rich interfaces, Tablets, 
E-readers, Social Television, 
Location-based Services, Gaming, 
Informele groepen, Adoptie van 
nieuwe technologie 

Van speciality 
naar commodity 

Open source, Service-Oriented 
Architecture (soa), Webservices, 
Open data, api’s, Mashups, Widgets, 
Application service providing (asp), 
Software as a Service
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Figuur 1 Ontwikkelingen op het gebied van sociale media 
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interactief  mediagebruik is per minuut meetbaar. 
Zo worden per minuut meer dan 600 video’s op 
YouTube geplaatst, meer dan 6.600 foto’s op Flickr, 
meer dan 98.000 tweets op Twitter en meer dan 
695.000 updates op Facebook (Go-gulf, 2011). In 
economische zin is steeds meer content voor consu-
menten gratis: informatie via Google, gratis kran-
ten in het openbaar vervoer, gratis professionele 
sites met vakinformatie en gratis nieuwswebsites. 
Daardoor is de basishouding van veel informatie-
consumenten dat veel, zo niet alle, informatie gratis 
zou moeten zijn (Anderson, 2009). Ook worden 
steeds meer media verrijkt met andere media (cross- 
en multimedialiteit) met als doel de oorspronkelijke 
content te verrijken en verbeteren, opdat de bood-
schap of het doel effectiever en efficiënter overkomt 
(Rose, 2011). Het aanbod wordt met personalisatie 
en visualisatie (infographics) meer op maat ge-
sneden. Met behulp van metadatamanagement, 
individualisatie van user interfaces en inzet van 
rss (Really Simple Syndication) wordt informatie 
vraaggerichter en intuïtiever. 

Trend 1.3 
Toename intelligente ondersteuning 
en geavanceerde search
 Met kennistechnologie, zoals in wiki’s, intranet-
ten, contentmanagementsystemen (cms), ken-
nisbanken, information retrieval-oplossingen en 
intelligent agents wordt kennis vergaren en -delen 
vergemakkelijkt. Ook (wetenschappelijk) onder-
zoek wordt slimmer ondersteund, met machine 
learning kan een computer op basis van grote 
hoeveelheden (statistische) gegevens zelf  verban-
den leggen en gevolgtrekkingen plegen (Chomsky, 
1957). Bekende voorbeelden van machine learning 
zijn experimenten rondom natuurlijke taalverwer-
king en schaakcomputers, maar ook praktische 
web 3.0 toepassingen op basis van taalkunde en 
logica, zoals het semantische web. De toename van 
intelligente ondersteuning komt aan de achterkant 
tot stand met de inzet van datawarehouses, data-
mining en data analytics (Agarwal & Tayal, 2009). 

ditionele Nederlandse content (Huibers, 2009). De 
digitale tv heeft een marktaandeel van 70% en 30% 
van de Nederlandse huishoudens beschikt over een 
connected TV (GfK, 2011). Met de hoge penetratie-
graad van breedbandaansluitingen in Nederland, 
de ontwikkeling van steeds betere zoektechnologie 
voor video en een verbeterd video-on-demand aan-
bod, staat de deur open voor het ontwikkelen van 
nieuwe informatiediensten rondom deze en andere 
schermen. Een digitale infrastructuur brengt gere-
duceerde kosten voor de distributie van content met 
zich mee. Hierdoor is exploitatie van niches sneller 
rendabel, zoals bijvoorbeeld een digitaal themaka-
naal op tv. Ook koopt de consument onder invloed 
van digitalisering de content steeds vaker los van het 
device en vindt de opslag en beschikbaarheid van 
digitale media steeds vaker haar weg via cloud com-
puting (zoals het opslaan en delen van bestanden 
via DropBox of de iCloud van Apple) respectieve-
lijk streaming (zoals muziek luisteren via Spotify). 
Deze scheiding van content, drager en opslagplaats 
gaat gepaard met mobilisering en lokalisering van 
mediagebruik. De digitalisering leidt behalve tot 
meer mediagebruik ook tot information overload. 

Trend 1.2 
Toename van participatie en 
interactie rondom een rijker, 
maar veelal gratis media-aanbod
 Met de komst van Web 2.0 toepassingen kregen 
informatiegebruikers talloze nieuwe mogelijkhe-
den rondom communiceren, creëren en netwerken 
(Tapscott, Williams 2006). Deze toepassingen 
ontwikkelen zich verder door sociale media, user 
generated content en crowdsourcing. Met behulp van 
tagging dragen informatiegebruikers zelf  bij aan de 
koppeling van trefwoorden aan digitale bronnen en 
met behulp van liking of  peer-to-peer sharing via 
torrents maken zij dit kenbaar en/of beschikbaar in 
hun omgeving (Shirky, 2008). Deze eigen bijdrage 
van gebruikers wordt versterkt met de doorontwik-
keling van geautomatiseerde ordenings- en clas-
sificatiemethoden. De toename van participatief  en 
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bercriminaliteit. Deze vertragende ontwikkelingen 
maken inzichtelijk hoe groot de afhankelijkheid is 
en daarmee het risico en de impact van storingen 
of corruptie van data. Het is lastig om grote hoe-
veelheden informatie te beheren en te beschermen, 
omdat systemen voor grote hoeveelheden data 
complexer worden naarmate er meer data worden 
beheerd. Daarnaast zullen door de explosie van 
informatie en de fragmentatie die daarmee gepaard 
gaat (nieuwe) juridische discussies ontstaan over 
auteursrecht en eigenaarschap. In dit cluster vallen 
verschillende ontwikkelingen die te maken hebben 
met de groeiende hoeveelheid data.

Trend 1.1 
Explosieve groei van mediagebruik 
als gevolg van digitalisering. 
 Door de toegenomen digitalisering van bestaand 
materiaal en groei in digitale productie van nieuw 
materiaal is het mediagebruik explosief  gegroeid 
(Negroponte, 1995). Welke digitale informatie de 
gebruiker waar en wanneer gebruikt bepaalt hij of 
zij zelf. Het gebruik van informatie heeft zich van 
aanbod- naar vraaggericht ontwikkeld. Het op gro-
te schaal digitaliseren van content (tekst, beeld, au-
dio en video) wordt door zowel technologiepartijen 
als Google (Nieuwstadt, 2010), mediaproducenten- 
en distributeurs (zoals bibliotheken) uitgevoerd en 
de kwaliteit verbetert terwijl de kosten afnemen. 
Het toenemend gebruik van e-readers en de con-
sumptie van open en beveiligde e-books illustreren 
de groei van mediagebruik (Van Moorsel, 2011). 
Deze explosieve groei wordt gefaciliteerd door 
digitale content, door nieuwe devices (e-readers, 
tablets en smartphones) en door dominante en nog 
in ontwikkeling zijnde formats (e-books en media-
standaarden voor beeld, audio en video). Vanuit 
digitalisering ontstaat een grotere toegankelijkheid 
van informatie wereldwijd. En met realtime en 
speech-to-speech vertaling van anderstalige infor-
matie wordt die informatie eveneens toegankelijker. 
Het gevolg is dat meer informatieconsumenten toe-
gang hebben tot internationale content naast de tra-

Onderstaande tabel geeft dezelfde ontwikkelingen 
weer als aan het begin van deze bijdrage, maar nu 
ingedeelde naar de drie genoemde trendclusters.

In onderstaande paragrafen worden deze drie 
trend-clusters uitgewerkt, waarbij de individuele 
trends om de leesbaarheid te vergroten worden be-
handeld op basis van samenhangende deeltrends in 
plaats van elke individuele trend.

Trendcluster 1 
Groeiende digitalisering
 De informatiemaatschappij omvat een breed 
terrein, van digitalisering van analoge informatie 
(wat ten grondslag ligt aan de mogelijkheden van 
e-books) tot en met het intelligent beheren en explo-
reren van grote hoeveelheden publieke (open) en 
private data. Er komt massaal informatie voor eind-
gebruikers beschikbaar, gegeven de groei van het 
aantal online bronnen, het aantal mobiele applica-
ties en de toenemende beschikbaarheid van digitale 
media. Deze groei versterkt de behoefte aan filte-
ring. Deze komt onder andere tot stand in een vorm 
van ‘het intelligente web’ dat in toenemende mate 
suggesties en aanbevelingen doet – schijnbaar ‘als 
vanzelf ’ – en zo bijdraagt aan het leren en onder-
zoeken door informatiegebruikers. Eindgebruikers 
worden op die manier in staat gesteld om op grote 
schaal informatie met elkaar te delen. Sociale media 
vervullen hierin een faciliterende en selecterende 
rol. De versnellers van deze trend hebben vooral te 
maken met de mogelijkheden om analoog materiaal 
om te zetten naar digitaal, of door de groeiende 
eenvoud van het genereren van born digital-ma-
teriaal. In de zakelijke context wordt bijna louter 
met digitale materialen gewerkt. Gebruikers zijn 
in toenemende mate bekend met zowel devices die 
digitaal materiaal kunnen tonen en verwerken als 
kantoortoepassingen waarin documentbeheer vol-
ledig is geautomatiseerd. Dit versnelt het adaptatie-
proces. Vertragers zijn de (relatieve) kwetsbaarheid 
van digitaal materiaal, de hoeveelheid (waardoor 
bepaling van relevantie lastiger wordt) en de cy-
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gen) en ict met menselijke kennis en kunde te ver-
rijken zijn grote efficiëntieverbeteringen haalbaar. 
Daarnaast is een toename van de interactie tussen 
mens en computer een ogenschijnlijke noodzake-
lijkheid, omdat grote hoeveelheden data niet meer 
door mensen of computers alleen kunnen worden 
verwerkt en geduid. Reden tot zorg en waakzaam-
heid is er voor de overheid op het gebied van de 
bescherming van privacy van burgers in een digitale 
omgeving. De ontwikkelingen in dit trendcluster 
zorgen er voor dat het gebruik van digitale mid-
delen en toepassingen steeds meer in het dagelijkse 
leven verweven worden.

Trend 2.1 
Meer verweving tussen mens en machine
 Mens en computer worden steeds afhankelijker 
van elkaar. Een eerste aspect is dat van social com-
puting. Hiermee wordt gedoeld op het ondersteu-
nen van berekeningen die door een groep mensen 
worden uitgevoerd. De collectieve activiteiten van 
mensen helpen op deze wijze bij het vergaren en or-
ganiseren van kennis. Hierdoor ontstaat een zekere 
verwevenheid tussen echte en virtuele werelden. 
Deze trend omvat vele ontwikkelingen van online 
sociale netwerken als Facebook en Google+, vir-
tuele werelden zoals World of Warcraft en Habbo 
Hotel tot augmented reality zoals applicaties die 
met Layar worden ontwikkeld. Steeds vaker dringt 
de technologie door in ons dagelijks sociale leven en 
ontstaat er convergentie tussen mens en machines 
(Erickson et al., 2011). Technische vernieuwing 
richt zich ook op het vermogen van computers 
om het menselijke brein te simuleren of functies 
daarvan te modelleren. Hoewel de technologie in 
zijn kinderschoenen staat, is de verwachting dat 
het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van ons 
brein met modelleren in computersystemen kan 
worden toegepast. Cybernetics sluit daar op aan als 
wetenschap die zich bezighoudt met communicatie 
binnen biologische en mechanische systemen (ieee, 
2011). Deelgebieden als systeemkunde en meet- en 
regeltechniek profiteren hiervan en mogelijk leidt 

Menselijke en ICT-activiteiten komen steeds vaker 
samen en daarmee wordt de wederzijdse afhanke-
lijkheid groter. Een belangrijk kenmerk van deze 
ontwikkeling is het gemak waarmee activiteiten 
van computers en mensen uitwisselbaar worden en 
moeiteloos in elkaar over gaan. In deze paragraaf 
gaan we in op de verkleining van de kloof tussen 
mens en computer en vatten we deze trend onder 
de noemer mens-machine-interactie (mmi). Door 
menselijke elementen in ict te integreren, worden 
systemen in staat gesteld beslissingen te nemen die 
voorheen slechts met menselijke interventies kon-
den plaatsvinden. Dit kan naast tijdsbesparing ook 
betere beslissingen opleveren. Op basis van grote 
hoeveelheden data worden menselijke voorkeuren 
opgesteld aan de hand waarvan geautomatiseerde 
systemen beslissingen kunnen voorspellen. Zo 
wordt ict menselijker, ook omdat interfaces van 
computers gebruikersvriendelijker worden en zo-
doende door een grotere groep mensen kan worden 
bediend. Tegelijkertijd wordt computertechnologie 
steeds vaker ingezet in het fysieke domein van het 
menselijk handelen. Computers nemen daarmee 
taken over die voorheen slechts fysiek door mensen 
konden worden uitgevoerd. Een belangrijke drijf-
veer is de hoeveelheid menselijke gegevens die door 
de huidige computers kunnen worden geïnterpre-
teerd, geanalyseerd en toegepast. Omdat mensen 
steeds meer online zijn, worden voorkeuren beter 
zichtbaar, op basis waarvan systemen beter worden 
ondersteund. De opkomst van nanotechnologie, 
betere sensoren en embedded software zorgen er-
voor dat deze interactie tussen mens en computer 
steeds eenvoudiger en op steeds meer verschillende 
plekken plaatsvindt en daarmee als geheel versnelt. 

Een barrière voor verdere toekomstige ontwik-
kelingen, is de vooralsnog kritische houding van 
burgers en overheid ten opzichte van inmen-
ging van technologie in het menselijke domein. 
Privacyoverwegingen en vertrouwen in technologie 
spelen hierin een belangrijke rol. Door menselijke 
handelingen met ict te ondersteunen (of te vervan-

‘You ain’t seen nothing yet’

Digitale Duurzaamheid, 2010). Met de toenemende 
invloed van cms wordt digitale archivering steeds 
beter in termen van bewaar- en zoekfuncties. Zowel 
content-adressed storage (cas) als direct attached 
storage (das) systemen hebben betrekking op het 
bewaren van gegevens. cas ontwikkelt zich naar 
een alternatief  voor traditionele opslagsystemen 
en das is een techniek waarmee nog effectiever 
grote hoeveelheden data kunnen worden beheerd. 
Hoewel vaak anders gedacht, neemt met de di-
gitalisering ook de vergankelijkheid (Nationale 
Coalitie Digitale Duurzaamheid, 2010) van data 
toe. Content is niet tot in de eeuwigheid op dezelfde 
manier te raadplegen (bijvoorbeeld door verdwe-
nen programma’s of formaten), wat betekent dat 
ooit gevonden content steeds minder vaak gegaran-
deerd opnieuw en in dezelfde vorm gevonden kan 
worden. De opkomst van allerlei caching (Meyer, 
Thomas, & Schroeder, 2011) oplossingen is hierop 
een reactie, waarbij er van digitale content verschil-
lende kopieën worden gemaakt op verschillende 
momenten in de tijd.

Trendcluster 2 
Verkleining kloof mens-computer
 Oorspronkelijk is de computer een apparaat dat 
mensen gebruiken voor specifieke taken, zoals het 
ordenen van informatie (het Franse woord voor 
computer is uit deze specifiek taak afgeleid: un 
ordinateur). De bediening van deze computer is de-
cennialang voorbehouden geweest aan specialisten 
of specifieke (zakelijke) toepassingen. Dit beeld is 
het afgelopen decennium onherkenbaar veranderd. 
Met de sterke opkomst van de personal computer 
en ontwikkeling van internet sinds de jaren ’90 van 
de vorige eeuw, zijn de toepassingsmogelijkheden 
sterk gegroeid en is het bedienen van een computer 
sterk vereenvoudigd. Met de komst van de mobiele 
telefoon met internettoegang (smartphone) en na-
nocomputers sinds de eerste jaren van deze eeuw, 
zijn de toepassingsmogelijkheden verder toegeno-
men en is het bedienen van een computer soms niet 
eens meer nodig. 

In reactie op de explosieve groei van informatie en 
de versnippering van content via allerlei kanalen 
ontstaan steeds geavanceerdere zoektechnologieën, 
die ook in staat zijn om complexe internetpagina’s 
te doorzoeken (deep web) (Wright, 2009) en intel-
ligence tools. Omdat webpagina’s vaker gebaseerd 
zijn op onderliggende databases in plaats van op 
een collectie statische pagina’s (html) worden in-
formatiestructuren complexer. Met het toepassen 
van relationele databases en ontwikkeling middels 
hypertext preprocessor (php) of Extensible Markup 
Language (xml) wordt deze complexiteit overwon-
nen. Dit leidt tot toenemende zoekfunctionaliteit 
en andere opvattingen over archivering en beheer 
van informatie. Onder de noemer federated search 
of  distributed information retrieval (Wu & Crestani, 
2003) worden zoektechnologieën ingezet, die op-
drachten zelf  doorzetten naar andere machines. 
Op basis van full text search kunnen gebruikers zelf  
zoeken op onderdelen van teksten, onafhankelijk 
van waar deze in de te doorzoeken bronnen staan, 
in tegenstelling tot zoeken via classificaties en 
taxonomieën. Met information extraction kunnen 
applicaties teksten begrijpen en gestructureerde 
informatie uit de teksten destilleren (Andersen et 
al., 1992). Deze worden met intelligence tools op 
meerdere manieren beschikbaar gemaakt, van 
tekst en beeld tot spreadsheet, big data en digitaal 
dashboard. 

Trend 1.4 
Opkomst digital rights management 
en digitale duurzaamheid
 In de informatiemaatschappij verandert niet 
alleen het mediagebruik maar ook de mediaproduc-
tie. Met de explosieve toename van een toegankelijk 
digitaal media-aanbod, neemt het risico van pira-
terij of het schenden van auteursrechten toe. De 
opkomst van digital rights management (drm) sluit 
hier op aan (Rosenblatt et al., 2002). Behalve meer 
aandacht voor het beschermen van auteursrechten, 
is er ook sprake van een grotere zorgvuldigheid 
rondom digitale duurzaamheid (Nationale Coalitie 
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sneller omarmen en de oude versneld loslaten of 
blijvend negeren (Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2007). Voorlopers zijn uiteraard veel vaker in het 
bezit van diverse vormen van nieuwe media dan de 
volgers, maar dat betekent niet dat zij op alle ter-
reinen de oude media ingeruild hebben. Verschillen 
in mediagebruik tussen voorlopers en volgers zitten 
niet zozeer in de omvang van het totale mediatijd-
budget, maar in de benutting van de verschillende 
opties. Voorlopers combineren vaak het gebruik 
van oude en nieuwe media, de diversiteit van hun 
mediagebruik is veel groter dan die van de achter-
blijvers. De interactie tussen mensen verloopt door 
de ontwikkelingen op het gebied van mens-machine 
interactie via meerdere kanalen. Met online kanalen 
kunnen mensen op steeds meer manieren sociale 
banden aangaan, die niet noodzakelijk gerelateerd 
zijn aan de directe woonomgeving. In de infor-
matiemaatschappij lijken kleinschalige, losse en 
informele verbanden steeds belangrijker te worden 
en raakt de sociale cohesie mindere geografisch 
georiënteerd. 

Trend 2.4 
Nieuwe eisen aan veiligheid en privacy 
 Ook wat betreft de criminaliteit ontstaat nieuwe 
interactie tussen de digitale en de fysieke omgeving. 
Het meest in het oog springende aspect is cybercri-
me, zoals phishing en identiteitsdiefstal. Alleen ibm 
monitorde in 2010 al 13 miljard dagelijkse digitale 
aanvallen voor de 4.000 klanten waarvoor ibm de 
digitale veiligheid beheert (ibm, 2010). De parallel 
met de fysieke wereld is overduidelijk: waar oplich-
ters op straat of door langs huizen te gaan mensen 
geld of pincodes proberen te ontfutselen, gebeurt 
dit via phishing op internet. Identiteitsdiefstal be-
treft niet alleen gegevens om aan geld te komen, 
maar heeft ook betrekking op diefstal van online 
profielen. Nu er steeds makkelijker allerlei infor-
matie over gebruikers kan worden verzameld speelt 
privacy een belangrijkere rol in het digitale domein 
(Huibers & Wielaard, 2006). Privacy heeft betrek-
king op de mogelijkheid om als gebruiker zelf  te 

De gaming-industrie was in 2010 in totaal 105 mil-
jard dollar waard, waaraan online gaming bedrijven 
8 miljard bijdroegen (Heydon, 2011). Gaming 
wordt main stream, waarbij interactie en participa-
tie op grote schaal dankzij online toegang plaats-
vindt. Een aparte trend daarbij is de mogelijkheid 
tot serious gaming waardoor ook toepassingen in 
het onderwijs ontstaan. Andere innovaties met 
betrekking tot games zijn vernieuwende designs, 
3D-mogelijkheden, virtuele werelden en interac-
tieve bediening. 

Trend 2.3  
Adoptiesnelheid verschilt tussen 
gebruikers en interactie via 
meerdere kanalen 
 De gebruiker merkt veel van de ontwikkeling op 
het gebied van mens-machine interactie. Allereerst 
blijkt dat de adoptie van nieuwe technologieën in 
dit verband steeds sneller gaat, denk bijvoorbeeld 
aan het succes van tabletcomputing, met de iPad 
van Apple als meest in het oog springende manifes-
tatie. Wereldwijd zijn er in de eerste tachtig dagen 
na de lancering 3 miljoen apparaten verkocht en 
daarna ongeveer meer dan 4 miljoen per kwartaal 
en deze explosieve groei zet zich (voorlopig nog) 
door. Dat betekent dat de iPad het snelst omarmde 
apparaat ooit is, nog succesvoller dan de introduc-
tie van de mobiele telefoon, iPod of DVD-speler 
(Melloy). Dit zegt veel over het groeiende gemak 
waarmee touchscreen apparaten door gebruikers 
worden geaccepteerd. Niettemin is de adoptie van 
nieuwe apparaten met modernere interfaces een 
proces dat doorgaans volgens de vaste volgorde 
van voorlopers, volgers en achterblijvers verloopt. 
Daarmee komt een ander aspect aan het licht, 
namelijk dat ondanks de successen van bepaalde 
interfaces er verschillen blijven bestaan tussen ge-
bruikersgroepen van nieuwe technologie. Vooral 
tussen jongeren en ouderen zijn er grote verschillen 
in mediagebruik (Loos, 2010). Oudere generaties 
geven hun bestaande gebruikspatronen niet snel 
op, terwijl jongere generaties de nieuwe media veel 

‘You ain’t seen nothing yet’

generaties zoeksystemen in staat zijn om direct het 
juiste antwoord op een vraag te geven. Interfaces 
die een rijk palet aan bedieningsmogelijkheden 
kennen worden als rich interfaces aangeduid. 
Computers kunnen bijvoorbeeld worden bestuurd 
door arm- en handbewegingen of spraakinstructies. 
Een bijzondere discipline in dit verband is tactile 
communication, waarbij lichaamsbewegingen via 
het internet kunnen worden gecommuniceerd naar 
apparaten elders. Zo zal het mogelijk worden om 
een fysiek object (als een autostuur) op afstand te 
bewegen, of medische ingrepen op afstand uit te 
voeren. Onlangs demonstreerde een laboratorium 
voor elektrocommunicatie in Japan een apparaat 
waarmee interactie kan plaatsvinden met een 
partner op afstand (DigInfo). Ook zal in de nabije 
toekomst steeds meer typisch menselijke interactie 
en dienstverlening door sociale robots ingevuld 
gaan worden. Juist deze robots kunnen gezien bo-
venstaande ontwikkelingen uitstekend met mensen 
communiceren en daarbij ongekend efficiënt wer-
ken. In dat kader zijn er in Zuidoost-Azië al robots 
die mensen helpen de weg te vinden in grote gebou-
wen en de bezoekers daarbij voorgaan.

Een andere vorm van interfaceontwikkeling zien 
we terug bij tabletcomputers. Deze kennen in de 
basis niet meerdere interfaces, maar slechts één: 
het aanraakscherm. De verkoop van tablets (voor-
namelijk de iPad) groeit explosief  in Nederland 
(Schoemaker, 2011). Met een multi-touchscreen, de 
grafische mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid 
biedt het apparaat een natuurlijke interactie met de 
gebruiker. Deze ontwikkelingen leiden er toe dat 
het lezen (dat eeuwenlang gebeurde aan de hand 
van een fysieke drager zonder interactiemogelijk-
heden) ook gebeurt via apparaten met meerdere 
functionaliteiten. Dankzij de opkomst van e-ink 
technologie en e-readers (Johnson, 2009) beginnen 
de barrières voor langdurig en intensief  digitaal 
lezen langzaam weg te vallen. Naarmate de tech-
nologie zich verder ontwikkelt zullen de verschillen 
tussen fysiek en digitaal lezen kleiner worden. 

het op termijn tot een bepaald niveau van kunstma-
tige intelligentie. Brain computing is veruit de meest 
experimentele vorm hiervan en maakt het in prin-
cipe mogelijk dat apparaten worden bediend met 
signalen die worden opgevangen uit de hersenen 
(Tamburrini, 2009; Nijholt & Tan, 2008). Het feit 
dat sensoren steeds kleiner en gevoeliger worden 
maakt het mogelijk om in biologische vormen te 
integreren. Zo kan bijvoorbeeld automatisch de 
gezondheid van een patiënt worden gemeten en de 
medicatie daarop worden aangepast. Ook worden 
computers en telefoons steeds ‘slimmer’ ten aanzien 
van de eigen geografische positie. Daarmee kunnen 
zij beter inspelen op omgevingsspecifieke omstan-
digheden (location-based services) (Gaywood). 

Trend 2.2 
Talrijke nieuwe interfaces
 Interfaces worden gebruikersvriendelijker en zijn 
steeds intuïtiever te bedienen. Dit kan gebeuren 
door een aanpassing van ‘klassieke’ interfaces die 
door bestudering van mens-machine interactie 
meer doordacht zijn vormgegeven, of door gebruik 
te maken van touchscreens, spraakinstructie en 
hand- of armbewegingen. De ontwikkelingen op 
dit vlak vinden voor het merendeel plaats bij grote 
softwareontwikkelaars en aan academische instel-
lingen met onderzoeksgebieden rondom user-cen-
tered design, usability development en human media 
interaction. 

De technologie waarmee computers beter inzicht 
en begrip hebben van de menselijke taal is al sinds 
de jaren zestig van de vorige eeuw in ontwikkeling 
(Chomsky, 1957). Computers zijn daardoor steeds 
beter in staat om vragen of zoekopdrachten te 
begrijpen, waardoor interactie tussen mens en com-
puter steeds natuurlijker verloopt. Een voorbeeld 
hiervan is spraakgestuurde bediening in auto’s. 
Een stap verder gaat het automatisch interpreteren 
van vragen aan zoeksystemen: waar de huidige 
zoeksystemen zelfstandige naamwoorden proberen 
te koppelen aan een digitale bron, zullen volgende 
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In combinatie met deze ontwikkelingen is ook de 
opkomst van open data relevant (Murray-Rust, 
2008). Goedkope opslag en verspreiding van data 
zorgt ervoor dat instanties (zoals overheden, on-
derzoeksinstellingen of bedrijven) hun data vaker 
vrijelijk ter beschikking kunnen stellen zonder 
de restricties van copyright, patenten of andere 
beperkingen. Deze data kunnen vervolgens weer 
gemakkelijk worden verzameld, gecombineerd en 
geïntegreerd in nieuwe toepassingen. 

Tot slot is er een sterke groei van widgets waar te 
nemen (Sire, 2009). Deze kleine applicaties voeren 
eenvoudige en veelvoorkomende taken uit en geven 
snel toegang tot veelgevraagde informatie. Online 
websites passen in toenemende mate social media 
widgets toe, zoals micro-blogging, bookmarking en 
fotodeling, om het linken te bevorderen en lezers 
vast te houden. Ook worden ze veel gebruikt om 
gebruikersdata te verzamelen en online advertenties 
te managen (Boulder County Business Report, 
2011). 

Trend 3.3 
Software as a service maakt rekenkracht en 
geheugencapaciteit beschikbaar naar wens
 Het uitbesteden van gestandaardiseerde appli-
caties en het management daarvan bij externe par-
tijen, die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en 
de permanente beschikbaarheid, komt vaker voor 
en valt samen met de bredere beschikbaarheid van 
ICT-diensten (Derksen, Noordam, & van der Vlist, 
2009). Voorheen was het gebruikelijk dat software 
voor tekstverwerken en spreadsheets op de eigen 
personal computer geïnstalleerd moesten worden. 
Software en documenten bevinden zich vandaag de 
dag echter meer en meer op externe servers die als 
online dienst worden aangeboden, ook wel bekend 
als software as a service (SaaS) (Gartner, 2011). De 
SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud 
en beheer, de gebruiker hoeft de software niet aan 
te schaffen maar betaalt voor de toegang naar 
gelang van gebruik. Het is een nieuwe vorm van 

duur. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat ge-
bruikers minder gebonden zullen zijn aan software-
licenties van commerciële aanbieders en praktisch 
alleen toegang tot het internet nodig hebben om 
toepassingen te bouwen (Raymond, 2001).

Trend 3.2 
Breed beschikbare toepassingen 
door modulering en applicatie-integratie
 Door web-based werken ontstaat een vraagstuk 
over de integratie van de diverse gedistribueerde 
software en het beheer van software over diverse 
platformen, standaarden en applicaties. Daardoor 
wordt de richting van de architectuur die lange 
tijd bepaald werd door het client-server concept 
steeds meer vervangen door service oriented archi-
tectures (soa) (Tech Target & Forrester Research, 
2010). Hierdoor kunnen verschillende systemen, 
applicaties en services als dienstgerichte elementen 
samenwerken. De groei van web services hebben 
soa een enorme duw in de rug gegeven (Tech Target 
& Forrester Research, 2010). Zij ondersteunen het 
(her)gebruik van functionaliteit en data van ap-
plicaties of brokken code ongeacht de specifieke 
eigenschappen van de technische omgeving. Door 
de toepassing van webservices zijn nieuwe real-time 
diensten zoals authenticatie, sales en facturering 
mogelijk. Betere application programming interfaces 
(api’s) maken het makkelijker een programma te 
ontwikkelen. Zij leveren de componenten zonder 
dat de programmeur alle details van de functiona-
liteit hoeft te kennen. Deze componenten worden 
vervolgens gecombineerd tot een nieuw program-
ma. Het is steeds gebruikelijker dat ook websites 
over een publieke open api beschikken (Derksen, 
Noordam, & van der Vlist, 2009). Door een derge-
lijke api beschikbaar te stellen is het mogelijk om 
een mashup te maken. Mashups zijn diensten die 
bijna naadloos content van verschillende bronnen 
combineren en integreren, zoals een combinatie van 
kaarten van Google Maps met de foto's van Flickr. 

‘You ain’t seen nothing yet’

Zo kreeg bijvoorbeeld ‘HackdeOverheid’, een plat-
form voor mashups met overheidsdata, in 2010 een 
subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers 
(Stimuleringsfonds voor de Pers, 2010). Ook kan 
verwacht worden dat de sociale acceptatie van in-
ternetdiensten toeneemt nu de consument bekender 
is geworden met de ontwikkeling van diensten als 
Hyves, Facebook, Google Apps, Gmail, Spotify en 
YouTube. Aan de andere kant zijn mogelijke barriè-
res te voorzien indien openheid en democratisering 
van internetdiensten omslaat in de richting van een 
meer gecontroleerde en commercieel gedomineerde 
technologische context. Wanneer de complexiteit 
toeneemt en controle afneemt zullen er meer zorgen 
ontstaan over de veiligheid, privacy en betrouw-
baarheid van ICT-diensten bij gebruikers en over-
heden. Een belangrijk risico is de afhankelijkheid 
van technologie in de samenleving, door de verwe-
venheid van toepassingen is de impact van fouten 
of storingen groter geworden.

De ontwikkelingen in dit trendcluster zorgen er 
voor dat vrij complexe digitale ontwikkelingen met 
een groeiend tempo op eenvoudige wijze voor grote 
groepen beschikbaar worden.

Trend 3.1 
Opkomst van open source
 Jarenlang is de IT-markt gedomineerd door 
enkele partijen die met succes hun software-code 
beschermden. Onder invloed van open en gratis 
beschikbare besturingssystemen als Linux is een 
sterke ontwikkeling (Forrester Research, 2009) 
ingezet waarbij de broncode van de software niet 
geheim is, maar publiek bezit. Dit maakt het mo-
gelijk dat veel programmeurs gezamenlijk werken 
aan de ontwikkeling van een besturingssysteem 
of een softwaretoepassing. Wanneer de broncode 
niet wordt gedeeld, wordt er steeds vaker software 
aangeboden als freeware. Vaak is de instapversie 
van deze software gratis te gebruiken en wordt 
een doorgaans bescheiden bijdrage gevraagd voor 
versies met uitgebreidere mogelijkheden of langere 

bepalen wie welke informatie krijgt en met welk 
doeleinde. In een wereld waarin sprake is van con-
vergentie tussen mens en machine, neemt het be-
lang hiervan toe. Aan het gebruik van programma’s 
en applicaties worden immers uitgebreide voor-
waarden gesteld, waarvan gebruikers onvoldoende 
kennisnemen. 

Trendcluster 3 
Van speciality naar commodity
 Voor het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe 
toepassingen is steeds minder geavanceerde ken-
nis, tijd en geld nodig. Online zijn er tal van stan-
daarden en open data kan relatief  gemakkelijk 
worden gecombineerd tot nieuwe toepassingen. 
ICT-leveranciers passen hier hun aanbod op aan 
en gaan steeds meer werken vanuit een service-
georiënteerd model. Hierdoor is het voor gebrui-
kers niet meer noodzakelijk zelf  in bezit te zijn van 
de infrastructuur, het verbonden apparaat of de 
software. De betreffende toepassing kan eenvoudig 
worden afgenomen als een dienst op internet, onder 
andere door de opkomst van cloud computing. De 
capaciteit van technologieën, zoals rekenkracht 
van processoren en opslagcapaciteit van geheugen, 
is dusdanig toegenomen dat deze steeds meer als 
standaardvoorziening beschikbaar komt. Dit staat 
bekend als utility computing. Toegang tot internet 
met al haar mogelijkheden is voor gebruikers even 
normaal als water uit de kraan. Hieronder valt ook 
het principe van anytime, anywhere, anyhow dat 
wordt gefaciliteerd door mobiele apparaten die al-
tijd verbonden zijn met het internet. 

De aspecten die deze trend positief  beïnvloeden 
(versnellers) zijn onder meer de technologische 
voortgang op het gebied van rekenkracht en op-
slagcapaciteit en de daarmee samenhangende 
wens tot standaardisatie. Aangezien technologie 
daarbij ook snel goedkoper wordt (Kurzweil), 
verbreedt dit de beschikbaarheid en de toepas-
singsmogelijkheden. De maatschappelijke wens tot 
open source en open data versterkt dit nog verder. 
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Verkleining kloof  
mens/computer

Van speciality 
naar commodity

Groeiende digitalisering

Samenvatting

¶ De manier waarop 
mensen met computers 
omgaan wordt steeds 
natuurlijker.
¶ Meer afstemming 
op de belevingswereld 
van de mens dan de 
programmeerconcepten 
van de computer.
¶ Mensen worden vaker 
beschouwd als onderdeel 
van een systeem en niet 
alleen als eindgebruiker.

¶ Digitale oplossingen 
worden gemeengoed.
¶ Doorbouwen op 
bestaande componenten 
of data.
¶ Eenvoudiger 
om nieuwe digitale 
oplossingen te creëren.

¶ Steeds meer 
content komt digitaal 
beschikbaar, zowel oude 
content die gedigitaliseerd 
wordt als nieuwe content 
die al digitaal is. 
¶ Al deze data 
worden steeds slimmer 
beheerd, doorzocht en 
gepersonaliseerd.

Versnellers

¶ Steeds meer gebruikers 
van digitale oplossingen.
¶ Groeiende vraag naar 
efficiency verhogende 
maatregelen en systemen.

¶ Standaardisatie 
van oplossingen en 
dataformaten.
¶ Groei van beschikbare 
rekenkracht en 
opslagcapaciteit.
¶ Groei van open source 
software.

¶ Goede en goedkope 
digitalisatietechnologie.
¶ Groeiende acceptatie 
van gebruik van digitale 
content.
¶ Groei in gebruik van 
devices die ontworpen 
zijn voor digitale content.

Vertragers

¶ Ethische vraagstukken 
over de integratie van 
mens en machine.
¶ Privacyvraagstukken 
over de informatie die 
systemen verzamelen over 
menselijke gedragingen.

¶ Spanningsveld tussen 
commerciële verdiensten 
en open standaarden.
¶ Geen duidelijke 
garanties op digitale 
oplossingen die door 
communities zijn 
gecreëerd.

¶ Groeiende 
afhankelijkheid van 
beschikbaarheid digitale 
oplossingen.
¶ Groei in bedreiging 
door cybercriminaliteit.
¶ Gedeelte van 
technologische 
oplossingen is niet 
schaalbaar voor grote 
hoeveelheden data.
¶ Onduidelijkheid over 
(auteurs)recht in het 
digitale domein.

‘You ain’t seen nothing yet’

Samenvatting van deze trendclusters
 In de onderstaande tabel zijn de drie trendclus-
ters kort samengevat, samen met de respectievelijke 
versnellers en vertragers.

De toekomst van de 
informatiemaatschappij:  
drie mogelijkheden
We hebben digitale ontwikkelingen besproken aan 
de hand van drie trendclusters. Deze trendclusters 
zijn algemeen van toepassing en hebben in verschil-
lende mate invloed op de wereld om ons heen. Het 
is echter niet duidelijk in welke context dat zal ge-
beuren; bovendien zijn er vele factoren die bepalen 
in welke mate een trend doorzet, zoals de maat-
schappelijke impact, de adoptie door gebruikers, 
de mogelijkheden voor rendabele businessmodellen, 
etc. We hebben hiervoor beschreven dat voorspel-
len een hachelijke zaak is. Daarom zullen we drie 
mogelijkheden noemen voor de toekomst van de 
informatiemaatschappij, wederom op onze manier: 
modelmatig beredeneerd.

Op basis van literatuuronderzoek (Rockefeller 
Foundation & Global Business Network, 2010; 
World Economic Forum, 2007; Fujitsu, 2010; 
Zittrain, 2008; Cave, Marsden & Simmons, 2008; 
Hughes & Johnston 2005) zijn uit een lijst met mo-
gelijke onzekerheden, twee kritieke onzekerheden 
geselecteerd. Op basis van de overlap en relevante 
onderdelen van de genoemde bronnen, wordt er 
voor deze bijdrage gebruik gemaakt van twee di-
mensies: 1) de mate van openheid van technologie 
en 2) de mate van overheidsregie. Deze zijn voor 
de informatiemaatschappij de meest relevante 
dimensies (zoals voor een commerciële instelling 
het financiële rendement van een technologische 
ontwikkeling een relevante dimensie zou zijn). 
Rondom technologie is de belangrijkste onzeker-
heid in hoeverre zij een open of gesloten karakter 
zal kennen. Aan het ene eind van het spectrum is de 
technologie compleet open. In dat geval kan de ge-
bruiker min of meer moeiteloos toegang verkrijgen 

application service provider (asp) diensten. Cloud 
computing, waarmee informatie permanent wordt 
opgeslagen op servers op het internet, is sterk in 
opkomst (Gartner, 2011). Bekende voorbeelden 
zijn Google Apps, Amazon Cloud Drive, Apple’s 
iCloud en Dropbox. Het grote voordeel van cloud 
computing is vooral de flexibiliteit van rekenkracht 
en geheugencapaciteit. Ook zorgt de cloud ervoor 
dat individuele gebruikers op elke computer met in-
ternettoegang bij hun bestanden, e-mail en agenda 
kunnen.

Trend 3.4 
Toenemende toegankelijkheid 
van online en mobiele betalingen
 In de hand gewerkt door web services wordt 
het steeds makkelijker om online zaken te doen. 
Het opzetten van een webshop kan tegenwoor-
dig gemakkelijk via standaard online software. 
Bovendien verrichten Nederlanders in vergelijking 
met andere Europese inwoners relatief  veel finan-
ciële transacties op het internet (Centraal Bureau 
voor Statistiek, 2011). E-commerce groeit dan ook 
hard in Nederland: zo stegen de online consumen-
tenbestedingen in 2010 met 11% naar 8,2 miljard 
(Thuiswinkel.org, 2010). Bedrijven als Amazon 
en Bol.com hebben een sterke positie in de groei-
markt voor e-books veroverd. Zij krijgen daar wel 
concurrentie van andere en branchevreemde spe-
lers als Apple en Google. NFC is een opkomende 
technologie die gerelateerd is aan mobile commerce 
(Juniper Research, 2011). NFC staat voor near field 
communication en werkt met chips die communi-
catie op korte afstand toestaan tussen de telefoon 
en apparaten met NFC-ontvangers, zoals kassa’s, 
OV-terminals en toegangsdeuren. NFC is het meest 
bekend om de rol die het kan spelen binnen mobiele 
betalingen, maar de toepassingsmogelijkheden ne-
men snel toe. 
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voor veel keuzemogelijkheden en daarmee veel 
mobiliteit; daarnaast is de drempel om te wisselen 
van technologie of aanbieder zeer laag. Een goed 
voorbeeld van een open wereld is een standaard en 
vrij verkrijgbaar protocol of technologie die als ba-
sisinfrastructuur dient (zoals het internetprotocol); 
daarbovenop kunnen toegespitste varianten ont-
staan. Deze openheid maakt de technologie in grote 
mate geschikt om verder op voort te bouwen: het 
zorgt voor creativiteit en innovatie op een algemeen 
geaccepteerde basislaag. 

De teruggetrokken rol van de publieke sector en do-
minante rol van de private sector leidt tot competi-
tie en snelle innovatie. Maar met een zeer beperkte 
regulerende rol van de overheid is er ook een vrij 
geconcentreerde markt ontstaan met de dominan-
tie van een klein aantal grote internationale spelers. 
Met hun natuurlijke monopolie, met name op het 
gebied van infrastructuur, maken zij hun platfor-
men breed toepasbaar om zoveel mogelijk partijen 
te verbinden met hun dominante standaard. Een 
bekend voorbeeld hiervan is Microsoft: het bedrijf  
heeft op de zakelijke markt dominante standaarden 
geïntroduceerd als het gaat om zakelijke software 
(Microsoft Office). Het is zeer lastig om buiten 
deze zakelijke software om te kunnen, ook omdat 
leveranciers van hardware betrokken zijn bij het 
verspreiden van de software. Tegelijkertijd is deze 
Office-standaard wel werkbaar en zouden velen niet 
meer zonder kunnen.

sneller gaan, maar ook meer volatiel zijn en minder 
gelijk verdeeld over de maatschappij.

Langs bovenstaande twee dimensies zijn drie mo-
gelijkheden, die in grote mate overeenkomen met 
toekomstvoorspellingen die gevonden worden in de 
literatuur. Zo maakt de Rockefeller Foundation in 
haar toekomstrapport (Rockefeller Foundation & 
Global Business Network, 2010) melding van vier 
scenario’s, die verschillen in de mate van techno-
logische adaptatie en de mate van overheidsregie. 
Het World Economic Forum noemt drie scenario’s 
die verschillen in het type technologische innovatie 
en de mate van openheid van de markt (World 
Economic Forum, 2007). Het door de Europese 
Commissie gebruikte toekomstrapport (Cave, c.a., 
2009) spreekt over drie scenario’s, die langs de 
dimensies van technologische interoperabiliteit en 
overheidsregie zijn opgespannen. 

Wij zien dat de toekomst zich op drie manieren kan 
ontwikkelen, opgespannen door de twee dimensies 
en weergegeven in de onderstaande figuur.
Toekomstontwikkeling 3.1 
De open wereld
 De open wereld kenmerkt zich door een wereld 
waarin lands-, economische- en technologische 
grenzen er nauwelijks nog toe doen. De voorde-
len om onderdeel te zijn van de globale economie 
hebben geleid tot een markt met een open en com-
mercieel karakter. Open technologieën zorgen 

Figuur 1  Toekomstontwikkeling 

‘You ain’t seen nothing yet’

standaard kan hier veel moeilijker op voortge-
bouwd worden, hetgeen verdere innovatie bemoei-
lijkt. Patenten spelen een belangrijke rol in gesloten 
systemen. Hoewel patenten de verdere verspreiding 
van de technologie beperken kunnen zij er ook voor 
zorgen dat er geïnvesteerd wordt in onderzoek dat 
zich anders in een open systeem niet zou terug-
verdienen. Een ander voordeel van geslotenheid 
is dat men zaken als veiligheid, betrouwbaarheid, 
vertrouwelijkheid en andere risico’s binnen het ge-
sloten systeem beter kan beheersen.

Wanneer de publieke sector een dominante rol 
heeft, kan worden verwacht dat de nadruk ligt op 
het regisseren van markten via wetgeving. Daarbij 
zal een bijzondere nadruk liggen op publieke 
belangen als samenwerking, veiligheid, publieke 
dienstlevering, brede toegankelijkheid van dien-
sten, et cetera. Ook kan verwacht worden dat dit 
beleid zich richt op het opbreken van marktmacht 
om een gelijk speelveld te creëren voor partijen, 
hetgeen zou moeten bijdragen aan diversiteit en 
gezonde competitie in de markt. Er zou actief  
worden gestuurd op het verkleinen van de sociale 
ongelijkheid in de maatschappij. Echter overregu-
lering of protectionistische maatregelen die slechts 
een bepaalde belangengroep dienen leiden tot 
economische inefficiëntie en netto welvaartsverlies. 
Economische groei zou langzamer gaan, maar wel 
minder volatiel zijn. Als aan de andere kant juist de 
private sector zeer dominant is, zal de focus meer 
liggen op economische belangen. Een private focus 
kan evengoed leiden tot diversiteit, maar daarbij 
is gelijkheid niet het belangrijkste criterium maar 
juist de commerciële aspecten die mogelijk leiden 
tot differentiatie. In algemene zin kan gesteld wor-
den dat een private focus ook leidt tot snellere inno-
vatie, meer welvaart en verdere globalisering. Een 
open en internationaal georiënteerde zakenwereld 
ontstaat, die gepaard gaat met hoge efficiency en 
snelle groei, maar buiten de effectieve controle van 
een vorm van regulering. Economische groei zal 

tot een bepaalde toepassing of infrastructuur en 
ook weer makkelijk overstappen op iets anders; dit 
vergroot de mobiliteit maar ook de variabiliteit. De 
lage in- en overstapdrempels kunnen zorgen voor 
meer gepersonaliseerde differentiatie, maar open-
heid kan ook juist leiden tot één gangbare manier 
van werken. Zeker wanneer er sprake is van netwer-
keffecten (waardoor de aantrekkelijkheid van een 
technologie toeneemt met de mate van gebruik) kan 
er een omslagpunt ontstaan waardoor een bepaalde 
open technologie de dominante standaard wordt. 
Een voorbeeld hiervan is mpeg (Moving Pictures 
Experts Group), waarin op initiatief  van verschil-
lende marktpartijen gezamenlijk gewerkt wordt aan 
de ontwikkeling van standaarden voor het coderen 
(opslaan) van mediabestanden. Het bekende MP3-
bestand is zo ontstaan en hoewel er ook alterna-
tieven voor MP3 zijn ontwikkeld is de technologie 
van MP3 (open voor wie er aan mee wil doen) 
dominant geworden. Een veel voorkomend resul-
taat van openheid is dat er een gemeenschappelijke 
(en veelal gratis beschikbare) open standaard komt 
die dient als de infrastructuur die iedereen kan ge-
bruiken. De manier waarop en reden waarvoor die 
structuur wordt gebruikt kan echter per gebruiker 
sterk verschillen, waardoor er op een lager niveau 
specifieke toepassingen ontwikkeld kunnen worden 
die daarop inspelen. De openheid maakt het dus 
makkelijker voort te bouwen op bestaande ontwik-
kelingen en faciliteert daarmee bottom-up innovatie. 
Zonder verdere regulering zal het echter vooral een 
technische elite met commerciële belangen zijn, die 
hier het meest van profiteert. Aan de andere kant 
van het spectrum liggen de technologieën en regu-
leringssystemen met een gesloten karakter, die in-
teroperabiliteit en mobiliteit beperken. De beperkte 
mobiliteit van de consument leidt tot hogere prijzen 
en tot meer, maar niet noodzakelijk waardevol-
lere, diversiteit. Een direct gevolg hiervan is dat er 
fragmentatie optreedt met een veelheid aan keuzes. 
In sommige gevallen kan een dominante partij de 
markt een eigen gesloten standaard opleggen (zoals 
Windows van Microsoft). Anders dan bij een open 
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informatiemaatschappij. Hierdoor valt voor ons de 
geregisseerde wereld af als toekomstscenario. Dat 
wil overigens niet zeggen dat er geen rol voor de 
overheid is: als katalysator van innovatieve proces-
sen kan de overheid zeker zorgen voor versnelling 
in het digitale domein. Een mooi voorbeeld is open 
data: de overheid stelt data beschikbaar en zorgt zo 
voor kanalisatie van de ontwikkeling van toepassin-
gen met die data. Hoewel dat altijd binnen kaders 
zal plaatsvinden (denk aan bescherming van de 
privacy), is dat een wezenlijk andere rol dan die van 
regisseur.

De oude Grieken waren zo gek nog niet. We noem-
den Aristoteles al. Zij kenden al het concept van de 
synergie (zij noemden dat synergia): de samenstel-
ling van de delen is groter dan som van de indivi-
duele delen. En precies daarom stellen we dat de 
gefragmenteerde wereld niet tot werkelijkheid zal 
verworden. Eén van de meest succesvolle stappen 
van Facebook was om haar platform open te stellen 
voor ontwikkelaars van bijvoorbeeld spelletjes: zo 
werden de spelletjes sociaal (spelen tegen vrien-
den) en kreeg Facebook meer informatie en leden. 
Een ander voorbeeld is de zakelijke omgeving van 
Google: Google Apps. Andere zakelijke software 
zoals SalesForce is in staat om bijvoorbeeld de e-
mail vanuit Google Apps te scannen op zakelijke 
kansen. We kunnen nog vele van dit soort voor-
beelden noemen, maar omdat juist private partijen 
er van doordrongen zijn dat samenwerken en het 
delen van toegang tot digitale systemen (via api’s of  
webservices) een perfecte manier is om voor elk van 
de partijen de toegevoegde waarde voor gebruikers 
te vergroten. Daarmee is aangetoond dat de gefrag-
menteerde wereld en de geregisseerde wereld geen 
realistische werelden zijn voor de toekomst: de ont-
wikkelingen zullen leiden tot een open wereld.

4.2 De informatiemaatschappij 
in een open wereld
 In een open wereld hebben marktpartijen auto-
noom samenwerkende digitale producten ontwik-

hun regelgeving, bijvoorbeeld met gunstige belas-
tingregelingen, tegen elkaar concurreren om een 
bepaalde groep aan te trekken). In het andere geval 
is juist de private sector dominanter en bestaat er 
een hevige monopolistische concurrentie, dat wil 
zeggen een strijd om de individuele ‘eilandjes’ om 
zodra men eenmaal die positie verworven heeft 
daar hoge winsten te halen. Bedrijven hanteren in 
die situatie strategieën gericht op het creëren van 
lock-in: gebruikers kunnen niet eenvoudig van een 
systeem wisselen. Ook bestaat er in dit geval het 
risico van kartelvorming wanneer een aantal grote 
spelers de verschillende ‘eilandjes’ onderling ver-
deelt en daar niet meer onderling concurreert. 

Samenvatting van deze 
toekomstverwachtingen
 In onderstaande tabel staan deze ontwikkelingen 
samengevat.

De informatiemaatschappij  
in 2023: een open wereld
4.1 Waarom het open wordt
 Wij stellen dat de toekomst zal bestaan uit een 
open wereld en gaan na wat dat betekent voor de in-
formatiemaatschappij als zodanig. De belangrijkste 
kenmerken van de open wereld zijn dat er veel ver-
schillende digitale technologieën beschikbaar zijn, 
die in sneltreinvaart vanuit de private sector wor-
den ontwikkeld. De overheid is terughoudend en 
gebruikers adopteren de technologie relatief  snel. 
Dat deze wereld de werkelijkheid wordt lijkt ons 
onvermijdelijk. In de eerste plaats neemt het oplei-
dingsniveau over de gehele wereld toe: steeds meer 
mensen hebben daardoor de kennis in huis om om 
te gaan met diverse technologieën. Tegelijkertijd 
nemen de kosten voor hardware en connectiviteit 
verder af (hier staan we onszelf  een extrapolatie 
toe), waardoor steeds meer mensen toegang hebben 
tot een digitale omgeving. Juist door een stijgend 
opleidingsniveau en een stijgende toegang tot 
digitale middelen, is er geen regie van de overheid 
nodig om mensen of instellingen te begeleiden in de 

‘You ain’t seen nothing yet’

der vaardig zijn met technologie). Een groot deel 
hiervan speelt zich steeds meer af in online com-
munities, waar men vrijelijk met elkaar in contact 
kan komen. Ook wetgeving die standaardisatie en 
uniformiteit afdwingt is een typisch kenmerk van 
de geregisseerde wereld. 

Toekomstontwikkeling 3.3 
De gefragmenteerde wereld
 In de gefragmenteerde komt de globalisering 
tot een halt door spanningen tussen verschillende 
producten en diensten. De wereld wordt gekarak-
teriseerd door gesloten technologieën, autonome 
businessmodellen en sociale entiteiten. Hierdoor 
zijn tal van ‘eilandjes’ ontstaan met een eigen ma-
nier van werken. Interoperabiliteit wordt niet afge-
dwongen, noch door de private sector bevorderd. 
De technologie is daardoor weinig vruchtbaar voor 
verdere ontwikkeling, waardoor er relatief  weinig 
nieuwe applicaties worden gebouwd op basis van 
algemeen geaccepteerde standaarden, maar telkens 
nieuwe en er zo niet voortgeborduurd kan worden 
op grootschalige successen. Nieuwe producten en 
diensten bereiken ieder maar kleine groepen ge-
bruikers en vele halen nooit de kritieke massa die 
zij nodig hebben. De fragmentatie is een grote bar-
rière voor innovatie; de innovatie die plaats vindt is 
voornamelijk top-down terwijl bottom-up innovatie 
bijna geheel verdwenen is. In de gefragmenteerde 
wereld kan er op twee manieren gekeken worden 
naar de rol van de publieke sector. In zijn algemeen-
heid bestaat er een zwakke coordinerende rol van 
de publieke sector omdat zij nooit alle verschil-
lende systemen kan beheersen. Omdat Nederland 
afhankelijk is van Europese wetgeving, geldt in dit 
scenario dat die zwakke rol al op Europees niveau 
ontstaat en doorvloeit naar de nationale niveaus. 
Als er naar de individuele gesloten systemen geke-
ken wordt kunnen er twee subscenario’s ontstaan. 
In het ene geval is de publieke sector actief  in het 
beschermen van een bepaald systeem met protecti-
onistische regulering. Dit leidt soms tot een race to 
the bottom (wanneer overheden of instanties met 

De sociale ongelijkheid tussen hen die de vaardig-
heden bezitten om de mogelijkheden van de nieuwe 
technologieën volledig te omarmen (de rijken/
hoog opgeleiden) en de rest van de samenleving is 
in dit scenario gegroeid. De natuurlijke rol van de 
publieke sector om de verworvenheden gelijk te 
verdelen wordt niet of nauwelijks ingevuld. Voor 
consumenten zijn merken en labels van groot be-
lang geworden: deze staan voor een kwaliteit of 
functionaliteit (de slogan ‘it just works’ van Apple), 
of de samenwerkende televisiefabrikanten met full 
HD voor een goede beeldkwaliteit).

Toekomstontwikkeling 3.2 
De geregisseerde wereld
 In de geregisseerde wereld is een dominante rol 
voor de publieke sector weggelegd, die zich richt 
op het faciliteren van innovatie en productieve 
samenwerking. Het is de publieke sector die ervoor 
zorgt dat de verschillende systemen in de wereld 
met elkaar in verbinding staan en kunnen samen-
werken. In deze regisserende rol legt de overheid 
een grote nadruk op open technologieën, standaar-
den en infrastructuren. De mensen vertrouwen 
op deze regisserende rol om een gelijk speelveld 
te creëren waarin men dezelfde kansen heeft en 
makkelijk kan samenwerken. Dankzij de open 
technologieën en hun onderlinge interoperabiliteit 
zijn de toetredingsdrempels voor nieuwe diensten 
en businessmodellen zeer laag. Hierdoor hebben 
kleine partijen meer invloed gekregen en zijn er 
dankzij bottom-up innovaties vele initiatieven met 
verschillende diensten en applicaties. Er is als het 
ware een ecosysteem ontstaan met allerlei gespecia-
liseerde partijen en niches dat gecoördineerd wordt 
door de publieke sector. Mensen krijgen steeds 
meer vertrouwen in digitale beveiliging en peer-to-
peer reviews ondermijnen de waarde van merken. 
De interfererende rol van de overheid gaat wel ten 
koste van de snelheid en diepgang van innovatie 
(Rothwell, 1980). De geregisseerde wereld is gericht 
op het actief  betrekken van mensen door overheden 
(met name de minder bedeelden en mensen die min-
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4.2.3 Bedrijfsvoering van organisaties
 De impact van de open wereld op de bedrijfsvoe-
ring van organisaties zorgt er voor dat het niet meer 
loont om als organisatie zelf  te investeren in de ont-
wikkeling van een eigen informatie-infrastructuur; 
vele componenten zijn immers al ontwikkeld en 
herbruikbaar (Government Technology, 2006). 
De focus ligt op de ontwikkeling van diensten die 
gebruik maken van bestaande modulaire infra-
structuren. Voor de automatiseringsaspecten van 
organisaties betekent dit een verschuiving van 
focus: van het zelf  ontwikkelen van een infrastruc-
tuur naar het permanent gebruik maken van een 

uitdaging in de open wereld: de privacy en veilig-
heid van gebruikers en bedrijven is cruciaal. Juist 
in de open wereld van de informatiemaatschap-
pij zijn mensen afhankelijk van de data die ze bij 
aanbieders opslaan. Het ligt dan ook in de lijn der 
verwachting dat dit een competitieve positie zal 
scheppen: een aanbieder van privacy en veiligheid 
zal in de open informatiemaatschappij door gebrui-
kers beschouwd worden als een aanbieder met een 
hoge toegevoegde waarde.

Technologie

Rol van de
overheid

Financiële aspecten 

Juridische aspecten

Open wereld

Een open en verbonden 
karakter, middels door 
de markt bepaalde 
samenwerkingsvormen.

Regulering en publieke 
subsidies zijn beperkt.

Mobiliteit van de 
consument zorgt voor 
relatief  lage prijzen. 
Slechts enkele dominante 
partijen beheren 
infrastructuur, waar 
op lager niveau wordt 
geconcurreerd.

Veiligheid, 
betrouwbaarheid en 
privacy van data vormen 
ingewikkelde juridische 
kwesties.

Geregisseerde wereld

Een open en verbonden 
karakter, middels door 
de overheid afgedwongen 
samenwerkingsvormen.

De overheid neemt een 
dominante positie in en is 
sterk aanwezig.

Consumenten profiteren 
van relatief  lage 
prijzen door een sterk 
regulerende markt. 
Financiële prikkel voor 
baanbrekende innovaties 
is kleiner.

Er is sprake van een 
relatief  beperkte 
juridische strijd. Privacy-
issues zijn opgelost door 
een sterk opererende 
overheid

Gefragmenteerde wereld

Gesloten systemen en 
oplossingen die niet 
interoperabel zijn.

De rol van de overheid 
is beperkt of spitst 
zich toe op behartiging 
van specifieke 
groepsbelangen.

Geslotenheid leidt tot 
hoge overstapdrempels 
en daarmee tot 
hogere prijzen voor 
de consument. Grote 
investeringen zijn 
moeilijker door beperkte 
afzetmarkt.

Ingewikkelde 
patentclusters 
belemmeren toegang tot 
nieuwe technologieën en 
monopolieposities
leiden tot juridische
kwesties.
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in het bijzonder in de educatieve sector (Surfnet, 
2011). De duidelijke rol van marktpartijen maakt 
echter dat er juridische modellen gevonden zullen 
worden die weliswaar gebaseerd zijn op interopera-
biliteit, maar ook op een duidelijk businessmodel: 
voor niets gaat de zon op. Doordat de standaardi-
satie en samenwerking op technisch gebied vanuit 
de markt is georganiseerd, is er juridisch gezien 
geen netneutraliteit zonder overheidsinmenging. 
Daardoor is de content van leveranciers die niet 
wensen of kunnen voldoen aan de door markt 
bepaalde voorwaarden in het nadeel en zal lastiger 
of niet verspreid kunnen worden. Hier wringt de 
schoen van de open wereld: er zullen spelers moeten 
zijn die opkomen voor toegang voor een breder 
publiek van dergelijke content. Dit zou een mooie 
rol zijn voor bibliotheken, onderwijsinstellingen en 
publieke omroepen.

4.2.2 Gebruikers
 Doordat de informatie-infrastructuur in de 
open wereld sterk is geconvergeerd en daarmee 
gebruikers veel content via een standaard platform 
kunnen benaderen, is de perceptie van ict als 
een drempel of ingewikkeldheid laag. Gebruikers 
verwachten een naadloze ervaring (Bucher, 2001) 
wanneer ze diensten gebruiken. Financieel gezien 
is de gebruiker in de open wereld bereid te betalen 
voor bepaalde (niet gratis) content: zijn digitaal 
bezit is namelijk goed uitwisselbaar en lang houd-
baar en heeft daardoor een grotere economische 
waarde. De impact van goed georganiseerde online 
betalingssystemen in de open wereld maakt het 
mogelijk dat deze betalingsbereidheid zich vertaalt 
naar micro payments (Lander, 2010), die snel en on-
line gedaan kunnen worden en die door gebruikers 
als natuurlijker worden gezien dan abonnementen 
of incasso’s. In de open wereld is het geen verassing 
als mensen in de supermarkt betalen via een app op 
hun mobiele telefoon. Voor de gebruiker is privacy 
een terugkerend problematiek, omdat marktpar-
tijen veel gebruikersinformatie uitwisselen zonder 
een sterk regulerende overheid. Ook hier ligt een 

keld, die verrijkt worden met wat gebruikers daar 
zelf  aan toevoegen. Hieronder beschrijven we de 
impact van deze wereld op de informatiemaat-
schappij op vier cruciale elementen: de informatie 
zelf, gebruikers, organisaties en de overheid.

4.2.1 Informatie
 De toekomst die door de open wereld zal ont-
staan, heeft een zeer grote impact op één van de 
belangrijkste elementen waar de informatiemaat-
schappij: content (informatie). Zo is de informatie-
infrastructuur voor alle contentdiensten en alle 
devices toegankelijk en benaderbaar (Cerria & 
Fuggetta, 2007), zonder dat er ingewikkelde han-
delingen van de eindgebruiker nodig zijn. Het 
aanbod van digitale en open content (vrij vindbaar 
en vrij deelbaar) is hoog (Cheliotis et al., 2007), 
mede doordat onderscheidende diensten op een 
basislaag van vrije informatie-uitwisseling kunnen 
voortborduren. Dit geldt ook voor e-books, die 
doorgebroken zijn en zowel leesbaar als deelbaar 
zijn met de bijbehorende businessmodellen. Het zijn 
met name de grote internationale private partijen 
(Tajane, 2011), die er dankzij hun schaalvoordelen 
en financiële middelen in slagen de meest efficiënte 
oplossingen te bieden voor een overzichtelijk aan-
bod van de content aan de consument, waardoor 
er een markt zal ontstaan voor spelers die inzetten 
op aspecten die grote internationale spelers niet be-
dienen (niches). Door het samenwerkende karakter 
van de technologie in de open wereld zijn lands-
grenzen steeds minder bepalend voor de grenzen 
van de content (Pink, 2005): de gebruiker kan net zo 
gemakkelijk een Japanse televisieserie automatisch 
ondertiteld on demand kijken als een Nederlandse. 
Daardoor zal de content steeds verder internatio-
naliseren: gebruikers willen de content die het beste 
past bij hun behoefte (ofwel qua inhoud, ofwel qua 
vorm) en niet de content die het meest past bij de 
geografische oriëntatie van de gebruiker. In de open 
wereld is informatie een samenstelling van allerlei 
bronnen, waarmee een individuele rechtspersoon 
als eigenaar van informatie lastig is aan te wijzen, 
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Als strategie-adviseurs vinden we dat ook de pro-
cessen rondom visie en strategie zullen veranderen 
in de open informatiemaatschappij. Wie in de toe-
komst een strategie op wil stellen, moet een proces 
inrichten om het digitale domein met regelmaat te 
monitoren en acties daarop te nemen. Dit is niet 
een eenmalig proces, maar iets dat continu moet 
gebeuren. Elke organisatie moet weten wat er speelt 
voor wat betreft digitale trends en ontwikkelingen. 
Ook de rol van de toezichthouder of commissa-
ris zal veranderen (Huibers, 2013) en die digitale 
ontwikkelingen moet kunnen doorgronden. Het 
is verder van belang dat de ontwikkelingen in de 
markt voortdurend worden gevolgd. Onderdeel 
van de analyse is telkens bepalen of een door de 
markt aangedragen (technologische) oplossing 
goed genoeg is en of er bij aangesloten kan worden. 
Bij deze voortdurende monitoring van het digitale 
domein zijn de volgende vragen leidend:

·  Op welke manier hebben de geconstateerde ver-
anderingen impact op de kernfuncties van mijn 
organisatie?

·  Welke rollen kan mijn organisatie op zich nemen?
·  Wat moet mijn organisatie doen om de gecon-

stateerde veranderingen te voorzien van toege-
voegde waarde voor de klanten?

·  Hoe moeten de processen en systemen van mijn 
organisatie zijn ingericht om bovenstaande te 
realiseren?

·  Hoe moeten medewerkers van mijn organisatie 
zich ontwikkelen om bij te kunnen dragen aan 
een succesvolle omarming van bovenstaande?

·  Hoe kunnen we de cultuur en kennis versterken 
zodat mijn organisatie optimaal kan reageren op 
de geconstateerde veranderingen?

We hebben een beeld geschetst over de veelheid 
aan ontwikkelingen in de informatiemaatschappij 
van 2023, (mede) op basis van drie geconstateerde 
onomkeerbare trends. Twee uitspraken die we 
regelmatig bezigen, gelden zeker voor dit verhaal 
over 2023: ‘het wordt nooit meer rustig’ en ‘you 

In de eerste plaats moet men zich realiseren dat 
alle ontwikkelingen zich uiteindelijk naar de open 
wereld zullen gaan ontwikkelen, voor zover dit 
zich nu laat voorspellen. Dat betekent dat er op 
termijn veel open content zal zijn en ook veel in-
teroperabele systemen, waar iedereen de vruchten 
van kan plukken. Dat betekent dat het niet zinvol 
is om te investeren in nieuwe systemen, maar te 
focussen op slim hergebruik. In de tweede plaats 
moet Nederland zich op innovatiemanagement 
inrichten. Op de lange termijn is het lastig voorspel-
len welke ontwikkelingen er zullen optreden, maar 
door continu de ontwikkelingen te volgen en te 
duiden kan Nederland wel degelijk innovaties be-
werkstelligen. Zo kunnen kansrijke ontwikkelingen 
binnen proeftuinen tot wasdom worden gebracht, 
opdat de maatschappij ook als eerste de vruchten 
kan plukken van die volwassen ontwikkelingen. 
De manier waarop enkele gemeenten nu hun data 
beschikbaar stellen en mensen begeleiden in het 
ontwikkelen van toepassingen, is daar een perfect 
voorbeeld van. In derde plaats moet de educatieve 
sector zich realiseren dat we een kenniseconomie 
zijn. Dat betekent dat er permanente educatie moet 
zijn voor werkend Nederland, maar ook dat kin-
deren digital born natives zijn: het onderwijs moet 
daarbij aansluiten. Lesmethoden worden digitaal 
en leraren kunnen die verrijken en mixen. De toe-
gevoegde waarde voor de educatieve sector zit er 
in, om dit proces te faciliteren zodat didactische 
resultaten gegarandeerd worden. In de vierde plaats 
moet de zorgsector zich gaan focussen. Steeds meer 
processen kunnen thuis gefaciliteerd worden: er 
bestaan al systemen die patiënten op interactieve 
wijze vragen stellen om zo een diagnose te kunnen 
stellen. Dat betekent dat de zorgsector meerwaarde 
gaat bieden door dergelijke processen te omarmen 
en in te bedden in een systeem waarin er uiteindelijk 
wel gewoon een dokter aan het bed kan komen. 
Bovendien houden we zo de kosten in deze sector 
onder controle. 

‘You ain’t seen nothing yet’

perspectief  bijvoorbeeld door de innovatie van 
diensten met open data waardoor de kennisecono-
mie zal groeien. De overheid zelf  heeft baat bij de 
open informatiemaatschappij: eenvoudig vindbare 
gegevens over wetgeving, belastingen en handige 
apps maken het voor burgers en bedrijven eenvou-
diger om zaken te doen met de overheid.

4.3 Samenvatting
 De open wereld is de toekomst van de informatie-
maatschappij: een keur aan interactieve en digitale 
ontwikkelingen zorgen er voor dat steeds meer 
mensen en organisaties de digitale ontwikkelingen 
omarmen. In deze wereld explodeert de beschik-
bare en bruikbare hoeveelheid informatie: er zijn 
nauwelijks grenzen meer. Dit katalyseert allerhande 
ontwikkelingen die op hun beurt weer tot nieuwe 
informatie of toepassingen zullen leiden. Doordat 
het synergievoordeel voor aanbieders evident is, is 
er verassend veel interoperabiliteit tussen toepas-
singen. Medewerkers worden in deze wereld steeds 
meer kennismakelaar in een flexibele omgeving, 
terwijl bedrijven steeds minder zelf  ontwikkelen en 
gebruik maken van al het bestaande. De overheid 
richt zich op haar kerntaken en heeft geen actieve 
rol in de informatiemaatschappij: ze is gebruiker en 
katalysator. 

Aanbevelingen
De toekomst van de informatiemaatschappij voor-
spellen is op zichzelf  het begin van een breder pro-
ces: hoe geven we sturing binnen die te verwachten 
open informatiemaatschappij. Daartoe schetsten 
we hier een aantal aanbevelingen, maar wel met de 
rekenschap dat sommige ontwikkelingen vluchtig 
kunnen zijn (zoals Second Life), dat ontwikkelingen 
vaak een relatie hebben met andere ontwikkelin-
gen (zoals de opkomst van tablet computers als 
vervanger van e-readers) en dat ontwikkelingen uit 
elementen bestaan die ieder op een ander niveau 
van ontwikkeling zijn (zoals bij e-books, die onder 
andere bestaan uit de elementen content, distributie 
en devices). 

bestaande infrastructuur. Wie een website of  inter-
actief  platform wil ontwikkelen gebruikt simpelweg 
een open source pakket zoals Drupal en hoeft verder 
niks meer zelf  te bouwen (wel configureren). In 
een open wereld zullen er specifieke kwalificaties 
aan het personeel worden gesteld. Voor de be-
drijfsvoering betekent dit dat er geselecteerd zal 
moeten worden op functies als informatiemakelaar, 
snelle dienstverlening en internationale dimensies. 
Medewerkers zullen verlangen dat er veel ruimte 
is voor flexibiliteit en dat thuiswerken vanzelfspre-
kend is (Lanting, 2011). Omgekeerd zal door ma-
nagers van medewerkers worden verlangd dat ook 
zij flexibel inzetbaar zijn en ingezet kunnen worden 
in een open omgeving. Een steeds groter gedeelte 
van het primaire proces van kennisintensieve orga-
nisaties gaat plaatsvinden binnen online diensten, 
waardoor bedrijven strategisch afhankelijk worden 
van met name SaaS-aanbieders. Dit maakt het voor 
bedrijfsvoering eenvoudiger om zaken te automati-
seren; zeker de reguliere kantoorautomatisering en 
allerhande workflows. 

4.2.4 Overheid
 De overheid heeft een relatief  kleine rol in deze 
open wereld. Door de verregaande convergentie 
van de informatie-infrastructuur hoeft de overheid 
niet toe te zien op de beschikbaarheid daarvan. 
Hardware en software zijn breed beschikbaar en 
gestandaardiseerd. De overheid hoeft daarom nau-
welijks met wetgevende maatregelen op dit terrein 
te komen. De markt is zelf  in staat gebleken om 
interoperabiliteit en verbondenheid te organiseren 
en er is geen politieke behoefte aan regulering. De 
overheid zal licht toetsend optreden wanneer het 
gaat om nieuwe initiatieven of bedrijfsovernames. 
Sechts een kleiner bevolkingsgedeelte (ouderen, 
minder bedeelden, niet-Westerse allochtonen, vi-
sueel en auditief  gehandicapten) zal van extra hulp 
voorzien moeten worden via de publieke sector. 
Eerder noemden we al de katalyserende rol van de 
overheid. Deze rol kan de overheid wel pakken in 
de informatiemaatschappij. Vanuit economisch 
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Mijn ‘slaap-app’ maakte mij eerder dan normaal 
wakker. Toen ik met zachte muziek langzaam ont-
waakte, hoorde ik dat het een half  uur eerder was 
dan wat vorige avond voor mij was gepland. Toen 
ik mijn smartphone vroeg waarom het zo vroeg was, 
hoorde ik dat op de snelweg naar mijn afspraak 
toe een probleem met de verkeersbegeleiding was 
ontstaan. En een ouderwetse file was gegroeid, de 
pers stond er al vol van. Ik stond op. In de keuken 
klonk gepruttel en de koffie was natuurlijk ook 
eerder klaar. Ik schonk een warme dampende kop 
in. Terwijl ik gedachteloos de warme croissant uit 
de oven pakte, dacht ik aan de afspraak waar ik 
straks naartoe moest. Een bankbedrijf  dat tien 
jaren geleden de juiste dingen had gedaan, toen 
nieuwe technische mogelijkheden zich aandienden 
om hun proces totaal anders in te richten. Ik had 
moeite moeten doen de afspraak te maken. Ze 
begrepen niet waarom ik over die voor hen zo van-
zelfsprekende zaken een interview wilde. Maar toen 
ik vertelde dat ik een artikel over de bankencrisis 
van tien tot vijftien jaar geleden schreef en hun 
lering en ervaring daarvan wilde horen, werd het 
interview met de cio toegestaan. Naast de ceo, een 
ouderwetse klantgerichte bankdirecteur, was de cio 
verantwoordelijk voor alle informatieprocessen. 
Een bedrijf  dat intussen volledig data driven was 
geworden. Alle processen waren digitale informa-
tie-processen, van klantcontact tot beleggingen, 
van rekeningbeheer tot hypotheken en van klanten-
werving tot governance en compliance. Zelfs de cfo 
rapporteerde intussen aan de cio; financiën was im-
mers niets anders dan een goed en compliant inge-
richt informatieproces, net zoals marketing, inkoop, 
personeelszaken en andere facilitaire diensten.

Keerpunt was de introductie in 2007 van de iPhone, 
achteraf de eerste telefoon die iets weg had van de 
smartphone zoals we die heden kennen. Waar voor 
het eerst de eigenaar via een gebruikersvriendelijke 
gebruikersinterface kon communiceren met de 
wereld om zich heen. Een apparaat, dat niet alleen 
passief  kon worden gebruikt, maar zich actief  kon 

inzetten. Begreep wat zijn eigenaar wilde. Hem of 
haar pro-actief  informatie verstrekte of beslissin-
gen kon nemen voor allerhande zaken. Kortom, een 
echte persoonlijke assistent.

Al mijmerend bedacht ik mij dat ik op moest schie-
ten. Anders ging alsnog de gewonnen tijd van het 
eerder opstaan, verloren. Ik liep de badkamer in, 
stapte onder de douche, die was aangesprongen 
toen ik arriveerde. Op de spiegel was niet alleen 
mijn afspraak bij de bank te zien, maar ook de 
afspraken later op de dag, zoals mijn redactieverga-
dering. Wij hadden als redactie afgesproken samen 
te lunchen om elkaar weer eens gezamenlijk te zien. 
We ‘zien’ elkaar natuurlijk dagelijks, maar dat is 
voornamelijk virtueel. 

Dampend onder de douche dacht ik terug aan de 
eerste virtuele werelden, zoals Second Life, die ook 
rond 2007 hun opgang deden. We hadden – als 
knipoog naar deze toen in kinderschoenen staande 
virtuele wereld – zelfs maandelijks in ‘Dauphine’ 
een First Life bijeenkomst georganiseerd, omdat 
indertijd de hype van virtualiteit, science fiction-
achtige verwachtingen voedde. Verwachtingen over 
de informatiemaatschappij en hoe die zich zou ont-
wikkelen. De mooie maar ook negatieve zaken die 
techniek altijd met zich meebrengt.

In datzelfde 2007 vierden hebzucht en egoïsme 
hoogtij. Door de enorme groei van de economie die 
de informatietechniek sinds het ontstaan van het in-
ternet mogelijk had gemaakt, konden vele bestuur-
ders die luxe niet aan. Zowel in het bedrijfsleven als 
bij overheid staan de jaren 2007-2017 bekend als 
het herstel van ethiek in onze maatschappij. Helaas 
moesten we met veel verliezen, corrupte praktijken 
en faillissementen door deze ‘schoonmaakperiode’ 
heen. Maar de nieuwe ethiek lijkt nu – onderbouwd 
met solide wetgeving, ook de politiek lijkt haar ver-
antwoordelijkheid weer te hebben gevonden – deze 
uitwassen voor lange tijd te hebben verbannen. En 
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met eigen IP-adres dat zijn leven lang blijft com-
municeren met zijn maker: gm en zijn tijdelijke 
eigenaar. Eigenlijk werden de signalen voor de 
omwenteling die tien jaar geleden startte, dus al 
vóór 2013 door de werkelijk innovatieve bedrijven 
gezien. Maar, haalde onze cio een uitspraak van 
Johan Cruyff aan: ‘Je gaat het pas zien als je het 
doorhebt.’ En helaas waren vele bedrijven bezig de 
oorlog van gisteren te winnen. Bleven doorgaan 
met outsourcen en offshoren. Terwijl sinds 2010 al 
de nieuwe flexibele cloud zich had aangediend: het 
nieuwe consumptiemodel voor informatieservices 
dat we intussen zo goed kennen.

‘Maar’, vroeg ik, ‘er waren zeker toch zieners en 
leiders in die tijd die deze nieuwe wijze van infor-
matiemodellen propageerden? Die herkenden dat 
techniek werd gevirtualiseerd en langzaam uit beeld 
van gebruiker verdween? En dat informatie-services 
altijd al het onderscheidend vermogen van een or-
ganisatie was en toen al, zonder zware technische 
gereedschappen, eenvoudig was in te zetten?’ De 
PR-man interrumpeerde en zei dat vele bedrijven, 
ook het zijne, toen natuurlijk te maken hadden 
met enorme legacy van bestaande systemen. Het 
was haast onmogelijk om datgene wat in twintig 
jaar was opgebouwd in enkele jaren te veranderen. 
Onze cio stelde ‘dat hij daarin wel gelijk had, maar 
dat dat geen excuus is om niet te begrijpen dat het 
al-oude Creative Destruction van Schupeter nog 
altijd geldig is. ‘Wie in tijden van verandering niet 
het bestaande durft af  te breken, zal als dinosaurus 
achterblijven en sterven.’ 

‘En dat’, zei ze, ‘was nu juist de begin van het suc-
ces van haar bedrijf  geworden’. In haar organisatie 
was ook veel ge-outsourced of  onder regie geplaats 
van derden. Hierdoor was men gehandicapt om de 
juiste stappen voorwaarts te doen. De bankencrisis, 
ontstaan door grootsheidswaanzin van hebberige 
bestuurders, bereikte rond 2013 zijn hoogtepunt, 
toen een tweede grote bank in Nederland moest 
worden genationaliseerd. Echter er waren toen ook 

en star waren. ‘Informatietechniek werd gezien als 
efficiency-gereedschap. Onder verantwoordelijk-
heid van de financieel directeur. Hij hield zich im-
mers bezig met kosteneffectiviteit en de computer, 
vroeger zelfs nog rekentuig genoemd. Deze reken-
machines ondersteunden hem prima’. 

In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd door 
General Motors het informatie-bedrijf  eds ge-
kocht. De computers, beeldschermen en het be-
treffende personeel werden ‘ge-outsourced’ naar 
dit tweede bedrijf. De balans van gm verbeterde 
en de aandeelhouderswaarde steeg. In de tijd van 
overdreven aandeelhouders-aandacht een niet 
onbelangrijk pluspunt. ‘Maar’, vroeg ik, ‘waren 
er dan geen procesverantwoordelijken die hun in-
formatievoorziening liever dicht bij zich hielden?’ 
Onze cio antwoordde: ‘Natuurlijk wel, maar de 
kennis van informatiegereedschappen was bij de 
business beperkt; door te outsourcen, kon men IT-
professionals de informatie laten beheren.’ In die 
tijd had men zich nog niet ten volle gerealiseerd dat 
informatievoorziening de kern van je bedrijf  was. 
Het was onderdeel van financiën, een kostenplaats 
waar hobbyisten – met hun eigen geheimtaal – dure 
apparatuur en software ontwikkelden. Na het expe-
riment van gm ontstond kopieergedrag en deed elke 
cfo zijn it de deur uit. De periode van ongebrei-
deld outsourcen ontstond, niet alleen in eigen land, 
maar ook naar lage lonen landen, waar IT-kosten 
immers nóg verder konden verlaagd. En met de 
juiste service levels waren toch prima afspraken te 
maken?

Onze cio vertelde dat, net als in 1984, gm weer een 
voorloper werd en eind 2012 besloot 10.000 oude 
EDS-ers terug in dienst te nemen. Waarom? Wel, 
zowel ontwerpproces, klant-bestelproces en daarop 
volgende productieproces waren intussen allemaal 
data driven informatieprocessen. En tenslotte was 
de auto een connected car geworden. Een informa-
tieproduct met toen al meer dan 100 miljoen regels 
software; elke maand door gm ge-update. Een auto 
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afspraak. Ik liep de garage door naar de receptie. 
Een holistische dame wenste me welkom en vroeg 
of ik een aangename reis had gehad. Ze wist reeds 
dat ik standaard eenvoudige zwarte koffie wilde. 
Ik liep naar de aangegeven vergaderruimte waar 
mijn twee gesprekspartners al aanwezig waren. De 
cio liep op mij af  en ze gaf me vriendelijk de hand. 
Haar assistent van public relations was er ook bij 
tijdens ons interview. We spraken even over koetjes 
en kalfjes, terwijl onze koffie via een kleine trolley 
de ruimte in kwam rijden. Ze vertelde dat zij in 
fabrieken al eerder deze kleine robotwagentjes had 
gezien. Zij had ze enkele jaren geleden geïntrodu-
ceerd en dit heeft veel loop- en bezorgwerk geëli-
mineerd. Ook bijvoorbeeld tijdens de lunch in het 
bedrijfsrestaurant met je dienblad door de ruimte 
lopen, was niet meer nodig. Je ging aan een tafel zit-
ten met collega’s of gasten en bestelde via je app de 
gewenste maaltijd. Bij veel mensen stond die zelfs 
al klaar, die – gewoontedieren als ze waren – altijd 
voor een standaardmaaltijd gingen.

Ik vertelde van mijn historisch onderzoek naar 
wanneer de omwenteling begon. Het moment dat 
onze maatschappij werkelijk de fantastische mo-
gelijkheden van informatietechniek doorkreeg. Ik 
vertelde dat historici stellen dat 2007 het jaar van 
de omslag was: de introductie door Steve Jobs van 
de iPhone. Het eerste wérkelijk geïntegreerde device 
dat geschikt was voor onze nieuwe informatiemaat-
schappij. Zonder gereedschappen te gebruiken. 
Later voorzien van spraak- en projectiemogelijk-
heden en allerhande biomedische sensoren om te 
weten dat je werkelijk de eigenaar bent.

Zij vertelde dat in 2013 haar bank zich realiseerde 
dat zij het contact met haar klanten, en wellicht 
zelfs de hele maatschappij, de afgelopen tien tot 
twintig jaar redelijk kwijt was geraakt. Toen eind 
van de vorige eeuw informatietechniek en internet 
als efficiency-gereedschap werd geïntroduceerd, 
werden relaties met hun klanten geformaliseerd in 
strakke, inflexibele informatiesystemen die groots 

de wereld lijkt weer op de goede manier socialer, 
liberaler en menselijker te worden. 

Ik droogde mij af; kleedde mij aan. Het was frisjes 
buiten en mijn auto vroeg of de verwarming al aan 
moest, of dat ik vandaag in een ecologische stem-
ming was en onverwarmd de geplande rit wilde 
maken. Tsja, soms laat je je apparatuur toe je aan 
te spreken op je verantwoordelijkheden. Maar 
omdat de accu van mijn auto gisteren volledig met 
zonne-energie van mijn dak was geladen, en niet ver 
hoefde te rijden, antwoordde ik dat de luxe van een 
warme stoel vandaag best mocht. 

Bij de voordeur vroeg mijn huissysteem of ik 
nog speciale dingen nodig had later die dag. Dan 
konden die worden besteld en via de kast met dub-
bele deuren naast mijn voordeur door een koerier 
worden aangeleverd. Ik verwachtte echter geen bij-
zondere gasten en zei dus dat ik rond vier uur thuis 
zou zijn, in de wetenschap dat op dat moment het 
huis weer zijn aangename temperatuur zou hebben 
aangenomen. Het slimme huis was tien jaar geleden 
nog iets waar vele mensen de meest vreemde ge-
dachten bij hadden. Maar de afgelopen jaren is het 
de normaalste zaak van de wereld geworden. Als je 
in een winkel geen elektronisch afgifte-adres kun 
geven, kijken ze je met grote ogen aan. 

Mijn auto bracht me – toch nog op tijd – naar de 
afgesproken afspraak. Mijn smartphone deelde mij 
fijntjes mee dat ‘in de toekomst nóg meer tijd zou 
worden gereserveerd als ik eerder moest opstaan in 
verband met verkeersdrukte’. Je kunt je apparatuur 
instellen op onderdanige dienstbaarheid, maar ook 
op een stand die ‘enige’ opvoedende communicatie 
toestaat. Ik houd daar wel van, je moet af en toe, 
zelfs door je digitale assistent, bij de les worden 
gehouden. 

Bij de bank aangekomen was de parkeerplaats 
gereserveerd en mijn auto parkeerde zich keurig in, 
deed de deur voor me open en wenste me een goede 
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Hij vulde haar aan: ‘In 2013 bogen we ons over 
de vraag hoe we weer de regie van eigen data en 
informatie in handen konden terugkrijgen. Dat be-
gon met kijken wanneer de toenmalige contracten 
afliepen, hoe we weer voldoende informatiekennis 
binnen konden halen. Dat was geen makkelijke tijd. 
Toen we eenmaal beseften hoe afhankelijk we voor 
onze toekomst van anderen waren geworden, werd 
de drang om dat allemaal weer terug te halen steeds 
groter. En de irritatie over onze beslissingen uit het 
toen recente verleden werd groter’. 

De cio verduidelijkte dat het in 2013 al helder was 
dat insourcen inhield dat de bank alle techniek weer 
zelfstandig in huis zou gaan halen. Ze wisten dat na 
het insourcen er een periode van cloudsourcen start-
te, waarbij informatie-services – onder eigen regie 
– op flexibele wijze, schaalbaar en op kostbasis wer-
den ondergebracht bij cloud providers, op basis van 
standaard processing. Services op afroep, uitermate 
schaalbaar omdat de eigen data- en informatiepro-
cessen waren gestandaardiseerd op de virtuele de 
facto standaarden. Die nu, na tien jaar, uiteindelijk 
ook in ISO-standaarden zijn vertaald.

‘Dus van outsourcen, via insourcen naar 
cloudsourcen?’ vroeg ik. Inderdaad, zei ze. Toen we 
dat eenmaal doorhadden, konden we onze stra-
tegie bouwen. Ons tijdplan maken. Gaan kijken 
met welke partners we die nieuwe cloud-omgeving 
gingen bouwen, zodra outsourcingscontracten 
afliepen. We wilden beslist geen ‘Hotels Californië’ 
meer. Van die omgevingen waar je makkelijk bin-
nentreedt, maar bijna niet meer uit kunt vertrek-
ken: ‘You can check out whenever you want, but 
you can never leave’. We besloten in 2013 die peri-
ode van starre contracten achter ons te laten en een 
programma op te zetten hoe we dat konden doen. 
Beslist geen eenvoudige zaak, omdat je overal met 
handen en voeten was gebonden aan dwangbuis-
achtige licentie-contracten, die geen korte termijn 
ontsnappingsmogelijkheden boden. Dus je moest 
een lange termijn plan opzetten. De afbouw van 

governance, compliance en archieven. Die samen 
met juristen zekerstelt dat data en informatie in je 
processen het kapitaal van je onderneming zijn.

‘Weet je’, zei ze midden in haar betoog, ‘weet je dat 
wij tegenwoordig onze data waarderen en op de 
balans hebben staan?’ Naast ons merk – onze brand 
– en de kern van ons personeel, is data het enige 
andere onvervangbare. 

Ik begreep opeens waar ze met haar verhaal naar 
toe wilde. In een informatie-maatschappij is data 
de brandstof en zijn alle producten informatiepro-
ducten. De organisatie die zijn dataprocessen en 
informatie-organisatie niet op orde heeft, is gehan-
dicapt. Die weet niet wat waarde en minder waarde 
heeft. Die kan niet herkennen wanneer informatie 
toegevoegde waarde of zelfs strategische waarde 
heeft. Omdat informatietechniek zo omvattend is, 
is het onmogelijk om die processen nog handmatig 
uit te voeren en – belangrijker – te controleren, 
beveiligen en borgen. Dat moet techniek, in de 
vorm van automatisering, doen. Je kunt daar wel 
gereedschappen voor kopen, maar het proces de-
finiëren en ontwerpen, voor jóuw producten, voor 
jóuw markt, jóuw digitale bedrijfsmodel, dat moet 
je zelf  doen. Dat kun je niet uitbesteden. Als je de 
regie over je informatieproces kwijt raakt, heb je de 
innovatie en dus je toekomst in handen gelegd van 
anderen. 

‘Ik denk dat ik je begin te begrijpen’, zei ik. ‘Je 
bedoelt dat jullie in 2013 beseften dat data en in-
formatie de kern van jullie bedrijf  waren, en dat je 
je toekomst in feite in handen van derden hadden 
gelegd’. Ze keek me glimlachend aan, ‘Juist, data en 
daaruit afgeleide informatie, kennis, wijsheid en in-
telligence, is de kern van een organisatie aansturen, 
laten functioneren en begrijpen. Toon me uw data 
en ik zal zeggen wie u bent, zeg ik weleens geksche-
rend.’ Ze nam nog een slok van haar koffie. De PR-
medewerker was blij dat de centrale boodschap van 
het succes van het bedrijf  ter sprake was gekomen. 
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onze informatiesystemen aan. We wisten dat de ge-
middelde leeftijd van veel medewerkers in onze da-
tacentra hoog was. We wisten ook dat met de komst 
van virtualisatie het volledig software bestuurde 
datacenter binnen handbereik kwam. Dat volledige 
automatisering van de techniek voor het grijpen 
was. Maar we hadden té weinig verstand meer van 
de basis van onze informatieprocessen. Door alle 
outsourcing en offshoring hadden we het overzicht, 
of noem het de regie, over onze eigen informatie-
voorziening verloren’.

‘Kun je een voorbeeld noemen’, vroeg ik. Ja, zei 
ze. Een voorbeeld. Bijvoorbeeld als we in die tijd 
informatieprocessen definieerden, was nooit de 
enige échte eindgebruiker van de informatie betrok-
ken bij dat procesontwerp. ‘Hoe bedoel je’, vroeg 
ik, ‘hoe kun je zo dom zijn de eindgebruiker niet te 
betrekken bij je informatieprocesontwerp?’ Nou, 
was het antwoord, ik zei niet de eindgebruiker, 
maar de échte eindgebruiker. Ik keek haar vragend 
aan. Wat bedoelde ze met de echte eindgebruiker? 
‘Ik zal het je uitleggen’, zei ze. Wie heeft binnen een 
organisatie de verantwoordelijkheid dat alle data en 
informatie uitéindelijk goed kan worden bewaard? 
Of mag worden weggegooid? Ik keek haar nog 
steeds niet begrijpend aan… ‘De archivaris’, zei ze. 
‘De archivaris is de werkelijke echte eindgebruiker’. 
Die moet aan het einde van de levenscyclus van in-
formatie beslissen of informatie nog waarde heeft. 
Die moet beslissen wat mag worden weggegooid. 
Hoe die bewaarde informatie beschikbaar moet 
blijven. Aan welke compliance-eisen informatie 
moet blijven voldoen. 

‘Dus’, zei ik, ‘je bedoelt die functionaris die meestal 
ergens in de kelder naast het ‘stoffige’ archief, alle 
gebruikte documenten doorkijkt, opbergt of weg-
gooit?’ ‘Juist’, zei ze en ze keek me triomfantelijk 
aan. Juist! Die archivaris, vaak ook nog beëdigt 
en daarmee een soort ‘ambtenaar in functie’ die 
borg staat dat de bedrijfsinformatie voldoet en kan 
blijven voldoen aan wetgeving op het gebied van 

geesten al bezig vooruit te kijken naar hoe de we-
reld van banking er na 2020 uit zou zien. Die zagen 
dat Google en Apple hun banklicentie zouden gaan 
inzetten voor elektronisch betalen. En hun devices 
gereedmaakten voor virtueel betalingsverkeer. En 
zagen dat met crowd banking de hele bankwereld 
zou veranderen. 

‘Maar waarom’, vroeg ik, ‘zagen de directies dat 
dan niet aankomen? Besturen is toch vooruitkij-
ken, is mij altijd geleerd. Geen korte termijn gewin, 
maar de continuïteit van je organisatie voor decen-
nia veilig stellen’. 

‘Dat is waar’, antwoordde mijn gesprekspartner, 
‘maar helaas was onze maatschappij in de eerste 
jaren van de 21ste eeuw een beetje verwend gewor-
den. Rond 2000 waren er zelfs mensen die meen-
den dat de economie eeuwig zou blijven groeien. 
New Economy noemde men dat, eenzelfde soort 
verdwazing als eerder het communisme was, de 
van bovenaf maakbare en planbare economie, die 
uiteindelijk ook niet werkte’. Zoals Kondratieff het 
in 1928 al aantoonde: onze economie is een mens-
gedreven economie met pieken en dalen. Een piek 
wanneer bestaande techniek zich ontwikkelt en de 
economie voortstuwt; een rijke tijd vol met uitvin-
dingen en nieuwe patenten. En een dal wanneer 
totaal nieuwe techniek zich aandient en de vorige 
economische ballon toch iets te ver opgeblazen 
blijkt. Innovatieve ondernemers zullen die nieuwe 
mogelijkheden in een recessie gaan bevechten. We 
herinneren ons nog de patentgevechten rond 2012, 
toen ondernemers heftig vochten om hun patenten, 
die borg stonden voor hun nieuwe verdienmodel. 

‘Maar hoe hebben jullie in jullie organisatie echt de 
draai gemaakt in 2013? Hoe kregen jullie het door, 
om Cruyff te citeren, wanneer gingen jullie het 
zien?’ Mijn gesprekspartner ging er eens goed voor 
zitten. De trolley was met nieuwe koffie aan komen 
rijden. Ze pakte haar kopje met beide handen vast. 
‘We liepen in die tijd tegen de schaalbaarheid van 
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Ik keek haar aan. Dat was best een ontboezeming. 
Al je vertrouwelijke persoonlijke data in handen 
van derden. In handen van iemand die je niet kent 
en je in je macht heeft. Ze glimlachte: ‘Soms moet 
je iets ergs overkomen om te herkennen wat er wer-
kelijk om je heen gebeurt’. Je wakker schudden, be-
grijpen dat het anders, beter, veiliger en effectiever 
kan. Mits je eigenaar blijft van je eigen data en dat 
ook in de praktijk waarmaakt. ‘Het is jouw data, 
jouw leven en jouw bestaan’.

Haar PR-man knikt begrijpend, hij kent haar ver-
haal. ‘Het is grappig dat deze vreselijke levensles 
van haar aan de basis heeft gestaan van ons onge-
hoorde succes op dit moment. Maar om op Cruyff 
terug te komen: elk nadeel heeft zijn voordeel.’ 
Hij keek me aan. ‘Kun je er een mooi verhaal van 
maken?’

Ik knikte. Ik begreep weer een beetje beter waar 
onze maatschappij tien jaar geleden mee worstelde. 
We zijn gelukkig – zoals Kondratieff voorspelde – 
in 2017 uit de crisis gekomen en de economie gaat 
weer met stappen vooruit. Toen we uiteindelijk in 
2016 de erfenis van al onze schulden en wantoe-
standen hadden afgeschreven, konden we weer met 
een schone lei beginnen. 

We stonden op en ik gaf haar een welgemeende 
hand. Bedankte haar hartelijk voor haar verhaal. 
Met de bevestiging dat ze mijn verhaal vóór publi-
catie mocht inzien, liep ik terug naar mijn auto. Die 
zag dat mijn smartphone in de buurt kwam en vroeg 
of de verwarming weer aan moest. Gesterkt door 
dit enthousiasmerende verhaal zei ik dat ik energie-
zuinig naar mijn lunch met de redactie zou gaan. 
De auto gaf me een glimlach terug. 

De nieuwe digitale wereld is zo gek nog niet :)

De archivaris is de echte eindgebruiker

daardiseerd dat ze overal kunnen worden bekeken, 
gebruikt, bewerkt en verzonden. Ze vormen de 
bloedsomloop van het bedrijf, voeren nieuwe infor-
matie aan, voeden processen en voeren gebruikte 
informatie af. En afhankelijk van de governance 
en compliance wordt die informatie opgeslagen of 
vernietigd. Overbodigheid kost veel geld, dat geldt 
ook voor data. 

‘Ik zou graag nog willen weten wat de trigger was 
die tien jaar geleden, in 2013, jullie liet zien wat er 
gaande was’ zei ik. Ze keek de PR-man aan en die 
knikte. Ze zei dat het eigenlijk een persoonlijke 
ervaring was die ze rond die tijd had. Zoals zove-
len had ze haar persoonlijke informatie op vele 
plaatsen rondzwerven. Haar foto’s op een aparte 
site, haar e-mail bij een aparte provider, haar do-
cumenten weer bij een ander. En natuurlijk haar 
bedrijfsinformatie, deels op de bedrijfssystemen 
maar – uit gemakzucht – ook deels op haar eigen 
smartphone. In die tijd was byod heel gewoon en 
modieus. Maar eigenlijk konden we er toen nog 
niet compliant mee omgaan. Met als gevolg dat we 
onveilig met onze eigen informatie, maar ook steeds 
meer met onze bedrijfsinformatie omgingen. ‘Toen 
kwam de dag dat ik gehacked werd, …mijn digitale 
identiteit werd gestolen…’. Ze zweeg. ‘…Ik viel in 
een zwart gat, iemand anders was uit mijn naam 
informatie gaan gebruiken, berichten gaan verzen-
den en producten gaan bestellen. En ik kon het niet 
tegenhouden. Niemand geloofde in eerste instantie 
dat ik geen controle meer had over mijn eigen ‘digi-
tale’ ik. Digitaal was ik een marionet geworden van 
een onzichtbare kracht ergens buiten mij. Het werd 
helemaal een nachtmerrie toen deze persoon ook in 
mijn bedrijf  zich ging bemoeien met allerlei berich-
ten, processen en goedkeuringen’. 
‘Achteraf is de hacker gevonden en is alles nog goed 
gekomen. Maar die nachtmerrie heeft mij toen voor 
altijd duidelijk gemaakt dat data je virtuele bloed is. 
Persoonlijk én als organisatie. En daar moet je zui-
nig op zijn. Als dat in verkeerde handen valt, ben je 
verloren en heb je geen greep meer op je leven’. 

alle oude handenbindende licentiecontracten heeft 
ons uiteindelijk zeven jaren gekost. Drie jaar gele-
den, in 2020, waren we eindelijk weer in staat onze 
eigen informatievoorziening 100% te definiëren, 
ontwerpen en onder onze regie door servicepart-
ners in flexibele afnamecontracten te laten leveren. 
Tegelijkertijd konden we onze plannen over nieuwe 
informatie-analyse mogelijkheden, die we indertijd 
op vreemde wijze Big Data noemden, vorm geven. 
Door snelle processingmogelijkheden en bijbeho-
rende snelle communicatie en beschikbaarstelling 
van data, konden we bijna real time alle data om 
ons heen verkennen en onderzoeken. Data hoeven 
we niet meer te zoeken, maar komt automatisch 
naar ons toe. Elke datastroom heeft zijn waarde en 
door ze samen te laten komen en op een voor ons 
relevante wijze te analyseren, hebben wij constant 
inzicht in de wereld om ons heen. In plaats van Big 
Data spreken we tegenwoordig over Intelligence. 
We hebben onze eigen inlichtingendiensten op vele 
plaatsen in het bedrijf. Eigen personeel die die pro-
cessen weet in te richten, de relevante data weet te 
vinden, met onze klanten perfect kan communice-
ren en hen op pro-actieve wijze kan bedienen. Door 
dat intensiever contact met klanten en partners is 
de klanttevredenheid enorm gestegen. In feite is 
klanttevredenheid de drijver geworden voor onze 
hele beloningsstructuur. Bonussen zijn afhankelijk 
van klanttevredenheid en klantbehoud. Immers dat 
is de continuïteit van ons bedrijf. 

Ze kijkt me aan en neemt de laatste slok van haar 
koffie. De smartphone van de PR-man meldt dat 
zijn volgende afspraak over tien minuten de par-
keergarage zal binnenrijden. Ik kan mijn laatste 
vraag stellen. Ik kijk haar aan en zie een trotse 
leider van een bank die tien jaar geleden de weg 
naar de toekomst zag. En dat wist om te zetten naar 
een bedrijf  dat de toekomst in handen heeft. Een 
bedrijf  dat zich heeft georganiseerd rond zijn kern-
processen, zijn informatiestromen. Stromen van 
informatieproducten die met elkaar meerwaarde 
hebben. Stromen van informatie zodanig gestan-




