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"Naar de mening van de Regering zal onze samenleving zich, bij 

het verzekeren van ons materieel welvaqrtspeil, moeten ontwik

kelen van een energie-intensieve tot een informatie-intensieve 

samenleving. 

Energie, waarvan het bezit een kwestie van toevalligheid is, 

wordt in toenemende mate een schaars en kostbaar goed. Infor

matie kan worden gegenereerd; in toenemende mate naar gelang 

het ontwikkelingspeil van een maatschappij toeneemt. Iri onze 

hoog-geÏndustrialiseerde maatschappij, waarin ver gaande (en 

verder gaande) arbeidsverdeling plaatsvindt, is "informatie" 

bovendien het onontbeerlijke bindmiddel geworden voor het blij

ven functioneren van onze complexe samenleving. Gezien het stra

tegische belang van informatie is het begrijpelijk dat de recen

te technologische ontwikkelingen op dit gebied veel aandacht 

trekken." 

(citaat uit de Nota Informatiebeleid - Overheidsbeleid op het 

terrein van de informatie; een probleemstellende verkenning -

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, stuk nr. 16406) 
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WOORD VOORAF 

Op zaterdag 23 januari 1982 hield de Stichting Wetenschappel{jk 

Bureau in Utrecht een studiedag, met als thema "Leven en werken 

in de informatiemaatschappij." De organisatie was in handen van 

de S.W.B. Werkgroep Informatiebeleid en Automatisering. 

Vijf sprekers hielden op deze dag een inleiding. De voor publi

katie bewerkte inhoud van deze voordrachten zijn in dit rapport 

samengebracht. Na de inleidingen vonden in groepsverband dis

cussies plaats over een zestal thema's. Korte rapportages van 

de belangrijkste uitkomsten van deze gedachtenwisselingen zijn 

eveneens in deze bundel terug te vinden. Het geheel wordt voor

afgegaan van een korte samenvatting van eerder door D'66 gefor

muleerde uitgangspunten voor een informatiebeleid. 

De studiedag werd geleid door Chel Hertens, lid van de Tweede 

Kamer. De voorzitters en rapporteurs van de discussiegroepen 

werden geleverd door de Werkgroep Informatiebeleid en Automati

sering. De redactie van dit rapport werd gevoerd door Arie Man-

ten. 

De S.W.B. wil graag ook op deze plaats allen die aan de stu

diedag en aan het tot stand komen van deze publikatie hebben 

meegewerkt hartelijk bedanken voor hun erg gewaardeerde mede

werking. 
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UITGANGSPUNTEN VOOR EEN INFORl~TIEBELEID 

Arie A. Manten 

In april 1981 publiceerde de Stichting Wetenschappelijk Bu

reau D'66 de nota "Vingerwijzingen voor een infonnatiebeleid", 

samengesteld door de Werkgroep Infonnatiebeleid en Automati

sering. 

Voor het infonnatiebeleid, zoals D'66 dat graag wil zien, gel

den een aantal uitgangspunten. Deze zijn in die nota terug te 

vinden. Hieronder worden ze kort samengevat. Zonder streven naar 

volledigheid worden bij elk van deze uitgangspunten een of meer 

plaatsen in de nota "Vingerwijzingen voor een informatiebeleid" 

genoemd, waar deze tot uitdrukking komen. 

(I) Het infonnatiebeleid moet duidelijk, evenwichtig en sa

menhangend zijn. Een belangrijk kenmerk van een samenhangend 

beleid is dat dit de op te lossen maatschappelijke problema

tiek tot uitgangspunt neemt; het moet niet - zoals vandaag 

de dag het meest gebruikelijk is - in de eerste. plaats wor-
' den gevoerd vanuit een bepaalde wet of regeling'· of vanuit 

de taakstelling van een bepaald ministerie of een bepaalde 

instelling. Daarbij kan het nodig zijn dat allerlei tradi

tionele posities moeten worden losgelaten. (1. 1.7, 2.1. I, 

2.1.3, 9.1.1, 11.4.1) 

(2) Het informatiebeleid moet breed worden opgezet en het 

totale gebied van de informatievoorziening bestrijken. 

(1.2.1, 1.2.2, 11.1.2) 

(3) Het infonnatiebeleid moet gebaseerd zijn op de vrijheid 

van meningsuiting en bijdragen tot de verwerkelijking van 

het vrije verkeer van openbare infonnatie en van het recht 
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van mensen om deze informatie te verkrijgen. (1.2.4, 2.3.1, 

2.3.2, 11.3.1, 11.10.1) 

(4) Alle mensen moeten goed op een informatiesamenleving wor

den voorbereid, in het bijzonder via onderwijs en voortduren

de bijvorming. (5.1.1, 5.4.1, 5.4.5, 11.9.1) 

(5) De nieuwe mogelijkheden welke de informatisering van de 

samenleving biedt om mensen zoveel mogelijk gelijke kansen 

te bieden en om bestaande ongelijkheden te verminderen, 

moeten goed worden benut. (3.5.15, 5.1.2, 5.4.8, 11.9.1 

11.9. 3) 

(6) Nederland is economisch, cultureel en ook anderzins een 

open samenleving en dient dat te blijven. (Voorwoord blz.4) 

(7) Openbaarheid van informatie moet zoveel mogelijk worden 

bevorderd. (7.1.1, 7.1.2, 11.2.1) 

(8) De overheid dient zeer terughoudend te zijn in het zelf 

beheren van media. (2.4.9) 

(9) De toegang tot de informatiekanalen aan zowel de verzend

als ontvangstzijde moet gegarandeerd open zijn voor alle 

maatschappelijke groeperingen die binnen een demokratische 

rechtsstaat bestaan. (11.2.1) 

(10) De rechten van minderheden moeten, ook op informatiege

bied goed worden beschermd en hun belangen ondersteund. 

(4.2.1, 4.2.3, 6.11.5, 11.2.1) 

(11) Het informatiebeleid moet duidelijk aangeven welke in

formatie van vertrouwelijke aard is en daaraan de nodige 

rechtsbescherming bieden. (1.2.4, 2.2.6, 2.3.6, 9.3.1, 

11.2.1, 11.5.1) 
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(12) Het informatiebeleid moet vorm krijgen in een samen

spel van overheid, coRsument, wetenschap en techniek, en be

drijfsleven. De rechten, plichten en verantwoordelijkheden 

van alle deelnemers in dit samenspel moeten duidelijk wor

den geformuleerd en regelmatig aan zich wijzigende omstan

digheden worden aangepast. (1.2.4, 2.2.3, 11.2.2) 

(13) De bijdrage tot het informatiebeleid door de overheid 

moet allereerst en doelbewust gericht zijn op de belangen 

en wensen van de consumenten, de gebruikers van informatie. 

Hun mondigheid moet worden vergroot en hun keuzevrijheid zo 

veel mogelijk worden gerespecteerd. Informatie en informa

tietechnieken (waaronder automatisering) moeten worden aange

past aan de mens, in plaats van omgekeerd. (I .2.4, 4.1. I, 

4.5.7, 5.1.1, 11.2.1, 11.6.5) 

(14) De betekenis van informatie voor de economie en voor de 

samenleving als geheel moet erkend worden (1.2.4, hfst.3 

en 6). Informatie kost geld. Het is nodig dat er samenhangen

de en breed opgezette grondslagen komen voor de economie van 

de informatievoorziening. Als re ge 1 zal voor verlangde infor

matie een realistische prijs moeten worden betaald. Een sub

sidiebeleid van de overheid zal nodig zijn om de beschikbaar

heid van basisvoorzieningen op informatiegebied te garanderen. 

(3.3.3, 3.3.4, 11.6.1) 

(15) Voor de beheersing van, in het bijzonder, de technische 

ontwikkelingen is een zo onbevooroordeeld mogelijk inzicht 

nodig in wat er precies aan de hand is. Pas na zorgvuldige 

bestudering en afweging kan gezegd worden welke ontwikkelin

gen nuttig en bruikbaar en welke veeleer bedreigend zijn. 

(Voorwoord blz. 4, 3.5.-, 11.6.4) 



-12-

(16) Geconcentreerd bezit van informatie is een instrument van 

macht. Sterke concentraties van informatie en monopolievor

ming moeten worden tegengegaan, zowel in de overheidssfeer als 

in de particuliere sector. Vermeden moet worden dat wezenlijke 

onderdelen van een belangrijk informatiesysteem (b.v. de ln

formatie zelf en het distributiekanaal) zich in één hand be

vinden. (3. 1 . 3, 3. 4. I 2, 6 . 4. I 2, I I . 2 . I , I I . 7 . I ) 

(17) De moderne informatietechnische middelen maken het meest

al mogelijk om informatie zowel centraal als decentraal te behe

ren. Decentralisatie moet dan regel zijn. Als centralisatie 

nodig wordt geacht moet die noodzaak eerst worden aangetoond. 

(7.2.1, 7.2.2, 8.2.1, 11.3.2, 11.8.2, 11.8.3) 

(18) Het informatiebeleid moet voortvarend inhaken op ontwik

kelingen die zich in de wereld voordoen, waaronder vooral ook 

die welke te maken hebben met werkgelegenheid. (1.2.4, 3.5.2, 

IJ. 2. I) 

(19) Er moet een goede, samenhangende infrastructuur zijn 

voor het informatieverkeer. (3.4.1, 11.6.2, 11.6.3) 

(20) De wijze waarop onze samenleving is georganiseerd onder

gaat voortdurend grote en kleine veranderingen. Vanuit het 

informatiebeleid moet dat goed in de gaten worden gehouden. 

Waar mogelijk en nuttig moet erop worden ingespeeld. Op die 

manier kunnen organisatorisch-maatschappelijke processen beter 

op elkaar aansluiten. (1.2.4, 11.2.1) 

(21) De kloof tussen de rijke en de arme landen mag door de 

opkomst van een informatiesamenleving ln ieder geval niet 

worden· vergroot. ( 8. 3.-, IJ. I I. 2) 
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(22) Het informatiebeleid moet zo worden uitgevoerd dat over· 

de hele linie een goede demokratische controle mogelijk is. 

(L2.4, 2.1.2, 9.1.1, 11.2.1) 

(23) Er moeten goede arbitrage- en beroepsmogelijkheden zijn 

of worden geschapen. (9.3.6, 9.4.5, 11.2.1) 

(24) De urgentie om op basis van de hiervoor genoemde uitgangs

punten tot een informatiebeleid te komen is hoo~. (1. 1.7, 

11.1.1) 
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BESTUREN IN EEN INFOR11ATIEHAATSCHAPPIJ 

Jan Terlouw 

Minister van Economische Zaken 

INLEIDING 

Een bespreking van het thema dat door de Werkgroep Infor

matiebel.eid en Automatisering thans centraal is geplaatst: · 

leven en werken in de informatiemaatschappij, kan vanuit twee 

perspectieven gebeuren. Het ene perspectief ontstaat door als 

het ware vanuit een ver punt in de toekomst terug te blikken 

naar de situatie van vandaag. Daarbij. wordt aangenomen dat in 

die toekomst onze maatschappij, onder invloed van de effecten 

van de "third wave", grondig zal zijn veranderd. Er zal dan 

een maatschappij zijn gevormd waarbij leven, wonen, werken, 

beslissen, samenleven, ingrijpend zijn veranderd ten gevol

ge van de informatietechnologieën. Vanuit de toekomst ge

zien, kijkende naar het heden, wordt er meestal opgemerkt 

dat deze trend naar toenemende informatisering van de sa

menleving al zichtbaar is vanaf het moment dat het schrift 

werd uitgevonden en wellicht nog eerder. Ik denk bijvoor

beeld aan de bekende indeling van de socioloog Daniël Bell, 

die vier fasen onderscheidt in de informatisering van de 

samenleving: het tijdperk van de spraak, het tijdperk sinds 

de uitvinding van het schrift, het tijdperk beginnende met 

de uitvinding van de boekdrukkunst en, sinds kort, de pe

riode van de telecommunicatie. 

Dat perspectief heeft vele aantrekkelijke kanten, die voor

al op het "dramatische" vlak liggen. Plotseling verschijnen 

alledaagse gegevenheden in een nieuw licht: de Amerikaanse 

onderzoeker Porat berekende, datreeds nu de werkgelegenheid 
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in de informatiesector ongeveer 50% van de werkende bevol

king omvat. Dergelijke noties liggen ten grondslag aan vele 

recente studies over de ontwikkeling op het gebied van de 

informatiemaatschappij. Om een Nederlands voorbeeld te noemen: 

de studies die het Nederlands Centrum voor Informatiebeleid 

(CIB) heeft doen uitvoeren door het bureau Arthur D. Little, 

vertrekken ook van deze ietwat overspannen berekening van de 

informatiseringscomponent in de economische ontwikkelingen. 

ALGEMENE ECONOMISCHE SITUATIE IN NEDERLAND 

De analyse vanuit een toekomstpunt naar het heden biedt 

ongetwijfeld interessante aanknopingspunten voor een nadere 

bespreking van het centrale thema dat thans aan de orde is. 

Toch geef ik er op dit moment de voorkeur aan om het onderwerp 

van de informatisering en de mogelijke betekenis daarvan voor 

de Nederlandse economie te benaderen vanuit een wat realis

tischere en minder futurologische invalshoek. 

Het zal U niet verbazen dat ik daarbij met name zal in

gaan op het grote belang van een actieve stimuleringspoli

tiek van de overheid met betrekking tot de informatiesector. 

Dat belang kan natuurlijk niet los worden gezien van de 

algemene economische situatie in ons land en van de dringen

de noodzaak een structurele verbètering van onze economie te 

bewerkstelligen. Ik behoef U niet uitvoerig toe te lichten 

dat wij met onze economie in een allesbehalve florissante si

tuatie verkeren. Omvangrijkewerkloosheid, stagnerende produk

tie, sterk ingezakte investeringen, vele faillissementen en 

extreem hoge financieringstekorten van de overheid zijn enige 

markante kenmerken van de zeer onbevredigende situatie. Geluk

kig zijn er ook lichtpunten te signaleren: Onze concurrentie

positie in termen van loonkosten per eenheid produkt is de 
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laatste jaren weer de goede kant opgegaan, de inflatie wordt 

verder teruggedrongen en op de internationale markten wint 

onze export terrein terug. 

Maar al met al zullen we het in de komende jaren nog uiterst 

moeilijk hebben om een structureel herstel van onze economie 

te kunnen bereiken. In dat kader blijven beperkingen van kos

ten- en lastenstijgingen onontbeerlijk, evenals het terugdrin

gen van het financieringstekort, waarbij pijnlijke snoei-ope

raties in de collectieve sector niet te vermijden zijn. 

Daarmee alleen zullen we er echter niet komen. Van vitaal 

belang is eveneens dat onze economie zich beter gaat aanpas

sen aan de structurele veranderingen in de wereldeconomie. 

Denkt U maar aan de sedert 1973 sterk gewijzigde energie

problematiek, aan de ingri}pende verschuivingen in de inter

nationale arbeidsverdeling en - niet in de laatste plaats -

aan de stormachtige technologische ontwikkelingen. 

Al deze ontwikkelingen laten ons land bepaald niet on

beroerd, maar tegelijkertijd liggen daarin ook vele nieuwe en 

positief te waarderen mogelijkheden voor de Nederlandse eco

nomie. 

Dat geldt zeer zeker ook voor de ontwikkelingen op het ter

rein van de informatiemaatschappij, die ook- en wellicht juist 

ons land vele nieuwe kansen te bieden hebben. Maar dan moeten 

wij die kansen ook doelbewust en vanuit een marktgerichte be

nadering benutten, hetzij aan de kant van de ontwikkeling 

van nieuwe produkten, hetzij door meer in te spelen op - en 

het doen ontstaan van - nieuwe markten. 
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MARKTMECHANISHE 

Er heeft zich in de afgelopen jaren een discussie afgespeeld 

over de vraag hoe het samenspel van "technology push" en 

"demand pull" in evenwicht kan worden gehouden binnen een 

aantal belangrijke randvoorwaarden ten aanzien van de ontwik

keling van de economie en de samenleving. Gevreesd werd een 

technologische wildgroei of (door anderen) een verschraling van 

het aanbod. van nieuwe produkten die door de consument c.q. de 

samenleving zouden kunnen worden opgenomen. Ook D'66 heeft zich 

terecht over deze kwestie gebogen. De oplossing van dit vraag

stuk ligt wat ons betreft gezien de politieke uitgangspunten 

van D'66 voor de hand. 

Voordat ik verder op deze problemati~k inga, wil ik opmer

ken dat in de afgelopen 2 à 3 jaar een belangrijke verandering 

is opgetreden in de appreciatie van technologische ontwikkelin

gen. Een symptoom van deze keer ten goede is de uitvoerige en 

systematsche aandacht die in verschillende dagbladen de laatste 

jaren aan de ontwikkeling van wetenschap en techniek wordt ge

wijd. 

Langzaam ~s het besef doorgedrongen dat de relatie tussen de 

"technology push" en de "demand pull" niet kan worden beheerst 

vanuit een abstracte ambtelijke bemoeienis, omdat uiteinde

lijk "technology push" en "demand pull" slechts via het markt

mechanisme tot elkaar gebracht moeten worden: er is geen beter 

systeem. Of, zoals het beleidsprogram van ..D' 66 schrijft: "Wij 

zouden zoveel mogelijk op de markt willen vertrouwen, het 

koopgedrag van de consument is dan wel geen volmaakte, het is 

wel de beste voorhanden indicator voor de wensen van de consu

menten." (blz. 18). 

Het onderkennen van de wensen van de consument kan dan ook 

alleen maar optimaal geschieden door voortdurend een geva-
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rieerd pakket nieuwe produkten en diensten aan de consument voor 

te leggen via het marktmechanisme, 

Ik zou dit deel willen samenvatten ~n de stelling dat belem

mering van het ontstaan van markten voor nieuweproduktenen 

diensten een van de slechte diensten is die de overheid de 

nationale economie en de samenleving zou kunnen bewijzen. 

Dat een en ander met de nodige randvoorwaarden moet worden 

omkleed en dat effecten met zorg moeten worden geëvalueerd, 

staat voor mij daarbij buiten kijf. 

Dat is echter heel wat anders dan, op basis van angst voor 

het nieuwe, krampachtig aan het bestaande te willen vasthouden 

of zelfs beproeving van nieuwe mogelijkheden bij voorbaat uit 

te sluiten. 

Teneinde op de binnenlandse en buitènlandse markten een 

volwaardige rol te kunnen blijven spelen, zal het noodzakelijk 

zijn om nieuwe produkten en diensten te ontwikkelen, die te

gemoetkomen aan de behoefteverschuivingen op de afzetmarkten. 

Daarnaast zal echter ook de produktiviteit in bestaande, nog 

steeds kansrijke, produktieprocessen moeten worden verhoogd 

om ons staande te houden in de internationale concurrentie. 

Vergeleken met de industriële produktie is de commerciële 

dienstensector qua produktiviteitsstijging, gemiddeld geno

men sterk achtergebleven. Dat geldt ook voor de dienstenfunc

ties binnen de produktiebedrijven. Vaak zal een verhoging van 

de produktiviteit in deze sfeer dan ook meer resultaten voor 

het betrokken bedrijf opleveren dan een nóg efficiëntere gang 

van zaken in het produktieproces zelf. 
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RANDVOORWAARDEN VOOR EEN STIMULERINGSBELEID 

Een stimuleringsbeleid op het gebied van innovatie en verho

ging van de produktiviteit zal zich, wat D'66 betreft, moeten 

afspelen binnen de volgende randvoorwaarden: 

- humanisering van de arbeid; 

bestrijding van onnatuurlijke menselijke slijtage in het 

arbeidsproces; 

- aanpassing van de produktie aan de eisen van het natuurlijke 

milieu; 

- aanvaarding van de noodzaak alternatieve energiebronnen te 

ontwikkelen en besparingen op energiegebied te realiseren; 

- versterking van de positie van de consument; 

- het beter afstemmen van de activiteiten van theoretisch 

specialistische deskundigen op die van praktijkdeskundige-n 

en het versterken van de rol van de laatsten; 

- het overzichtelijker en dus bereikbaarder maken van alle 

welzijnsvoorzieningen; 

- versterking van de positie van de cliënt tegenover ambtelijke 

diensten en hulpverlenende instanties; 

- verruiming van de mogelijkheden tot zeggenschap over het be

heer van sociaal-culturele voorzieningen en verdere decentra

lisatie daarvan. 

DE INFORMATIESECTOR 

Het is langzamerhand een open deur geworden om de sector van 

de informatie en informatica te beschouwen als een van de ter

reinen waarop nieuwe economische activiteiten ontwikkeld kunnen 

worden. 

De Europese Gemeenschappen, OESO en vele andere instituten 

en instellingen hebben gewezen op het belang van de informa-
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tiesector voor de ontwikkeling van een robuuste economie ln de 

hooggeÏndustrialiseerde landen. Wij moeten ons daarbij overigens 

wel aan nuchtere feiten en verwachtingen houden ook b.v. ten 

aanzien van de groeipotentie van de informatiesector: 

In het algemeen is het afnemen van de koopkracht een belem

mering voor het doen ontstaan van nieuwe afzetmarkten. 

Allerlei opvattingen over te verwachten maatschappelijke 

effecten van de informatisering op het gebied van de werkge

legenheid en op het terrein van sociaal-culturele verworven

heden (omroepbeleid) lijken evenmin de ontwikkeling van 

nieuwe markten te stimuleren. 

Het Viditel-projekt laat zien dat de introductie van een 

nieuwe informatietechniek niet zo maar van een leien dakje 

gaat. Vrijwel algemeen wordt erkend dat het Viditel-experi

ment zich in een kritieke fase bevindt. Het lijkt erop of 

eronder te gaan. Wat ook de oorzaken mogen zijn, het is in 

ieder geval niet zo dat de introductie van nieuwe informatie~ 

technieken een gemakkelijke en vanzelfsprekende zaak is. 

Viditel lijkt een experiment te zijn waarvan de uitkomsten 

tot dusver moeilijk te evalueren zijn. Ik hoop overigens 

zeer dat het experiment een succes blijkt. 

Illustratief is ook het feit dat onder druk van de econo

mische situatie en vermindering van de koopkracht 5% van de 

Nederlandse telefoonabonnees hun abonnement heeft opgezegd. 

Dat zegt wel iets over de vermeende onmisbaarheid van een 

dergelijk belangrijk telecommunicatie-instrument. 

Op het traditionele terrein van de informatieverspreiding, 

het gedrukte boek, is een ontwikkeling zichtbaar die kan 

leiden tot een aanmerkelijke verschraling van het aanbod. 

De geweldige opgaven die de informatietechnologie stelt aan 

de verschillende vormen van onderwijs teneinde gebruikers op 

te leiden, is op zichzelf ook al een beperking voor een 
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snelle ontwikkeling van informatiemarkten. 

Werkgelegenheid 

De belangrijkste ontnuchterende opmerking ten aanzien van de 

ontwikkeling van informatiemarkten heeft te maken met het werk

gelegenheidsprobleem. Het lijkt er volgens sommigen op dat 

de informatietechnologie ons, wat werkgelegenheid betreft, Ln 

de steek laat. 

Ik denk dat bij diegenen die zwarte schrikbeelden oproepen 

van een massaal vernietigen van arbeidsplaatsen, angst voor het 

onbekende een grote rol speelt. 

De introductie van nieuwe technieken gaat van oudsher gepaard 

met golven doemdenken. Onder de invloed van onheilsprofetiën 

hebben heersers gepoogd de technologische ontwikkeling per 

decreet stil te zetten. Keizer Vespasianus heeft in de eerste 

eeuw voor Christus het gebruik van de energiebron waterkracht 

verboden, omdat hij vreesde dat de introductie van het gebruik 

op grote schaal van deze energiebron menselijke arbeidskracht 

op even grote schaal zou uitschakelen met alle gevolgen van 

dien voor de sociale structuur van het Keizerrijk. 

Het gaat natuurlijk niet aan problemen de wereld uit te de

creteren, het komt er op aan ze op te lossen. 

Dat er een probleem ligt, wil ik niet ontkennen. Na de land

bouw en de industrie zal door de informatierevolutie vooral de 

produktiviteit in de dienstensector toenemen. Dat zal niet zon

der gevolgen blijven voor de werkgelegenheid. Dat is in feite 

al niet zonder gevolgen voor de werkgelegenheid. 

De werkgelegenheid in de dienstensector zal verschuivingen 

doormaken. Banen zullen verdwijnen, maar nieuwe informatie

diensten en -produkten zullen ook nieuwe banen mogelijk maken. 

In welke mate dat het geval zal zijn, hangt ook af van de 
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ruimte die de overheid biedt voor het ontwikkelen van dergelijke 

nieuwe produkten en diensten. 

Het is niet mogelijk nu te voorspellen wat het saldo van deze 

ontwikkelingen zal zijn. Wel wil ik benadrukken dat het juist 

met het oog op een duurzaam herstel van de werkgelegenheid van 

het grootste belang is dat Nederland successen weet te boeken 

aan het exportfront. Dat betekent een voorop lopen bij de ont

wikkeling en toepassing van nieuwe technieken. Wij zullen de 

nieuwe technologie voor welvaart en welzijn in ons land moeten 

benutten. Ervaring met het gebruik op grote schaal van nieuwe 

technieken vergroot onze exportkansen! 

De problemen die deze ontwikkeling met zich meebrengt, zullen 

wij nuchter en open onder ogen zien. Wij zullen ze niet weg wil

len decreteren. De technologische ontwikkeling moet zoveel mo

gelijk een door ons beheerste ontwikkeling zijn. We zullen zelf 

de voorwaarden moeten bepalen, waaronder de ontwikkeling zich 

voltrekt; we zullen haar niet stil kunnen zetten of over de 

hele linie afremmen. Aan botte-bijlmaatregelen als een automa

tiseringsheffing of bevriezing van het bestaande heb ik geen 

behoefte. 

De werkgelegenheidsproblematiek zal met een flexibel en doel

gericht werkgelegenheidsbeleid en een daarop afgestemd onder

wijs- en scholingsbeleid moeten worden aangepakt. Ik denk dat op 

langere termijn de historische trend van arbeidstijdverkorting 

zich zal voortzetten. De regering dient deze toekomst onder ogen 

te zien. De komende informatiesamenleving stelt nieuwe eisen 

aan het sociaal-cultureel, het onderwijs- en het economisch 

beleid. 

Ik ben er daarom best trots op dat D'66 tot nu toe als enige 

politieke partij een nota heeft vervaardigd over de uitdagingen 

waarvoor de informatierevolutie ons stelt en vingerwijzingen 

heeft gegeven voor de richting van een informatiebeleid. 
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Een nota, die veel goed materiaal aandraagt voor een hoogst 

noodzakelijke discussie en standpuntbepaling. Ik zal aan die 

discussie vanuit mijn verantwoordelijkheid van Minister van 

Economische Zaken een actieve bijdrage leveren. Daar kunt U op 

rekenen. 

Aanbodzijde van de informatiesector 

Beperken wij ons nu weer tot de informatiesector dan is het 

noodzakelijk dat Nederland voortvarend zijn sterke kanten zoekt 

teneinde zich_een comfortabele plaats te verwerven in'de gewel

dige internationale concurrentiestrijd die zich in deze sector 

afspeelt tussen alle hoog-geindustrialiseerde landen. Drie ge

gevenheden zijn daarbij van belang: 

(I) Nederland heeft een grote traditie op het gebied van de 

uitgeverij; 

(2) Nederland is een van de dichtst bekabelde landen op het ge

bied van kabeltelevisie in de wereld en beschikt over h_et 

meest moderne telefoonnet in.de wereld; en 

(3) Nederland huisvest een van de belangrijkste multinationals 

op dit gebied. 

Allemaal feiten die voor degenen die zich enigermate voor dit 

onderwerp interesseren, niet erg nieuw zullen zijn, maar 

die wel de aanscherping van een beleid voor het onderwerp van 

vandaag, de informatiemaatschappij, zullen vergemakkelijken. 

Met andere woorden, aan de aanbodzijde zullen de nieuwe 

produkten en de nieuwe diensten moeten stoelen op deze uitgangs-

gegevens., 
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Vraagzijde van de informatiesector 

Aan de vraagzijde kampt elk land met grote onbekendheid ten 

aanzien van het consumentengedrag. De Nederlandse PTT heeft 

daar enige ervaring mee door middel van experimenten die zijn 

gedaan met het plaatsen van telefoons die het de consument 

mogelijk maakten om een aantal gevarieerde kleine diensten 

uit te oefenen. Viditel en teletekst zijn andere voorbeelden 

van het aftasten van het consumenten-wensenpatroon. Het ant

woord op de vraag naar de consumenten-voorkeur kan slechts 

zeer ten dele worden gekregen via het klassieke marktonderzoek. 

De onbekendheid van de consument met de mogelijkheden van de 

informatietechnologieën is dermate groot dat hij zich daar in 

het kader van een korte en simpele enquête geen voorstelling van 

kan maken. Een studie uitgevoerd in opdracht van de EEG heeft 

evenzeer op deze problematiek gewezen en bovendien vastgesteld 

dat de veelal kleinschalige experimenten op het gebied van de 

informatietechnologie (Hi-Ovis in Japan; Qube in de V.S.) niet 

de aanwijzingen hebben gegeven die nodig zijn om een werkelijk 

marktbeleid te voeren. Met andere woorden, slechts grootschali

ge exp_erimenten op het gebied van informatietechnologie bieden 

ons de mogelijkheid om te bezien op welke wijze de informatie

technologie door de samenleving geabsorbeerd zal worden. 

Grootschalige experimenten 

Ten aanz~en van die grootschalige experimenten dienen twee 

belangrijke opmerkingen te worden gemaakt: 

(I) In de literatuur, rapporten en nota's, en toespraken over 

dit onderwerp waarvan men in de afgelopen maànden in Nederland 

kennis heeft kunnen nemen, gaat men er meestal van uit dat we 
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ons bevinden in een overgangsfase naar een periode die aan~ 

vangt rond de jaren 1995/2000, waarna in Nederland een vol

ledig geintegreerd informatie- en communicatienetwerk is 

gerealiseerd op ba'sis van glasvezel en dat men ongeveer alle 

denkbare informatie- en telecommunicatiediensten kan leveren 

die denkbaar zijn: telefoon, beeldtelefoon, televisie, data

verkeer, etc. Daarbij lijkt men ervan uit te gaan dat er rond 

die tijd bij de consument, de professionele én de thuisge

bruiker, zowel de wens als de koopkracht aanwezig ~s om een 

uitzonderlijk gevarieerd pakket van informatie- en communi

catiediensten af te nemen. 

(2) Daarnaast valt op, telkens wanneer gesproken wordt over 

uitbreiding - in een richting van meer mogelijkheden - van 

het huidige pakket aan telecommunicatie en informatiedien

sten, dit nieuwe impulsen geeft aan de discussie over de on

leefbare technocratie. 

TECHNOLOGIE EN TECHNOLOGIEBELEID 

Mens en techniek 

Er zijn mensen, zoals Prof. van Peursen, die een verwer

pelijke tegenstelling zien tussen de voortwoekerende techno

logie en de kwetsbare en onbeschermde mens die zich daarte

gen niet teweer kan s.tellen en overdonderd wordt door een 

combinatie van kapitaal en techniek. 

Is dat waar, of is dat niet waar? Techniek hoort bij een 

mens. De stelling is waarschijnlijk houdbaar dat techniek 

zelfs wezenlijk is voor het menszijn, maar ook besluit

vorming hoort bij mensen. Als technologische ontwikkelin

gen zich autonoom voltrekken en niet onderworpen zijn aan 

zorgvuldige besluitvorming dan heeft Prof. van Peursen ge-
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lijk. Als technische ontwikkelingen echter uitdrukking zijn 

van vervulling van bestaande behoeften en als die onderwor

pen zijn aan zorgvuldige besluitvorming dan is er niets "on"

menselijks aan. Technologische ontwikkelingen zijn geen na

tuurverschijnselen en hebben in diepste wezen te maken met 

de wijze waarop de mens zijn omgeving wil inrichten. Hoe 

die relatie tussen techniek, technologische ontwikkelingen 

en ontplooiing van het menszijn en van de samenleving zich 

verder zal ontwikkelen, is waarschijnlijk door niemand te 

voorspellen. 

Essentieel vind ik het wel om ruimte te houden voor expe

rimenten zodat mensen zelf kunnen bepalen of zij technologi

sche ontwikkelingen willen opnemen en integreren in hun 

leven en in hun samenleving. Het is ook een daad van res

pect voor de demokratie (in de zin van het zelf~beslissings

recht van de mens) om niet vooraf, en al te snel, bepaalde 

ontwikkelingen in de relatie tussen technologie en mens te 

willen afsnijden op basis van vermeende inzichten in dat

gene wat goed en slecht is voor mens en samenleving. 

Uiteraard blijft de verantwoordelijkheid bestaan om de 

ontwikkelingen kritisch te volgen en zonodig maatregelen 

te nemen om ongewenste ontwikkelingen te verhinderen. Ik 

denk hierbij met name aan de privacy-aspecten. Wij hebben 

hier in Nederland te lang getalmd. Gelukkig zit er nu 

schot in de zaak. Duidelijke wetgeving, die aansluit op 

de internationale trend is, in tegenstelling tot wat soms 

beweerd is, óók in het belang van het bedrijfsleven. Wij 

zijn er evenzeer verantwoordelijk voor dat technologische 

ontwikkelingen die een positieve bijdrage kunnen zijn 

aan de samenleving en aan het persoonlijk welbevinden niet 

worden afgesneden en/of verhinderd. 
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Technologiebeleid in het algemeen 

In het Regeerakkoord staat dat aandacht voor de technolo

gische ontwikkeling een centrale plaats in het beleid moet heb

ben. Er zal optimaal gebruik moeten worden gemaakt van de in

novatiekansen op verschillende beleidsterreinen. Het nieuwe 

élan in de bedrijvigheid zal zich niet kunnen beperken tot de 

industriële sectoren van onze economie, het beleid zal er even

zee·r op gericht zijn de verdere ontplooiing van de commerciële 

dienstensector met kracht te bevorderen door een efficiëntere 

benutting van de bestaande instrumenten. 

Met het technologiebeleid zäl deze ambitie gerealiseerd dienen 

te worden. Technologiebeleid ligt op het snijvlak van wetenschaps

beleid en economisch beleid, het abstracte onderzoek en de toe

passing in de markt. Het spreekt daarom vanzelf dat om dit 

technologiebeleid van de grond te krijgen, een taak die ik het 

komende jaar tot een goed einde wil brengen, goed en nauw sa

menspel vereist is met Minister van Kemenade. Hij en ik zitten 

wat dit betreft op dezelfde lijn. 

Informatietechnologiebeleid 

Naast andere sectoren van technologie zal mijn beleid zich 

ook moeten richten op het optimaal introduceren van "resul

taten" van de informatietechnologie in de markt. 

Ik ga ervan uit dat informatisering, gezien als een proces 

dat zich reeds vele eeuwen voltrekt en waarin een duidelijke 

trend naar intensivering te bespeuren is, zich zal doorzetten, 

ondanks tijdelijke inzinkingen. Bovendien zie ik de informati

sering als een van de belangrijkste draagvlakken voor demokra

tisering en spreiding van kennis. 

Ik ben mij ervan bewust dat meer dan andere technologieën 
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de introductie van informatietechnologie in de markt een groot 

aantal belangrijke maatschappelijke en sociaal-culturele effec

ten met zich mee kan brengen. Daarom is het een goed beleid om 

deze introductie in te passen in het bredere informatiebeleid 

van de Nederlandse regering, waarvoor door Oud-Minister 

van Trier de basis is gelegd. 

Heel concreet betekent dat, dat ik bij de ontwikkeling van 

het informatietechnologiebeleid onder andere rekening zal 

houden met een aantal beleidsaspecten, die elk op zich onder

werp zijn van analyses binnen een aantal commissies, zoals: 

- de Commissie Swarttouw die de rol van de PTT bekijkt; 

- de WRR die de toekomst van de media analyseert; 

- de Commissie onder leiding van Prof.dr. H. Plomp die de re-

latie onderwijs en informatietechnologie in kaart brengt. 

Beleid kan echter niet altijd wachten tot ook de laatste 

van 600 advieslichamen van de overheid zijn huiswerk gedaan 

heeft. De introductie van nieuwe informatie- en communicatie

technologieën in de markt zal vooral tot een spanning leiden 

met het omroepbeleid. Ir. Wit van de PTT heeft in een recente 

rede opgemerkt: "De beperkingen in het gebruik van de kabel

televisienetten zijn eerder van omroeppolitieke. aard dan van 

technische." Ik kan daaraan toevoegen dat deze problematiek 

en deze beperkingen niet alleen te maken hebben met de poten

tie van kabeltelevisienetten, maar ook te maken hebben met de 

etheromroep en het telefoonnet (de inrichting van b.v digi

tale t.v.-netten, het gebruik van satellieten en het beheer 

van Viditel). 

Ruwweg kan men de mogelijkheden van de informatietechnolo

gie verdelen in een groep toepassingen die plaatsvindt los 

van een of andere infrastructuur en de groep die geënt is op 

een infrastructuur. 

In de groep van toepassing van informatietechnologie die 
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onafhankelijk zijn van infrastructuren, horen thuis de tele

visiespelletjes, de videorecorders, de afzet van speelfilms 

daarvoor, en allerlei varianten en uitbreidingen die op dit 

terrein mogelijk zijn. Hierbij speelt de overheid nauwelijks 

een rol. 

De mogelijkheden voor nieuwe diensten op het gebied van 

informatietechnologie waarbij wel gebruik wordt gemaakt van 

infrastructuren, brengen ook gelijk de overheid in volle om

vang in het spel. Men hoeft slechts te denken aan benutting 

van de ether (teletekst), het telefoonnet (b.v. Viditel) en 

kabeltelevisie om te weten hoe belangrijk de rol van de over

heid daarbij is. 

Uitgangspunt 

Voor het vinden van een uitgangspunt terzake wil ik mij ba

seren op de randvoorwaarden voor het mediabeleid zoals die in het 

beleidsprogram van D'66 zijn gesteld (blz. 122): "Het stand

punt van D'66 met betrekking tot het mediabeleid is dat de 

overheid in de eerste plaats de zorg heeft voor vrijheid van 

meningsuiting en voor verscheidenheid van informatievoorziening 

en opinievorming." 

Mij dunkt dat nieuwe technologische mogelijkheden om te be

ginnen aan dit uitgangscriterium moeten worden getoetst. 

Wat dat betreft zie ik ook in het Regeerakkoord eenzelfde 

zorg voor handhaving en versterking van pluriformiteit. Het 

Regeerakkoord zegt letterlijk: "Voor het functioneren van on

ze democratie is informatie essentiëel." Bij het ontwikkelen 

van een beleid op dit belangrijke en gecompliceerde terrein 

zet ik mij af tegen naïeve opvattingen, volgens welke een 

vrije markt van informatiegoederen door het winstbejag van 

het bedrijfsleven als welhaast vanzelf zou leiden tot scha-



-31-

de aan de pluriformiteit binnen onze samenleving. 

Uiteraard dient gewaakt te worden voor monopolisering 

en brute commercialisering van informatiemarkten door het 

bedrijfsleven. Het program van D'66 stelt dit ook met zo-

veel woorden. En terecht. Anderzijds lijkt mij dat een derge

lijk uitgangspunt onmogelijk bedoeld kan zijn om elke creatie

ve doordenking van nieuwe mogelijkheden, ook van de positieve 

mogelijkheden, bij voorbaat te verhinderen. Een van de belang

rijke argumenten voor het doen houden van grootschalige experi

menten zou juist kunnen zijn, te bezien of markten kunnen 

bestaan waarbinnen op de normale wijze de. informatievrijheid 

kan worden gegarandeerd en monopolisering kan worden tegenee

gaan. 

Na alles wat over de ontwikkeling van de informatietechnolo

gie is gezegd, lijkt het toch wel uiterst vreemd om nu juist 

voor een technologische ontwikkeling waarbij informatie en 

communicatie dramatisch kunnen worden uitgebreid en geÏnten

siveerd, met de stelling te komen dat deze ontwikkelingen de 

pluriformiteit zouden aantasten. 

Kaderwet 

Uit het voorgaande vloeit logisch voort een sterk pleidooi 

voor het inrichten van grootschalige experimenten met de ver

worvenheden van de informatietechnologie. Deze experimenten 

moeten het mogelijk maken om nieuwe markten te exploiteren, 

de wensen van de consument op realistische wijze te schatten 

en de maatschappelijke en sociaal-culturele effecten te 

evalueren. 

De bestaande wetgeving LS rechtstreeks geënt op een aantal 

technologische1 mogeliikheden uit een wat verder verleden. Het 

lijkt mij toe dat het redelijk is om voor die nieuwe informa-
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tietechnologische mogelijkheden en infrastructuren nog eens 

na te denken over h~t gewenste wettelijke kader. Een kaderwet, 

waarin de grondbeginselen van informatie en communicatie zijn 

opgenomen, een uitweg biedend uit de impasse waarbij nieuwe 

technologische mogelijkheden geforceerd worden ondergebracht 

in de bestaande wetgeving, geënt op oudere technologieën. 

Immers, de op te lossen maatschappelijke problematiek dient 

bij regelgeving het uitgangspunt te vormen en niet zonder meer 

bestaande wetten of taakafbakeningen. 

Een van de voor mij belangrijkste conclusies van het D'66 

rapport "Vingerwijzingen voor een informatiebeleid" is de con

clusie 11.4.6. op blz. 105, waarin staat dat onderzocht moet 

worden of een algemene beginselenwet op de informatievoor

ziening realiseerbaar is. 

In ieder geval zal het noodzakelijk zijn, willen we niet te 

maken hebben met een mis-investering van tientallen miljoenen 

guldens, dat een grootschalig project zich kan afspelen bin

nen een (wettelijk) kader waarin de experimenteervrijheid 

maximaal is. 

Juist grootschalige experimenten met toepassingen van infor

matietechnologie kunnen ons in staat stellen goed te evalueren 

wat deze nieuwe ontwikkelingen voor ons betekenen. Zij kunnen 

zo bijdragen aan een meer demokratische besluitvorming. 

Wellicht maakt de in dergelijke experimenten opgedane ervaring 

het ons mogelijk ons een beter beeld te vormen van het soort 

samenleving dat in het verschiet ligt. 

Door de mogelijkheden van vandaag een faire kans te geven, 

kunnen we dan de maatschappij van morgen met meer vertrouwen 

tegemoet gaan. 
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INFORMATIE ALS PRODUKT 

Dick Overkleeft 

INLEIDING 

Ik ga hier beweren dat informatie een produkt kan zijn, dat in 

een land als Nederland kan zorgen voor economisch aantrekkelijke 

bedrijvigheid. 

Door deze bewering een voorwaardelijk karakter te geven, be

weer ik op voorhand dat informatie nu nog niet zo'n produkt is. 

Het woord informatie-industrie wordt weliswaar al wel gebruikt, 

maar meestal door de verkeerde mensen, die het dan bovendien 

veelal over de media-industrie blijken te hebben. Er zou een in

formatie-industrie kunnen ontstaan; maar wat er aan industrie is, 

produceert nog geen informatie, en waar informatie geproduceerd 

wordt, gebeurt dat niet door de industrie. 

Het is verleidelijk, om dan nu maar de begrippen informatie 

en industrie te gaan definiëren. Dat doe ik niet; ik neem aan 

dat lezers dezes enige notie hebben van wat de woorden informa

tie en industrie betekenen. Die notie is voldoende; een al te 

strikte definitie vooraf is alleen maar hinderl{jk. Het zou 

immers best kunnen blijken dat met zo'n raar produkt als infor

matie we anders over industrie moeten gaan denken, of, omgekeerd, 

dat in relatie met industrie het begrip informatie moet worden

verruimd of versmald. Dat gaat des te gemakkelijker, naarmate 

we een minder straffe uitgangspositie innemen. 
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ENKELE WAARNEMINGEN 

Erg onstraf beginnend, wil ik een zestal waarnemingen rapporte

ren die ik in de loop der jaren in met name de computerindustrie 

heb gedaan. Losse waarnemingen, naar tijd, plaats en gelegenheid. 

Waarnemingen echter, die ik in het tweede gedeelte van mijn be

toog wil bundelen in êên verhaal. Of dat het enige, dan wel het 

beste verhaal is, staat ter discussie; het is in ieder geval een 

verhaal dat de bewering staaft dat, men raadt het, informatie 

een produkt zou kunnen zijn. 

De waarnemingen zijn de volgende: 

(!) In de tweede helft van de jaren zestig ging de computerin

dustrie vrij plotseling, aangevoerd door IBM, over tot un

bundling van haar activiteiten. 

(2) In de jaren zeventig is in Nederland de software-industrie 

vrij snel gegroeid, onder gelijktijdige afbouw van de hard

ware-industrie. 

(3) Computerfabrikanten versterken op dit moment hun lokaal 

opererende marketingafdelingen t.o.v. fabricage en ontwik

keling. 

(4) De Nederlandse software-industrie is hoegenaamd geen export

industrie. 

(5) Er onstaan de facto standaards in de computerindustrie, op 

grond waarvan software-produktie meer en meer procesmatig 

kan geschieden. 

(6) Er is sprake van een ware invasie van computertechnieken lil 

andere sectoren van de media-industrie. 

Ik laat op elk van deze waarnemingen een korte toelichting volgen; 

daarna komen we aan het 'verhaal' dat ik heb aangekondigd, hoewel 

er al toelichtend wel reeds enkele, de waarnemingen verbindende 

elementen zullen worden aangestipt. 
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Unbundling 

Tot en met zo om en nabij de IBM 360 computer kon de industrie 

het zich permitteren om bij het apparaat alle bijkomstige diensten 

mln of meer gratis mee te leveren. Men mag aannemen dat een en 

ander doorberekend was in de prijs van het apparaat, maar dat 

was dan ook mogelijk: de kostprijs-verhoudingen waren er naar. 

Na de 360 kon dat niet meer: de apparatuur was in prijs gedaald, 

de kosten van software, support, training, e.d. waren gestegen. 

De informatie-diensten konden niet langer via de hardware worden 

verrekend .• Het medium computer kon de kosten van de informatie 

niet langer dragen. Sindsdien betaalt men voor alles apart. En 

fors. 

Computerindustrie lil Nederland 

De laatste poging om ln Nederland een computerhardware-industrie 

te vestigen heette UNIDATA, een samenwerkingsverband van Philips, 

Siemens en het Franse CII. De poging mislukte; door toedoen van de 

Fransen, zegt men, maar wellicht nog meer omdat de tijd voorbij was 

waarin dit soort op de klassieke leest geschoeide ondernemingen op

gezet kon worden. Wat Philips Data Systems nu op de markt brengt 

wordt vrijwel niet meer in Nederland gefabriceerd, en voor een 

aanzienlijk deel ook niet meer door Philips. Siemens koopt hard

ware in bij Fujitsu; CII ging op in een samenwerkingsverband 

tussen de Franse dverheid en Honeywell Bull (dat zijn aandeel, 

onder druk van de Mitterrand-regering, onlangs teruggebracht heeft 

van 47 tot 17%). Wat voor Nederland opgaat, geldt, met uitzon

dering wellicht van de Bondsrepubliek Duitsland, kennelijk voor 

heel Europa: een computerindustrie komt er niet meer van de 

grond. 

In de periode waarln dat gaandeweg duidelijk werd groeide ook 
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in Nederland de software-industrie. Men verwacht op korte ter

mijn een totale jaaromzet van twee miljard gulden te realiseren; 

peanuts natuurlijk, vergeleken met die van de gevestigde co~ 

puterindustrie, maar niettemin aanzienlijk wanneer men bedenkt 

dat de software-industrie vijftien jaar geleden nog niet 

bestond. 

Men mag het ontstaan van een zelfstandige software-industrie 

zLen in het verlengde van de 'unbundling', waarover zoeven 

werd gesproken. Met het ontkoppelen van de produkten ontstaan 

er mogelijkheden om ook de bedrijvigheid te spreiden. Het LS 

dan ook wel aardig om vast te stellen dat via de software ook 

andere branches zich op de computermarkt geworpen hebben. 

Verscheidene softwarehuizen, nationaal en internationaal, zijn 

volle dochters van b.v. banken, verzekeringsbedrijven, uitge

verijen of handelsmaatschappijen. 

Naar een mar~tgeoriënteerde industrie 

De hierboven ten tonele gevoerde software-industrie past ook 

anderszins in de veranderingen die de computerindustrie door de 

jaren heen heeft ondergaan. Die industrie reorganiseert zich 

te barsten - soms letterlijk - zoekend naar de juiste benadering 

van de markt, en naar het juiste evenwicht tussen R&D, 

produktie en marketing, Tot de jongste ontwikkelingen behoort een 

duidelijke accentverlegging van produktie naar marketing. Kennis 

en kunde in de marketingafdelingen worden versterkt, verantwoorde

lijkheden en bevoegdheden worden verlegd naar de marketing, die 

meer en meer dicte~rtwat de industrie zal gaan produceren. IBM, 

Philips, ICL en tal van kleinere concerns leveren stuk voor stuk 

varianten van dit beeld. Het ontstaan van een zelfstandige 

software-industrie is zoals gezegd ook een variant. 

Een van de voorlopers in dit opzicht, de Duitse fabrikant 
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Nixdorf, heeft al vastgesteld dat een computer zoals die de fa

briek in Paderhorn verlaat nog slechts 50% vertegenwoordigt van 

de waarde van de omzet, gegenereerd door het uiteindelijk geÏn

stalleerde systeem. De overige 50% moeten gerealiseerd worden door 

de marketing-, service-, software- en onderhoudsafdelingen, op 

lokatie, en dus ook in dat land waarin de computer wordt geÏnstal

leerd. Met andere woorden: door informatie-overdracht. 

De non-export software-industrie 

Uit een -in 1980 gepubliceerd rapport m.b.t. de Nederlandse soft

ware-industrie blijkt dat deze hoegenaamd geen export-activiteiten 

ontplooit. Als redenen daartoe worden vermeld: de gewillig 

groeiende thuismarkt, en "a surprising lack of entrepreneurial 

spirit". Men kan daaraan toevoegen: de lage organisatiegraad van 

de industrie, het ontbreken van overleg met het Ministerie van 

Economische Zaken en nog tal van andere praktische redenen; te 

ontlenen aan het feit dat de branche ~n kwestie jong is, en met 

een hoge veranderingsgraad te kampen heeft. 

Er is echter nog een belangrijke oorzaak: de software-industrie 

is haast per definitie een zeer lokaal opererende industrie. Het 

blijkt in de praktijk al moeilijk om vanuit, bijvoorbeeld, 

Amstelveen de markt in Twente te bewerken zonder een vestiging 

ter plaatse. Export is, naar verhouding, moeilijker. 

Het centrale probleem waarvoor de computerindustrie als ge

heel zich geplaatst ziet is: het overbruggen van de afstand 

tussen medium en informatie. Het medium- van chip tot com-

puter - is ontworpen voor de wereldmarkt; informatie kent al

leen lokale markten. Het medium is .tijd-onafhankelijk; de 

boodschap is afhankelijk van tijd en omstandigheden. Het medium 

kan worden gestandaardiseerd, informatie laat zich niet. standaar

diseren zonder de ontvangers te standaardiseren. 



-38-

De software-industrie bevindt zich vooralsnog aan de informa

tiekant van het grensgebied tussen medium en informatie. Daar 

ligt de voornaamste reden voor het ontbreken van export. 

De facto standaards 

Als blijkt dat elke gloeilamp 1n elke fitting, en (welhaast) 

elke stekker in elk stopkontakt past, is er sprake van stan

daardisatie (in Nederland vaak ook aangeduid met de term "norma

lisatie"). Elk systeem kent dergelijke raakvlakken tussen ver

schillende componenten, en in elk systeem dat die naam verdient 

zal dus sprake zijn van enige standaardisatie. Commissies over 

de gehele wereld werken dan ook in continu-dienst aan het formu

leren en herzien van standaards, zonder overigens te kunnen voor

komen dat industrie en markt zich met zekere regelmaat vinden in 

een standaard die door niemand formeel gekozen en geformuleerd 

is, maar die de facto een zodanige verspreidingsgraad krijgt dat 

niemand er meer omheen kan. Met name de computerindustrie heeft 

daar een hàndje van; vermoedelijk niet het minst, omdat deze 

industrie zo duidelijke marktleiders heeft. IBM bepaalde hoe een 

computer er uit moest zien; Intel definieerde de microprocessor; 

DEC de mini; etc. 

Interessant, op dit moment, is dat het ontstaan van de facto 

standaards zich begint af te tekenen op het niveau van de soft

ware. Bijvoorbeeld zal de volgende versie van de Philips P2000 

personal computer een CP/M-operating system hebben; het is de 

zoveelste aanwijzing dat CP/M tot standaard zal worden verheven, 

na een proces dat hooguit enkele jaren heeft geduurd. Naar 

standaardisatie-maatstaven gemeten is dat heel erg kort. 

Deze ontwikkeling is hierom zo interessant, omdat nu software 

uitwisselbaar wordt, en dus, in feite, 'handelswaar' kan worden 

(gerekend althans naar de machines). Alle CP/M-software kan op 
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alle CP/M-machines, ongeacht merk of afkomst, gebruikt worden. 

Daarmee kan een karakteristieke verschijning op de computer

markt, een machine waarvoor de software nog geschreven moet 

worden, tot het verleden gaan behoren. Voor die nieuwe P2000 

van Philips ligt al een kast vol software klaar. 

Pervasive computertechniek 

De praktische reden waarom ik de computerindustrie verkozen heb 

om mijn waarnemingen te doen 1s dat het de industrie is waarmee 

ik het meest direct in aanraking kom. Er is echter nog een argu

ment: computertechniek dringt door 1n de complete media-indus

trie. In de telecommunicatie, in de audio en video, in de repro- en 

de micrografie, in de kantoormachinetechniek en in de traditione

le grafische industrie. 

Het lijkt me belangrijk om ook dat vast te stellen: àls er 

conclusies verbonden kunnen worden aan verschijnselen in de com

puterindustrie, dan zou het wel eens kunnen dat die conclusies 

ook, al dan niet onverkort, voor andere sectoren van de media

industrie gelden. Enige aanwijzingen in die richting: de eerste 

softwarehuizen bestaan al, die zich toeleggen op het uitbaten 

van gecomputeriseerde kopieermachines. En de eerste bureautjes 

zijn er al die zich specialiseren in het toepassen van Viditel. 

'Unbundling', d.i. het loskoppelen van informatiegerichte acti

viteiten van de media-industrie, doet zich dus ook reeds buiten 

de computerindustrie voor, zij het in het spoor van het com

putergebruik. 
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ENKELE CONCLUSIES 

Verzelfstandiging van informatie-produkten 

Het meest opvallende van de computerindustrie is dat men het 

voor elkaar gekregen heeft informatie bedrijfsmatig te produceren 

en te verhandelen tegen prijzen die kostendekkend zijn, en zelfs 

ruimte laten voor investeringen en winst. De computerindustrie 

heeft een markt gevonden, die bereid is, expliciet, begroot, 

gepland en nagecalculeerd; voor informatie te betalen. 

Een en ander is daarom zo uitzonderlijk, omdat de westerse 

mens eigenlijk helemaal niet gewend is te betalen voor infor

matie, en zeker niet expliciet. In de prijs van een krant, m~n

der dan een gulden, komen de informatiekosten niet tot hun 

recht. De jaarlijkse afschrijvingen op een kleurentelevisie

toestel zijn hoger dan het kijkgeld - en als dat laatste met een 

tientje per jaar omhoog gaat is het voorpaginanieuws. Hoe duur 

de Nederlandstalige boeken ook worden, de auteurs, de feitelijke 

producenten van de informatie, blijven onderbetaald. Bibliothe

ken zijn voor een groot deel vrijwel gratis, zij kopiëren naar 

hartelust allerlei tekste~ en zorgen er met overheidssubsidie 

voor dat de consument helemaal geen idee meer heeft van wat nu 

eigenlijk de kosten van de informatie waren. Onderwijs is gra

tis. Voorlichting is gratis. 

We permitteren het ons, informatie vrijwel gratis te geven aan 

ieder die deze hebben wil, door onder meer de werkelijke kosten 

af te wentelen op de goederen, op de dragers. Termen als over

head, administratie, promotie, marketing, reclame, training, 

etc. geven aan in welke relatie de betreffende informatie tot de 

goederen staat. Stuk voor stuk fungeren deze begrippen als 

noemer voor informatiesoorten, waarvan de werkelijke kosten 

afgewenteld worden op de goederen. 



-41-

Met enige trots melden auteurs, dat 40 tot 60% van de wes

terse beroepsbevolking werkt in informatieberoepen. Ze vergeten 

erbij te vermelden dat die informatie voor het grootste deel 

geen stuiver opbrengt. Het BNP wordt door al die informatie-ac

tiviteiten grondig beÏnvloed, de betalingsbalans echter nauwe

lijks, of het moest zijn doordat de geproduceerde en verhandel

de goederen alsmaar duurder worden door de informatieoverlast, 

en steeds minder goed kunnen concurreren met vergelijkbare 

goederen uit minder informatie-intensieve landen. 

De computerindustrie leert dat het, althans in bepaalde ge

vallen, mogelijk is de informatieproduktie te verzelfstandigen 

en onder te brengen ~n een zelfstandige structuur, los van de 

goederen. De ruim tien jaar ervaring die daarmee in de compu

terindustrie is opgedaan laat zien welke problemen zich daar

bij voordoen. Niet al die problemen zijn reeds oplosbaar ge

bleken, maar een aantal te onderscheiden zetten zijn gedaan. 

Onderzoek naar informatie-produktieprocessen 

Gebleken is, bijvoorbeeld, dat men onderzoek kan doen naar 

aard en karakter van informatie-produktieprocessen, en dat men 

de kosten van dergelijk onderzoek kan terugverdienen via de re

sultaten ervan. 

Het procesmatig, bedrijfmatig vervaardigen van computersoft

ware - informatie dus - kreeg pas zijn beslag nadat die soft

ware verzelfstandigd was t.o.v. de hardware. Pas toen kwamen er 

budgetten vrij om de software-kosten (voor het eerst expliciet 

gemaakt) te drukken, en pas toen kwam e'r een voldoende vrije 

software-markt om concurrerende prijzen mogelijk te maken. 

Resultaat, inmiddels: voor een paar honderd gulden zijn vrij 

behoorlijke software-pakketten te koop, die echt niet zoveel 

minder mogelijkheden bieden dan de (versluierde) tonnen vergen-
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de software-systemen van 10 jaar geleden. 

Formaliseren van informatie 

Een tweede te onderscheiden proces is dat van de formalisering 

van informatie. Computers zijn ooit van start gegaan met alom 

geaccepteerde formele informatiecomplexen. Rekenkundige procedu

res liggen vast, logische structuren zijn geaccepteerd, enz. Dat 

was het begin. 

Gaande.weg is het niveau van formalisering opgetrokken. De 

technische impuls daartoe mag men zeker zoeken in de complexi

teit die micro-elektronische circuits toestaan. Een klein voor

beeld lS exemplarisch: bij de computer van de tweede generatie 

moest men een vermenigvuldiging nog programmeren; later hoefde 

men alleen nog maar te zeggen dat er vermenigvuldigd moest 

worden. Vandaag de dag kan men in een pocketcalculator al ge

compliceerde rekenkundige procedures bij name aanroepen. 

De formalisering is het nlveau van de reken- en wiskunde al

lang ontstegen. Steeds meer en steeds veelzijdiger activitei

ten blijken formeel te beschrijven in (administratieve) stan

daardprocedures. Steeds meer informatie blijkt formele infor

matie, geldig in een vooropgezette benadering van de werkelijk

heid. 

Men kan (moet) zich afvragen hoever men met dit formaliseren 

kan gaan. De hedendaagse software-industrie bewijst, dat veel 

dat voorheen als uniek, individueel, persoonafhankelijk werd 

beschouwd, geformaliseerd kan worden. In dat proces vond de 

software-industrie haar bestaansrecht. En als men nu zegt dat 

in die industrie het wiel opnieuw wordt uitgevonden, dan be

doelt men te zeggen dat programma's opnieuw geschreven worden 

die elders, procesmatig, worden gegenereerd. Gaandeweg ont

staan er software-produkten die qua ontwerp, produktie, engi-
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neering, etc. vergelijkbaar zijn met apparatuur. Gaandeweg 

ontstaan er informatie-produkten, die de naam produkt verdienen, 

niet alleen als resultaat van arbeid, maar ook als handels

waar. 

Gedecentraliseerde industrie 

Tot dusverre heeft de computerindustrie zich als informatie

industrie kunnen beperken tot het formele. Het ging voorna

melijk om 'data'processing - hetgeen al een beperking inhoudt -

waarbij het begrip informatie een vrij smalle inhoud heeft. 

Toch illustreert ook deze industrie reeds de problemen die een 

informatie-industrie wel ontmoeten moet. De Nederlandse soft

ware-industrie exporteert niet. Internationaal opererende con

cerns versterken hun plaatselijke marketing-afdelingen. De nood

zaak om lokaal te opereren dwingt zelfs de computerindustrie 

met haar formele benadering van de werkelijkheid tot een sterk 

gedecentraliseerde structuur. 

Een wereld van kleine markten 

Tegenover de mogelijkheid tot formalisering staat de noodzaak, 

informatie zo te produceren dat deze aansluit bij tijd, plaats, 

omstandigheden en zienswijze van de ontvanger. 

Informatie is datgene wat iets toevoegt aan het beeld dat de 

ontvanger van de werkelijkheid heeft, en kan dus alleen gepro

duceerd worden via een proces waarin die ontvanger tot zijn 

recht komt. Te formaliseren valt alleen datgene, wat door de 

ontvanger als formeel aanvaard wordt, en wat in rekenkundige, 

administratieve, wettelijke, wetenschappelijke conventies en 

procedures is verankerd. Dat is veel; het is lang niet alles. 

Bovendien: conventies en procedures veranderen per lokatie 
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(regio, land, continent) en veranderen ~n de tijd. 

De markt van de informatie-industrie bestaat uit een wereld 

van kleine markten, ook wanneer de betreffende informatie

produkten geformaliseerd zijn. Die markt is nog nauwelijks on

derzocht; de mate waarin formaliseren aanvaardbaar (resp. ge

wenst) is, is nog nauwelijks bekend. De wijze waarop zo'n markt 

moet worden benaderd wordt nog slechts by trial and error vast

gesteld: niet voor niets reorganiseert de computerindustrie zich 

met zo'n hoge frequentie. 

Men mag weliswaar vaststellen dat het formaliseren van infor

matie-produkten op zichzelf ertoe leidt dat grotere marktge

bieden kunnen worden afgepaald. Waarschijnlijk gaat dat ten kos

te van de kwaliteit van de informatie zoals die door individuelen 

wordt ontvangen. 

Waar het optimum ligt tussen formaliseren enerzijds en kwali

teitsbewaking anderzijds is niet bekend. Er is zelfs geen begin 

van onderzoek in die richting. 

Een Nederlandse informatie-inûustrie 

Aangenomen mag worden dat Nederland een enorme kennis- en in

formatievoorraad heeft en daarin op vele landen een voorsprong 

heeft. Een groot deel daarvan is te formaliseren, en via de tal

rijke nieuwe media te exporteren; met als plezierig bij

verschijnsel dat daardoor de voorraad niet vermindert. 

Een en ander vergt markten, die bereid zijn voor informatie 

te betalen. Het vergt tevens een bedrijfsmatige benadering die 

in vele opzichten afwijkt van wat in het bedrijfsleven te doen 

gebruikelijk is. De nog erg medium-gerichte computerindustrie 

illustreert slechts gebrekkig de mate van decentralisatie die 

in een meer algemene informatie-industrie nodig zal zijn. Een 

vergelijking die zich opdringt is die met de transportindus-
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trie. Zoals er baggerwerken in de Perzische Golf worden uitge

voerd door Nederlandse bedrijven, zo zullen er informatiewerken 

vanuit Nederland kunnen worden verricht, afgestemd op de lo

kale omstandigheden, met medewerking van lokale deskundigen, 

enz. Zo'n perspectief 1s wel te tekenen; het realiseren ervan 

is moeilijker. 

De bedrijfstakken, die zich, nogal voorbarig, tot de infor

matie-industrie rekenen (banken, verzekeringen, uitgeverijen, 

elektronische industrie, etc.) zijn bij lange na nog niet in 

staat de hier bedoelde informatiewerken aan te trekken. Ze heb

ben de mensen niet, de organisatie niet. Sterker nog: zij zijn 

niet bereid 'informatie' als zelfstandig industrieel produkt 

te onderkennen, maar richten zich ofwel op de media, ofwel 

op het verrichten van gespecialiseerde diensten waarvan de con

tinuïteit gehandhaafd wordt door het achterhouden van infor

matie. Zo wordt informatie geen produkt. 

Ik beweer, dat informatie een voor Nederland economisch aan

trekkelijk produkt zou kunnen zijn, dat er markten voor gevonden 

zouden kunnen worden, en dat er processen kunnen worden ontwik

keld om de gewenste informatie-artikelen te genereren. 

Het moeilijkste zal zijn, een passende bedrijfsstructuur te 

ontwikkelen, die dwars zal staan op wat in de Nederlandse onder

nemingen te doen gebruikelijk is. 
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DE CONSUMENT IN DE INFORHATIN1AATSCHAPPIJ 

Joost Kist 

INLEIDING 

Alvorens het mij toegewezen onderwerp 'De consument ln de 

informatiemaatschappij' op te vatten mag ik niet nalaten u te 

waarschuwen. 

Uw inleider is namelijk zelf niet alleen informatieconsument 

net als elke Nederlander - maar hij is tevens informatieprodu

cent. Hij is betrokken geweest bij het beheer van uitgeverij 

Samsam, bekend onder meer door uitgaven op het terrein van open

baar bestuur, voorts van Wolters-Noordhoff. de schoolboekenuit

gever van "Bosatlas" en "Ot en Sien", en tegenwoordig ook van 

bedrijven Ln België, Engeland en de Verenigde Staten van 

Amerika, die zich met computerdienstverlening en ele~tronische 

informatieverstrekking bezig houden. 

Niettemin zal ik mijn uiterste best doen thans op de stoel van 

de kritische informatieconsument te blijven zitten. Het kinder

boek kan daarbij, als zo vaak, een leidraad bieden. 

Sommigen onder u zullen zich uit hun kinderjaren of uit hoof

de van hun ouderschap nog de boeken van Dr. Dolittle herinneren, 

geschreven en geÏllustreerd door Hugh Lofting. Zo niet, dan is 

dat geen probleem, want ik ga u een plaatje uit deze onsterfe

lijke kinderliteratuur tonen (Fig. 1). 

De afbeelding laat bij nauwkeurige beschouwing een merk

waardig, tweekoppig dier ontwaren. Het is de push me - pull 

you~ die hier voor het eerst kennismaakt met Dr. Dolittle, het 

dikke mannetje rechts op de prent, en met zijn dieren, de aap, 

de eend, het varken en de hond. 

Het onderschrift luidt: 'fv'at moeilijk voor hem om te weten 
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Fig. 1. .,Wat moeilijk voor hem om te weten wat hij wil." 

wat hij wil'. 

Hiermee staan wij dan al meteen midden in ons onderwerp 'de 

consument in de informatiemaatschappij'. Immers, de consument 

voelt zich als het tweekoppig wangedrocht, de push me - p~ll 

you, die niet weet of hij duwt of getrokken wordt naar de infor

matiemaatschappij. Net als het dier vindt de consument het o zo 

moeilijk om te weten wat hij nu werkelijk wil. 

Dr. Dolittle krabt zich - zonder verder actie te nemen - op 

het hoofd en symboliseert aldus de Nederlandse overheid die 

ook niet weet of hij trekken of duwen, of hij stimuleren of re

gelen moet. 

Ik merk dat ik mij op de vleugels van het jeugdsentiment al 

te snel tot stellingname en conclusies dreig te laten verleiden. 

Het beeld van de machteloze consument en de nalatige overheid, 

geflankeerd door gewetenloze producenten ~n de vorm van honden, 
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apen en varkens, ligt te zeer voor de hand om zonder meer als 

uitgangspunt en slotsom voor deze beschouwing te mogen dienen. 

Laten wij daarom voorlopig alleen het beeld van de push me -

_pull you vasthouden, de consument dus die het zo moeilijk vindt 

om te weten wat hij wil. 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

Er is - om verder te kunnen komen - eerst behoefte aaP. enige 

vorm van begripsomschrijving. Allereerst: wat is een cvnsument? 

Een consument is iemand die in beginsel drie verlangens heeft 

(zie ook Fig. 2): 

- hij wenst waar voor zijn geld; 

- hij wil kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden; en 

- hij verwacht geinforrneerd te worden over de hem aangeboden of 

opgedrongen produkten en diensten. 

Als we het over het produkt (of de dienst) informatie hebben -

wat dat precies is zal ik straks nader trachten te definiëren -

dan wordt het voor de consument nog moeilijker dan bij tastbare 

produkten om zijn drie primaire voorwaarden te realiseren of 

zelfs maar te wegen. Informatie is narnelijk een goed dat merk

waardig genoeg tegelijk ongrijpbaar en vluchtig, maar tevens 

onvergankelijk is. 

Informatie kan vandaag veel waard zijn en morgen waardeloos 

(bijvoorbeeld het nieuws van gisteren). Diezelfde informatie 

kan over 10 jaar echter interessante historie opleveren en over 

100 jaar een cultureel gegeven van de eerste orde vormen. Infor

matie kan om niet verstrekt worden door overheden en reclame

makers, maar kan ook aan enkele ingewijden als procédé of recept 

voor hoge bedragen worden verkocht. Kortom: informatie, van 

losse feitjes tot hoogwaardige kennis, stelt ons als consument, 

producent en overheid voor heel bijzondere problemen. 
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CONSUMPTIE-BELANGEN IN DE PUBLIEKE SECTOR 

DE NATIONAL CONSUMER COUNCIL SIGNALEERT 

3 BELANGRIJKE CONSUMENTENBEHOEFTEN: 

I WAAR VOOR JE GELD 
(VALUE FOR MONEY) 

I KEUZEMOGELIJKHEID 
(MULTIPLE CHOICE) 

t INFORMATIE OVER PRODUCT OF DIENST 
(INFORMATION) 

(The consumer and the state, getting value for 

public money, London 1979) 

Fig. 2. 

In het niet-elektronische, papieren informatieverleden was het 

al problematisch genoeg. Met de komst van de nieuwe media, en 

ten gevolge van het doorzetten van nieuwe uitvindingen en techno

logieën op elektronisch en optisch gebied ontstaat er een zeer 

complexe situatie (Fig. 3) die het bijzonder moeilijk maakt een 

informatiebeleid uit te zetten. Dit geldt evenzeer voor het 

individu als voor het instituut, voor de particulier als voor 

de professioneel werkzame mens. 
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Een additionele moeilijkheid is gelegen in het feit dat wij 

met vier soorten totaal verschillende push me -pull you's, of 

liever gezegd informatieconsumenten, te rnaken hebben: 

- de recreërende, zich verstrooiende consument; 

- de consument die nu en dan wat algemene informatie - bijvoor-

beeld nieuws in het kort - wenst te ontvangen; 

- de professionele consument in bedrijf of beroep, waaronder 

ook non-profit instelling en overheid, de consument dus die 

dagelijks met informatie werkt en er zijn brood mee verdient, 

bijvoorbeeld de effectenmakelaar of de bankier; 

- de consument in wetenschap of onderwijs die vooral werkt met 

veredelde en ingedikte informatie die wij ook kennis of leer

stof kunnen noemen; een voorbeeld is hier de medicus die lite~ 

ratuur over een bepaalde kwaal nodig heeft of de docent die zich 

op zijn college prepareert. 

Deze vier hoofdgroepen die natuurlijk wat arbitrair zijn en 

soms door elkaar heen lopen, hebben allemaal verschillende wen

sen en verwachtingen in de informatiemaatschappij. Zij vragen 

allemaal om een beleid of om bescherming en in ieder geval om 

politieke aandacht. En ze hebben natuurlijk groot gelijk want -

zoals ook Dick Overkleeft al opmerkte - volgens schattingen in 

binnen- en buitenland bestaat een groot deel van ons Bruto 

Nationaal Produkt uit inforrnatieprodukten en diensten. 

Wij mogen stellen dat de primaire informatievoorziening~ 

dat is dus de omzet van pers, uitgevers, grafische industrie en 

omroep, ongeveer 10% van ons Nationaal Produkt uitmaakt. 

Als je hier de informatieveruerking, dus banken, verzekerings

maatschappijen, verwerking van belastingen en sociale voorzienin

gen, e.d. aan toevoegt, dan komen wij op 25% van ons Nationaal 

Produkt. 

Betrekken wij dan ook nog de informatie als hulpstof bij deze 

opsomming, dus alle administratieve diensten e.d. dan komen wij 
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op het bijna ongelofelijke percentage van ca. 70%. 

Dit beeld past dan weer bij een waargenomen trend in de 

Verenigde Staten van Amerika waarbij het aantal in de infor

matiesector werkzame personen van 17% in 1950 tot 58% van het 

totaal aantal werkzamen in 1981 is toegenomen. 

Hoe het ook zij, alles wijst er op dat er zich een geweldige 

omschakeling van de industriële naar de informatiemaatschappij 

aan het voltrekken is, waarbij de puur industriële functie steeds 

meer door de zich ontwikkelende landen wordt overgenomen. Haar 

wij dwalen te ver af van ons onderwecp, de consument. 

INFORMATIEBEHOEFTEN VAN DE CONSUMENT 

Zoals wij al zagen zijn er verschillende soorten informatie

behoeften en informatieconsumenteri. 

Ik zou bij het verdere betoog de naar recreatie of verstrooi-

- Ïng zoekende consument als eerste wat uitvoeriger willen bekijken. 

Deze recreatie-consument komt nu al zeer goed en in de toeKomst 

overdadig en spotgoedkoop aan zijn informatieve trekken. Degene 

die in 1963 in het bezit van een televisietoestel was betaalde 

toen 20 cent per dag om draadloze informatie in zijn huiskamer 

te ontvangen. Nu is dat 37 cent per dag bij veel meer ontvangst

mogelijkheden en straks wordt dat bij satelliet of glasvezelka

bel-ontvangst een zeer rijk geschakeerd aanbod voor luttele 

centen. Net als bij de radio zal de kijker in het enorme aan

bod altijd wel iets van zijn gading kunnen vinden. Er vindt voor 

de recreatie en zeer algemene informatie zoekende consument 

een geweldige individualisering van het aanbod plaats. De 

kijkers zullen hun aandacht kunnen gaan verdelen over een steeds 

groter aantal alternatieven. 

Bij de plannen voor de kabeltelevisie spreekt men al van een 

meegroeinet om de keuzemogelijkheden stap voor stap te vergro-
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ten. De term meegroeiconsument is al gevallen om de kijker 

aan te duiden die meegesleept en meegepullt wordt in het elek

tronische recreatiela<d van ongekende keuzen. 

Keuzen? Wel, het is waarschijnlijk veel meer van hetzelfde, 

waardoor men in het grote aanbod altijd wel een programma van 

zijn klassieke of populaire gading zal vinden. 

Is de consument mans genoeg alleen zijn weg te vinden? Ja, 

stellig even mans als de radioluisteraar, of als de consument 

die vrijdag op koopavond in de tijdschriftenhal het overdadig 

weekendaanbod aan verstrooiÏng uitzoekt. Alleen de beschik

bare tijd vormt een beperking van zijn mogelijkheden. 

Ik zou hier nog bij willen opmerken dat de massamedia zoals 

die nu in de vorm van radio en televisie in gebruik zijn, de 

houding van de mensen niet in belangrijke mate lijken te 

beïnvloeden. Ze bevestigen veeleer de bestaande waarden en nor

men. Bovendien pikt de media-consument meestal slechts datgene 

op wat in zijn straatje past. De media houden zich als ze geen 

pure recreatie verschaffen voornamelijk bezig met beknopte, 

gesimplificeerde voor- of tegenpresentaties. De Nederlandse 

media lijken - mede door de omroepstructuur - verandering in 

de weg te staan en ze worden helaas nauwelijks gebruikt voor 

educatie en opleiding in vaardigheid en vorming, waarvoor ze 

juist bij uitstek geschikt te maken zouden zijn. Hier ligt een 

belangrijke taak voor overheid en bedrijfsleven, met name op het 

gebied van het experimenteren met en programmeren van informa

tief en educatief materiaal. Niet de technologie - het kanaal -

maar de inhoud is van belang. Het Zuid-Limburgse kabelexperi

ment moet daarom met aandacht gevolgd worden. Als er echter geen 

inhoudelijk goede informatie door de tweerichting-beeldscherm

kabel wordt getransporteerd dan zal het experiment ten dode 

gedoemd zijn en het geld weggegooid. 

Alvorens de recreatieve consument uit mijn bijdrage te laten 
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verdwijnen, zou ik willen stellen dat elke vorm van betutteling 

door overheid en PTT of verstarring op grond van de huidige om

roepstructuur uit den boze is en met kracht bestreden moet wor

den. 

Wij zullen het nu verder over de meer serieuze informatiebehoef

ten in de zich ontwikkelende informatiemaatschappij hebben. 

Wij kunnen dan drie soorten van wenselijke informatiebehoeften 

met bijbehorende kenmerken en prioriteiten onderscheiden: 

(I) nieuwsberichten en snelle, praktische informatie 

kenmerken: doelgerichtheid 

prioriteit: actualiteit 

(2) feiten, gegevens, methoden, procédé's 

kenmerken: ontsluiting, samenhang, beschikbaarstelling 

prioriteit: relevantie 

(3) kennis en wetenschappelijke bronnen 

kenmerken: - opslag, verzameling enerzijds, en 

- toelichting, commentaar anderzijds 

prioriteit: begrijpelijkheid. 

Vooral ter voorziening in deze behoeften zal de informatie

maatschappij zich moeten ontwikkelen. De speciale kwaliteiten 

die van de informatie worden verwacht, veronderstellen een bij de 

overdracht aan de informatie toegevoegde waarde. De aard van de

ze toegevoegde waarde is bepalend voor het te gebruiken medium: 

zo zal de actualiteitseis bij nieuwsberichten de telecommunica

tie-technologie aanwijzen als het meest geëigend voor de over

dracht. De eis van relevantie bij feiten, gegevens, enz. ver

wijst direct naar de computer als ordenings- en sorteer- en 

ontsluitingsapparatuur; immers de relevantie LS een kwestie 

van samenhang en de wijze van opdissen van de informatie. Bij 

het zoeken naar wetenschapsbronnen is ook de computer van be

tekenis, nu als regelaar van het opslag- en verzamelingsproces 
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en vooral als snelle verwijzer naar documenten en literatuur. 

Men mag aannemen dat de nieuwe mogelijkheden die de informa

tietechnologie en de communicatietechnieken bieden, de behoef

ten krachtig zullen stimuleren. 

POSITIE VAN DE INFORMATIECONSill1ENT 

Op het eerste gezicht zou je dus mogen verwachten dat de in

formatieconsumenten tevreden zijn met de komende ontwikkelingen. 

Als de overheid nu maar flink steunt is er vrij baan voor een 

transnationale informatiemaatschappij, waarbij informatie als 

handelswaar vrij de grenzen overschrijdt en de voornaamste bij

drage gaat leveren aan een nieuwe welvaart. 

Informatie is hier uiteraard een middel en geen doel 1n zich

zelf. Goede, gemakkelijk verstrekbare informatie helpt bij het 

nemen van de juiste beslissingen in iedere sector van de maat

schappij. Je zou dan een schets van het nieuwe informatiemilieu 

kunnen maken, als weergegeven in Fig. 4. 

Ik zou graag op de laatste karakteristiek die in Fig. 4 is aan

geduid, dus op de informatie 'haves' en 'have nots', nader in wil

len gaan omdat hier een van de grootste bedreigingen ligt voor de 

consument die toevallig niet tot de 'haves' behoort. Een verge

lijking toont dit aan (Fig. 5). Als de informatiemaatschappij zich 

inderdaad in die richting gaat ontwikkelen - en dat ziet er wel 

naar uit als wij in de Verenigde Staten rondkijken, waar de ont

wikkeling al eerder dan bij ons op gang is gekomen - dan is het 

zaak dat wij ons beraden op de maatregelen die genomen moeten 

worden om de ongunstige effecten zoveel als maar enigszins 

mogelijk is te beperken. 

Immers, de zo zeer gewenste vrijheid van informatie, de 

toegankelijkheid van het nationaal bezit aan kennis en 
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INFORMATIE 'HAVE NOTS' 
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informatie en de openbaarheid van bestuur van overheden, in

stellingen en ondernemingen mogen niet gefrustreerd worden door 

een voortdenderende technologie die beheerst wordt door een 

kleine elite van technocraten en beheerders van communicatie-

kanalen en computerbestanden. 
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De consument, de push me - pull you, die niet weet of hij 

duwt of getrokken wordt naar de informatiemaatschappij moet 

leren om te weten wat hij werkelijk wil. Hij wordt meer en meer 

geconfronteerd met het feit dat hij passief de met behulp van 

computers geleverde diensten moet ondergaan. Hij weet nog 

nauwelijks wat een computer is, want hij is hem niet of uiterst 

oppervlakkig bij zijn opleiding tegen gekomen. De burger heeft 

daarom de neiging alle kwaad, onzorgvuldigheid of onbegrijpe

lijkheid hem door de computer aangedaan voor zoete koek te 

slikken. 

Allereerst moet dus aan iedere Nederlander gedurende zijn scho

ling, bijscholing of nascholing les in computerappreciatie 

gegeven worden. Kritische, zeer algemene computerkennis die hem 

leert een antwoord te geven op vragen als: 'wat kan ik doen te

gen een computer die mij te na komt'. 

Vervolgens moet de consument leren dat hij kan eisen dat een 

computer gebruikersvriendelijk wordt gemaakt. Systemen moeten 

een verklaring kunnen geven omtrent hun aanbod, net zoals in

formatie op verpakking. Als ze het goede antwoord niet geven 

moeten hun bazen, de producenten (of dat nu overheden of be

drijven zijn) tot de orde geroepen kunnen worden. Dit betekent 

ook dat er heel veel aan kwaliteits~erbetering, zeg demokra

tisering of ontmythologisering, van de computerprogrammatuut 

gedaan dient te worden. Dit zijn, vanuit de consument gezien, 

nog maar defensieve maatregelen. 

Wij moeten er ook voor zorgen dat wij onze toekomstige con

sumenten zodanig wapenen, dat ze met redelijke kansen in de 

informatiemaatschappij komen te staan. 

Professor A.P. Ershov van het computercentrum van de Russische 

Academie voor Rechtswetenschappen heeft in juli 1981 in Lausanne 

tijdens een conferentie van de International Federation of 
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Information Processing over computers en onderwijs gewezen op de 

noodzaak, het vermogen tot programmeren bij mensen te ontwik

kelen. Hij acht dit vermogen straks net zo belangrijk als het 

vermogen te kunnen lezen en schrijven en hij meent dat deze 

'tweede geletterdheid' een noodzakelijke weg is naar de opvoeding 

van de toekomstige mens. Wijst niet het grote gemak waarmee juist 

kinderen ingewikkelde rekenmachientjes, tv-spelletjes en de 

Rubik cube kunnen hanteren naar mogelijkheden in deze richting? 

Het lijkt inderdaad gewenst, leerlingen in een zeer vroeg 

stadium al te leren programmeren. Het beste kan dat beginnen 

op de kleuterschool. Ik spreek hier uiteraard nog niet van les

sen in computerkunde en informatica, maar wel over het bedienen 

van toetsenborden en het spelenderwijs maken van eenvoudige pro

gramma's. 

Over het echte informatica-onderwijs is al zeer veel geschreven 

en er is in een landelijke automatiseringsenquête gepoogd, de 

behoefte aan opleidingen te peilen. Dit onderzoek moet met kracht 

worden voortgezet en de resultaten moeten uitmonden in concrete 

maatregelen. 

De consument van informatie tenslotte - en dat is in principe 

iedere Nederlander - moet invloed kunnen uitoèfenen op het ge

voerde beleid in de informatiemaatschappij. Dat betekent onder 

meer invloed op de media, op de overheidsinvesteringen in de te

lecommunicatie-infrastructuur en op de toegankelijkheid van de 

stelsels. 

Hiermee wil ik niet zeggen dat wij nodeloze belemmeringen en 

barrières moeten opwerpen öf in stand houden tegen de ontwikke

lingen. Wel moeten wij de consument opvoeden tot mondigheid en 

medezeggenschap in schijnbaar moeilijke, maar in feite best 

globaal te beoordelen kwaliteiten en alternatieven. 

Ook in de informatiemaatschappij dient de klant koning te zijn. 
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CONCLUSIES 

Het voorgaande samenvattend, kom ik tot een vijftal stellingen: 

(I) De consument van zgn. recreatieve informatie zal in de tach

tiger jaren ruimschoots aan zijn trekken komen. Hij moet een 

zo groot mogelijke keuzevrijheid behouden en mag niet betut

teld of gemonopoliseerd worden. Er bestaat in dit verband 

geen wezenlijk verschil tussen de consumptie van geluid (ra

dio) en beeld en geluid (tv). 

(2) De consument van hoogwaardige, veredelde informatie en kennis 

moet een goed inzicht krijgen in prijs, kwaliteit en alterna

tieven. Hij moet gemakkelijk toegang krijgen tot 'gebruikers

vriendelijke' informatiesystemen. 'Freedom of inforrnation' en 

openbaarheid van bestuur vereisen goede regels en kwaliteits

eisen met betrekking tot programmatuur. 

(3) De consument van informatie moet geholpen, geschoold en op

geleid worden. Het gevaar van het ontstaan van grote groepen 

'information have nots' en van een kleine informatie-elite 

dient vroegtijdig onderkend en bestreden te worden. 

(4) Informatieve inhoud prevaleert boven telecommunicatie

infrastructuren. Met andere woorden: de inhoud van het vaar

tuig is belangrijker dan het kanaal. 

(5) Zoals gewoonlijk bieden gaande zijnde ontwikkelingen voor de 

consument mogelijke voor- zowel als nadelen. Het is zaak dat 

we die goed onderkennen en er in het beleid dat gevoerd wordt 

rekening mee houden. Ik noem in dit verband de volgende 

punten: 

Positief 

o Technologie biedt meer 

mogelijkheden om gemak

kelijk kennis te ver

garen. 

Negatief 

o Overconsumptie aan informatie, 

versnelling in het informatie

proces zet mensen onder te 

grote druk. 
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Positief 

o Communicatie verbetert 

en daarmee ook de toe

gang tot persoonlijk 

toegesneden informa

tie. 

o Individualiseringsmo

gelijkheden door gede

centraliseerde gegevens

verwerking. 

o Keuze tussen alternatie

ven geschiedt sneller en 

gemakkelijker. 

o Uitbreiding van de men 

selijke mogelijkheden 

op het gebied van het 

denken. 

o Mogelijkheid tot het 

scheppen van nieuwe 

werkgelegenheid in de 

informatieverwerkende 

sector, programmering, 

enz. Technologische 

ontwikkelingen kun

nen een n~euwe 'in-

dustriële' revolu

tie veroorzaken en 

daarmee een nieuwe 

welvaartsgolf. 

Negatief 

o Discriminatie van zgn. ~n

formatie-'have-nots'. 

o Manipulatie van de media moge

lijk met het oogmerk nieuwsvoor

ziening en opinievorming te con

troleren. 

o Inbreuken op het privé-leven 

nemen toe. Toenemende controle 

op en gebruik van persoongege

vens, ook door toevallige 'sa

menloop' van computergegevens 

(stofzuigereffect). 

o Verschuiven of verdwijnen van 

werkgelegenheid door automati

sering. 

o Verplaatsen van bepaalde ver

antwoordelijkheden van mens 

naar machine. 

o Vervaging van waarden en een 

schijngevoel van zekerheid met 

betrekking tot gegevensbestan

den. 

o Het gevaar is niet denkbeeldig 

dat de snelheid en omvang van 

de technologische ontwikkelin

gen ons vermogen om ze nog te 

kunnen toepassen verre te boven 

zullen gaan. 
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SAMENWERKINGSMODEL VAN OVERHEID, BEDRIJFSLEVEN, ONDERZOEK

SECTOR EN CONSUMENT IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 

Arie A. Manten 

INLEIDING 

Onze samenleving ontwikkelt zich van een industriële maat

schappij naar een steeds meer op informatie gebaseerde samen

leving. Vooral de zich voortdurend vernieuwende informatietech

niek is een krachtige m0tor van vele veranderingen. Technische 

ontwikkelingen mogen echter niet doorslaggevend zijn in de ma

nier waarop een informatiesamenleving wordt georganiseerd. In 

de wijze waarop we de samenleving stlLren zal het oog steeds 

gericht moeten blijven op de centrale plaats van de mens in 

onze wereld. Zo valt de draad samen te vatten welke loopt 

door de in 1981 gepubliceerde D'66 nota "Vingerwijzingen voor 

een informatiebeleid". 

Het belangrijkste kenmerk van de industriële samenleving, 

de "Tweede Golf", is in de ogen van Alvin Toffler de schei

ding van functies. Hij wijst met name op de grote kloof die 

ontstond tussen producent en consument, en op de groei van 

het overheersende belangenknooppunt dat we "de markt" noemen. 

In samenhang met dit soort ontwikkelingen kreeg ieder onder

deel van de samenleving een eigen plaats, eigen karakter, 

eigen rollen. 

Hoewel het totaalbeeld op deze wijze wat geschematiseerd 

wordt, kan het de duidelijkheid van mijn verhaal dienen om 

tegen deze achtergrond - en met in gedachten de complexe we

reld van de informatievoorziening - eerst te schetsen waar 

dan zwaartepunten liggen in de positie en inbreng van achter

eenvolgens de overheid, de particuliere sector, de onderzoek-
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sector en de consument. 

Vervolgens kan aangeduid worden hoe door de opkomst van de 

informatiesamenleving de maatschappij bezig is te veranderen, 

waarom dat de noodzaak meebrengt om op de scheiding van func

ties terug te komen en steeds meer over te gaan tot samenwer

king en hoe die samenwerking tussen diverse maatschappelijke 

geledingen vorm kan krijgen. 

OVERHEID 

Positie van de overheid 

Een ingewikkelde menselijke samenleving heeft een overheid 

nodig, als drager vah collectieve bevoegdheden. Er bestaan 

wezenlijke verschillen in politiek inzicht over de vorm en ma

te waarin de overheid die bevoegdheden krijgt en mag gebruiken. 

D'66 staat een demokratische samenleving voor, waarin vrijheid, 

gelijkwaardigheid en solidariteit leidende beginselen zijn. 

Door bevoegdheden te verschaffen aan de overheid aanvaarden de 

burgers beperkingen van hun vrijheden en geven ze uitdrukking 

aan de zorg en de verantwoordelijkheid die mensen voor elkaar 

behoren te hebben. De overheid is in deze visie dus bepaald 

geen allesregelaar. 

In· deze visie past wel dat de overheid tot taak kan hebben 

om stimulerend, vernieuwend, initiatiefnemend, structurerend, 

regulerend en ondersteunend op te treden ten aanzien van maat

schappelijke ontwikkelingen. Maar dan moet de noodzaak tot 

zulk optreden duidelijk zijn. Tevens dient dit optreden niet 

verder te gaan dan nodig is om demokratisch gestelde en aan

vaarde politieke doelen te bereiken. Het geheel moet boven

dien steeds goed getoetst kunnen worden. 
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Inbreng van de overheid 

Belangrijke aandachtsgebieden voor de overheid zijn, onder 

meer: 

- Zorg dat alle mensen in gelijkwaardigheid de mogelijkheid 

krijgen om werkelijk van hun vrijheid gebruik te maken; 

nadruk op het ondersteunen van de zwakst behartigde be

langen. 

- Het bewaken van de onaantastbaarheid van in de wet vastge

legde grondrechten. 

- Het scheppen en onderhoudep van de nodige voorwaarden, zo

danig dat gewenste informatie binnen ieders bereik kan komen. 

Hierbij inbegrepen de zorg voor de nodige infrastructurele 

voorzieningen (b.v. PTT, omroep). 

- De zorg voor de nodige wetgeving, daarbij inbegrepen de 

tijdige actualisering van bestaande wetten en voorschriften. 

Tegelijkertijd zal aandacht moeten worden gegeven aan de be

heersing van de bureaucratie, zowel naar omvang als naar 

tempo van werken. 

- Bewaking van de kwaliteit van het onderwijs; regelmatige 

bijstelling van het onderwijs naar vorm en inhoud (nascholing 

inbegrepen) . 

Het voeren van een duidelijk sociaal-economisch beleid, 

waaronder gerichte stimulerings- en steunmaatregelen, aan

moedigen van diepte-investeringen, doordacht aankoopbeleid, 

innovatie-advisering. 

- CoÖrdinatie en stimulering van wetenschappelijk en technisch 

onderzoek en ontwikkelingswerk (over de gehele linie, van 

zuiver wetenschappelijk speurwerk tot de fase waarin· een 

ontwikkeld produkt met succes in exploitatie kan worden 

ge~racht). Bevorderen. dat kennis zo snel en goed mogelijk 

kan doorstromen naar waar die nodig is. 
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- Het tegengaan van bestaande of zich vormende monopolies 

en andere sterke machtsconcentraties, tenzij de noodzaak daar

toe vanuit maatschappelijke overwegingen overtuigend kan wor

den gemotiveerd en ze tevens maatschappelijk aanvaardbaar 

zijn gestructureerd. In dit verband ook de positie van de 

PTT opnieuw bezien. 

- Bewerkstelligen dat de Nederlandse belangen in het buiten

land en in internationale verbanden goed behartigd worden. 

PARTICULIÉRE SECTOR 

Positie van de particuliere sector 

De particuliere sector heeft een eigen, dynamische functie in 

ons huidige bestel. Dat geldt ook op het terrein van de infor

matievoorziening. 

Voor het doel van mijn verhaal is het wenselijk kort aan te 

te duiden wat hier onder de particuliere sector zal worden ver

staan. Ik onderscheid daarbij een informatiegebruikerscategorie 

en een informatievoorzieningscategorie (onder vooral Amerikaanse 

invloed ook wel informatie-industrie genoemd). De eerste catego

rie omvat particulieren, organisaties en bedrijven die informa

tie gebruiken; deze rangschik ik liever onder de noemer consu

menten. Blij ft over de tweede categorie, waarin we een grote ver

scheidenheid aan individuen, organisaties, instanties en onderne

mingen aantreffen die betrokken zijn bij de generering, bewerking, 

verspreiding, verwerking, opslag en ontsluiting van informatie 

(zie "Vingerwijzingen voor een informatiebeleid", paragraaf 3. 2). 

Belangrijke onderdelen van de informatievoorziening zijn op 

dit moment in particuliere handen. Dat kan het bedrijfsle

ven zijn, of gaan om niet-commerciële instellingen van aller

lei aard. De levensvatbaarheid van die onderdelen moet ge-
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handhaafd blijven en bevorderd worden. Daarvoor gelden sociaal

economische en financiële overwegingen. Van principiëler aard 

is dat een te grote - en daardoor snel monopoloÏde - rol van de 

overheid gemakkelijk op gespannen voet kan komen te staan met 

erkende grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en het 

vrije verkeer van openbare informatie. 

Met de verdergaande ontwikkeling van de informatiesamenleving 

groeit ook de omvang van de particuliere sector op informatiege

bied. Bedrijven en instellingen die aanvankelijk op geheel an

dere terreinen werkzaam waren breiden hun activiteiten uit naar 

de informatievoorziening toe. Nieuwe bedrijven en instellingen 

doen hun intrede. Grenzen vervagen en belangen raken verstren

geld. Het spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan bewe

gingsvrijheid die de particuliere sector eigen is, en ander

zijds de behoefte aan meer regulering, wordt groter. 

Inbreng van de particuliere sector 

Het particulier initiatief ~s onmisbaar als we met de ont

wikkelingen in de pas willen blijven. Bij ondernemingen en in

stellingen zit veel kennis en ervaring; men is veelal alert op 

wat er gaande is en kan daar desgewenst snel op inspelen. Be

drijven beschikken eenvoudiger over financiële middelen op het 

moment dat deze nodig zijn. Particulier initiatief kan zich veel 

makkelijker richten op specifieke aandachtsgebieden dan de over

heid die altijd het algemeen belang voorop moet stellen. Crea

tiviteit en ondernemerschap kunnen zich bovendien slecht ont

plooien binnen bureaucratische kaders. 

Het informatiebedrijfsleven is een belangrijker wordende bron 

van werkgelegenheid, zowel direct als indirect. En dat terwijl 

elders in de samenleving, met name ook door de ~utomatisering, 

arbeidsplaatsen wegvallen. De vraag in de informatie-industrie 
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richt zich vo.oral op een hoger gekwalificeerd arbeidspotentiëel. 

Vermeldenswaard is in dit verband dat de infprmatievoorziening 

ook andere maatschappelijke pluspunten heeft: ze is onontbeer

lijk voor een goede beleidsvoorbereiding, -planning en -uitvoe

ring; allerlei procedures kunnen door de moderne ontwikkelingen 

sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd; telecommunicatieve 

informatieprocessen zijn goedkoper dan andere manieren van in

formatietransport, vereisen weinig energie en grondstoffen en 

tasten het natuurlijk milieu en het landschap weinig aan. 

ONDERZOEKSECTOR 

Positie van de onderzoeksector 

Het belang van een goed functionerende onderzoeksector voor 

een hoog ontwikkelde samenleving behoeft nauwelijks betoog. Een 

groot deel van wat de wetenschap, de overheid, het bedrijfsleven 

of de consument aan informatie nodig heeft, moet worden aangele

verd door het volgen van de wereldliteratuur en door wetenschappe

lijk en technisch ondèrzoek. Om aan deze behoeften te voldoen kwa

men vele onderzoekinstellingen tot stand, met uiteenlopende doel

stellingen en financieringswijzen. Lange tijd stonden deze nogal 

los naast elkaar en was de samenwerking (b.v. tussen universi

teiten en bedrijfslaboratoria) beperkt. Daarin is enige verande

ring aan het komen. Ter bevordering van de opsporing, ordening 

en ontsluiting van informatie zijn diverse hulpdiensten tot 

stand gekomen (b.v. bibliotheken, documentatiediensten, gegevens

banken, voorlichtingsdiensten), en deze ontwikkeling zal bepaald 

nog verder gaan. 
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Inbreng van de onderzoeksector 

De betekenis van de onderzoeksector neemt sterk toe naarmate de 

kennis-intensieve industrie, dienstverlening en technologie in 

onze samenleving steeds centraler komen te staan. 

Een belangrijke inbreng van de onderzoeksector zal blijven 

het systematisch 1n het oog houden van wat er in de wereld op 

wetenschappelijk en technologisch gebied gaande is. Daarbij 

zullen ook de ontwikkelingen op de informatiewetenschappelijke 

en -technologische terreinen ruime aandacht moeten hebben. 

Van grote betekenis zal ook blijven het produceren van nieuwe 

kennis. De produktie- en dienstverlenende sector is voor bruik

bare nieuwe methoden en produkten sterk van de onderzoeksector 

afhankelijk. Die zal zich daarbij niet alleen met onderzoek-

en ontwikkelingswerk moeten bezig houden, maar ook met de fase 

daarna, waarin een behaald resultaat tot een commercieel suc

ces moet uitgroeien. De onderzoeksector zal eveneens de posi

tie van de consument moeten helpen versterken, door het ver

diepen van het inzicht in wat deze wil en nodig heeft (ik kom 

daar straks nog even op terug). 

De onderzoeksector heeft ook een taak in het blootleggen van 

verbanden en hét helpen bevorderen van de samenhang tussen wat 

er op diverse terreinen gaande is. Daartoe zal deze sector zelf 

ook goed móeten zijn gestructureerd; er zal planmatig moeten wor

den samengewerkt, prioriteiten moeten duidelijk worden vastge

steld. 

CONSUMENT 

Omschrijving en positiebepaling van de gebruiker 

Als we gaan spreken over.de consument, dan is het nodig eerst 
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even bij dit begrip als zodanig stil te staan. Ik wil dan een 

onderscheid maken tussen de gebruiker van informatie, de ge

bruiker van informatietechnologie en de gebruiker van een ~n

formatiesysteem. 

In het verhaal van Joost Kist is de consument de gebruiker 

van informatie. De gebruiker is iedere mens die iets wil we

ten, een mening wil vormen, een houding of standpunt wil bepa

len, een beslissing moet nemen of moet besturen. Kortom: 

ieder individu. In bepaalde gevallen zal niet de mens op de 

voorgrond treden, maar een bedrijf, instelling, vereniging of 

overheid waaraan deze verbonden is: de collectieve consument. 

Het blijft in feite echter toch over mensen gaan. 

In het geval van informatietechnologie ligt de situatie min

der duidelijk. Wie is de consument van een chip: degene die dat 

ding aanschaft om dat in te bouwen in aut'omatiseringsapparatuur 

of iets dergelijks; of degene die deze apparatuur aanschaft; of 

degene die het produkt gebruikt dat via die apparatuur wordt 

gemaakt of verkregen? 

Een informatiesysteem is in essentie een systeem waarin 

informatie op een zodanige wijze wordt vastgelegd dat deze toe

gankelijk is voor latere rechtstreekse raadpleging. Door automa

tisering kunnen systemen tevens actief informatie verwerken en 

zelfstandig berichten doorgeven (b.v. aan een in de omgeving 

van de gebruiker geplaatst eindstation). ~innen het kader van een 

dergelijk informatiesysteem valt alles wat berichten aan het 

informatiesysteem zendt, of daaruit berichten ontvangt, onder 

het begrip gebruiker. De information processor kan een computer

operateur zijn, die volgens vaste regels berichten doorgeeft 

vanuit de omgeving naar de information base, maar is vaak een 

computersysteem. Anderzijds kan een computersysteem ook optre-
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den als gebruiker van een informatiesysteem. Twee informatie

systemen kunnen dus elkaars gebruiker zijn, zoals bijvoorbeeld 

in computernetwerken. Een noodzakelijke voorwaarde daarbij is 

dat hun regels wederzijds min of meer onafhankelijk zijn; d.w.z. 

dat de regels van het ene systeem niet bindend zijn voor het an

dere systeem en omgekeerd. 

Om mijn verhaal, dat niet al te lang mag worden, niet te in

gewikkeld te maken, zeg ik nu maar snel dat degene die uitein

delijk de regels bepaalt en voor wie een informatiesysteem ten

slotte werkt toch weer de mens is. 

De consument is dan in het vervolg van mijn betoog de mens, 

ieder mens, individueel en in groepsverband, en met zeer uit

eenlopende wensen, die bovendien al naar gelang de omstandig

heden of met de tijd kunnen veranderen. 

Inzake die consument stelt D'66 dat deze centraal dient te 

staan in het beleid van de overheid en in het aanbod van pro

dukten en diensten door de overheid en het bedrijfsleven. 

Inbreng van de gebruiker 

Het bovenstaande is gemakkelijk gezegd. Maar we willen dat de 

gebruiker zelf- en niet anderen voor hem- bepaalt wat hij of zij 

wil consumeren. Op informatiegebied heeft iedere gebruiker eigen 

behoeften, maar helaas zijn de gebruikers vaak onvoldoende in 

staat om deze behoeften op een zodanige manier te structureren 

dat ze op adequate wijze kunnen worden bevredigd. Daardoor wor

den de gebruikersbelangen verhoudingsgewijs nog zwak behartigd. 

Haar er zijn >lel aanzetten in de goede richtinp;. 

In de eerste plaats is het zo dat veel producenten van infor

matie zelf ook gebruikers van informatie zijn en dus geacht kun

nen worden enig zicht te hebben op de behoeften, denkwijze en 

manier van werken van de consument. 
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In de tweede plaats noem ik het groeiende aantal gebruikers

organisaties. Vaak zijn deze ontstaan uit een behoefte om weer

stand te bieden aan de druk waarmee aan hun leden dingen werden 

opgelegd. Voorbeelden zijn de Nederlandse DIMDI Gebruikers 

Groep (een consumentenbond jegens één aanbieder van informatie), 

de Nederlandse Vereniging van Computergebruikers (COMGE), de 

Nederlandse Vereniging van Timesharing-gebruikers (NVTG), de 

Nederlandse Vereniging voor Gebruikers van On-line Informatie

systemen (VOGIN), het Samenwerkingsverband van Gebruikers van 

Informatiesystemen (SAGIS), het Euronet User Forum, de Inter

national Telecornrnunication Users Group (INTUG) en de Europese 

Computer Gebruikers Vereniging (ECGV). Ook organisaties die 

op andere gronden tot stand zijn gekomen treden in toenemen-

de mate mede op als belangenorganisaties op informatiegebied. 

Belangrijk is dat ook de overheid, als belangrijk producent, 

bewerker'en bezitter van informatie van gebruikerszijde kri

tisch wordt beschouwd. 

In de derde plaats kan er op gewezen worden dat de laatste 

jaren een verheugende groei te zien geven in zogenaamde "user 

studies". De resultaten zijn echter meestal nog niet erg in

drukwekkend. Een van de oorzaken is dat we nog niet beschik

ken over echt goede methoden om behoeften op informatiege

bied grondig te inventariseren en te structureren. Er wordt 

wel wetenschappelijk onderzoek hieromtrent verricht en er 

is reden tot hoop dat een meer fundamentele aanpak bereikt 

gaat worden. 

Ten vierde moet gewezen worden op het groeiend inzicht dat 

gebruikers door opleiding, nascholing, voorlichting, etc. meer 

bew~st moeten worden gemaakt van de grote betekenis van een 

goede informatievoorziening. Men begint te beseffen dat het te 

simpel is te blijven proberen problemen op te lossen door het 

verder vergroten van de informatiestromen. Deze geleidelijke 
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mentaliteitsverandering is mogelijk het belangrijkst van alles. 

STORMACHTIGE VERANDERING VAN ONZE SAMENLEVING 

Uiteraard hadden in de achter ons liggende decennia de ver

schillende maatschappelijke geledingen, waarover in het voor

gaande werd gesproken, op diverse manieren met elkaar te maken,,, 

Niet voor niets spreken we van een samenleving van mensen. 

Maar de kontakten speelden zich vooral af op raakvlakken tussen 

ieders eigen verantwoordelijkheden. 

De voortgang ln de informatietechnologie - waarbij vooral de 

automatisering en de telecommunicatie centraal staan - doet 

echter bestaande grenzen steeds meer vervagen. In het kort 

wees ik daar een enkele keer reeds op. In de nota "Vingerwijzin

gen voor een informatiebeleid" zijn diverse voorbeelden genoemd 

(zie b.v. punt 2. I. 1). Bovendien voltrekken de veranderingen 

zich in een steeds sneller tempo. Tegelijkertijd wo._·dt een 

verschuiving in de richting van een grotere maatschappelijke 

verscheidenheid mogelijk - een demassificering van de massa

beschaving. 

Deze ontwikkelingen tesamen trekken een grote wissel op het 

uithoudingsvermogen van individuen en instellingen. Individuen 

en i11stituties, gewend als ze zijn aan zekerheden,_geringe diver

siviteit en langzaam optredende veranderingen, zien zich plot

seling geplaatst tegenover vele onzekerheden, grote verscheiden

heid en snelle veranderingen. De van verschillende zijden uit

geoefende druk dreigt de mogelijkheden tot besluitvorming 

zwaar te belasten. Rest ons slechts één mogelijkheid, zegt 

Toffler: "We moeten bereid zijn onszelf en onze instituties zo 

te veranderen dat ze de nieuwe' realiteit aankunnen." Allen zul

len daarbij de handen ineen moeten slaan. Samenwerking is nu 

geboden. De snelle veranderingen maken het noodzakelijk dat er 

• 
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slagvaardig kan worden beslist; dat niet eerst een welhaast 

eindeloze procedure van besluitvorming hoeft te worden door

lopen. De wijze waarop het maatschappelijk toezicht wordt uit

geoefend zal daarop moeten zijn aangepast. 

SAMENWERKING 

In het voorgaande zijn de deelnemers ~n het nodig geachte 

samenwerkingsmodel kort aangeduid. Hoe nu verder? 

Het tot stand brengen van een duidelijke samenwerking zal 

praktisch en simpel moeten worden aangepakt. Uitgegaan moet 

worden van wat er is, welke motiveringen en doelstellingen daar

achter zitten, hoe het functioneert, en hoe dat alles doelgericht 

en doeltreffend in een organisatievorm bij elkaar te brengen 

valt. Vandaar ook de structuur van dit verhaal. We moeten niet 

beginnen met het construeren van een theoretisch, abstract, 

idealistisch model en dat dan aan de praktijk willen opleg-

gen. Dat gaat misschien een poosje goed, maar als de praktische 

problemen voelbaarder en groter worden, ontstaat gemakkelijk 

een crisis. Het kan best zijn dat een simpel begonnen model 

uiteindelijk toch een zeer complex karakter krijgt, maar we 

moeten daar niet van uitgaan. 

Uiteraard is het zinvol een ideaal te hebben; dat geeft zicht 

op het geheel. Het ideaal zal echter steeds weer tot haalbare 

projecten moeten worden teruggeleid. 

Een grote mate van samenwerking tussen overheid, onderzoeksec

tor en bedrijfsleven ~s op zich niet zo nieuw. We kennen die 

eigenlijk al lang in de land- en tuinbouw. Hoe groot is niet de 

bijdrage van de landbouwhogeschool en het net van consulent

schappen aan vernieuwingen in die sector. Ook het bestaan 

van sterke branche-organisaties speelde daar een rol, alsmede het 

feit dat er geen extreme verschillen in bedrijfsgrootte zijn. 
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Uit het voorgaande zijn diverse vormen van reeds bestaande samen

lverking op informatiegebied af te leiden. Heestal gaat het om bi-

laterale kontakten. Het is in veel gevallen wenselijk dat deze 

tot alle participanten worden uitgebreid. 

Het is op dit moment niet mogelijk een volledig beeld te geven 

van hoe de voorgestane samenwerking op informatiegebied con

creet verder moet worden ingevuld. Wel kunnen een aantal contou

ren worden aangegeven en enkele voorbeelden worden geboden, die 

tot enige duidelijkheid kunnen bijdragen. 

Voorwaarden voor samenwerking 

Het invullen van een samenwerkingsmodel is een gezamenlijke 

taak van de deelnemers. Voorop zal moeten staan het inzicht 

elkaar steeds meer nodig te hebben. Dat vraagt een bepaalde men

taliteit, die nog lang niet overal aanwezig is. De onderlinge 

betrokkenheden zullen duidelijk in kaart moeten worden gebracht. 

Er zal een bereidheid moeten zijn om elkaar te leren begrijpen 

en zo open mogelijk met elkaar te overleggen, met respect voor 

elkaars positie ook daar waar spanningsvelden optreden (b.v. 

verscheidenheid in de informatievoorziening en opinievorming 

versus commerciële exploitatie van media; monopolieposities 

van de PTT versus particulier initiatief; privacybescherming). 

Op één punt wil ik in dit verband thans speciaal de aandacht 

vestigen. In het overheidsbeleid zal decentralisatie moeten 

worden nagestreefd; taken moeten niet door een hogere bestuurs

laag worden uitgevoerd dan s.trikt nodig is. Informatiebedrij

ven die zich op nationaal of Europees niveau willen bewegen 

hebben het liefst met één overheid te maken; van die wens gaat 

een centralistische invloed uit. De problemen die met deze te

gengestelde beleidsvoorkeuren samenhangen moeten goed worden 

gelnventariseerd en met elkaar doorgesproken. 
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Een goede samenwerking vereist eveneens dat over de rechten en 

plichten van ieder der deelnemende partijen duidelijkheid·be

staat. Ook moet er de bereidheid zijn het eigen functioneren ter 

discussie te stellen en onderlinge verantwoordelijkheden te her

zien. 

Een onmisbaar ingrediënt van een succesvol informatiebeleid is 

een goed gecoördineerd optreden van alle betrokken overheidsin

stanties, waardoor onderzoek, particuliere sector en consument 

niet met tegenstrijdige voorschriften te maken krijgen en tijdig 

op nieuwe mogelijkheden kunnen inspelen. Hierover is in de 

laatste paar jaar al zoveel gezegd dat we er nu niet verder uit

voerig op in hoeven te gaan. 

Bedrijven en instellingen op informatiegebied ondervinden 

steeds meer dat van hen verwacht gaat worden dat ze niet alleen 

leveranciers zijn van informatie of van informatie-apparatuur, 

maar verstrekkers behoren te zijn van een pakket dienstverlening. 

Voorop moet staan de maatschappelijke functie en het economisch 

verantwoord zijn van die dienstverlening. Of dat het geval is 

. blijkt het best uit een nauwe samenwerking met gebruikers

groeperingen. Op die manier werkend kan uiteindelijk wellicht 

een consensus ontstaan tussen particuliere sector, gebruikers 

en ook overheid. 

Overleg-- en adviesorgaan 

Belangrijk voor de vormgeving van de samenwerking is dat er 

een duidelijke, maar flexibele formele structuur wordt geschapen 

waarin de deelnemende partijen elkaar effectief kunnen ont

moeten. Daartoe wordt in "Vingerwijzingen voor een informatie

beleid" een Raad van Advies voor het Informatiebeleid met een 

breed draagvlak voorgesteld (zie sectie 10.3 in die nota). 
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Infrastructuur 

Toen het gebruik van auto's toenam, moest het wegenverkeersnet 

daaraan worden aangepast. Bestaande wegen werden verbreed en 

van markeringen voorzien. Het aantal verkeersborden en verkeers

licht.en werd uitgebreid. Autosnelwegen werden aangelegd. Tussen 

de snelwegen en het oudere wegennet moesten verbindingen worden 

aangebracht. 

Op een vergelijkbare wijze staan we thans voor de taak om de 

infrastructuur ~oor de informatiesamenleving aan te passen. 

Naast reeds lang bestaande transportwegen voor informatie (b.v. 

postdienst, telefoonnet, telexnet, omroep), komen nieuwe tot 

stand (b.v. datanet, satellietverbindingen, glasvezelkabelnet

ten). Traditionele verschillen vervagen, b.v. die tussen om

roep en telefoon; omroep was eenrichtings- en telefoon tweerich

tingsverkeer maar door allerlei technologische ontwikkelin-

gen is dat onderscheid minder scherp aan het worden en ont

staat er een overgangsgebied. 

Veel beslissingen die hebben bijgedragen tot het ontstaan van 

de huidige netwerken, zijn los van elkaar genomen. Het wordt 

nu zaak in het geheel meer systeem te gaan brengen. Nieuwe voor

zieningen zullen weloverwogen moeten worden ingepast. 

In de communicatieve infrastructuur treden ook voortdurend 

verschuivingen op. Deze vinden niet plaats van de ene dag op de 

andere. Een voorbeeld uit het verleden kan dit verduidelijken. 

De top in het telegraafverkeer lag omstreeks 1930. De rol daar

van is geleidelijk overgenomen door de telefoon en, in zekere 

mat~ de telex. De periode waarin telegraaf en telefoon naast 

elkaar functioneren bestrijkt inmiddels 100 jaar, en die voor 

telegraaf en telex 45 jaar; inmiddels mag dan de rol van de 

telegrafie zijn verminderd, de betekenis ervan is zeker niet 

verdwenen. Het is van belang dat in de verdere uitbouw van de 
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communicatieve infrastructuur goed op de onderlinge samenhan

gen wordt gelet, en dat tussen diverse media "gateways" .tot 

stand komen. Daardoor zullen de maatschappelijke aanpassingen 

die door de informatietechnologie mogelijk worden gemaakt, 

ook nu soepel kunnen verlopen. 

Terug nog even naar de vergelijking met het autoverkeer. Het 

wegennet riep ook allerlei dienstverlenende activiteiten op: 

garages, benzinestations, restaurants, motels, gespecialiseer

de winkels, enz. De wetgeving moest worden uitgebreid. Verkeers

politie en ongevallendiensten werden onmisbaar. En ga zo maar 

door. 

De uitbouw van de technologische infrastructuur voor de infor

matiesamenleving leidt eveneens tot veel additionele infrastruc

turele diensten en maatregelen. Om het totaal tot een goed 

functionerend geheel te laten uitgroeien, dat afgestemd is op de 

werkelijke behoeften, is een actieve inbreng van alle deelnemers 

in het samenwerkingsmodel zonder meer noodzakelijk. 

Onderwijs 

fut onderwijs is een markant gebied waarbij alle participan

ten in het samenwerkingsmodel grote belangen hebben. Dat geldt 

zowel voor het algemeen-vormend als het beroepsonderwijs. 

Alle leerlingen moeten goed worden voorbereid op de aard van 

de samenleving waarin men terecht gaat komen. In een steeds meer 

op informatie gebaseerde samenleving zal dus het opsporen, se

lecteren, beoordelen, vormgeven en gebruiken van. informatie 

goed ingepast moeten worden in alle vormen van onderwijs. Het 

omgaan met de nieuwe hulpmiddelen moet worden geleerd. Onbe

kendheid met en vrees voor de informatietechnologie moeten 

vermeden worden. Dit alles houdt een aanpassing in van het be

staande algemeen-vormende onderwijs. 
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In het bijzonder de toenemende automatisering eist van het 

management nieuwe kwaliteiten. Vooral door hen zullen de ge

boden mogelijkheden tot betere beheersing van produktie- en 

administratieve processen en de kostenontwikkeling alsmede de 

creatie van nieuwe produkten en diensten goed moeten worden be

nut. De sociale gevolgen die verdergaande automatisering heeft 

eist van de leiding ook sociale vaardigheden. Het management zal 

in dit alles moeten worden bijgeschoold. 

Voor arbeidsplaatsen die in de informatie-industrie ontstaan 

zullen goed opgeleide mensen beschikbaar moeten komen. Een 

voorbeeld is de "software" sector, die in de periode 1976-1980 

~n Nederland ongeveer 500 nieuwe bedrijven heeft opgeleverd, 

en die schreeuwt om goed opgeleid personeel. Het tekort in 

Nederland aan computerprogrammeurs, monteurs en andere tech

nici wordt reeds geschat op meer dan 10 000 arbeidskrachten. De 

gewenste ontwikkelingen in het onderwijs zullen tot een extra 

uitdaging aan en groei van de hard- en software industrie leiden. 

De ontwikkelingen gaan zo snel dat bijna iedereen zal gaan 

ondervinden dat eenmaal verworven kennis geen mensenleven lang 

meer meegaat. Studeren wordt een onderdeel van het dagelijks 

werk, geintegreerd in dat werk. Regeimatige nascholing wordt 

steeds meer nodig. Daarbij zal ook gedacht moeten worden aan 

het op grote schaal toepassen van educatief verlof en dit niet 

alleen voor hoger personeel. Mogelijk dient dit te worden ge

structureerd in de zin van om de zoveel jaar een bepaalde perio

de voor bij- of herscholing met het recht om op de eigen arbeids

plaats terug te komen. Dat schept bovendien werkgelegenheid om

dat gedurende de periode van studieverlof het werk immers wel ge

daan moet blijven worden. Regelmatige scholing verdient eigen

lijk - gezien de te verwachten revolutionaire ontwikkelingen 

de voorkeur boven uitsluitend werktijdverkorting. 

Het onderwijs, nascholing inbegrepen, dat aangeboden wordt zal 
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regelmatig goed moeten worden afgestemd op de maatschappelijke 

situatie; daarbij speelt de behoefte van de zich voortdurend wij

zigende arbeidsmarkt een grote rol. Vermoedelijk zal er een 

groeiende vraag zijn naar stagemogelijkheden. Nascholing en edu

catief verlof zullen door de sociale partners gezamenlijk moeten 

worden geregeld. 

Al met al zal onderwijs dus een hoogst belangrijk element ~n 

het samenwerkingsmodel uitmaken. 

Kennishuishouding 

Het onderzoek is evenzeer een gebied dat veel aandacht vraagt. 

De consument is uiteindelijk de belangrijkste belanghebbende. 

H~t bedrijfsleven beschikt over inzicht in veel op te lossen 

problemen. De onderzoeksector heeft de belangrijkste uitvoeren

de rol. De financiering zal voor een flink deel van de overheid 

moeten komen< Bij de planning zullen alle geledingen op de een 

of andere wijze betrokken willen zijn. 

We zullen veel gedurfder moeten gaan omspringen met het 

uitwisselen van kennis tussen overheidsinstellinge~, onder

zoekinstituten en het bedrijfsleven. We kennen reeds de op

komst van de zogenaamde transfer-bureaus, waar bedrijven en 

organisaties terecht kunnen voor assistentie vanuit de weten

schap. Daaraan zal nog aanzienlijke uitbreiding gegeven moeten 

w~den. Kennis moet je kunnen huren, zowel technische kennis 

als theoretische. 

Vooral voor kleinere en middelgrote ondernemingen is een 

dergelijke ontwikkeling erg belangrijk. Deze bedrijven zijn 

vaak erg produktiegericht en hebben onvoldoende mogelijkheid 

om zelf veel te doen aan onderzoek en aan de ontwikkeling van 

nieuwe produkten. 

De grote_Nederlandse en Europese bedrijven zullen, vooral ook 
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om zich sterk te maken tegen concurrentie vanuit andere delen 

van de wereld, op onderzoekgebied samen moeten durven werken. 

Daarbij kunnen ook de universitaire onderzoekinstellingen 

worden betrokken. Deze zullen op hun beurt bereid moeten zijn 

om een grote mate van vertrouwelijkheid te betrachten totdat 

de commerciële resultaten, waartoe een onderzoek kan leiden, 

goed zijn benut. Voor zulke gezamenlijke onderzoeksinspannin

gen ?Ouden eventueel contracten·per project kunnen worden opge

steld. 

Vastgesteld moet worden dat in Nederland het onderzoek op in

formatiegebied betrekkelijk beperkt is en ook niet evenwich

tig over de diverse deelgebieden verdeeld. Het is zeer wen

selijk dat daaraan op korte termijn aanmerkelijke uitbrei-

ding wordt gegeven. 

Om goed op de hoogte te zijn van wat er elders in de wereld 

aan informatiesystemen bestaat en wordt ontwikkeld, zou 

moeten worden overwogen een databank inzake informatiesyste

men op te zetten. Een gezamenlijke inspanning daartoe van 

overheid, bedrijfsleven en onderzoeksector is wenselijk. 

Informatie-analyse centrum 

In de Verenigde Staten van Amerika kent men de zogenaamde in

formatie-analyse centra (IAC). In een dergelijk centrum wordt 

informatie, die voor een bepaald doel van belang is, verzameld, 

geordend, geëvalueerd, geïntegreerd en in eenzodanige strategisch

gerichte vorm gebracht dat men er voor het beoogde doel effec

tief mee verder kan werken. De Nederlandse informatie-indus-

trie, informatie-onderzoeksector en overheid zouden met een 

IAC voor de informatie-industrie zeer gebaat zijn. Blijkens 

de Wetenschapsbudgetten 1981 en 1982 laat de Nederlandse 

overheid reeds studie verrichten inzake IAC's. Mogelijk kan dit 
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spoedig gevolgd worden door een praktijkproef met een IAC voor 

de informatie-industrie. 

Kantoorautomatisering 

Een terrein waarop de informatietechnologie grote invloed 

gaat uitoefenen is dat van het kantoorwerk. Het begrip "kan

toorautomatisering" is reeds vrij algemeen ingeburgerd. Steeds 

meer informatie zal elektronisch worden opgeslagen en ver

werkt. De verscheidenheid aan hulpmiddelen en de integratie 

daarvan zal naar verwachting sterk toenemen. Te noemen vallen 

apparatuur voor tekstverwerking, communicatiemiddelen (b.v. 

telex, apparatuur voor telefonisch vergaderen, facsimilé

transport, elektronische post), speciale programmatuurpakket

ten, gegevensbanksystemen, videotex, teletex, alsmede diverse 

telecommunicatieve transportmogelijkheden (telefoonnet, telex

net, datanet, satellietcommunicatie; straks ook communicatie

technieken voor het in onderlinge samenhang overdragen van 

beeld, geluid en data). Daarmee wordt het mogelijk veel arbeid 

vanuit de eigen woning te gaan verrichten. Door dit alles zal 

veel werk inhoudelijk veranderen, zullen er diverse banen ver

dwijnen en ook wel andere bij komen. De sociale gevolgen mo

gen niet worden onderschat. Het is zaak van diverse zijden 

de komende situatie tijdig te verkennen. Goed overleg over 

aard, richting en tempo van de in deze ontwikkeling te 

volgen koers is geboden. De gang van zaken bij de voorberei

ding van het nationaal betalingscircuit, waarbij de vakbonden 

langdurig buiten het overleg in de stuurgroep worden gehou

den, is geen voorbeeld van hoe het zou dienen te gebeuren. 
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Verdere aandachtsgebieden 

Het is niet zo moeilijk de lijst van onderwerpen waaraan 

binnen het samenwerkingsmodel aandacht gegeven dient te worden 

nog aanzienlijk uit te breiden. Ik mag thans volstaan met het 

opsommen van zomaar een aantal voorbeelden: het aankoop- en 

opdrachtenbeleid van de overheid; steun bij de ontwikkeling 

van nieuwe produkten, die zeer hoge risicodragende investerin

gen vergen; de prioriteitstelling in het sociaal-economisch 

beleid; het vermijden van ongewenste neveneffecten van 

nieuwe ontwikkelingen (denk b.v. aan de invloed van de opdrin

gende verkabeling van ons land op tijdschriften en kranten); 

structuuronderzoeken; normalisatie (standaardisering); mobi

liteit van werknemers tussen de participanten in het samen

werkingsmode 1. 

Economie van de informatiesamenleving 

Heel belangrijk is dat een goede economische theorie voor de 

informatiemaatschappij wordt ontwikkeld. De nadagen van de in

dustriële samenleving hebben duidelijk de ontoereikendheid 

van de geldende economie aan het licht gebracht. Dit is niet de 

plaats om hierbij uitvoerig stil te staan. Ik wijs slechts op 

het steeds meer omstreden zijn van het centrale criterium van 

het Bruto Nationaal Produkt, het groeiend inzicht dat veel niet 

in geld uitgedrukte goederen (b.v. milieu) en diensten (b.v. 

onbetaald werk) van onontbeerlijk belang zijn in het economisch 

handelen, en het vaak ontbreken van wezenlijke keuzemogelijkhe

den voor de consument.(De consument heeft nooit daadwerkelijk 

kunnen kiezen wat hij liever had: een aantal industrieprodukten 

of verse zalm uit de Maas. Die zalm was er na verloop van tijd 

"gewoon" niet meer, als gevolg van de "omstandigheden". Aldus 
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Pieter Nouwen in "Elseviers Weekblad", 19 dec. 1981). De in

formatiesamenleving vereist een andere economische theorie. 

Van grote betekenis daarin is het vinden van een bruikbaar en 

samenhangend stelsel voor de kwantificering van goederen en 

diensten. Werkelijke kosten mogen niet op andere goederen wor

den afgewenteld (b.v. de kosten van de informatie zelf op 

de dragers van die informatie; zie het eerdere verhaal van 

Dick Overkleeft). Dat wat niet in geld uitdrukbaar is dient toch 

volwaardig in het stelsel te worden betrokken. Sociale indicato

ren zullen ook meegewogen moeten kunnen worden. 

De opdracht waarvoor we staan is zeer complex en ingrijpend 

en vereist een brede en veelzijdige inzet. De opdracht uitvoeren 

is moeilijk, maar nodig.· 

Slotopmerkingen 

Ik denk dat ik nu met m'n wensen op een niveau gekomen ben, 

dat ik maar beter kan gaan afronden. Twee dingen nog: een onder

streping van het algemeen belang van het voorgestane samenwer

kingsmodel en een waarschuwing. 

Welke baat heeft de samenleving als geheel bij een dergelijk 

samenwerkingsmodel? Ik noem een aantal punten: 

De doelstellingen van het informatiebele.id worden duidelijker, 

alsook de controle op het realiseren van de doelstellingen. 

Er komt meer samenhang in het beleid; een maatschappelijk 

probleem is pas echt opgelost wanneer alle onderdelen ervan 

op afdoende wijze zijn aangepakt. 

- Het demokratisch draagvlak voor het gevoerde beleid wordt ver

groot (legitimatie). 

- De omvorming van de samenleving (van tweede naar derde "golf" 

om met Toffler te spreken) kan daardoor met minder fricties 

plaats vinden. 



-85-

- De sociaal-economische concurrentiepositie van Nederland 

jegens het buitenland kan er door worden gehandhaafd of ver

sterkt. 

Vervolgens de waarschuwing: We zullen bij alles wat we willen 

ook moeten beseffen dat ieder van de partners in het samenwer

kingsmodel z'n grenzen heeft. Dit geldt ook met betrekking tot 

de overheid. "De huidige crisis in de verzorgingsstaat kan niet 

worden overwonnen door steeds meer directe sturing door de cen

trale overheid. Integéndeel, er zal weer meer ruimte moeten 

worden gelaten voor initiatieven van het individu. En de ver

wachtingen van de burgers ten opzichte van de overheid moeten 

hoe dan ook worden getemperd." Aldus een citaat uit een wat 

onverwachte hoek: het boekje "De crisis te lijf", samenge-

steld door de PvdA werkgroep "De Rode Draad". Nu het informatie

bedrijfsleven steeds meer geneigd is naar de overheid te kijken 

geldt die waarschuwing ook aan hun adres: men moet niet al te 

veel van de overheid willen verlangen en verwachten. 

Ik hoop dat ik me - naar uw oordeel - in dit verhaal ook 

zelf aan de stelregel heb weten te houden om slechts dingen 

te wensen die in principe realiseerbaar zijn. 

Ik hoop tevens voldoende aanleiding tot verdere discussie 

aangedragen te hebben. 
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MAATSCHAPP~LIJKE GEVOLGEN VAN DE INFORMATISERING/COMPU

TERISERING VAN DE SAMENLEVING 

dr. drs. Tjerk Huppes 

INLEIDING 

De samenleving van de hoog-geïndustrialiseerde landen be

vindt zich op het breukvlak van twee tijdperken. We verlaten 

het industriële tijdperk, daterend van de industriële revolu

tie in de tweede helft van de 18e eeuw, en treden het infor

matie-, computer- of robottijdperk binnen als gevolg van de 

zich voltrekkende micro-elektronische revolutie. Enerzijds 

biedt de micro-elektronica ongekende mogelijkheden voor de -

tegenwoordig alom bepleite - innovatie van het Nederlandse 

bedrijfsleven. Anderzijds echter zal de micro-elektronica de 

samenleving ingrijpend en in een hoog tempo veranderen, waar

bij - tenzij men hierop vanuit het beleid adequaat weet te 

anticiperen - ontwrichtingen niet zijn uitgesloten. In deze 

bijdrage zal eerst worden ingegaan op de maatschappelijke ge

volgen van de micro-elektronica, waarbij onderschèid is gemaakt 

tussen economische en sociaal-culturele gevolgen. Vervolgens 

zal een verrassend verband worden gelegd met de innovatiekansen 

van het bedrijfsleven, aan de hand van enkele 'lessen uit Japan 

ECONOMISCHE GEVOLGEN 

'From an economie standpoint, the modern computer is simply the 

most recent in a long line of new technologies that increase 

productivity'. Aldus Nobelprijswinnaar Herhert Sirnon in het dik

wijls geciteerde artikel 'What computers mean for man and 

society' (Science, 1977). Inderdaad is er vanuit een abstract 

economisch gezichtspunt weinig aanleiding het meer specifieke 

karakter van een bepaalde technologische vernieuwing te bena-



-88-

drukken. Uitvindingen als onder meer de stoommachine en de 

elektromotor, droegen voortdurend bij tot een verhoging van de 

arbeidsproduktiviteit: een gevolg van de geleidelijke substi

tutie van de factor arbeid door machines, resp. van een toe

nemende kapitaalintensiteit. In dit opzicht verschilt de micro

elektronica niet van eerdere technologische vernieuwingen. 

Niet de kapitaalintensivering als zodanig (de richting van de 

ontwikkeling) , maar vooral het tempo waarmee deze ontwikkeling 

zich voltrekt, typeert de op micro~elektronica gebaseerde in

novatie. 

Tabel I geeft een indruk van het tempo van de produktiviteits

groei vanaf 1870, gemiddeld over de 15 voornaamste OECD-landen. 

Hetgeen onmiddellijk opvalt, is de ongekend snelle groei in de 

naoorlogse periode, in het bijzonder in de jaren 1960- 1973. 

Vanaf 1870 tot 1950 bedroeg de produktiviteitsgroei slechts 

1,7% per jaar. In de periode 1950- 1960 is dit percentage 

ruim verdubbeld (3,9%), van 1960 tot 1973 zelfs verdrievoudigd 

(5,1%). Na 1973 treedt een vertraging in (2,9%), maar ook dan 

ligt het tempo nog steeds aanzienlijk hoger dan vóór 1950. 

Voor het komende decennium mag worden verwacht, dat - onder 

de invloed van de micro-elektronica - de produktiviteit op

nieuw zal toenemen, waarbij het allerminst denkbeeldig is, 

dat het historisch-unieke groeitempo van de jaren zestig 

zal worden geëvenaard. Behalve door de robotisering van 

produktieprocessen in de industrie zal ook door de (arbeids

intensieve) dienstensector, waar de automatisering in een hoog 

tempo zijn intrede doet, hiertoe een bijdrage worden geleverd. 

Hoewel de internationale concurrentiepositie van een land 

uiteraard gebaat is bij een sterke produktiviteitsstijging 

(respectievelijk kostenverlaging) , dreigt een verlies aan werk

gelegenheid, wanneer de afzet niet tenminste even snel toe

neemt. In dit opzicht lijken de jaren tachtig fundamenteel te 
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Tabel I 

Gemiddelde jaarlijkse produktiviteitsgroei (GDP) (in %) per 

man-uur in 15 OECD-landen: 1870 - 1978 

1870-1913 

1.6 

1913-50 

1.8 

1950-60 

3.9 

1960-73 

5.1 

1973-78 

2.9 

Bron: A. Maddison, western economie performance in the 1970s. 

Banca Nazianale del Lavoro Quarterly Review, September 1980, 

p. 280. 

gaan verschillen van de jaren zestig, toen de afzet zelfs 

sneller steeg dan de produktiviteitsgroei, waardoor per saldo 

het aantal arbeidsplaatsen aanzienlijk toenam. Vanuit een ma

cro-perspectief ligt het voor de hand te veronderstellen, dat -

als gevolg van de steeds gunstiger wordende prijs/produktie

verhouding van de micro-elektronica, respectievelijk van de 

snel toenemende mogelijkheden tot automatisering - de produk

tiviteitsstijging in het komende decennium de afzetgroei aan

zienlijk zal overtreffen, met als gevolg een sterk toenemende 

werkloosheid. Tot een dergelijke conclusie - geënt op schat

tingen met behulp van het CPB-model - komt ook de Commio _e 

Rathe~au, zij het dat de leden van die commissie van mening 

verschillen over het exacte aantal extra honderdduizend werk

lozen. Van beleidszijde dient men derhalve te waken voor de 

misvatting dat innovatie de garantie biedt tot herstel van 

volledige werkgelegenheid. Innovatie is om talrijke redenen 

gewenst, maar het in dit verband dikwijls gehanteerde werk

gelegenheidsargument getuigt van een ongegrond optimisme. 

Veeleer dient men de invoering van de micro-elektronica te be

schouwen als een·stroomversnelling in het proces van vervanging 
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van menselijke arbeid door machines, dat zich in feite reeds 

vanaf de industriële revolutie bezig is te voltrekken. Om de 

gedachte te bepalen: stel dat de werkweek tegenwoordig even 

lang zou duren als ruim een eeuw geleden, dan bedroeg de 

werkloosheid nu ongeveer de helft van de beroepsbevolking. 

Dankzij een aanpassing van de arbeidstijd van zestig naar 

veertig uur is een dergelijke arbeidsuitstoot voorkomen. 

De toepassing van de micro-elektronica in het produktieproces 

noopt in feite tot een soortgelijke arbeidstijdreductie, nu 

echter niet gespreid over een periode van een eeuw maar binnen 

enkele decennia. Vanuit een beleidsoogpunt betekent dit, dat -

gelijktijdig met het bevorderen van innovatie - de vermindering 

van de arbeidstijd, alsmede de herverdeling van de resterende 

arbeid krachtig ter hand dient te worden genomen. 

Behalve door de uitstoot van arbeid is bovendien een stijging 

van de werkloosheid te verwachten als gevolg van toenemende 

discrepanties op de arbeidsmarkt. Ook in dit opzicht verschilt 

de micro-elektronica niet wezenlijk van technologische ver

nieuwingen in het algemeen. En ook nu is het vooral het tempo 

van vernieuwing, waardoor aanpassingsmoeilijkheden ontstaan. 

Soortgelijke moeilijkheden hebben zich voorgedaan in de jaren 

zestig en zeventig, toen de produktiviteitsgroei - zoals bleek 

in Tabel I - eveneens een ongekend hoog tempo bereikte. Onder 

dergelijke omstandigheden staan vraag en aanbod op de afzÓn

derlijke segmenten van de arbeidsmarkt voortdurend bloot aan 

verandering, als gevolg van verschuivingen in de beroepenstruc

tuur, in de samenstelling en omvang van bedrijfstakken en van 

sectoren. Aldus ontstaan discrepanties; aangezien het markt

mechanisme onvoldoende snel op de veranderende schaarstever

houdingen reageert. In 1973 concludeerde Albeda in dit ver

band (na een koppeling te hebben gelegd tussen 'de steeds 

sneller verlopende technologische ontwikkeling' en 'de snelle 
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verandering op de moderne arbeidsmarkt'): 'Het is duidelijk dat 

een arbeidsmarkt gekenmerkt door permanente veranderingen zowel 

aan de vraag- als aan de aanbodzijde .... er geheel anders uit

ziet dan economen hem vroeger hebben beschreven in hun leer

boeken .... (en) niet kan worden overgelaten aan de werking van 

de wetten van vraag en aanbod.' (Lit. 1) . De relevantie van 

Albeda's constatering voor de gevolgen van de micro-elektronica 

in de jaren tachtig komt tot uitdrukking in het regeringsstand

punt naar aanleiding van het rapport-Rathenau, waarin voorge

steld wordt om 25 miljoen gulden te besteden aan her-, om-

en bijscholing van personeel, wier vakkennis door invoering van 

de micro-elektronica is verouderd. Het is de vraag of met deze 

maatregel kan worden voorkomen, dat een aanzienlijk aantal 

werknemers dat het hoge veranderingstempo niet kan bijbenen, 

afhaakt en in de WAO terecht komt. 

SOCIAAL-CULTURELE GEVOLGEN 

In de discussies rond de maatschappelijke gevolgen van de 

micro-elektronica hebben tot dusver de economische gevolgen 

(vooral de dreigende werkloosheidstoename) en - als een be

trekkelijk op zichzelf staand onderwerp - de privacybescher

ming de meeste aandacht gekregen. Niet minder belangrijk -

naar de mening van de Commissie Rathenau zelfs 'op den duur 

het meest belangrijk' - zijn de sociaal-culturele gevolgen. 

Gefundeerde kennis omtrent deze gevolgen is evenwel niet of 

nauwelijks beschikbaar, zodat uitspraken hieromtrent - ook 

de hiernavolgende - niet anders dan speculatief kunnen zijn. 

Intuïtief kan niettemin worden aangevoeld dat een extreem tempo 

van technologische vernieuwing een bedreiging vormt voor de 

stabiliteit van de samenleving. Evenals vanuit een economisch 

perspectief, is ook het aanpassingsvermogen van de samenleving 

in sociaal-cultureel opzicht aan beperkingen onderhevig. Van 
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een dergelijk inzicht getuigt in feite de voormalige 

Minister van Wetenschapsbeleid, van Trie~, als hij - na 

te hebben gewezen op de uitdaging, die de micro-elektronica 

b,iedt in termen van innovatie - vervolgt: 'Het andere deel 

van de uitdaging ligt erin te voorkomen, dat de micro-elek

tronica als een stoomwals over ons heen komt en een verplet

terend effect op de samenleving heeft'. Om hierop in het be

leid te anticiperen, zouden naar zijn mening 'andere grote 

technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen 

decennia ter lering kunnen dienen' (Lit. 2). 

Ten einde enige greep te krijgen op de sociaal-culturele 

gevolgen van de micro-elektronica zullen we de suggestie van 

de minister volgen en trachten te leren van het verleden. 

Juist de afgelopen decennia kenmerken zich door 'grote tech

nisch-wetenschappelijke ontwikkelingen', zoals reeds bleek 

in Tabel I. Met name de periode 1960-1973, waarin de produk

tiviteitsgroei - opgevat als (ruwe) indicator voor het tempo 

van de technologische ontwikkeling - een ongekend hoogtepunt 

bereikte, komt als leerperiode in aanmerking. 

Het besef dat de technologische ontwikkeling - hier opgevat, 

à la Herhert Sirnon, ëils toenemende kennis -;- een doorslaggeven

de rol speelt in het proces van maatschappelijke evolutie kent 

een lange traditie. In de geschiedenis van zowel de economische 

als de sociale wetenschappen treft men deze conceptie veelvul

dig aan: het meest uitgesproken bij klassieken als Veblen, 

Ogburn en Schurnpeter. Maar ook in het werk van moderne auteurs, 

zoals Myrdal, Galbraith en Bell worden 'science and technology' 

opgevoerd als de voornaamste stuwende kracht achter het pro

ces van economische en sociaal-culturele verandering. Aanpas

singsprohlemen rijzen wanneer deze evolutie zich in een 're

volutionair' tempo voltrekt, zoals in de afgelopen decennia 

he_t geval is geweest, en naar mag worden aangenomen onder 
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invloed van de micro-elektronica straks weer het geval zal zijn. 

Aan de relatie tussen 'rapid social change' en 'problems of 

human adaptation' zijn in de sociale (klinische) psychologie 

veel publikaties gewijd, waarbij de nadruk wordt gelegd op toe

nemende stress, desoriëntatie, gevoelens van angst en eenzaam

heid en dergelijke. Het meest bekend in dit verband is onge

twijfeld Toffler's veelvuldig geciteerde werk Future shock, 

waarin hij betoogt dat 'stress and disorientation are positive

ly related to the acceleration of change in our time' (Lit. 3). 

Deze psycho-sociale aanpassingsproblemen hebben niet alleen 

betekenis voor de individuele welzijnsbeleving maar zijn te

vens van belang voor het beleid. Uit recentelijk verricht on

derzoek van onder meer Van der Velde (Lit. 4) en Wiersma 

(Lit. 5) is bijvoorbeeld gebleken, dat de toegenomen 'stress 

of life' als één van de belangrijkste oorzaken moet worden 

beschouwd van de toename van het ziekteverzuim en het aantal 

WAO-ers. Afgezien van de verborgen werkloosheidscomponent 

blijkt de toevloed naar de WAO vooral veroorzaakt door de toe

genomen categorie 'psychische klachten'. Het meest verontrus

tend in deze ontwikkeling is dat de groep jongere werknemers 

(25-34 jaar) procentueel veruit de snelste stijging vertoont, 

niet alleen in Nederland maar ook - naar het zich laat aan

zien- in andere OECD-landen ('harde' onderzoeksresultaten 

op basis van een internationaal-comparatieve analyse, waar

aan op diverse plaatsen in Nederland wordt gewerkt, laten 

overigens nog op zich wachten) . 

Vanuit een macro-georiënteerd gezichtspunt zijn de gevolgen 

van een versnelde dynamiek te typeren (conform de Durkheim

-traditie in de sociologie) als een toename van anomie 

(relatieve normloosheid) . Onder anomische omstandigheden ver

liezen bestaande normen en instituties hun regulerende func

tie, zonder dat vernieuwende alternatieven op voldoende aan-
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vaarding aanspraak kunnen maken. Een anomische samenleving zit 

minder hecht in elkaar, het non-conformisme neemt toe of is 

in extreme gevallen nauwelijks meer van conformistisch gedrag 

te onderscheiden, omdat algemeen aanvaarde beoordelingscriteria 

ontbreken. De vrijheid tot zelfbeschikking neemt weliswaar toe, 

maar tevens de kans op ontwrichting, in de vorm van (politiek 

of andersoortig) extremisme. 

Als globale maatstaf voor de mate van anomie worden verschil

lende indicatoren gehanteerd. Beschikbaar in de vorm van tijd

reeksen zijn: de frequentie van criminaliteit, huwelijksontbin

ding en zelfmoord. Voor Nederland vertoont ieder van deze in

dicatoren (in de periode 1955-1978, gecorrigeerd voor de bevol

kingstoename) eenspectaculaire stijging (Lit. 6); vergeleken met 

vroegere ontwikkelingen blijkt zich nimmer eerder een derge

lijke toename te hebben voorgedaan. Andere landen vertonen een 

vergelijkbaar beeld - wat betreft criminaliteit en echtschei

ding - zoals blijkt uit de resultaten van een recent onderzoek 

van de Raad van Europa naar het verband tussen 'social change 

and juvenile delinquency' (Lit. 7). 

Bij wijze van tussentijdse balans vatten we de lessen uit het 

verleden als volgt samen. Behalve een ongekende welvaartsstij

ging veroorzaakte de naoorlogse technologische ontwikkeling in 

sociaal-cultureel opzicht een niet minder spectaculaire aan

passingscrisis, niet alleen in Nederland, maar ook in andere 

Westerse landen. Illustratief voor deze ontwikkeling is de 

extreme stijging van een aantal (in de vorm van tijdreeksen be

schikbare) sociale indicatoren, zoals zelfmoord, criminaliteit, 

echtscheiding, die tezamen met een stijgend ziekteverzuim en 

een toenemend aantal WAO-ers te beschouwen zijn als interde

pendente aspecten van een versnelde samenlevingsdynamiek. 

Gegeven de hernieuwde impuls, die het veranderingstempo in 

de jaren tachtig als gevolg van de micro-elektronica te 
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wachten staat lijkt bezorgdheid over een verder toenemende 

instabiliteit alleszins op zijn plaats, zowel binnen bet be

drijfsleven als in de samenleving als geheel. 

In dit verband is het uiterst betreurenswaardig dat de vorige 

regering de eerste van de vijf aanbevelingen van de Commïssie 

Rathenau: 'het op korte termijn van de grond krijgen van een 

multidisciplinair opgezet 'technology assessment'-onderzoek, 

gecoördineerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-

.beleid en met inschakeling van de TH's en universiteiten' 

naast zich heeft neergelegd. Meer in het bijzonder stelde 'die 

Commissie voor dit onderzoek te richten op: 'het zoeken naar 

en het gebruiken van sociaal-culturele indicatoren, die vol

doende gevoelig zijn om een gewenste of ongewenste ontwikke

ling in een vroeg stadium te onderkennen'. 

Het regeringsbeleid is in de eerste plaats gericht op het 

benutten van de innovatiemogelijkheden die de mi_cro-elektro

nica biedt. Impliciet wordt daarmee ontkend dat het succes van 

innovatie in hoge mate afhankelijk is van een aantal sociaal

culturele randvoorwaarden, een overigens sinds de publikatie 

van Japan as Number 1 3 Lessans for AmePica (Lit. 8) veld

winnend inzicht. 

INNOVATIEKANSEN 

Van de 28 000 industriële robots die in 1981 in hooggeïndus

trialiseerde landen in bedrijf waren, stonden er 10 000 in 

Japan, 3 300 in de Verenigde Staten van Amerika en 2 000 in 

Europa. Een soortgelijk beeld vertoont de frekwentie van 

flexibele fabricagesystemen: dertig in Japan, negen in de 

Bondsrepubliek Duitsland en achttien in de Verenigde Staten. 

De automatiseringsgraad in Japan loopt m.a.w. duidelijk voor 

op die in Westerse landen. Niet zozeer in technologisch op

zicht alswel in de toepassing van industriële automatise-
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ringssystemen is dit land het Westen voorbijgestreefd. De 

vraag dringt zich op welke de determinanten zijn van het 

Japanse innovatiesucces. 

Vanuit een economisch perspectief ligt het voor de hand de 

oorzaak van het verschil in innovatietempo tussen Japan en de 

Westerse wereld te zoeken in factoren als het loonkosten-

niveau, de mate van loondifferentiatie (prestatie-prikkel), 

de arbeidsmobiliteit e.d. Echter, in Japan zijn de loonkosten 

tegenwoordig niet lager dan bij ons, corresponderen loonver

schillen eerder met leefti-jdsverschillen (anciënniteitsbelo

ning) dan met verschillen in produktieve prestaties en is de 

arbeidsmobiliteit vanwege het systeem van "life-time em

ployment" gering. De oorzaak van het Japanse succes heeft der

halve weinig te maken met economische factoren, maar dient 

veeleer te worden gezöcht in sociaai-cult"urele verschillen met 

het Westen. 

Kenmerkend voor de Japanse samenleving is een relatief sterke 

mate van cohesie/integratie, waarbij het individu zijn eigen

belang ondergeschikt maakt aan het collectieve belang, normen 

en waarden niet of nauwelijks ter discussie staan en hiërarchi-

sche verhoudingen (binnen het gezin, op school, tijdens het 

werk, in bestuurlijke organen, etc.) door hoog en laag worden 

gelegitimeerd. Dienovereenkomstig kenmerken zich de Japanse 

arbeidsverhoudingen door een hoge mate van consensus, waarbij 

op bedrijfsniveau belangentegenstellingen tussen werkgevers en 

werknemers worden overstegen door een symbiotisch "wij-gevoel". 

De discipline binnen de Japanse onderneming, de betrokkenheid 

van zowel werkgevers als werknemers bij het bedrijfsgebeuren 

lijken m.a.w. enigszins op de situatie in Nederland in de jaren 

vijftig, toen bijvoorbeeld het invoeren van een bestedingsbe-

perking (1957) dankzij de toenmalige gelijkgerichtheid 

nauwelijks verzet opriep. 



-98~ 

Hoewel de mate van cohesie van een land, resp. van een onder

neming zich niet eenvoudig laat meten, biedt m.b.t. de lange

termijnontwikkeling op macro-niveau het verloop van een aantal 

sociale indicatoren toch enig houvast. Beschouwen we bijvoorbeeld 

het verloop van de indicator criminaliteit vanaf de jaren vijf

tig tot nu voor de Verenigde Staten, Bondsrepubliek Duitsland, 

Groot Brittannië, Nederland en Japan (gecorrigeerd voor de bevol

kingstoename, zie Fig. l) dan blijkt een onmiskenbaar verschil 

in ontwikkeling. In het naoorlogse Westen vertoont de crimina

liteit een (historisch) ongekende stijging; in Japan blijft 

zij vrijwel constant. 

Een soortgelijk divergerend beeld tussen Japan en het Westen 

vertoont het verloop van indicatoren als het ziekteverzuim, 

huwelijksontbindingen, vormen van burgerlijke ongehoorzaam

heid, e.d., zij het dat een internationale vergelijking van 

deze indicatoren wordt bemoeilijkt door institutionele verschil

len. 

Duidelijk is niettemin, dat het ontbreken van 'een nieuw 

industrieel élan' , zoals geconstateerd door de Commissie 

Wagner, een veel breder probleemgebied bestrijkt dan kan wor-

den opgelost met het uitsluitend verbeteren van technologisch

-economische randvoorwaarden. Anders dan meestal wordt aange

nomen, suggereerthet Japanse voorbeeld, dat de sociaal-culturele 

determinanten van innovatie voor het verbeteren van de concurren

tiepositie van een land resp. onderneming van doorslaggevende 

betekenis zijn. De beleidsimplicaties van deze constatering wor

den onvoldoende doordacht; nader onderzoek is dringend gewenst. 

Immers, wat Texas Instruments Inc. naar eigen zeggen is gelukt, 

nl. het introduceren van een 'Japanese-style culture' in de 

onderneming is, evenals 'terug naar de jaren vijftig', veel-

al niet alleen onhaalbaar maar ook ongewenst. 
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OVERHEID EN DE INFORMATIETECHNOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR 

Kort verslag van een discussiegroep 

Voorzitter: Rob Kooman 

Rapporteur: Theo Timman 

Inleiding 

Het begin van de discussie werd bemoeilijkt doordat het 

thema verschoven was. Uitgangspunt zou zijn de voordracht van 

Jan Terlouw. Diens lezing was tevoren aangekondigd onder de 

titel 'De bestuurbaarheid van de informatiemaatschappij' , 

maar de minister sprak over de informatietechnologie, de wer

king van het marktmechanisme, over de noodzaak van grootscha

lige projekten op het terrein van de informatie en over de 

noodzaak een steeds meer verouderende wetgeving aan de verande

rende omstandigheden aan te passen. Zonder die met name te 

noemen, kan de minister daarbij alleen maar gedoeld hebben 

op de Omroepwet en de Telegraaf- en telefoonwet. 

Na geconstateerd te hebben dat de inhoud van de voordracht 

een verrassing was, stelde voorzitter Kooman voor de discussie 

te centreren rond twee thema's: de door Terlouw voorgestane, 

vergrote werking van het marktmechanisme in combinatie met de 

ontwikkeling van grootschalige proefprojekten op informatie

terrein en de verouderde wetgeving c.q. infrastructuur. Aan 

het laatste thema is men echter maar ten dele toegekomen. 

Infrastructuur 

Gezegd werd dat de aanleg van de infrastructuur voor de 

informatievoorziening een verantwoordelijkheid van de over

heid is en daarom een bestuurlijk proces en geen uitvloeisel 

van ondernemersbesluiten. 
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Hier werd tegenin gebracht dat het probleem was hoe groot 

die door de overheid aan te leggen infrastructuur moest zijn 

en in hoeverre die de vorm van een monopolie moest hebben. 

Hierbij kwamen de verschillen tussen Teletekst en Viditel ter 

sprake; Teletekst komt gratis en door de ether en wordt ver

zorgd door een dienst van de NOS; Viditel komt via het tele

foonnet tot ons, het is niet gratis, de capaciteit is beperkt 

en het wordt beheerd binnen het PTT-monopolie. Teletekst is 

in de praktijk een vrij groot suces, Viditel kan vooralsnog 

niet anders dan als nagenoeg een mislukking worden gezien. 

Verder werd geconstateerd dat de overheid zichzelf voor 

een aantal aspecten van de informatievoorziening verantwoor

delijk houdt: zij waarborgt de randvoorwaarden van vrijheid 

en verscheidenheid in de informatievoorziening en zij ziet 

nu ook de informatievoorziening als een speerpunt in haar 

economisch stimuleringsbeleid. 

Het grootschalig experiment 

Bij Terlouws stelling dat het tijd is grootschalige experi

menten op te zetten werd een aantal kanttekeningen gemaakt. 

In de eerste plaats ligt besloten in het wezen van een 

experiment dat het kan worden teruggedraaid. Hoe groter het 

experiment, hoe moeilijker dat echter in de praktijk zal zijn. 

Grootschalige projekten zijn duur en moeilijk in de hand te 

houden, ze worden gekenmerkt door het sneeuwbal-effect. Als 

voorbeelden werden de Oostersehelde en het metro-projekt ge

noemd, waarbij het nog kunnen terugdraaien al snel een il

lusie bleek. Hiertegen werd ingebracht dat de Amsterdamse me

tro misschien wel te duur was, maar dat de Bijlmermeer er 

zo ongeveer haar voortbestaan aan heeft te danken en dat er 

dus aan geldverkwisting altijd nog wel een goede kant zit. 

Voorts werd gezegd dat een grootschalig experiment een dub-
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bel sneeuwbal-effect kent: niet alleen is het moeilijk terug 

te draaien, maar ook trekt het alle mogelijke andere activitei

ten aan. 

Er werd gesproken over het meest relevante grootschalige 

projekt op de tekentafel: de tweewegbekabeling van zuidelijk 

Limburg. Dit grootschalige ondernemen is er een voor de infra

structuur en lijkt als zodanig aan beide sneeuwbal-effecten onder

worpen. Enige tijd werd stilgestaan bij de vraag hoe het beheer 

van zo'n projekt moet worden geor~aniseerd. Men was het erover 

eens dat hierbij een ontwikkelingsfase en een werkingsfase 

dienen te worden onderscheiden. In de werkingsfase zou het 

marktmechanisme een veel grotere rol moeten spelen. De mensen 

moeten zelf maar weten wat ze willen zien en horen en waar 

ze voor willen betal€n. Daarover waren vooral de in de dis

cussiegroep aanwezige uitgevers het eens. 

Het waren vooral de niet-leden van D'66 - welke in deze dis

cussiegroep de meerderheid vormden - die tot slot een beroep 

deden op de partij om voorstellen te doen en eens wat aan te 

durven. 
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INFORMATIE-INDUSTRIE EN INFORMATIE-PRODUKTIE 

Kort verslag van een discussiegroep 

Voorzitter: Boele van der Loo 

Rapporteur: Nico A. Leerkamp 

In het verlengde van zijn inleiding "Informatie als produkt" 

had Dick Overkleeft vier stellingen geponeerd. Deze werden ach

tereenvolgens doorgenomen en becommentariëerd. 

Stellingl: Het Nederlandse onderwijs ~s niet in staat mensen af 

te leveren~ die geschikt zijn voor de informatie-industrie. 

Onder de deelnemers aan de discussie heerst onenigheid over 

deze stelling. Het is allereerst de vraag wat onder 'informatie

industrie' moet worden verstaan. Betreft dit de 70% van de maat

schappelijke activiteiten in de informatiesector, of gaat het 

om de 25% activiteiten die bijna uitsluitend bestaan uit infor

matieverwerking? (zie Vingerwijzingen voor een informatiebeleid, 

paragraaf 3.2). Duidelijk wordt gemaakt dat de inleider niet 

alleen de computerindustrie op het oog heeft. Geconcludeerd wordt 

dat informatie pas informatie wordt als deze wordt ontvangen. 

Helaas is het zo dat studerenden wel worden opgeleid om kennis 

te verwerven, maar niet om deze "puur" (niet-opiniërend) over 

te dragen. Het is dan ook noodzakelijk op alle gebieden aandacht 

te besteden aan de overdrachtsfunctie. 

Na een korte discussie wordt de oorspronkelijke stelling ge

wijzigd in: Het Nederlandse onderwijs is niet in staat mensen 

af te leveren, die geschikt zijn voor het beroepsmatig overdra

gen yan kennis, hetgeen een basis is voor de informatie-indu

strie. 
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Stelling 2: De Nederlandse academicus is slecht opgeleid in het 

overdragen van kennis; erger nog: hij is opgeleid in het besef 

dat kennisoverdracht een tweederangsbezigheid is. 

Ook over deze stelling zijn de meningen verdeeld. De horizon

tale overdracht van kennis (d.m.v. scripties, artikelen, e.d.) 

aan beroepsgenoten verloopt redelijk goed, maar het overdragen 

van kennis in gepopulariseerde vorm (lees: hanteerbaar gemaakt 

voor de ontvanger) kan aan weinig mensen worden overgelaten. 

Degenen die dit wel beheersen worden overigens slecht betaald. 

Het overdrachtsprobleem uit zich niet alleen op technische 

vakgebieden, maar betreft al de gebieden die aan verandering 

onderhevig zijn, zoals met name de informatica. De groep is van 

mening dat in Nederland de behoefte eraan nog moet worden inge

vuld. Gelukkig blijkt eraan gewerkt te worden bij de universi

teiten. In de tweede fase van de studie zal meer aandacht worden 

besteed aan communicatieve vaardigheden. 

Verder wordt geconcludeerd dat het geen zin heeft een infor

matie-industrie op te bouwen in Nederland, als de beschikbare 

kennis niet kan worden overgedragen en zodoende de informatie 

de ontvanger niet bereikt. 

Stelling 3: De wijze waarop kennis in de wetenschappelijke wereld 

is georganiseerd3 sluit niet aan bij de werkelijkheid waarin die 

kennis moet worden toegepast. 

Hoewel de groep het eens is met deze stelling, wordt de 

vraag gesteld: Wat is de wetenschappelijke wereld? Men is van 

mening dat er een heel groffe verdeling kan worden gemaakt in 

universitaire opleidingen: 50% t.b.v. kennisvermeerdering, 

50% t.b.v. de maatschappij (bedrijfsleven, overheid, e.d.). 

De hamvraag: Is bekend wat er bekend moet zijn op een bepaald 

gebied, bij voorbeeld informatica? Globaal zijn hiervoor twee 

stappen te onderscheiden:(l) Wie moet wat weten? (2) Hoe moet 
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de kennis worden overgedragen? 

De groep constateert dat het gebrek aan aansluiting een heel 

normale zaak is, als gevolg van het reeds bij stelling 2 genoem

de gebrek aan communicatieve vaardigheden en het feit dat het 

veelal om dynamische kennisgebieden gaat. 

Stelling 4: Er bestaat weinig of geen inzicht in de relatie tus

sen media en informatie. 

Omdat na de bespreking van de eerste drie stellingen de be

schikbare tijd voor de discussie vrijwel is verbruikt, wordt ten 

aanzien van/fieze vierde stelling, die door de groep wordt onder

schreven, slechts het volgende opgemerkt: 

Er zijn nieuwe media gerealiseerd (tv, Viditel), die vele mil

joenen kosten en waarmee weinig wordt gedaan. Geconcludeerd wordt 

dat in het algemeen de ontvanger geleerd moet worden te ontvangen. 
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DE CONSUMENT IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 

Kort verslag van een discussiegroep 

Voorzitter: Sjoerd Scharnhart 

Rapporteur: Nelleke van Bladeren 

Na een inleidende inventarisatie van mogelijke gesprekson

derwerpen werd besloten uit te gaan van de volgende stelling, 

geformuleerd door de heer Kist: "De consument moet geholpen, 

geschoold en opgeleid worden. Het gevaar van het ontstaan van 

grote groepen 'information have nots' 61van een kleine informa

tie-elite dient vroegtijdig onderkend en bestreden te worden." 

(1) De tegenstelling haves - have nots 

Deze tegenstelling tussen mensen die wel of geen toegang tot 

de informatie hebben is niet nieuw, maar is een bestaand ver

schijnsel. Hierbij kan echter niet gezegd worden dat aan de ene 

kant de kenners en aan de andere kant de onwetenden staan: 

iedereen is beide. Het gevaar bestaat echter dat door invoering 

van geautomatiseerde informatiesystemen niet alleen de bestaan

de verhoudingen in stand blijven, maar dat bovendien mensen die 

vroeger tot de haves behoorden, nu in hun eigen specialisme tot 

de andere groep gaan behoren, omdat zij niet met de nieuwe 

technieken vertrouwd zijn gemaakt. Als voorbeeld werd genoemd 

een jurist, de hoogwaardig geschoolde specialist in het vinden 

van recht in boeken, die nu, in de nieuwe opzoeksystemen hulp

behoevend is. 

Een groot probleem bij geautomatiseerde systemen is de be

wegwijzering. Zonder hulp van specialisten kunnen we de weg 

niet vinden in de systemen. De have nots kunnen geen taal 

hanteren, weten niet wat ze aan het systeem kunnen vragen en 
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hoe ze die vragen moeten stellen. Voorkomen moet worden dat 

een grote groep gebruikers straks alleen maar de knoppen kan 

bedienen. Er dreigt systeem-analfabetisme. 

Conclusie: Meer nots bij meer Mandarijnen. 

(2) Aktie voor meer haves 

Een belangrijke plaats voor aktie is het onderwijs. De vraag 

wordt gesteld "wat moeten onze kinderen het eerst leren?" 

Heel jonge kinderen hebben plezier in systemen. We moeten dus 

al zo vroeg mogelijk, gedacht wordt aan de eerste klassen van 

de basisschool, het ontwikkelen van "systeemdenken" stimuleren. 

- Het informatica-onderwijs hoort geen deel uit te maken van het 

wiskunde-onderwijs, maar dient te worden geïntegreerd met het 

taalonderwijs. Computers zijn geen rekentuigen, maar machines 

vol linguistische problemen. Ook het taalonderwijs zal moeten 

worden verbeterd. Meer aandacht zal moeten worden gegeven aan 

inzicht in de structuur van de taal. 

- Er moeten meer gebruikersvriendelijke systemen komen. Bij het 

ontwerpen van formulieren b.v. dient meer gedacht te worden 

vanuit de kant van de invullers. Een administratief redacteur 

zou invullers en verwerkers dichter tot elkaar kunnen brengen. 

Het,;ebruik van hostessen om iemand de weg in een groot ge

bouw te laten vinden draagt misschien bij tot de gebruikers

vriendelijkheid van het systeem, maar is eigenlijk geen ver

betering van het systeem. De consument moet zich verzetten 

tegen onvriendelijke systemen en gebruikersvriendelijkheid 

eisen. 

Slotconclusie 

Iedereen die van een gebruikersonvriendelijk systeem ge

bruik moet maken is een have not. 
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INFORMATIEPOLITIEK 

Kort verslag van een discussiegroep 

Voorzitter: John Simons 

Rapporteur: Charles Citroen 

Wat is informatiepolitiek? 

Centraal staat het informatiebeleid, dat door de overheid 

moet worden gevoerd, in overleg en waar mogelijk in samenwer

king met anderen, en dat door de politieke partijen zal moeten 

worden gestuurd en gecontroleerd. Voor de overzichtelijkheid 

beperken we ons in deze discussie tot de sector die vooral het 

werkterrein is van de professionele informatieproducenten en 

informatieverwerkers; het zgn. 25%-deel van het Bruto 

Nationaal Produkt. Deze informatie is een basisvoorziening 

voor de bevolking. Het beleid dient erop gericht te zijn dat 

de technologie er is en blijft ten behoeve van de mens. 

Doel van het informatiebeleid 

Iedere burger dient op de hoogte te zijn van het bestaan van 

en te kunnen beschikken over alle informatie die voor zijn/ 

haar functioneren in de maatschappij noodzakelijk is, en dit 

gemakkelijk en tegen een redelijke prijs. Zoals van alle beleid, 

is het doel de leefbaarheid van de samenleving. Voorbeelden 

zijn de D'66-standpunten over kabel-tv en omroepsatellieten. 

Wie voert het informatiebeleid uit? 

Omdat informatievoorziening een basisvoorziening is dient 

er een centrale kaderwet m.b.t. de informatievoorziening te 

komen. Binnen de werkingssfeer van deze kaderwet dient er 

ruimte voor een decentraal beleid te zijn, hoewel ook D'66 
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zich ervan bewust is dat daaraan risico's verbonden kunnen 

zijn voor bijvoorbeeld leeale minderheden. Vanwege de be

staande achterstand en het feit dat de informatievoorziening 

verscheidene ministeries betreft, is een projektminister 

voor het informatiebeleid noodzakelijk. Een dergelijke projekt

minister beschikt over bepaalde hiërarchieke bevoegdheden en 

een projektteam. 

Besluitvorming over het informatiebeleid 

Een Raad van Advies voor het Informatiebeleid dient met veel 

spoed te worden opgericht. Deze raad dient vertegenwoordigingen 

te gaan omvatten uit de nauwst-betrokken maatschappelijke 

groeperingen, waaronder de informatie-industrie. De bevoegdhe

den van deze raad dienen duidelijk geformuleerd te worden; de 

demokratische controlefunctie van het parlement mag door de 

raad niet ondermijnd worden. 
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HOE HET SAMENWERKINGSMODEL IN TE VULLEN 

Kort verslag van een discussiegroep 

Voorzitter: Jos Elbers 

Rapporteur: Flip Schaap 

Alvorens te bepalen hoe het samenwerkingsmodel ingevuld moet 

worden hebben we ons gebogen over de doelstellingen (1) van 

dat model. Inspiratie werd geput uit het door Arie Manten ge

stelde, in zijn inleiding over het samenwerkingsmodel van over

heid, bedrijfsleven, onderzoeksector en consument. Daarnaast is 

een aantal uitspraken gedaan hoe die samenwerking vorm kan 

krijgen; zowel aan de methoden(2) als aan de fasering (3) is 

aandacht besteed. 

(1) Doelstelling van een samenwerkingamodel 

Voor alle betrokkenen, zowel het brede publiek als de profes

sionele informatici, is het noodzakelijk een toekomstbeeld te 

hebben van "de informatiemaatschappij". Dat betekent dat inge

schat moet worden welke invloeden van buitenaf over ons heen 

komen, maar niet minder welke keuzemomenten we tegen zullen ko

men. We dienen ons bewust te zijn dat we op die momenten inder

daad zullen moeten kiezen, sturen. Deze inschattingen en keuze

bepaling kan geen zaak zijn van bepaalde belangengroepen; in 

ons bestel moeten zij een samenwerkingsmodel tot basis hebben. 

Dit alleen al is reden van bestaan voor zo'n samenwerkingsmo

del. 

De positie van Nederland in internationaal verband zou geschaad 

worden als niet geprobeerd wordt "bij te blijven". Dat is géén 

eng nationaal belang, maar het zeker stellen van een economisch 

en sociaal belang van de Nederlandse bevolking binnen Europese 
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en zelfs mondiale context. Achterblijven of afremmen, met welk 

motief dan ook, zal op termijn slechts negatieve gevolgen hebben. 

De ontwikkelingen die plaats vinden dienen enigszins gecoördi

neerd te worden. Informatie impliceert communicatie; afstemmen van 

de zender en de ontvanger van informatie. In dat verband kan ge

brek aan samenwerking gemakkelijk leiden tot wildgroei en ver

spilling. Een andere vorm van verspilling is een te grote overlap 

in onderzoekende, ontwikkelende en zakelijke inspanningen. We 

kunnen ons die verspilling niet veroorloven; slechts een of an

dere vorm van samenwerking kan dat vermijden. 

Het groeien naar een informatiemaatschappij wordt aan de aan

bodkant door het zakenleven getrokken; dat is een economisch ge

beuren van niet te verwaarlozen omvang. In deze ontwikkeling kan 

sprake .zijn van grote zakelijke risico's. Zonder afbreuk te doen 

aan het goed ondernemerschap constateert de groep dat het maat

schappelijk juist is om onverantwoorde risico's te vermijden. 

Ook hiertoe kan samenwerking een geschikt instrument zijn. 

(2) Methoden om de doelstelling te realiseren 

Uitgaande van bovenstaande doelstellingen is een aantal metho

den aan te geven volgens welke een samenwerkingsmodel zou kunnen 

worden gerealiseerd. Leidraad bij deze voorstellen is het karak

ter van het informatie-gebeuren; er zijn altijd tenminste twee 

belangengroepen: de inhoudelijk belanghebbenden (waarover handelt 

de informatie) en de belanghebbenden bij de informatiestroom als ver

schijnsel (de transportfunctie). Dit meervoudige belang komt de be

stuurbaarheid van e.e.a. niet ten goede; er is altijd sprake vaneen 

inter- of multidisciplinair karakter. Vandaar de volgende voorstel

len (die ieder voor zich nadere uitwerking verdienen): 

Organiseer een platform van brede samenstelling om het onder

havige onderwerp bespreekbaar te maken. Hier mag men zich niet 

verschuilen achter groepsbelang; met respect voor ieders belang 
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kunnen hier uiterst nuttige suggesties uit naar voren komen, ter 

overweging door de politici. 

Een bewindsargaan met een interdisciplinair karakter zou 

dienstig zijn: ofwel een onderraad van ministers, ofwel een 

.projectminister. 

Een kaderwet, ter regulering van dit terrein en om stimu

lansen tot stand te brengen. 

Als nadrukkelijke taak voor de overheid zien wij: (a) voor

waarden scheppen, zowel (i) in maatschappelijke zin,. om ont

sporingen te voorkomen, als (ii) op het vakgebied zelf; en (b) 

stimuleren van ontwikkelingen. Duidelijk niet dus: remmen, heft 

in handen nemen, onverschillig zijn. 

Als gevolg van het in de vorige alinea gestelde: Het R&D bud

get is in Nederland, vergeleken bij de V.S. en Japan, nogal ma

ger. Daar ligt het op 1~ à 2% van het BNP, wij komen niet ver 

boven de 0,5%. (Het begrip R&D is niet scherp gedefinieerd, van

daar de vaagheid van de cijfers. De verhoudingen zijn ten naaste 

bij juist.) 

(3) De fasering 

Er zal een bewuste en duidelijke keuze gemaakt moeten worden: 

kiezen we voor een brede, maatschappelijke aanpak of zal "het 

vak", de groep primair betrokkenen de kar trekken. Beide bena

deringen hebben uitgesproken voor- en nadelen, onder andere het 

tempo van aanpak wordt sterk beïnvloed door deze keuze. De prin

cipiële keuze in een vroeg stadium is echter onontkoombaar. 

De ontwikkelingen zijn al een heel eind op gang, we starten 

zeker niet op het nulpunt. Figuurlijk gesproken: de pilaren (de 

belangengroepen) zijn er al. Waar het nu om gaat is het maken 

van dwarsverbanden tussen die pilaren. 

Bij het opzetten van het eerder genoemde platform zou een 

tussenstap ingebouwd kunnen worden die de maatschappelijke 
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acceptatie van zo'n lichaam kan vergroten. Gedacht kan worden aan 

een SER-advies. 

Tot slot 

Op typerende D'66-manier werd het gestelde door de groep zelf 

gerelativeerd: De maatschappij loopt achter bij de ontwikkelingen. 

We kunnen het informatie-gebeuren nauwelijks bijhouden. Het gat 

tussen toekomst en heden wordt voor de gemiddelde burger steeds 

groter. Wat doen wij? We gaan voorwaarden scheppen dat de ont

wikkelingen wat soepeler, dus sneller, zullen verlopen. Het ge

vaar is levensgroot dat we daarmee dat nare effect zullen ver

sterken. 

Moraal: Wees je bewust van dit gevaar en handel voorzichtig. 

Dat betekent niet: remmen. Wel: sturen! 
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ARBEID EN CULTURELE IDENTITEIT 

Kort verslag van een discussiegroep 

Voorzitter: Alied de Cock 

Rapporteur: Ton Wilhelm 

De begrippen 'arbeid' zowel als 'culturele identiteit' zijn 

in beweging. Deze begrippen behoeven opnieuw invulling. 

We zijn het er steeds minder over eens wat onder het begrip 

arbeid verstaan moet worden. Arbeid in de traditionele zin zal 

steeds minder van onze tijd in beslag nemen. Arbeid is nu bij

voorbeeld te sterk gekoppeld aan betaling (denk aan de vragen 

welke daardoor worden opgeroepen m.b.t. het werk van huis

vrouwen). De traditionele indeling wordt steeds meer kunst

matig gevonden. 

Veranderingen t.a.v. het begrip arbeid betekenen op zich 

reeds innovatie, zij het vooral sociaal-culturele innovatie. 

Sturing van dit proces moet mogelijk zijn. Zie bijvoorbeeld 

het emancipatie-beleid dat o.a. leidt tot opwaardering van 

onbetaalde arbeid; van arbeid van huisvrouwen, etc. 

De technologische ontwikkelingen, die bepaalde vbrmen van 

traditionele arbeid steeds meer zullen elimineren, vinden steeds 

sneller plaats. Daarmede is duidelijk sprake van veranderingen 

in de basis van onze samenleving. Mensen die met die verande

ringen in de basis van hun bestaan in een voor hen totaal nieuwe 

en onzekere situatie komen zoeken naar nieuwe invulling van hun 

identiteit. Een van de daarmede gepaard gaande verschijnselen 

die typerend genoemd kunnen worden is het ontstaan van sektes. 

Hoewel, vanuit de in het voorgaande geschetste situatie, de 

neiging zal kunnen ontstaan om 'traditionele' arbeid te be

schermen, kan tevens de vraag opgeworpen worden of het ethisch 
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aanvaardbaar geacht mag worden (en hoe lang) om arbeid door 

mensen te laten verrichten die beter, goedkoper en sneller 

door machines gedaan kan worden. 

Waarschijnlijk onvermijdelijk betalen wij een prijs voor 

versnelde uitvoering van arbeids~uitstoot door automatise

ring. Hoe is die prijs (desintegratieverschijnselen) zo laag 

mogelijk te houden? 

Aa:nbeve lingen 

Het begrip arbeid moet snel een nieuwe invulling krijgen. 

- Onderzoek naar de mogelijkheden van verstrekking van een 

bodem-inkomen, aan te vullen met inkomen uit arbeid, waar

bij zeker onaangenaam werk moet worden geherwaardeerd. Het 

marktmechanisme in stand houden. 

- Onderzoek naar de mogelijkheden van vervangende arbeid. 

(Sociale dienstverlening?) 

Herverdeling van arbeid. Herverdeling is tevens de eerste 

stap op weg naar herwaardering. 

Onderzoek naar de sociaal-culturele determinanten van in-

novatie wordt dringend aanbevolen (zie Fig. 1). 

- Herwaardering van de conclusies en aanbevelingen van de 

Commissie Rathenau. 

informatieftechnologie 

~ innovatie "" . /L--_____J ~ 
beleidoS

bijstellingen 

~ 
Fig. 1. 

onderzoek 
naar gevolgen 

bepaling ~ 
sociaal-culturele 

determinanten 
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SAMENVATTING IN POLITIEKE CONCLUSIES 

Chel Mertens 

(1) Hoofddoelstelling van de politieke partij Democraten '66 

is de spreiding van de macht. Kennis is macht. Het informatie

beleid heeft alles te maken met de spreiding van macht. Het 

legt op ons de verplichting niet alleen maar verder te studeren 

en te experimenteren, maar ook politieke beleidsmaatrege-

len te treffen voor de korte, de middellange en de lange 

termijn, gericht op onze hoofddoelstelling. 

(2) Jan Terlouw gaf in zijn rede een groot aantal punten voor 

concrete actie aan; naar mijn mening zullen de volgende 

ideeën voor de vormgeving van de informatiemaatschappij van 

vitaal belang zijn: 

- het Ministerie van Economische Zaken moet zijn invloed 

duidelijk laten gelden bij de komende regeringsstand

punten n.a.v. de rapporten van de Commissie Swarttouw 

(over taak en functie van de PTT) , de Commissie Plomp 

(over onderwijs en automatisering) en de Wetenschappe

lijke Raad voor het Regeringsbeleid (over een nieuw 

media-stelsel in Nederland) . 

- bij tal van experimenten m.b.t. informatie-voorziening 

heeft het aanbod de vraag geheel weggedrukt. Daarom 

zou een nieuw experiment (Zuid-Limburg) juist hierin 

moeten voorzien, en i.p.v. betrekkelijk kleinschalig 

(als Hi-Ovis en Qube) juist grootschalig moeten wor

den opgezet. 

- in het voetspoor van de D'66 nota "Vingerwijzingen 

voor een informatiebeleid" (punt 11.4.6.) moet gewerkt 

gaan worden aan een kader- of beginselenwet ''Informatie 
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en communicatie", want de nieuwe technologische moge

lijkheden laten zich steeds minder in de oude wetten 

wringen. 

(3) Dick Overkleeft toonde in zijn speech aan hoe breed, en 

tegelijk moeilijk af te grenzen, het informatiebeleid 

is. Met name de door hem onderstreepte noodzaak af te 

rekenen met de nog steeds levende illusie van de 

"gratis" informatie, maakt het onvermijdelijk dat wij 

ons een betere theoretische greep verwerven op de econo

mische zijde van het informatiebeleid. De afwenteling 

van de kosten op goederen en diensten vindt op een niet 

te controleren wijze plaats. Zijn stellingen over het 

in gebreke blijven van onderwijs en onderzoek bij dit 

onderwerp - hoe zeer ook door mij onderschreven - lijken 

vooruit te lopen op een nog te houden studiedag over 

"Onderwijs en onderzoek en het informatiebeleid". 

(4) Joost Kist leverde met zijn bijdrage bouwstenen voor 

een zijde van het informatiebeleid, die tot nu toe 

betrekkelijk onderbelicht is gebleven: nl. de con

sumentenzijde. Zijn opmerkingen over het achtergeble

ven educatieve aanbod, alsmede over de noodzaak reeds 

op jeugdige leeftijd te leren met informatie-appara

tuur om te gaan, zullen zeker terugkeren en tot con

crete actiepunten leiden bij de studiedag over "Onder

wijs en onderzoek en het informatiebeleid". Zijn waar

schuwing tegen het ontstaan van nieuwe elites zullen wij 

voortdurend ter harte moeten nemen. In de discussie werd 

later een aantal concrete suggesties gedaan, zoals: 

nadere invulling van het recht op informatie, project

minister, Raad voor het Informatiebeleid. 
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(5) Arie Manten, eindredacteur van de nota "Vingerwijzingen 

voor een informatiebeleid", zonder wie die nota waar

schijnlijk nu nog niet zou zijn voltooid, bracht twee 

belangrijke hoofdlijnen in zijn verhaal onder onze aan

dacht: 

- het belang van de samenwerking tussen de verantwoor

delijke overheden en het particuliere bedrijfsleven. 

In de discussie 's middags formuleerde men daarbij 

concrete politieke vragen t'!n uitgangspunten betref

fende doelstellingen, vorm en fasering van die samen

werking. 

- de noodzaak ook sociale indicatoren te laten meewegen 

in een nieuwe economische theorie van de informatie. 

(6) Tjerk Huppes heeft ons eens te meer doordrongen van de 

barre sociale werkelijkheid die op ons af kan komen en 

die - naast de hiervoor besproken positieve kanten 

en kansen - enorme gevaren in zich bergt. Een perspectief 

dat éénderde van de 4,5 miljoen werkenden werkloos zou 

zijn als wij niets doen, mag ons niet verlammen, maar 

moet ons juist tot de uiterste inspanning dwingen; de 

sociaal-culturele gevolgen zouden huiveringwekkend en 

onaanvaardbaar zijn. Technology assessment moet ons de 

noodzakelijke informatie over de keuzemogelijkheden 

verschaffen. Onze arbeidsverdeling zal grondig moeten 

worden gereviseerd! Japan biedt wellicht op een aantal 

plaatsen het voorbeeld hoe het probleem aan te pakken. 

Ook zijn opmerkingen over het onderwijs zullen bij. de 

volgend studiedag tot concrete actiepunten moeten 

leiden. 

(7) Alle sprekers - geen één uitgezonderd - hadden wel op-
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merkingen of ideeën over de functie van het onderwijs 

bij de komst van de informatiemaatschappij. Het lijkt 

dus zeker nuttig over.~ à 1 jaar een aparte studiedag 

daaraan te wijden. 

Tot slot: hartelijk dank voor het vele werk dat in het 

bijzonder door Rob Kooman en Fred Fransen is verzet in 

het organiseren van deze D'66-studiedag, over leven en 

werken in de informatiemaatschappij. 
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