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Woord vooraf 

Ruim 8,5 miljoen Nederlanders hebben op dit moment de beschikking over een internetaansluiting. 
Van deze 8,5 miljoen gebruiken ca. 5.9 miljoen met regelmaat de computer om te e-mailen of te 
internetten. Deze groep stelt steeds hogere eisen aan het gebruiksgemak en de capaciteit van de 
infrastructuur. Eisen waaraan breedband kan voldoen. Maar of dat betekent dat de Nederlandse 
bevolking in de nabije toekomst ook massaal over zal stappen op een breedbandaansluiting blijft 
nog even de vraag. Het onderzoek van Dialogic biedt in ieder geval beter inzicht in huidig gedrag, 
wensen én in verwachtingen van (potentiële) gebruikers van breedbandinternet. 

Het afgelopen jaar heeft een brede en geanimeerde discussie rond de ontwikkeling van een 
breedbandige ICT-infrastructuur in Nederland plaatsgevonden. De invalshoek van de gebruiker, die 
in dit onderzoek centraal staat, is hierbij relatief onderbelicht gebleven. Ik heb daarom dit initiatief 
van Dialogic graag ondersteund.  

Het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
onderneemt tal van activiteiten op het gebied van zowel breedbandinfrastructuur als 
maatschappelijke implicaties van de informatiemaatschappij. Het onderzoek van Dialogic naar 
huidig en toekomstig gebruik van breedband sluit nauw bij deze activiteiten aan. 'Breedband en de 
gebruiker' levert namelijk aanvullende informatie over de wensen en beleving van gebruikers van 
(een vorm van) ICT. De onderzoeksresultaten bieden dan ook mogelijke aanknopingspunten voor 
ons beleid. 

Ook lijkt het me interessant om dit onderzoek straks af te zetten tegen de ervaringen van de 
inwoners van Kenniswijk in de regio Eindhoven. Zij zullen immers experimenteren met de 
nieuwste ICT-toepassingen, waaronder breedband.  

Daarnaast heeft ook de Expertgroep breedband, die vorig jaar van start is gegaan, belangstelling 
voor de ervaringen van gebruikers van breedband. Deze expertgroep heeft tot taak het formuleren 
van gemeenschappelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van breedband en deze te verwerken 
in realistische marktmodellen. Analyse van de vraag en vraagbundeling speelt hierbij uiteraard een 
belangrijke rol. Ten slotte kunnen ook de gemeenten, verenigd in de Stichting Stedenlink, die 
vergevorderde plannen hebben om breedband uit te rollen, profiteren van de door het onderzoek 
verkregen inzichten in het veranderende gebruik van internet dat een snellere, breedbandige 
aansluiting met zich brengt. 

De directeur Marktontwikkeling en Stimulering 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post, 

drs. H.A.M. Grol 
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1 Inleiding 
“De toepassingen van morgen zijn vandaag nog niet bedacht” 

deelnemer Breedband Gebruikersdag 

1.1 Behoefte aan experimentele vormen van gebruikersonderzoek 

De internetwereld is de afgelopen jaren gekenmerkt als een markt waarin de ontwikkelingen elkaar 
in hoog tempo opvolgen. Een grenzeloos technologisch optimisme, met grote investeringen tot 
gevolg, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor bezinning. Terwijl allerlei e-business modellen worden 
uitgeprobeerd, staat ook de techniek niet stil. De ene infrastructuur is nog nauwelijks uitgerold of 
de volgende dient zich al weer aan. Zo werd ISDN destijds aangekondigd als een 
breedbandinfrastructuur met veel meer mogelijkheden dan internetten met een modem over de 
analoge telefoonlijn. Internet via de kabel maakte een nog veel grotere stap, doordat hiermee het 
always on principe ontstond; het was nu mogelijk altijd online te zijn, zonder in te bellen en dus 
zonder telefoontikken. Nog maar nauwelijks waren de kabelbedrijven begonnen met het 
opwaarderen en retourgeschikt maken van de kabelnetten, of weer een nieuwe technologie diende 
zich aan: ADSL. Met ADSL werd het ook mogelijk altijd online te zijn, zonder tikken en met een 
hoge snelheid. Zo ontstond er een breedbandmarkt in Nederland. Met horten en stoten ontwikkelt 
deze markt zich nu verder. Hoewel er op dit moment een breedbandpenetratie van zo'n 6% van de 
huishoudens is in Nederland, is de discussie over de volgende technologie alweer in volle gang. 
Glasvezel wordt alom gezien als de toekomstvaste opvolger van kabel en ADSL. Echter, hoe de 
uitrol eruit moet zien, op welke termijn een dergelijke infrastructuur echt noodzakelijk is en wie de 
kosten daarvoor moeten dragen, is nog onduidelijk. 

Dit is daarom het moment om stil te staan bij de partij die in al het bovenstaande nauwelijks aan 
bod is geweest: de gebruiker. Alle beschreven infrastructuren zijn er niet alleen op gericht de 
zakelijke markt te bedienen, maar ook de consument. Maar wat wil die consument? Hoe ziet hij de 
toekomst van breedband - in het bijzonder wat betreft internet maar ook als het gaat om 
interactieve televisie? Wat zijn hun verwachtingen als het gaat om applicaties en diensten en wat zijn 
hun specifieke gebruikersbehoeften? Welke doelgroepen, nichemarkten en communities dienen zich 
aan? Het is hoog tijd op zoek te gaan naar de antwoorden op deze vragen. 

Inmiddels gebeurt er natuurlijk al het één en ander in de wereld. Zo zijn er in veel landen 
smartcities of smartcommunities opgericht, zoals Netville in Canada en Infoville in diverse 
Europese steden. In Nederland is het project Kenniswijk in Eindhoven van start gegaan, juist om 
het residentieel gebruik van breedbandinternet te kunnen meten en onderzoeken. KPN Telecom, 
BAM NBM Infratechniek en Volker Stevin Telecom hebben aangekondigd voor het eind van het 
2002 in Kenniswijk 30.000 huishoudens aan te sluiten op een nieuw glasvezelnetwerk. Overigens 
staat Kenniswijk als experimenteeromgeving nadrukkelijk open voor een breed scala 
toegangstechnologieën en infrastructuuraanbieders1. 

1 Zoals bleek uit de toespraak van Henk Koning, directeur van Kenniswijk BV (i.o.), tijdens het Vefica/Vecai
congres op 15 november 2001, in Eindhoven. 
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Verder zijn er tal van andere Nederlandse steden - georganiseerd in het overkoepelend initiatief 
Stedenlink - die elk hun eigen breedbandprojecten gedefinieerd hebben om ervaring op te doen met 
de ICT-samenleving van morgen. Het breedbandproject Amsterdam Kennisstad Cyburg is hiervan 
een goed voorbeeld. 

Overal speelt de vraag wat de gebruiker nu werkelijk vindt en verwacht van (breedband)internet en 
andere breedbandige toepassingen zoals digitale interactieve televisie. Om een tipje van de sluier te 
kunnen oplichten is het project Breedband Gebruikersdag in de zomer van 2001 van start gegaan. 
De onderliggende rapportage geeft een weergave van de belangrijkste bevindingen. 

Het project is geïnitieerd door onderzoeksbureau Dialogic innovatie & interactie en beoogt de 
ervaringen, behoeften en visies van huidige en toekomstige breedbandgebruikers in Nederland in 
kaart te brengen. Het onderzoeksproject wordt ondersteund door het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (Afdeling Informatiemaatschappij, DGTP) als hoofdpartner. De overige deelnemende 
partners in het project zijn KPN Broadband Networks, Ex'ovision, Amsterdam Kennisstad Cyburg, 
Vecai, Kennisnet en GigaPort. 

“Wat nu breedband is, is over een jaar smalband” 
1.2 Definitie breedband voor dit onderzoek deelnemer Breedband Gebruikersdag 

De in dit onderzoek gehanteerde definitie van breedband sluit aan bij de in de huidige markt 
gehanteerde typering van producten en diensten, omdat dit tevens het referentiekader vormt voor 
consumenten/burgers. Kabel- en ADSL-verbindingen worden derhalve als breedbandverbindingen 
aangemerkt, ondanks het feit dat experts deze type internetaansluitingen veelal met de term 
midband aanduiden. Echte breedband begint dan pas bij 10 Mbps, waarbij wordt uitgegaan van 
symmetrisch verkeer en een zogenaamde sustained rate per aansluiting2. Om deze reden hebben we 
ook expliciet gekeken naar het gebruik van internet onder studenten op de Twentse 
Universiteitscampus, waar men beschikt over 10 Mbps symmetrische netwerkverbindingen. Ook 
het internetgebruik via het glasvezelnetwerk in de Zweedse gemeenschap Måttgränd is daarom bij 
het onderzoek betrokken. 

Omdat de breedbandtechnologie nog steeds volop in ontwikkeling is, valt er moeilijk een 
eenduidige definitie te geven van breedband waarover alom consensus bestaat. De recente BTG-
studie over breedbandinfrastructuren geeft een aardige weergave van de veelheid aan definities3. 
Duidelijk is dat de definitie van breedband een glijdende schaal is, waarbij de lat in termen van 
transmissiesnelheid steeds hoger wordt gelegd. 

De definiëring van breedband hoeft zich niet enkel te beperken tot technische specificaties, 
waarvan de transmissiesnelheid de belangrijkste is. Ook kan de afbakening van het 
breedbanddomein gemaakt worden vanuit gebruikersperspectief. Breedband betekent voor 
gebruikers op dit moment vooral de mogelijkheid om always on te zijn (een openstaande 
internetverbinding waardoor men altijd online is) tegen een vast tarief per maand. De verbinding 

2 Zie onder meer ISOC (2001), Slim Graafwerk; Samen werken aan glasvezel in de wijk, Den Haag, 21 juni, p.10.; 
Stratix Consulting Group (2001), Breedband Internet voor / door Gemeenten, Min. va V&W, DGTP, Schiphol, juni, 
p. 6. 

3 Gerrit van der Vorst (2001), Telecommunicatie,-infrastructuur, de 'missing link', BTG, Driebergen, december, p.12. 
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moet in dat geval duidelijk sneller zijn dan via modem of ISDN (max. 128 Kbps). Deze afbakening 
sluit tevens aan bij de definities die de Nma en de OPTA hanteren om smalband en breedband van 
elkaar te onderscheiden. 

Uit praktische overwegingen spreken we in dit rapport bij internetgebruik via modem en ISDN van 
smalband, en bij kabel en ADSL van breedband. Internetgebruikers via symmetrische 
ethernetwerken over een glasvezelverbinding typeren we in dit rapport als glasvezelgebruikers. 

1.3 Doelstelling onderzoek en onderzoeksvragen 

Op dit moment worden verschillende breedbandnetwerken uitgerold in Nederland. Zoals uit het 
voorgaande blijkt is het echter niet alleen de technologie die bepalend is voor het uiteindelijke 
succes van infrastructuren en toepassingen, maar zijn het de gebruikers die bepalend zijn voor hoe 
technologie wordt gebruikt. Het doel van het onderzoek is daarom:   

Inzicht te verkrijgen in de veranderingen die zich aftekenen in het internetgebruik, 
naarmate de gebruiker de beschikking heeft over een snellere en meer breedbandige 
aansluiting thuis. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar verschillen in gebruik van 
specifieke informatie-, communicatie-, entertainment- en transactietoepassingen (ICET). 
(uitgesproken als ICE-T) 

Ontwikkelingen in het gebruik van digitale interactieve televisie worden in dit onderzoek 
meegenomen, waar dat relevant wordt geacht. 

Om de doelstelling van het onderzoek te bereiken, is op verschillende manieren onderzoek 
uitgevoerd. Elke afzonderlijke onderzoekslijn belicht deze doelstelling vanuit een eigen optiek. De 
verschillende onderzoeksmethoden en de vragen die met die methoden worden beantwoord, 
worden in de komende subparagrafen behandeld. 

1.3.1 Voorlopers en voorspellers 

Volgens de 'Diffusion of Innovations' theorie van Rogers (1980) speelt een kleine groep innovators 
(of vernieuwers) een belangrijke rol bij de grootschalige verspreiding van nieuwe vindingen. Zo ook 
bij breedbandtechnologie. Op dit moment heeft een kleine groep mensen een breedbandige 
aansluiting op het internet. In dit onderzoek willen we leren van deze groep gebruikers. De eerste 
deelvraag die we daarom stellen is: 

Hoe verschillen huidige breedbandgebruikers (kabel, ADSL, glasvezel/ethernet) van gebruikers die op dit moment 
een smalbandige aansluiting (modem en ISDN) op internet hebben? 

Deelvragen die daaruit volgen zijn:  
-	 Welke verwachtingen en ervaringen hebben gebruikers van respectievelijk smalband en 

breedband ten aanzien van het dagelijkse gebruik van breedbandinternet?  
-	 Hoe verschillen de groepen in hun gebruikspatronen (zoals frequentie, duur, maar ook de aard 

van de activiteiten die ze op internet uitvoeren)? 

Om deze vragen te beantwoorden werd een online enquête uitgevoerd. In hoofdstuk 2 wordt 
verslag gedaan van de opzet en resultaten van dit onderzoek. Om het verder mogelijk te maken een 
voorzichtige stap te maken richting de toekomst, zijn binnen dit onderzoek ook twee bijzondere, 
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‘geavanceerde’ groepen gebruikers ondervraagd. Het gaat om de eerdergenoemde 
glasvezelgebruikers uit Zweden en studenten van de Universiteit Twente, die ook een 
glasvezelverbinding gebruiken. Wellicht kunnen deze gebruikers een tipje van de sluier van een 
mogelijke 'glasvezeltoekomst' oplichten. De resultaten van deze enquêtes worden behandeld in 
hoofdstuk 3. 

1.3.2 De dagelijkse context 

Hoewel het soms wel zo lijkt, verlopen lang niet alle zoektochten naar informatie, communicatie, 
entertainment en transacties (ICET) op dit moment via internet. Breedband zou hier verandering in 
kunnen brengen. Een deel van de activiteiten die nu offline (bijvoorbeeld face-to-face) gebeuren 
zou in de toekomst, met behulp van breedband, online kunnen gaan plaatsvinden. Om te weten 
welke activiteiten dat zouden kunnen zijn, is het van belang inzicht te krijgen in het dagelijks leven 
van gewone mensen. De tweede deelvraag die we daarom stellen is: 

Hoe kenmerken zich verschillende ICET activiteiten (in brede zin) en welke mogelijkheden en beperkingen voor 
breedbandige communicatie kunnen daar logisch uit worden afgeleid? 

Deelvragen die daar uit volgen zijn:  
-	 Hoe besteden mensen hun dag en welke rol spelen ICET activiteiten daarin?  
-	 Op welke manieren proberen mensen hun ICET behoeften te bevredigen?  
-	 Welke wensen en ergernissen komen voort uit de dagelijkse gang van zaken?  

Om deze vragen te beantwoorden wordt een dagboekonderzoek uitgevoerd. In hoofdstuk 4 wordt 
verslag gedaan van de opzet en resultaten van dit onderzoek. 

1.3.3 Wat de boer niet kent… 

Onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe technologie loopt vaak vast op het feit dat potentiële 
gebruikers zich geen voorstelling kunnen maken bij de mogelijkheden die een nieuwe technologie te 
bieden heeft. Deze voorstelling is echter wel van belang bij het beantwoorden van de volgende 
vragen: 

Welke nieuwe toepassingen van breedbandtechnologie spreken aan en waarom? 

Deelvragen die daar uit volgen zijn:  
-	 Hoe reageren gebruikers wanneer ze geconfronteerd worden met voorbeelden van 

breedbandtoepassingen?  
-	 In welke mate zien zij deze toepassingen als zinvol voor zichzelf? 
-	 Hoe zien zij hun eigen toekomst als het gaat om het gebruik van breedbandtoepassingen? 

Om deze vragen te beantwoorden zijn de Breedband Gebruikersdagen georganiseerd. In hoofdstuk 
5 wordt verslag gedaan van de opzet en resultaten van dit onderzoek. 

1.3.4 Buitenlandse ervaringen 

Naast de hiervoor beschreven onderzoekslijnen met als doel de Nederlandse situatie in kaart te 
brengen, is ook naar verschillende buitenlandse initiatieven gekeken. Doel van dit deel van het 
onderzoek is: 
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Inzicht krijgen in gebruikerservaringen bij breedbandprojecten in het buitenland 

Dit schept een breder kader waarin de resultaten uit de hiervoor beschreven delen kunnen worden 
geplaatst. Hiervoor zijn de resultaten van projecten (voor zover reeds bekend) uit verschillende 
delen van de wereld onder de loep genomen, zoals het Canadese Netville en het Europese Infoville. 
Bovendien heeft deze quick-scan ertoe geleid dat de glasvezelgebruikers in het eerder genoemde 
Zweedse Måttgränd actief aan het onderzoek hebben deelgenomen. De bevindingen uit de quick
scan zijn in bijlage 1 van dit rapport opgenomen.  

1.4 Opzet van het onderzoek 

Centraal in het onderzoek staat de vraag op welke terreinen de consument/burger meerwaarde ziet 
in het gebruik van breedbandtoepassingen in het dagelijks leven, in het bijzonder in de thuissituatie. 
Daarbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen internetgebruikers die (nog) gebruik maken 
van een inbelverbinding via modem of ISDN versus internetgebruikers die reeds always on zijn (via 
kabel, ADSL of glasvezel/ethernet) en beschikken over verschillende varianten van snelle 
internettoegang. Om dit doel te bereiken volgde Dialogic in samenwerking met het Instituut voor 
Informatica en Informatiekunde (Universiteit Utrecht) een drietal onderzoekslijnen: 

• 	 een online breedbandenquête onder smalband-, breedband- en glasvezelgebruikers; 

• 	 een dagboekonderzoek in het stadsdeel Zeeburg van de Gemeente Amsterdam (Cyburg), en 

• 	 een tweetal Breedband Gebruikersdagen die plaatsvonden op 18 en 19 Oktober 2001in Media 
Plaza. 

Figuur 1.1 schetst de samenhang tussen de verschillende onderzoekslijnen en geeft het aantal 
respondenten per onderzoeksactiviteit weer. Van de vijftig aanmeldingen hebben uiteindelijk 37 
mensen4 de gehele dag deelgenomen aan de Breedband Gebruikersdagen. Van de 17 deelnemers die 
gestart zijn met het dagboekonderzoek hebben er uiteindelijk 13 de twee weken vol gemaakt en een 
ingevuld dagboek geretourneerd. De respons op de enquête bedraagt 1.072. Daarnaast hebben 122 
studenten van de Universiteit Twente met glasvezelverbinding en 42 Zweedse glasvezelgebruikers 
meegewerkt aan een voor hen opgestelde enquête. De belangrijkste resultaten en analyse van de 
drie onderzoekslijnen zijn ondergebracht in het onderliggende rapport Breedband en de Gebruiker. 

4 Enkele van de deelnemers zijn niet de gehele dag aanwezig geweest, waardoor in de statische analyse 
gewerkt is met N = 34. 
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N (modem, ISDN, kabel, ADSL)= 1072 
N (UT glasvezel/ethernet)  = 122 
N (Zweden glasvezel/ ethernet) = 44 

Dagboek
onderzoek 

Gebruikers
dagen 

Online 
enquête 

N=34 N=1238 

N=13 

verbreding verdieping 

Sociaal maatschappelijke context 

Figuur 1.1: samenhang tussen de verschillende onderzoekslijnen 

1.5 Verwerking en data-analyse 

Gehanteerde denk- en analysekader bij opstelling en uitwerking van de onderzoekslijnen 

De onderzoekslijnen zijn zo gesteld, dat de resultaten zo veel mogelijk zijn onder te brengen in het 
volgende denkmodel. Enerzijds wordt onderscheid gemaakt tussen huidig en toekomstig gebruik, 
anderzijds tussen verschillende type gebruikers, van smalband  tot 'echte' breedband. Het 
zogenaamde ICET-model wordt toegepast in de online enquête, het dagboekonderzoek en de 
Breedband Gebruikersdagen. Schematisch ziet dit denkmodel er als volgt uit. 

Tabel 1.1: Denkmodel voor analyse 

Smalband Breedband Breedband + 

modem ISDN kabel ADSL Glasvezel/ethernet >10Mbps 
(symmetrisch, sustained rate) 

Huidig Gebruik Informatie 
Communicatie 
Entertainment 
Transacties 

Toekomstig 
Gebruik 

Informatie 
Communicatie 
Entertainment 
Transacties 
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Het ICET- model heeft in deze studie geen verklarende waarde, maar wordt vooral ingezet als 
kapstok om de onderzoeksresultaten uit de verschillende onderzoekslijnen op consistente wijze te 
kunnen presenteren en vergelijken. De gecombineerde onderzoeksopzet is uniek in zijn soort, 
hetgeen betekent dat er geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar is. Dit onderzoek kan daarom 
gezien worden als een nulmeting. Het betreft een comparatief statische analyse, waarbij 
verschillende gebruikersgroepen gelijkertijd worden bevraagd en vergeleken. Voor een 'echte' 
trendanalyse is regelmatige herhaling van het onderzoek nodig, waardoor tijdreeksanalyse mogelijk 
wordt. 

Om de resultaten te verwerken is gebruik gemaakt van statistische analysesoftware (Universiteit 
Utrecht). Er zijn frequenties berekend en verschillende kruistabellen uitgevoerd, die de basis 
vormden voor de conclusies van dit onderzoek.  

1.6 Leeswijzer 

Het rapport telt zes hoofdstukken en enkele bijlagen, waarvan hoofdstuk 6 tevens als management 
samenvatting dienst doet. Na deze inleiding volgen in hoofdstuk 2 de resultaten uit de online 
enquête. In hoofdstuk 3 vergelijken we de uitkomsten uit de online enquête met het internetgedrag 
dat is onderzocht bij twee specifieke groepen die gebruik maken van internet via 
glasvezel/ethernet-aansluitingen. De twee groepen bestaan uit studenten aan de Universiteit Twente 
en inwoners van de Zweedse gemeente Måttgränd. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer van het 
dagboekonderzoek dat in Zeeburg is uitgevoerd. Dit hoofdstuk is als zelfstandig onderzoeksverslag 
te lezen. Dit geldt min of meer ook voor hoofdstuk 5, dat de resultaten weergeeft van de 
Breedband Gebruikersdagen. In hoofdstuk 6 geven we allereerst een samenvatting van de 
uitkomsten uit de verschillende onderzoekslijnen en sluiten we vervolgens af met de conclusies van 
dit onderzoek. In deze conclusies zijn de uitkomsten uit de verschillende onderzoekslijnen 
geïntegreerd. Tot slot staan we stil bij de belangrijkste leermomenten uit dit onderzoek. 

Na een dankwoord en de gebruikte bronnen volgen nog enkele bijlagen: 
• Bijlage 1: Buitenlandse gebruikerservaringen in breedbandprojecten en smart cities; 
• Bijlage 2: Toelichting steekproefgrootte (N); 
• Bijlage 3: Profielschetsen van de projectpartners; 
• Bijlage 4: Gebruikte afkortingen; 
• Colofon. 
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2 Online breedbandenquête 

“Woningnet was 's morgens zo vreselijk traag, dat ik 

ermee gekapt ben. Gelukkig ging het 's avonds sneller” 

2.1 Inleiding deelnemer Breedband Gebruikersdag 

Om meer inzicht te krijgen in het huidig gedrag van gebruikers die breedbandinternet momenteel 
thuis voor privé-doeleinden gebruiken en internetgebruikers die dat overwegen, heeft Dialogic in de 
periode van half september 2001 tot en met half november 2001 een online enquête uitgezet (deze 
stond op www.breedbandgebruikersdag.nl). Deze enquête had tevens tot doel om beter inzicht te 
krijgen in de wensen en verwachtingen van huidige en toekomstige gebruikers van breedbandinternet.  

Additioneel zijn twee afzonderlijke enquêtes uitgezet. Eén enquête is afgenomen onder studenten 
van de Universiteit Twente die gebruik maken van het Campusnetwerk. Circa 2000 studenten 
beschikken over een glasvezel/ethernet-verbinding waarover 10 Mbps – of meer – symmetrisch 
dataverkeer mogelijk is. Daarnaast zijn ook Zweedse glasvezelgebruikers ondervraagd. Deze 
gegevens maken het mogelijk een voorzichtige blik op de toekomst te werpen. Deze enquêtes en de 
meest opvallende resultaten worden besproken in hoofdstuk 3. 

2.1.1 Opzet enquête 

De enquête was toegankelijk via verschillende oproepen en links op enkele websites. Een 
elektronische enquête in deze vorm heeft als belangrijk voordeel dat respondenten vrijwillig de 
enquête hebben bezocht en ingevuld. Meestal hangt dat samen met een inhoudelijke interesse voor 
het onderwerp. Er is dus sprake van gemotiveerde respondenten die wellicht langer bij de vragen 
zullen stilstaan. Daarnaast zijn op deze manier respondenten geworven die allemaal een 
internetverbinding hebben, zoals gewenst binnen dit onderzoek. Een bijkomend praktisch voordeel 
van een elektronische enquête is dat digitale verwerking van data minder tijdsrovend is dan 
handmatige verwerking. Dit voordeel wordt groter naarmate de respons toeneemt. De voordelen 
(een gemotiveerde groep internetgebruikers en vereenvoudigde analyse) zorgden voor een voorkeur 
voor een elektronische enquête.  

Een elektronische enquête waar respondenten vrijwillig op afkomen heeft als nadeel dat vooraf niet 
te bepalen is wie de enquête gaat invullen. Vertekeningen in de samenstelling van de respons 
kunnen de representativiteit van de resultaten negatief beïnvloeden. We hebben echter niet 
gestreefd naar een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking. De enquête moet 
een beeld opleveren over de wensen en verwachtingen van potentiële en huidige 
breedbandgebruikers. Deze doelgroep is via de enquête goed bereikt. 

De opzet van de enquête is als volgt. Direct aan het begin van de enquête zijn de respondenten via 
routing in twee groepen gesplitst: één groep respondenten met breedbandaansluiting 
(kabel/ADSL) en één groep respondenten zonder breedbandaansluiting (modem/ ISDN). Het 
merendeel van de enquêtevragen is gesteld aan beide groepen internetgebruikers. Sommige vragen 
werden alleen gesteld aan respondenten zonder en andere alleen aan respondenten met 

Dialogic innovatie & interactie 21 



breedbandinternet. Het invullen van de enquête duurde ongeveer twintig minuten. Alle verzamelde 
gegevens zijn vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. 

Tabel 2.1: enquête-items 

Items Type vragen 

A. Internettoegang thuis Randapparatuur, type verbinding, provider, bekendheid met breedband, reden voor 
breedbandgebruik 

B.Algemene 
internetvaardigheden 

Type vaardigheden, rapportcijfer, gebruiksfrequentie, tijdstip en tijdsduur gebruik, 
alternatieve tijdbesteding 

C. Specicatie internetgebruik 
thuis 

Informatie: frequentie en type bronnen 
Communicatie: frequentie en type toepassing, meerwaarde beeldtelefonie 
Entertainment: frequentie en type toepassing 
Transactie: frequentie en type toepassing 
Nut van specifieke (breedband) internetdiensten 

D. Telewerken en teleleren Al dan niet gebruik van telewerken, type toepassing(en), kostenvergoeding 
werkgever, al dan niet gebruik van teleleren, gebruik van www.kennisnet.nl 

E. Positieve en negatieve 
ervaringen met internet 

Positieve ervaringen, ergernissen, reden voor aanschaf breedbandinternet, gebruik 
specifieke toepassingen sinds beschikking over breedband 

F. Randvoorwaarden voor 
gebruik van internet 

Aantal pc's, locatie aansluiting in huis, verdeling gebruik over huishouden, 
afspraken over gebruik, onderwerp afspraken, prijsniveau, kostenvermindering, tv 
versus pc, behoefte thuisnetwerk, behoefte draadloos netwerk 

G. Vragen over 
gemeenschappen 

Info over directe leefomgeving, communicatie met directe leefomgeving, gebruik 
van lokale websites, actief in virtual community 

H. Persoonsgegevens M/v, geboortejaar, opleiding, arbeidssituatie, huishouden, inkomen 

2.1.2 Respons 

De enquête op www.breedbandgebruikersdag.nl is via verschillende websites bezocht (bijvoorbeeld 
de websites van @Home, HCCnet en Planet Internet). Dit heeft een respons van 1.072 ingevulde 
vragenlijsten opgeleverd. In eerste instantie werd gestreefd naar een repons van 250. Uit eerder 
onderzoek weten we dat de online respons zich soms moeilijk laat voorspellen en dat heeft onze 
eerste verwachtingen getemperd. De aanzienlijk hogere respons is onder andere veroorzaakt 
doordat de enquête zichtbaar aangekondigd werd op een groeiend aantal websites.  

Respondenten zonder breedbandinternet thuis werden ook uitgenodigd de enquête in te vullen. Zij 
kunnen immers ervaringen met breedband op bijvoorbeeld hun werk of school vertalen naar de 
thuissituatie. Bovendien kunnen ze ook ideeën hebben over breedband, ook al zouden ze weinig 
ervaring hebben met breedband. Deze groep smalbandgebruikers is ongeveer 14% van de respons. 
De respondenten zijn overwegend personen met een betaalde baan en een HAVO/VWO opleiding 
(41%) of een HBO/WO opleiding (37%). De leeftijd van de respondenten ligt voornamelijk tussen 
de 18 en 49 jaar. (Oudere en jongere internetgebruikers zijn in mindere mate vertegenwoordigd.) 
De samenstelling van het huishouden waartoe een respondent behoort, varieert: samenwonenden 
zonder kinderen (28%), samenwonenden met kinderen boven 12 jaar respectievelijk onder 12 jaar 
(21% respectievelijk 14%) en alleenstaanden (25%). 
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2.2 Resultaten 

De online enquête heeft een bijzonder grote hoeveelheid data opgeleverd. Er wordt dus een beroep 
gedaan op de 'kunst van het weglaten'; alleen de meeste interessante bevindingen worden 
gepresenteerd. Er is daarom een selectie gemaakt van de meest relevante tabellen uit het 
tabellenboek. De resultaten worden op basis van de volgende clusters gepresenteerd: 
- Internettoegang thuis en beschikking over (rand)apparatuur thuis; 
- Algemene internetvaardigheden en -gebruik thuis; 
- Specifiek internetgebruik thuis; 
- Telewerken en teleleren; 
- Positieve en negatieve ervaringen met internet; 
- Randvoorwaarden voor het gebruik van internet; 
- Lokale gemeenschappen. 

2.2.1 Internettoegang thuis en beschikking over (rand)apparatuur thuis 

Ongeveer 14% van de van de respondenten beschikt over een smalbandverbinding thuis (7% via 
een modem, 7% via een ISDN). Een grote meerderheid (86%) van de respondenten beschikt over 
een breedbandige always on verbinding (68% via de kabel en 18% via ADSL). In totaal hebben 928 
van de ca. 450.000 breedbandgebruikers (0,21%) in Nederland aan de enquête meegedaan. De 
respons bestaat dus voornamelijk uit breedbandgebruikers die als 'voorlopers' bestempeld kunnen 
worden.  

(N|e n q u ê te =1072) 
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Figuur 2.1: verdeling type internetverbinding 

Van de respondenten heeft 57% @Home en 8% Chello (UPC) als internetprovider via de kabel. 
ADSL-gebruikers hebben met name een abonnement bij Planet Internet (14,6%) en HCCnet 
(4,5%). 

Deze verdeling is niet representatief voor de werkelijke verdeling van abonneeaantallen in de 
breedbandmarkt. Dat komt door de wijze van werving van respondenten. @Home had een button 
voor de online enquête goed zichtbaar op de homepage geplaatst. Dat geldt ook voor Planet 
Internet en HCCnet. Er zijn ook providers waar geen button op de homepage heeft gestaan. 
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Overigens komt de verhouding tussen kabel- en ADSL-abonnementen ongeveer overeen met de 
verhouding in de breedbandmarkt. In de volgende tabel staat de verdeling van providers onder de 
respondenten. 

Aan de respondenten is tevens gevraagd over welke (rand)apparatuur zij thuis beschikken (Figuur 
2.2). Deels kan deze apparatuur namelijk complementair zijn aan het gebruik van breedband een 
internetverbinding.  
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Figuur 2.2: beschikking over (rand)apparatuur thuis 

De respondenten met verschillende soorten internetaansluitingen laten eenzelfde verdeling zien in 
bezit van randapparatuur. De meeste respondenten, zowel smal- als breedbandgebruikers, 
beschikken reeds over een DVD-speler. Het DVD-bezit loopt uiteen van 40% (modemgebruikers) 
tot 62,5% (ADSL-gebruikers). Het digitaal fototoestel en de Personal Digital Assistent (PDA) zijn ook 
redelijk goed vertegenwoordigd binnen de verschillende groepen. Het digitaal fototoestel wordt 
door velen wel eens beschouwd als een belangrijke 'driver' voor breedband. 40% van de ADSL-
gebruikers beschikt over een digitale fotocamera tegenover iets minder dan 30% van de 
kabelgebruikers. ISDN-gebruikers beschikken relatief vaker over een digitale video, een digitaal 
fototoestel, DVD en PDA dan kabelgebruikers. Digitale videocamera's en settopboxen voor 
abonnee-tv zijn met gemiddeld minder dan 20% het minst vertegenwoordigd in alle groepen. 
Modemgebruikers lopen ten aanzien van vrijwel  alle randapparatuur achter op gebruikers met 
snellere internettoegang. 

Aan de smalbandgebruikers is tevens gevraagd of men in zijn of haar directe omgeving iemand kent 
die thuis breedbandinternet heeft en in hoeverre dit aanleiding is om zelf een breedbandverbinding 
te nemen. Van de smalbandgebruikers heeft 75% een bekende met een breedbandverbinding. Voor 
32% van hen is dat een stimulans om zelf ook breedbandinternet te gaan gebruiken. 

2.2.2 Algemene internetvaardigheden en -gebruik thuis 

Om een beeld te krijgen van de internetvaardigheden van de respondenten hebben we hen een lijst 
met vaardigheden voorgelegd. Vervolgens mocht men vaardigheden aankruisen die men beheerst. 
Items op deze lijst waren (zie Figuur 3): 
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-	 Ik heb wel eens een homepage gemaakt; 
-	 Ik heb wel eens software geïnstalleerd om mijn internetgebruik te beveiligen (filterware, anti

virus); 
-	 Ik heb wel eens een bericht in een nieuwsgroep geplaatst; 
-	 Ik heb wel eens beeld- en geluidsmateriaal op internet geplaatst; 
-	 Ik weet hoe ik kan achterhalen welke websites bezocht zijn vanaf een computer; 
-	 Ik heb wel eens een bestand 'gedownload' van internet; 
-	 Ik heb wel eens andere mensen geholpen met het gebruik van internet. 

Tevens is de respondenten gevraagd zichzelf een rapportcijfer te geven voor hun 
internetvaardigheden.  
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Figuur 2.3: type internetvaardigheden	 Figuur 2.4: rapportcijfer internetvaardigheden 

Er zijn tussen de groepen relatief kleine verschillen in zowel de typen vaardigheden als het 
rapportcijfer dat men zichzelf toedicht. Het plaatsen van beeld en geluid op het internet en het 
maken van een eigen homepage wordt bij alle groepen het minst vaak genoemd. ISDN-gebruikers 
noemen deze vaardigheden wel meer dan de andere groepen. Het installeren van 
beveiligingssoftware, het opvragen van de geschiedenis van bezochte sites en het helpen van 
anderen met internetgebruik worden door zeer veel van de internetgebruikers beheerst (circa 90%). 
Over het algemeen geven de respondenten zichzelf een hoog cijfer voor hun internetvaardigheid. 
Het gemiddelde ligt steeds rond het cijfer 8. 

Vervolgens zijn we de frequentie, het tijdstip en de tijdsduur van het internetgebruik thuis 
nagegaan. Allereerst is de vraag gesteld hoe vaak men thuis (gemiddeld) internet voor privé
doeleinden gebruikt.   
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Figuur 2.5: frequentie internetgebruik voor privé-doeleinden thuis 

Voor de verschillende gebruikersgroepen geldt dat zij meestal vaker dan één maal per dag online 
zijn; kabel- en ADSL-gebruikers het meest (circa 80%). De ISDN-gebruikers zijn in ongeveer 58% 
van de gevallen meer dan één maal per dag online. Modemgebruikers zijn minder vaak online, maar 
een aanzienlijk deel van de modemgebruikers (40%) is meer dan één keer per dag online. Een keer 
per week online zijn, komt alleen bij modem- en ISDN-gebruikers voor. Breedbandinternetters zijn 
ten minste een maal per week online. 

De tijdstippen waarop men op weekdagen en in het weekeinde internet thuis voor privé-doeleinden 
gebruikt, verschillen sterk zoals blijkt uit de onderstaande figuren. 
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Figuur 2.6: internetgebruik weekdagen Figuur 2.7: internetgebruik in het weekeinde 

Breedbandgebruikers die hun verbinding continu open hebben staan (always on), zijn in 
bovenstaande figuur niet meegenomen. Van de ADSL- en kabelgebruikers zegt 39% geen gebruik 
te maken van de mogelijkheid om always on te zijn en schakelt de computer regelmatig uit na 
gebruik. 

Modem- en ISDN-gebruikers zijn op weekdagen 's ochtends veelal niet online. Dit geldt eveneens 
voor 39% van de breedbandgebruikers die niet always on zijn. Er is een duidelijke piek in het 
gebruik te zien tussen 20.00 en 22.00 uur 's avonds. Voor modemgebruikers is deze piek duidelijker 
dan voor ISDN-gebruikers. Dit geldt eveneens voor het  weekeinde, waarin de piek ligt tussen 
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12.00 -15.00 uur. In de weekeinden zijn gebruikers gelijkmatiger over de dag online. De middagen 
zijn hier iets drukker dan de avonden. 
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Figuur 2.8: gemiddelde tijdsduur van een internetsessie 

Breedbandgebruikers hebben doorgaans langere actieve internetsessies, dat wil zeggen mailen, 
surfen en downloaden, dan smalbandgebruikers. Voor 40% van de modem- en ISDN-gebruikers 
duren de sessies gemiddeld korter dan één uur maar langer dan 15 minuten. Dit geldt slechts voor 
15% van de kabel- en ADSL-gebruikers. Van de kabelgebruikers zegt 32% gemiddeld 2 tot 4 uur 
actief online te zijn per sessie.  

Sinds men thuis internet gebruikt, bestaat de kans dat minder tijd besteed wordt aan andere 
activiteiten. De volgende tabel geeft de belangrijkste activiteiten waaraan minder tijd gespendeerd 
wordt vanwege intensief internetgebruik. 

Tabel 2.2: substitutie van activiteiten door internetgebruik 

1. televisie kijken (70%) 

2. niets (14%) 

3. sport (6%) 

2.2.3 Specifiek internetgebruik thuis 

Er bestaan veel verschillende soorten internettoepassingen die men thuis kan gebruiken. We maken 
een onderscheid tussen toepassingen die met informatie, communicatie, entertainment en transactie (ICET) 
te maken hebben. Wij willen weten welke (uitsplitsingen van) toepassingen het meest worden 
gebruikt voor privé-doeleinden thuis.  

Dialogic innovatie & interactie 27 



Informatie 

(N|e n q u ê te = 1072) 

0 

3 

6 
zo e km  a ch in e  

p o rta l  

n a s la g w e rk  

d o w n lo a d  

s tre a m  in g  m  e d ia  fo rm u l ie re n 

n ie u w b rie ve n  

n ie u w s g ro e p  

e ig e n  s ite  

S m alband B reedband 

©
D

ia
lo

g
ic

 b
re

e
d

b
a

n
d

 d
a

ta
b

a
s

e
, 

2
0

0
1

 

vaak 

noo it

 Figuur 2.9: frequentie gebruik van informatietoepassingen voor privédoeleinden 

Figuur 2.95 toont dat breedbandgebruikers voor het vergaren van informatie vooral meer downloaden 
en meer streaming media en portals gebruiken. Deze toepassingen worden meerdere malen per week 
thuis gebruikt. Breedbandgebruikers maken dus gebruik van de specifieke mogelijkheden, zoals 
streaming media, die breedbandinternet biedt. De frequentie voor het verspreiden van informatie 
(bijvoorbeeld foto's, teksten, beeld en geluid) via een eigen internetsite door smalband- en 
breedbandgebruikers wordt in min of meer gelijke mate genoemd. 
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Figuur 2.10: frequentie downloaden Figuur 2.11: frequentie streaming media 

Breedbandgebruikers downloaden bestanden voor informatieve doeleinden meestal wekelijks tot 
dagelijks; smalbandgebruikers doen dit minder frequent: wekelijks tot maandelijks. Streaming media 
voor informatiedoeleinden wordt door smalbandgebruikers nooit tot halfjaarlijks of maandelijks 
gebruikt, terwijl breedbandgebruikers dit grotendeels wekelijks (en ook wel dagelijks) doen. 

5 De 'frequentie' in de radargrafieken loopt van binnenuit van nooit naar meerdere malen per dag. De 
oorspronkelijke antwoordcategorieën waren: 1=nooit; 2=halfjaarlijks; 3=maandelijks; 4=wekelijks; 
5=dagelijks; 6=meerdere malen per dag. 
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Breedbandgebruikers bekijken streaming videotoepassingen substantieel vaker dan 
smalbandgebruikers: 29% van de breedbandgebruikers zegt dit wekelijks te doen, 19% dagelijks en 
11% meerdere malen per dag. Van de smalbandgebruikers doet 30% dit nooit en 23% eens per half 
jaar. 

Communicatie 

Hierna bekijken we in hoeverre er verschillen zijn tussen het communicatiegedrag van 
breedbandgebruikers en smalbandgebruikers. Tevens geven we aan welke communicatie
toepassingen het meest gebruikt worden voor privédoeleinden.  
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Figuur 2.12: frequentie van communicatietoepassing voor privédoeleinden 

Voor communicatie gebruiken breedband- en smalbandinternetters ongeveer even vaak de 
verschillende genoemde toepassingen. De meest gebruikte toepassing is e-mail. 90% van de 
respondenten gebruikt e-mail één of meerdere keren per dag. Relatief kleine verschillen zien we bij 
het gebruik van de chat- en messenger-diensten. IP-telefonie en beeldtelefonie zijn nog nauwelijks 
doorgedrongen. Aan de respondenten is eveneens gevraagd in hoeverre zij bereid zijn extra te 
betalen wanneer 'gewone spraaktelefonie' uitgebreid wordt met beeldtelefonie. Van de 
smalbandgebruikers en breedbandgebruikers willen 26% respectievelijk 23% extra betalen. De 
volgende figuren geven verdere detaillering omtrent de frequentie van respectievelijk chatten en het 
gebruik van messenger services. 
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Figuur 2.13: frequentie chatten Figuur 2.14: frequentie gebruik messenger 
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Ruim 60% van de breedbandgebruikers chat. 17% doet dit wekelijks, 16% dagelijks en 16% 
meerdere keren per dag. 36% chat nooit. Van de smalbandgebruikers geeft 16% aan wekelijks te 
chatten, 10% doet dit dagelijks en 6 % meer dan één keer per dag. Van de smalbandgebruikers zegt 
51% nooit te chatten. 

De verschillen in het gebruik van messenger services tussen smalband- en breedbandgebruikers lopen 
minder uiteen dan bij chatten, maar zowel het aantal gebruikers als de gebruiksfrequentie liggen 
hoger dan bij chatten. Er zijn duidelijk twee tegengestelde polen: of men gebruikt de messenger één 
of meerdere malen per dag of men doet dit vrijwel nooit. Maar liefst 28% van de 
smalbandgebruikers en 31% breedbandgebruikers geeft aan meerdere malen per dag gebruik te 
maken van een messenger service. Ruim 60% van de respondenten gebruikt deze dienst. 

Uit de resultaten blijkt dat breedband meer invloed heeft op het informatiegedrag dan op het 
communicatiegedrag (smal- en breedbandgebruikers communiceren niet anders, maar informatie 
zoeken verschilt op enkele punten aanzienlijk). 

Entertainment 

Entertainmenttoepassingen op het internet maken in toenemende mate gebruik van geluid en 
bewegende beelden. Omdat dergelijke toepassingen gemiddeld genomen meer capaciteit vergen, 
kunnen mensen met een snellere internetverbinding (hogere transmissiecapaciteit) deze 
gemakkelijker en vooral sneller binnenhalen. Allereerst  is aan de respondenten gevraagd welke 
entertainmenttoepassingen op internet zij thuis het meest gebruiken. Tevens is gevraagd naar de 
frequentie van gebruik. 
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Figuur 2.15: frequentie van entertainmenttoepassingen voor privédoeleinden 

Breedbandgebruikers gebruiken entertainmenttoepassingen meer dan smalbandgebruikers. De 
meest opvallende verschillen zien we bij filmbeelden kijken, filmbeelden downloaden, muziek luisteren en 
muziek downloaden. Foto's downloaden en funsurfen worden door beide gebruikersgroepen vaak 
genoemd.  
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Figuur 2.16: frequentie film downloaden Figuur 2.17: frequentie muziek luisteren 

Bijna 60% van de breedbandgebruikers slaat filmbeelden wekelijks tot meerdere malen per dag op. 
Het betreft hier een breed scala aan videotoepassingen, van korte fragmenten tot complete 
speelfilms. 

Van de breedbandgebruikers vormen diegenen die wekelijks een film downloaden de grootste 
groep, namelijk 28%. Het dagelijks tot meerdere keren per dag downloaden van filmbeelden 
gebeurt bij 28,5% van de breedbandgebruikers 28,5%, terwijl dit percentage voor 
smalbandgebruikers op 9,1 ligt. Het downloaden van films wordt door 37 % van de 
smalbandgebruikers nooit gedaan, terwijl slechts 19% van de breedbandgebruikers dat nooit doet.  

Bij online muziek luisteren (streaming audio) is het verschil tussen smalband- en 
breedbandgebruikers het grootst. Breedbandgebruikers doen dit vooral dagelijks tot wekelijks, 
terwijl smalbandgebruikers dit vaker maandelijks tot nooit doen. Van breedbandgebruikers luistert 
68% wekelijks tot meerdere keren per dag muziek via internet, terwijl dit slechts voor 36% van de 
smalbandgebruikers geldt. 

Breedbandinternet heeft kennelijk niet alleen invloed op informatiegedrag, maar ook op het 
entertainmentgedrag. 

Transacties 

De laatste toepassing is transacties. Op dit punt bestaan er weinig verschillen tussen breedband- en 
smalbandgebruikers. Dat blijkt uit de onderstaande figuur. 
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Figuur 2.18: frequentie van transactietoepassingen voor privédoeleinden 
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Het accent bij transactietoepassingen ligt duidelijk bij online bankieren. Smalband- en 
breedbandgebruikers doen dit min of meer in gelijke mate. In mindere mate worden door alle 
groepen online inkopen gedaan, reserveringen gemaakt en betalingen met creditcard verricht. Het 
bovenstaande toont dat breedband binnen transactietoepassingen vooralsnog geen verschillen 
oplevert in het gedrag van mensen.  

Meerwaarde van specifieke internettoepassingen 

Aan de respondenten is een lijst met specifieke internettoepassingen gepresenteerd waarvan wij 
veronderstellen dat deze zich in meer of mindere mate lenen om met een breedbandverbinding te 
kunnen worden bekeken. Aan de respondenten is gevraagd welke van deze toepassingen zij als het 
meest nuttig ervaren. Hieronder staat de lijst in willekeurige volgorde. 

1.	 Een verkoopsite van huizen waar u films van huizen en straten kunt bekijken 

2.	 Een filmsite waar u films kunt afspelen waarvoor u normaal naar een videotheek gaat (tegen 
dezelfde prijs) 

3.	 Een zorgsite waar u via beeldtelefonie afspraken kunt maken met uw huisarts of 
wijkverpleging 

4.	 Een gemeentelijke site waar u bestemmingsplannen van uw woningomgeving kunt bekijken 
en becommentariëren 

5.	 Een eigen site met een film van een familiebruiloft die "uw tante in Nieuw-Zeeland" kan 
bekijken 

6.	 Een gaming site waar u met spelers uit de hele wereld een adventure kunt spelen  

7.	 Een onderwijssite waar u colleges kunt volgen van een opleiding die u volgt 

8.	 Een reissite waar u filmbeelden kunt downloaden van de stad die u gaat bezoeken 

9.	 Een site waar u de speelzaal van de crèche kunt zien waar uw jongste kind verblijft 

10. Een site waar u met meerdere personen tegelijk een beeldtelefoongesprek kunt voeren 
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De volgende tabel geeft de voorkeuren weer van de smalband- en breedbandgebruikers: 

Tabel 2.3: volgorde van breedinternettoepassingen volgens de respondenten 

TOP Smalband Breedband 

1 Onderwijssite Onderwijssite 

2 Gemeentesite Gemeentesite 

3 Reissite Reissite 

4 Huizensite Huizensite 

5 Zorgsite Zorgsite 

6 Filmsite Beeldtelefoonsite 

7 Beeldtelefoonsite Eigensite 

8 Crechesite Filmsite 

9 Eigensite Crechesite 

10 Gamingsite Gamingsite 

Volgens Tabel 2.3 zijn er weinig verschillen tussen wat breedbandgebruikers en smalbandgebruikers 
nuttige websites vinden. Een onderwijssite waar men online colleges kan bekijken van een opleiding 
die men volgt, wordt van de bovenstaande voorbeelden als het meest nuttig ervaren. Als tweede 
scoort een gemeentelijk site voor bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Websites ter ondersteuning 
van video-on-demand, kinderen volgen in kinderdagverblijven, 'real time gaming' in groepen en externe 
toegang tot homevideo's worden als minder nuttig ervaren. Uit het feitelijk  gebruik blijkt echter dat 
met name entertainmenttoepassingen bij breedbandgebruikers beduidend meer aftrek vinden dan 
bij smalbandgebruikers (zie Figuur 15). Dit laatste heeft wellicht te maken met de connotatie die het 
woord nuttig heeft. Zaken die als nuttig (of met andere woorden sociaal wenselijk) worden 
beschouwd, komen in het werkelijk gedrag van mensen niet altijd naar voren. Zo kan iemand het 
nut wel inzien van een onderwijs- of een gemeentesite, maar het is nog maar de vraag of die 
persoon deze sites zelf ook gaat raadplegen. Bovendien zullen respondenten zonder kinderen een 
crèchesite wellicht als minder nuttig beoordelen dan respondenten met kinderen.  

2.2.4 Telewerken en teleleren 

Naast de verschillende toepassingen voor privé-gebruik zijn telewerken en teleleren onderzocht. Uit 
Figuur 19 blijkt dat in breedband- en smalbandhuishoudens vrij veel aan telewerken wordt gedaan. 
Van de ISDN- en modemgebruikers maken respectievelijk 42% en 40% gebruik van internet voor 
telewerken. ADSL-gebruikers doen dit iets minder (32%) en van de kabelgebruikers gebruikt 24% 
internet voor thuis werken. Smalbandgebruikers maken dus vaker gebruik van internet voor 
telewerken dan breedbandgebruikers. Breedband blijkt geen voorwaarde te zijn om te gaan 
telewerken.   
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Figuur 2.19: telewerken via internet 

Figuur 20 laat zien dat voor het telewerken verschillende toepassingen worden gebruikt. E-mail 
wordt door alle respondenten veruit het meest gebruikt. Dit gebruik loopt uiteen van 27% van de 
kabelgebruikers  tot 49% van de modemgebruikers. Ook FTP, de telefoon en de fax worden 
gebruikt, overigens vaker door smalbandgebruikers dan door breedbandgebruikers. Alleen het 
gebruik van videoconferentie blijft sterk achter en wordt door modemgebruikers zelfs helemaal niet 
gebruikt. 
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Figuur 2.20: gebruik van telewerktoepassingen 
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 Figuur 2.21: vergoedingen voor telewerken door werkgever 

Dat kabelgebruikers enigszins achterblijven in het gebruik van verschillende toepassingen voor 
telewerken, heeft wellicht te maken met de relatief lage vergoedingen die zij daarvoor ontvangen 
van hun werkgevers. Zoals te zien in Figuur 21wordt aan deze groep namelijk het minst vaak een 
vergoeding door de werkgever gegeven. Verder komt in Figuur 21 naar voren dat voor ISDN-
gebruikers pc, randapparatuur, de aansluiting en het gebruik van internet voor telewerken het meest 
vergoed worden. In slechts een klein deel van de gevallen wordt er niets vergoed. Zij telewerken 
dan ook meer dan de andere gebruikersgroepen. Het kan ook zijn dat vergoedingen voor 
breedbandaansluitingen bij veel werkgevers nog niet zijn opgenomen in het pakket. Breedband is 
vergeleken met ISDN en telefoon immers nog een relatief nieuw fenomeen. Bovendien is het nog 
niet gebruikelijk dat kabelaansluitingen vergoed worden door werkgevers. 

Voor modemgebruikers geldt dat kosten voor telewerken redelijk vaak worden vergoed, maar er is 
ook een groep die geen vergoeding ontvangt (21%). Internetgebruikers met een ADSL-verbinding 
krijgen meer dan kabelgebruikers, maar minder vaak dan ISDN- en modem-gebruikers, 
vergoedingen. Het gebruik van toepassingen voor telewerken ligt ook tussen het gebruik van deze 
groepen in. 

Tabel 2.4: verband tussen telewerken en vergoeding 

Telewerken Vergoeding 

ISDN ++ ++ 

Modem + + 

Kabel -- -- 

ADSL + +

Er lijkt een direct verband te zijn tussen de vergoedingen die men krijgt en de mate waarin men gaat 
telewerken. Degenen die het meest vergoed krijgen, telewerken het meest en degenen die minder 
vergoed krijgen, telewerken minder. Een bijkomende reden waarom voornamelijk de modem- en 
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ISDN-gebruikers telewerken is dat veel bedrijven hun netwerk vanuit veiligheidsoverwegingen 
alleen toegankelijk stellen voor thuiswerkers die gebruik maken van een inbelverbinding (dit is een 
modem- of ISDN-verbinding). 

In tegenstelling tot telewerken wordt teleleren door middel van het internet vrij weinig gedaan door 
de verschillende gebruikersgroepen. Hoewel ISDN-gebruikers het meest telewerken, teleleren zij 
het minst vaak. Modemgebruikers teleleren het meest, maar dit is toch slechts 14% van deze groep 
(40% van de modemgebruikers doet wel aan telewerken). Ook breedbandgebruikers geven aan dat 
zij weinig teleleren (kabel 9% en ADSL 11%). De beschikking over een breedbandverbinding lijkt 
niet direct van invloed op de mate waarin mensen teleleren. Teleleren hangt wellicht meer af van de 
behoefte aan scholing dan het soort en de mogelijkheden van de internetverbinding. 
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Figuur 2.22: teleleren via internet 

2.2.5 Positieve en negatieve ervaringen met internet 

Om een beeld te krijgen van de belangrijkste redenen om wel of geen breedbandinternet aan te 
schaffen, hebben we nagegaan welke positieve en negatieve ervaringen respondenten hebben met 
internet in de thuisomgeving. Deze ervaringen zijn weergegeven in Figuur 2.23 en Figuur 2.24. 

Voor alle gebruikersgroepen geldt dat informatie verzamelen de belangrijkste positieve bijdrage is van 
internet thuis (varieert tussen 84% en 96%). Dit wordt gevolgd door het contacten onderhouden met 
vrienden en familie (varieert tussen 69% en 74%). Het vergelijken van diensten en producten en bankieren en 
beleggen komen bij modem- en ISDN-gebruikers op de derde en vierde plaats. Bij kabel- en ADSL-
gebruikers is dat net andersom. Contact onderhouden met buren en kennissen wordt een stuk minder 
genoemd als positieve bijdrage (varieert tussen 25% en 34%, waarbij kabel en ADSL-gebruikers het 
nog iets minder vaak noemen dan modem- en ISDN-gebruikers). 
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Figuur 2.23: positieve bijdragen van internet 

Modemgebruikers noemen ontspanning minder vaak als positieve bijdrage van internet dan de andere 
groepen (31% van de modemgebruikers tegenover 41% van de kabelgebruikers en 43% van de 
ISDN- en ADSL-gebruikers). Aan informatie verspreiden hechten alle groepen relatief weinig belang, 
zij het bij modem- en ISDN-gebruikers iets meer dan bij kabel- en ADSL gebruikers (tussen 21% 
en 31%) Contacten met andere mensen dan familie, vrienden en buren wordt nog iets minder vaak als 
belangrijke positieve bijdrage gezien (respectievelijk 14% en 19% voor modem en ISDN; 
respectievelijk 26% en 21% voor kabel en ADSL). Over het algemeen is er dus geen sprake van 
substantiële verschillen tussen breedband- en smalbandgebruikers als het gaat om de beoordeling 
van positieve bijdragen van internet in de huiselijke omgeving. 

Naast de positieve ervaringen besteden we ook aandacht aan de negatieve ervaringen die de 
verschillende gebruikersgroepen hebben met internet in de thuissituatie (Figuur 24). Snelheid is het 
grootste struikelblok voor modem- en ISDN-gebruikers. Voor kabel- en ADSL-gebruikers zijn het 
veel meer de ongevraagde e-mail-berichten die ergernis oproepen. Hoewel "spam" ook voor 
modem en ISDN-gebruikers een probleem blijkt te zijn. 
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Figuur 2.24: ergernissen met internet 
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Information overload (teveel informatie) en onvoldoende garantie van privacy worden minder vaak 
genoemd als ergernis door de meeste respondenten. Modem- en ADSL-gebuikers ergeren zich wel 
iets vaker aan het gebrek aan privacy dan de andere groepen. Aan langdurig surfgedrag storen 
gebruikers zich het minst. Kosten spelen vooral een negatieve rol bij ISDN-gebruikers en - in iets 
mindere mate -  bij modemgebruikers. Kabelgebruikers hebben relatief minder last van kosten, 
maar relatief meer last van storingen. 

Respondenten met smalbandinternet zijn een belangrijke potentiële doelgroep voor 
breedbandinternet. We zijn dan ook benieuwd naar de redenen die smalbandgebruikers noemen 
voor de aanschaf van breedband. Dit levert het volgende beeld ( zie ook Figuur 2.25).  

Aangezien snelheid het grootste struikelblok vormt voor modem en ISDN-gebruikers, is het niet 
verwonderlijk dat meer snelheid door smalbandgebruikers als de belangrijkste reden wordt genoemd 
voor het eventueel aanschaffen van breedband. Een hoog percentage smalbandgebruikers  (90%) 
geeft dit als reden. De beheersing van de maandelijkse telefoonkosten (die een redelijk grote 
ergernis vormen voor smalbandgebruikers) worden ook als belangrijke reden gezien om 
breedbandinternet aan te schaffen (77%). De mogelijkheid om altijd online te zijn wordt door 
smalbandgebruikers als derde positieve stimulans gezien voor het aanschaffen van 
breedbandinternet (68%). Breedbandige content (bijvoorbeeld films en muziek) kunnen 
downloaden en uitwisselen, tijdsbesparing en een hogere beeldkwaliteit worden ook gekozen als 
redenen voor de aanschaf van breedbandinternet (resp. 56%, 39% en 32%). Sociale aspecten, 
telewerken, kinderen die het voor school nodig hebben en maatschappelijke overwegingen worden 
minder als redenen genoemd voor het aanschaffen van breedbandinternet (resp.17%, 13%, 6% en 
3%). 
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Figuur 2.25: redenen voor aanschaf breedbandinternet 
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De genoemde redenen blijken niet voor alle smalbandgebruikers voldoende te zijn om ook 
daadwerkelijk over te gaan tot de aanschaf breedbandinternet. De belemmeringen die zij zien, 
worden weergegeven in de volgende figuur. 
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Figuur 2.26: belemmeringen voor de aanschaf van breedbandinternet 

Hier komen, net als bij de ergernissen en de redenen voor aanschaf, opnieuw de kosten naar voren. 
Het dure abonnement en de installatiekosten worden als belangrijkste belemmeringen gezien. Het is 
wat paradoxaal: smalbandgebruikers vinden huidige telefoonkosten te hoog, zien breedband als 
oplossing om maandelijkse telefoonkosten te beperken, maar vinden de abonnements- en 
installatiekosten een belemmering. 

De verslavende werking die breedbandinternet zou kunnen hebben, wordt ook als een belangrijke 
belemmering gezien. Dit gegeven is nog opvallender als men bedenkt dat langdurig surfgedrag als 
minst grote ergernis werd gezien door smalbandgebruikers (zie Figuur 24). Bij breedbandinternet 
verwachten zij dus een veel grotere verslavende werking dan bij 'dial-up' internet. Eventueel in 
aanraking komen met ongewenste content, het bezitten van een ongeschikte pc en tevredenheid 
met smalband vormen geen echte belemmeringen (dit zegt slechts 4 à 5% van de 
smalbandgebruikers). Het ontbreken van toegevoegde waarde van breedband voor eigen 
doeleinden en het ontbreken van interesse, kennis en vaardigheden hebben nog minder negatieve 
invloed op de beslissing om breedbandinternet aan te schaffen (slechts 1 à 2%). 

Onder breedbandgebruikers kunnen we nagaan welke voordelen zij ervaren sinds zij breedband 
hebben. De resultaten staan samengevat in Figuur 2.27.  Breedbandgebruikers zijn, sinds zij 
breedbandinternet hebben, vooral langer gaan surfen (88%). Ook is 77% van hen meer grote 
bestanden gaan verzamelen. Bijna de helft van de breedbandgebruikers is meer films gaan kijken en 
meer naar muziek gaan luisteren via het internet. Ook zegt bijna de helft van hen meer contacten 
met vrienden, familie en kennissen te onderhouden. Een derde van de gebruikers neemt meer deel 
aan online games. Ongeveer 21% is meer grote bestanden gaan verspreiden, meer gaan kopen en 
meer van nieuwsgroepen gebruik gaan maken. Teleleren wordt vrijwel niet vaker gedaan dan 
voorheen. Slechts 5% zegt door breedbandinternet te zijn gaan teleleren. 
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Figuur 2.27: voordelen van breedbandinternet (breedbandgebruikers) 

2.2.6 Randvoorwaarden voor gebruik van internet 

Behalve het werkelijke gebruik van internet, is het ook van belang om in te zien onder welke 
voorwaarden gebruik wordt gemaakt van internet. We hebben vragen gesteld over de infrastructuur 
in huis, wie er binnen het huishouden internet gebruikt en of er binnen een huishouden afspraken 
bestaan over internetgebruik. Ook hebben we aandacht besteed aan de kosten van 
breedbandinternet.  

Een eerste belangrijke randvoorwaarde voor internetgebruik is de aanwezigheid van computers.  
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 Figuur 2.28: aantal pc's in het huishouden 

ISDN-gebruikers omgeven zich met veel computers (55%). Internetgebruikers met een 
kabelaansluiting hebben het minste aantal computers in huis. Voorts hebben de respondenten 
aangegeven of zij behoefte hebben aan een netwerk (om hun computers aan elkaar te verbinden) in 
huis (Figuur 2.29) en of zij een draadloze internetverbinding zouden willen hebben (Figuur 2.30). 

40 Dialogic innovatie & interactie 



(N |enquête=1072)  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

M odem IS D N K abel  A D S L 

© D ialogic breedband da tabas e,  2001 

%
 r

e
s

p
o

n
d

e
n

te
n

heb ik  a l  

ja 

nee 

Figuur 2.29: behoefte aan thuisnetwerk 
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Figuur 2.30: behoefte aan draadloos internet 

Uit Figuur 2.29 blijkt dat veel van de ISDN- en ADSL-gebruikers reeds beschikken over een 
thuisnetwerk (respectievelijk 51% en 43%). Het antwoord op de behoeftevraag van degenen die 
(nog) geen thuisnetwerk hebben (Figuur 2.30), is ongeveer gelijk bij de verschillende groepen. Over 
het algemeen is er onder kabel- en modemgebruikers minder behoefte aan een thuisnetwerk (43% 
en 40%). Ditzelfde geldt ook voor de behoefte aan draadloos internet. Bovendien is de groep 
gebruikers die al een draadloos netwerk heeft erg klein. De ISDN-gebruikers, van wie er velen al 
wel een thuisnetwerk hebben, hebben van alle groepen de minst behoefte aan een draadloos netwerk. 
Blijkbaar voldoet het huidige (kabel)netwerk. 

Op de vraag naar de ruimten waar men internet gebruikt, wordt de studeerkamer het meest 
genoemd gevolgd door de woon- en slaapkamer (Figuur 2.31). 
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Figuur 2.31: locatie van internetverbindingen thuis 

Aan de respondenten is gevraagd of zij in hun huishouden afspraken maken over het gebruik van 
internet (Figuur 2.32). 
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Figuur 2.32: afspraken over internetgebruik 

Uit het antwoord op deze vraag blijkt dat ongeveer één vijfde van de respondenten woont in een 
huis waar afspraken worden gemaakt over het internetgebruik. Vervolgens hebben we aan 
respondenten die 'ja' antwoordden, gevraagd op welke onderwerpen deze afspraken betrekking 
hebben. Deze afspraken hebben we uitgesplitst naar samenstelling van het huishouden van de 
respondent (Figuur 2.33). 
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Figuur 2.33: samenstelling huishouden en afspraken over internetgebruik 

Over het achterlaten van persoonlijke gegevens worden relatief veel afspraken gemaakt. Ook een 
opvallende uitschieter zijn afspraken die eenoudergezinnen met een kind van jonger dan twaalf jaar 
maken over chatten. Verder blijkt uit deze analyse dat vooral alleenstaanden met jonge kinderen 
(<12jaar) en huishoudens met kinderen ouder én jonger dan twaalf jaar veel afspraken maken. Deze 
afspraken hebben voornamelijk betrekking op wanneer, waar en hoe lang internet gebruikt wordt. 

Voor de kostenaspecten hebben we gevraagd naar de prijs die gebruikers bereid zijn te betalen voor 
breedbandinternet. De antwoorden op deze vraag hebben we uitgesplitst naar type 
internetverbinding (Figuur 2.34). 
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Figuur 2.34: maximaal maandbedrag breedbandinternet naar type verbinding 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de meeste mensen bereid zijn voor een breedbandige 
internetverbinding een maandbedrag tussen de 80 en 100 gulden neer te tellen. Weinig mensen zijn 
bereid bedragen hoger dan 120 gulden te betalen. De betalingsbereidheid komt overeen met de 
kosten van breedbandinternet in de praktijk die rond de 100 gulden per maand liggen. 
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'Flat-rate' en het snel downloaden en uitwisselen van grote bestanden zijn twee belangrijke 
kenmerken van breedband. Dus kan men verwachten dat een breedbandverbinding thuis kan leiden 
tot kostenbesparingen op bijvoorbeeld film en muziek. We hebben smalbandgebruikers gevraagd 
welke kosten zij denken te verminderen wanneer ze een breedbandverbinding hebben en aan de 
breedbandgebruikers is gevraagd welke kosten zij daadwerkelijk hebben verminderd. De 
antwoorden  op beide vragen zijn in Figuur 2.35 tegen elkaar afgezet. 
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Figuur 2.35: verwachte (smalbandgebruikers) en werkelijke (breedbandgebruikers) kostenvermindering dankzij 
breedband 

De verwachte en gerealiseerde kostenvermindering ontlopen elkaar weinig. Maar erg opvallend is de 
verwachte daling in communicatiekosten (denk aan telefoontikken) (69%) die in de praktijk (34%) 
tegenvalt. Ook op films (van videohuur naar downloads) wordt in werkelijkheid (11%) minder 
bezuinigd dan verwacht (16%). Software wordt daarentegen wel iets meer gedownload (breedband 
34%, smalband 28%) waardoor de aanschafkosten lager worden. 

Behalve de pc kan ook de tv als medium worden gebruikt voor breedbandverbindingen, -content 
en -diensten. Vandaar dat respondenten de vraag werd voorgelegd welk medium zij het meest 
geschikt achten voor een bepaalde breedbandtoepassing (Figuur 2.36). 
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Figuur 2.36: breedbandtoepassing voor tv of pc 

Uit bovenstaande vraag wordt duidelijk dat de respondenten vijf van de acht keer de voorkeur 
geven aan de pc boven de tv. Het gaat dan om cursus volgen, e-mail, beeldtelefonie, bankieren en winkelen. 

2.2.7 Lokale gemeenschappen 

In deze paragraaf vragen we ons af hoe (breedband)internet een rol kan spelen in de directe 
leefomgeving en de lokale gemeenschap (bijvoorbeeld straat, buurt of wijk). Daarvoor is aan de 
respondenten eerst gevraagd of zij internet gebruiken om informatie te zoeken over hun directe 
leefomgeving. 
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Figuur 2.37: het gebruik van internet in de directe leefomgeving  

Uit bovenstaande figuur blijkt dat voornamelijk breedbandinternetters (en met name ADSL, 54%) 
internet gebruiken om informatie te zoeken over hun directe leefomgeving. Van 
breedbandgebruikers hebben we overigens eerder al vastgesteld dat ze sowieso meer gebruik maken 
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van informatiemogelijkheden op internet. Daarna hebben we aan de respondenten gevraagd welke 
sites ze uit hun directe omgeving bezoeken (Figuur 2.38). 
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Figuur 2.38: sitebezoek uit de direct omgeving 

In het bovenstaand figuur valt een aantal sites op: 
-	 (Lokale) overheidssites worden door alle internetters over het algemeen het meest bezocht. 
-	 Ook de lokale mediasites (lokale omroep, krant) worden veel bezocht. 
-	 In hun nabije omgeving zoeken de respondenten ook informatie over voorzieningen en 

ontspanningsmogelijkheden (in de vorm van winkels en uitgaansgelegenheden). 

Naast het gebruik van internet voor informatie uit de directe omgeving is het ook interessant om te 
kijken naar het gebruik van internet om contact te onderhouden met mensen uit de directe 
leefomgeving (Figuur 2.39). 
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Figuur 2.39: contact met mensen uit de directe omgeving 
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Dit contact via internet blijkt bij alle gebruikersgroepen vaker niet dan wel voor te komen. Het zijn 
de modem- en ISDN-gebruikers die hiervan het meest gebruik  maken.  

In het kader van de global village-gedachte wordt ook verondersteld dat internetters zich verenigen 
in virtuele gemeenschappen (virtual communities) die aansluiten op een bepaald interessegebied. De 
vraag naar de deelname aan virtual communities levert onderstaand beeld op (Figuur 2.40) 
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Figuur 2.40: deelname aan virtual communities 

In verhouding tot het virtueel contact dat de respondenten hebben met mensen uit hun directe 
omgeving (ongeveer 30%; Figuur 39) nemen er procentueel veel minder internetters deel aan een 
virtuele gemeenschap (ongeveer 20%). 

2.3 Conclusies 

2.3.1 Toegang, vaardigheden en gebruik 

De kabel is de meeste gebruikte breedbandinfrastructuur waarlangs gebruikers uit deze enquête 
toegang hebben tot het internet (68%). Ongeveer 18% heeft toegang via ADSL. De overige 
groepen - de smalbandgebruikers - hebben internettoegang via een modem (7%) of ISDN (7%). 
Onder de randapparatuur zijn de DVD, het digitaal fototoestel en de PDA relatief het meest 
doorgedrongen tot huishoudens. Bekendheid met breedbandinternet voor smalbandgebruikers 
wordt vergroot door vrienden en kennissen. Bovendien zijn bekenden een stimulans om thuis ook 
breedbandinternet te nemen (sneeuwbaleffect). 

Breedband- en smalbandgebruikers beschikken over veel internetvaardigheden (dat wil zeggen de 
vaardigheden die wij hen hebben laten scoren). Bovendien bestaan er kleine verschillen tussen beide 
groepen. In sommige gevallen lopen de ISDN-gebruikers zelfs voorop. Er bestaat geen direct 
verband tussen het type verbinding dat men heeft en over de vaardigheid waarover men beschikt. 

Internet wordt voor privé-doeleinden thuis meerdere keren per dag gebruikt. Dat geldt met name 
voor breedbandgebruikers. Op weekdagen wordt internet meestal in de avonden (20:00 uur tot 
22:00 uur) gebruikt  en in de weekeinden is het gelijkmatiger over de dag verdeeld: de middagen zijn 
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dan iets drukker dan de avonden. Internet wordt thuis dus vooral tijdens prime time gebruikt en is 
dus een geduchte concurrerende tijdsbesteding voor de televisie. Breedbandgebruikers zijn meer 
online dan smalbandgebruikers. Circa 80% van de breedbandgebruikers is vaker dan een maal per 
dag online. Naast het feit dat breedbandgebruikers vaker online zijn, duren de sessies gemiddeld per 
keer ook beduidend langer. Meer dan de helft van de internetsessies duurt langer dan twee uur. Het 
overgrote deel van de internetsessies van smalbandgebruikers duurt korter dan een uur.  

2.3.2 ICET-model 

Breedband verlengt de gemiddelde duur van internetgebruik. Dat staat vast. Gaan dan ook andere 
toepassingen een rol spelen? Het ICET (Informatie, Communicatie, Entertainment en Transactie)
model helpt om daar een antwoord op te vinden. 

Informatie 

Breedbandgebruikers maken gebruik van de verrijkende mogelijkheden die breedband hun biedt bij 
het vergaren van informatie. Er worden meer en grotere bestanden gedownload (bijvoorbeeld 
streaming media) vergeleken met smalbandgebruikers. Informatie wordt ook vaker via portals 
gezocht. 

Communicatie 

Smalband- en breedbandgebruikers gebruiken vrijwel dezelfde communicatietoepassingen. E-mail 
vormt veruit de belangrijkste communicatietoepassing in beide groepen. Er zijn (kleine) verschillen 
op het gebied van de messenger service en van chatten. Breedbandgebruikers chatten relatief vaker. IP-
telefonie en beeldtelefonie spelen vooralsnog nauwelijks een rol. 

Entertainment 

Beeld- en geluidtoepassingen worden intensiever gebruikt door breedbandgebruikers vergeleken 
met smalbandgebruikers. Het betreft hier voornamelijk downloaden van films en - in mindere mate 
- films bekijken en verzenden. Voorts wordt er veel naar muziek geluisterd (en ook gedownload). 
Dit is een duidelijke toegevoegde waarde van breedband. 

Transacties 

Het accent bij transactietoepassingen ligt voor alle gebruikers duidelijk op online bankieren. In 
mindere mate worden er nog online inkopen gedaan, reserveringen gemaakt en betalingen met een 
creditcard verricht. Het type verbinding blijkt hier weinig tot geen invloed te hebben. 

2.3.3 Specifieke (breedband)internet toepassingen 

Zowel breedbandgebruikers als smalbandgebruikers zien het meeste nut in breedbandige onderwijs
, gemeente en reissites. Men is minder gecharmeerd van gamingsites.   

2.3.4 Telewerken en teleleren 

In de huishoudens van alle gebruikersgroepen wordt internet vrij veel gebruik voor telewerken. 
Smalbandgebruikers (ISDN) maken vaker gebruik van internet voor telewerken dan 
breedbandgebruikers. Een mogelijke verklaring is dat vergoedingen voor breedbandaansluitingen 
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bij veel werkgevers nog niet zijn opgenomen in het pakket. Breedband is vergeleken met ISDN en 
telefoon immers nog een relatief nieuw fenomeen. Bovendien is het nog niet gebruikelijk dat 
kabelaansluitingen vergoed worden door werkgevers. Breedband is echter nog geen voorwaarde om 
te gaan telewerken. Dit kan in de toekomst uiteraard veranderen. Naarmate gebruikers op het werk 
de voordelen van breedband ervaren, zullen zij hogere eisen stellen aan thuiswerktoepassingen. 
Vergoedingen die voor het telewerken worden gegeven door de werkgever lijken veel belangrijker 
te zijn bij de beslissing om al dan niet te gaan telewerken. Teleleren wordt vrij weinig gedaan door 
de verschillende gebruikersgroepen. Vooral breedbandgebruikers geven aan dat zij weinig teleleren. 
Het hebben van een breedbandverbinding lijkt niet direct van invloed op de mate waarin mensen 
teleleren. Teleleren hangt wellicht eerder af van de behoefte om te teleleren (informatie te vergaren) 
dan de soort internetverbinding die men heeft en de mogelijkheden die deze verbinding biedt. 

2.3.5 Positieve en negatieve ervaringen met internet 

Wanneer aan breedbandgebruikers gevraagd wordt naar de voordelen die zij ervaren met 
breedbandinternet noemen zij met name de mogelijkheden om langer te kunnen surfen en het beter 
kunnen verzamelen van grote bestanden. Het verspreiden van grote bestanden, meer online kopen, meer 
deelname aan nieuwsgroepen en teleleren worden veel minder als voordelen ervaren.  

Informatie verzamelen is de positieve bijdrage van internet thuis. Dit wordt gevolgd door de 
mogelijkheid eenvoudig contacten te kunnen onderhouden met vrienden en familie. Dit geldt zowel 
voor breedband- als smalbandgebrukiers. Het vergelijken van diensten en producten en bankieren en beleggen 
komen bij smalbandgebruikers op de derde en vierde plaats. Bij breedbandgebruikers is dat net 
andersom. Beide groepen maken van het ICET-model dus een ICT-model, waarbij informatie 
'nemen' domineert boven 'geven' (informatie verspreiden). 

Snelheid is de grootste ergernis voor smalbandgebruikers. Voor breedbandgebruikers roepen 
ongevraagde e-mail berichten ergernis op hoewel deze "spam" ook voor modem- en ISDN-
gebruikers een probleem blijkt te zijn. Een te veel aan informatie en onvoldoende garantie van 
privacy worden minder vaak genoemd als ergernis. Aan langdurig surfgedrag storen gebruikers zich 
het minst. Kosten spelen vooral een negatieve rol bij ISDN-gebruikers en - in iets mindere mate 
bij modemgebruikers. Kabelgebruikers hebben relatief minder last van kosten, maar relatief meer 
last van storingen. 

Aangezien snelheid het grootste struikelblok voor modem- en ISDN-gebruikers vormt, is het niet 
verwonderlijk dat meer snelheid door smalbandgebruikers als de belangrijkste reden wordt genoemd 
voor het eventueel aanschaffen van breedbandinternet. De beheersing van de maandelijkse 
telefoonkosten (die een redelijk grote ergernis vormen voor smalbandgebruikers) wordt als 
belangrijke reden gezien om breedbandinternet aan te schaffen (77%). De mogelijkheid om altijd 
online te zijn wordt door smalbandgebruikers als positieve stimulans gezien voor het aanschaffen 
van breedbandinternet. Smalbandgebruikers onderkennen belemmeringen voor de aanschaf van 
breedband: het dure abonnement en de installatiekosten worden als belangrijkste belemmeringen 
gezien. Het is zelfs wat paradoxaal: smalbandgebruikers vinden huidige telefoonkosten te hoog, 
zien breedband als oplossing om maandelijkse telefoonkosten te beperken, maar vinden de 
abonnements- en installatiekosten een belemmering. De verslavende werking die breedbandinternet 
zou kunnen hebben, is ook een belemmering. Dit gegeven is nog opvallender als men bedenkt dat 
langdurig surfgedrag als minst grote ergernis werd gezien door smalbandgebruikers. 
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2.3.6 Randvoorwaarden voor het gebruik van internet 

Rond de 70% van alle respondenten heeft meer dan één computer thuis. Met name ISDN-
gebruikers beschikken over meerdere computers. Relatief veel respondenten hebben ook reeds een 
thuisnetwerk. Dat geldt met name voor ISDN- en ADSL- gebruikers. De behoefte aan een 
draadloos thuisnetwerk is niet zo groot. Internetverbindingen zijn met name aanwezig in studeer- 
en woonkamers en in iets mindere mate in slaapkamers.   

In een klein gedeelte van de huishoudens worden er afspraken gemaakt over het gebruik van 
internet. Ook hier nemen de ISDN'ers een prominente plaats in (bijna 30%). Afspraken richten 
zich met name op het achterlaten van persoonlijke gegevens op een website, de duur van sessies en 
de sites waar gesurft mag worden. Opvallend detail is dat binnen éénoudergezinnen met kinderen 
jonger dan 12 jaar relatief vaak afspraken worden gemaakt over chatten. 

De meeste mensen zijn bereid voor een breedbandige internetverbinding een maandbedrag tussen 
de 80 en 100 gulden neer te tellen. Maar weinig mensen zijn bereid bedragen hoger dan 120 gulden 
te betalen. De betalingsbereidheid komt overeen met de kosten van breedbandinternet in de 
praktijk die rond de 100 gulden per maand liggen. De verwachte en gerealiseerde 
kostenvermindering bij een overschakeling van smalband naar breedband ontlopen elkaar weinig. 
Maar erg opvallend is de verwachte daling in communicatiekosten (denk aan telefoontikken) die in 
de praktijk tegenvalt. 

Het aanbod van 'typische' breedbandcontent (film- en beeldmateriaal)via de computer moet nog 
'opboksen' tegen wat gebruikers gewend zijn op de televisie te kijken. Films, nieuws en live events 
volgt men liever op een televisie dan op een pc. Een computer wordt geprefereerd voor het volgen 
van een cursus, e-mail, beeldtelefonie, bankieren en winkelen. Aangezien de computer en internet in 
veel huishoudens ook nog een plek moeten veroveren in de woonkamer.  

2.3.7 Lokale gemeenschappen 

Over het algemeen maken de verschillende gebruikersgroepen vrij weinig gebruik van 
mogelijkheden om informatie te zoeken over en contact te houden met de lokale gemeenschap. 
Veel vaker gebruikt men internet om informatie te zoeken over de directe leefomgeving. 
Breedbandgebruikers doen dit iets meer. Het gaat hier met name om lokale overheidssites en 
mediasites. Contacten onderhouden met mensen in de directe leefomgeving wordt over het 
algemeen vaker niet dan wel gedaan. Het hebben van een snellere verbinding blijkt daar vooralsnog 
weinig tot geen invloed op te hebben. 

50 Dialogic innovatie & interactie 



3 Voorlopers uit Twente en Zweden 

“De toekomst ziet er geweldig uit!!!” 

deelnemer Breedband Gebruikersdag 

3.1 Inleiding 

Naast de online enquête die toegankelijk was via de site www.breedbandgebruikersdag.nl zijn er door 
Dialogic nog twee enquêtes uitgezet onder twee specifieke gebruikersgroepen die momenteel al 
beschikken over hoogwaardige internet-verbindingen, te weten: 

• Studenten van de Universiteit Twente (verder aangeduid als de Twente enquête); 

• Huishoudens in de Zweedse stad Umea (verder aangeduid als de Zweden-enquête). 

De Universiteit Twente biedt haar studenten de mogelijkheid om via het Campusnetwerk gebruik te 
maken van een glasvezel/ethernet-internetverbinding. Hierdoor hebben de studenten een 
internetverbinding waarover 10 Mbps symmetrisch dataverkeer mogelijk is. Van de studenten aan 
de Universiteit Twente met een glasvezelverbinding hebben 122 de (deels aan hen aangepaste) 
online enquête van Dialogic ingevuld. Deze studenten maken deel uit van een bijzondere 
gebruikersgroep omdat ze beschikken over een (momenteel zeldzame) zeer breedbandige 
internetverbinding. Bovendien delen ze veel achtergrondkenmerken. De studenten die de enquête 
invulden zijn voornamelijk man (93%), begin 20 en volgen allemaal een technisch georiënteerde 
opleiding (zoals informatica, bedrijfsinformatie technologie en technische natuurkunde). 

In Måttgränd, een wijk in het Zweedse Umea, hebben bewoners op eigen initiatief (Figuur 3.1) een 
'Real Highspeed network' aangelegd6. Hierdoor beschikken 62 huishoudens in deze wijk over een 
glasvezel-internetverbinding met een snelheid van  100 Mbps. Op hun site7  staat dan ook niet voor 
niks vermeld 'Remember: Everything slower than 10 Mbps is just a toy!' Dialogic heeft speciaal 
voor deze groep gebruikers in Zweden een enquête in het Zweeds uitgezet. Vanuit de 62 
huishoudens hebben 44 bewoners de enquête ingevuld. De respondenten geven een representatieve 
weergave van de huishoudenssamenstelling in de wijk: zowel ouderen (ouders) als jongeren 
(kinderen) hebben de enquête ingevuld (Figuur 3.2). 

6 Een uitgebreide beschrijving van het particuliere project in Måttgränd is te vinden in bijlage 

7 http://www.acc.umu.se/~tfytbk/mattgrand 

Dialogic innovatie & interactie 51 

http://www.acc.umu.se/~tfytbk/mattgrand


M
odem

 

IS
D

N 

K
abel  

A
D

S
L  

Tw
ente

 

Zw
eden 

(N= 44) 

%
 r

e
s

p
o

n
d

e
n

te
n

 10 

8 

6 

4 

2 

0 

1
-5

6
-1

0

1
1

-1
5

1
6

-2
0

2
1

-2
5

2
6

-3
0

3
1

-3
5

3
6

-4
0

4
1

-4
5

4
6

-5
0

5
1

-5
5

5
6

-6
0

6
1

-6
5

6
6

-7
0

7
1

-7
5

 

©  D ia lo g ic b re e d b a n d  d a ta b a s e , 2 0 0 1  

Figuur 3.1: zelf gleuven graven in Måttgränd Figuur 3.2: leeftijdsopbouw respondenten Zweden enquête 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten besproken die zijn voortgekomen uit de online enquête die 
voornamelijk is ingevuld door de breedbandgebruikers in Nederland. Doordat de gebruikers in 
Twente en Zweden over een nog snellere internetverbinding beschikken, kunnen zij als voorlopers 
worden beschouwd ten opzichte van de doorsnee Nederlandse breedbandinternetter. Wel is het 
van belang om bij de interpretatie van de resultaten in het achterhoofd te houden dat de beide 
enquêtes op zichzelf weliswaar representatief zijn, maar twee bijzondere doelgroepen 
vertegenwoordigen met achtergrondkenmerken die afwijken ten opzichte van de 'reguliere' 
breedbandgebruikers die de online enquête hebben ingevuld (zie hoofdstuk 2). Beide moeten gezien 
worden als voorlopers, die mogelijk toekomstig gebruik van breedbandinternet indiceren. 

3.2 De meest opvallende uitkomsten 

Frequentie internetgebruik thuis 

Wat opvalt als we kijken naar de frequentie waarmee de verschillende gebruikers thuis internet 
gebruiken (Figuur 3.3), is dat de glasvezelgebruikers van de Universiteit Twente over het algemeen 
veel vaker online zijn dan de overige groepen. Meestal zijn de studenten op meerdere momenten 
gedurende de dag online. De glasvezelgebruikers uit Måttgränd laten echter een ander beeld zien: 
Zweden zijn minder vaak dan de kabel- en ADSL-gebruikers uit de online enquête 'meermaal daags' 
online. Er kan dus niet zonder meer worden gesteld dat glasvezelinternet (een snellere breedbandige 
internetverbinding) ervoor zorgt dat gebruikers frequenter online zijn. 
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Figuur 3.3: frequentie intergebruik thuis voor privé doeleinden 
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Positieve bijdragen van internet 

Als belangrijke positieve bijdrage (Figuur 3.4) van internet thuis wordt door de glasvezelgebruikers 
uit Twente en Måttgränd, net als door de breedbandgebruikers uit de online enquête, het 
verzamelen van informatie gezien. 

Door zowel de Zweedse als Twentse glasvezelgebruikers wordt ontspanning en het onderhouden 
van contacten met buren en kennissen vaker genoemd dan door de breedbandgebruikers uit de 
online enquête. Deze buren hebben zowel in het geval van de Twentse studenten op de campus als 
in het geval van de Zweedse glasvezelgebruikers in Måttgränd allemaal dezelfde verbinding. Dit kan 
erop duiden dat men over het algemeen wel meer met buren zal gaan communiceren met 
breedband, vanwege het always on-concept, op voorwaarde dat de buren dezelfde always on 
breedbandverbinding hebben.  
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Figuur 3.4: positieve bijdrage van internet thuis 

Voordelen van breedband en ergernissen 

Over sommige voordelen van breedbandinternet zijn de breedbandgebruikers uit de online 
enquête, de Twentse studenten en de Zweden uit Måttgränd het eens (Figuur 3.5). Zo zijn de 
glasvezelgebruikers uit Twente en Zweden net als de kabel- en ADSL-gebruikers langer gaan surfen 
sinds zij een breedbandaansluiting hebben. De studenten zeggen dat zij voornamelijk meer grote 
bestanden (muziek, films e.d.) zijn gaan verzamelen. Ook het verspreiden van grote bestanden is 
onder deze groep erg populair. De Zweedse glasvezelgebruikers laten dit niet zien. Wellicht speelt 
hier niet zozeer het hebben van een breedbandige internetverbinding een rol, maar eerder een 
verschillende interesse, die wellicht met leeftijd of levensfase (student) samenhangt. Men gaat niet 
door breedband alléén meer grote bestanden verzamelen en verspreiden, daar moet uiteraard een 
behoefte aan ten grondslag liggen. 

Een ander opvallend punt is dat de Zweedse glasvezelgebruikers relatief vaak zijn gaan teleleren. De 
studenten laten een klein verschil zien ten opzichte van kabel- en ADSL-gebruikers, maar deze 
stijging blijft zeer beperkt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de studenten al teleleerden 
voordat zij een breedbandaansluiting hadden. Het zou ook zo kunnen zijn dat het aanbod op het 
gebied van teleleren in Zweden en Nederland aanzienlijk van elkaar verschilt. Maar, zoals reeds 
eerder aangegeven, ook kunnen hier bepaalde interesses of het ontbreken daarvan invloed hebben 
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Figuur 3.5: voordelen van breedband  

Vanzelfsprekend zijn er bij de glasvezelgebruikers uit Twente en Måttgränd, net als bij de overige 
internetgebruikers, ook ergernissen. In Figuur 6 is te zien dat de ergernissen met betrekking tot 
snelheid en kosten, die bij kabel- en ADSL-gebruikers nogal eens genoemd werden, bij de Twentse 
studenten en Zweden uit Måttgränd vrijwel niet zijn terug te vinden. Dat de kosten voor de 
studenten geen probleem vormen, is voor een groot deel te verklaren uit het feit dat hun 
glasvezelverbinding gesubsidieerd wordt door de universiteit. Daarvoor in de plaats komen bij de 
studenten en Zweden ergernissen zoals information overload en ergernissen met betrekking tot het 
surfgedrag van zichzelf en/of huisgenoten meer voor. Verder ondervinden de UT-studenten veel 
hinder van spam, terwijl de Zweedse glasvezelgebruikers uit Måttgränd hier juist minder last van 
hebben dan de overige gebruikers. Er zijn derhalve verschillen in ergernissen tussen de 
verschillende groepen respondenten, maar deze hangen niet noodzakelijkerwijze samen met meer 
of minder breedbandige internetverbindingen. Dit verschil kan bijvoorbeeld ook voortkomen uit 
het feit dat de UT-studenten niet 'het volle pond' betalen. 
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Figuur 3.6: ergernissen internet thuis  
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Wanneer we in Figuur 3.7 kijken naar de kosten die de verschillende breedbandgebruikers hebben 
bespaard sinds ze breedband hebben, komt naar voren dat de glasvezelgebruikers uit Zweden en 
Twente over het algemeen meer bespaard hebben dan de overige breedbandgebruikers. Vooral de 
UT-studenten zeggen meer bespaard te hebben. De grootste besparing ligt ook voor de 
glasvezelgebruikers in de communicatiesfeer  (zoals telefoonkosten). Dit stemt overeen met de 
hoge verwachtingen die modemgebruikers koesteren met betrekking tot besparing van 
communicatiekosten, zoals gerapporteerd hoofdstuk 2. Ook de kosten van het downloaden van 
muziek, films en software zijn afgenomen volgens de studenten. Een verklaring hiervoor kan zijn 
dat de interesse van de studenten vooral naar deze gebieden uitgaat. Maar ook de Zweedse 
glasvezelgebruikers zeggen op het gebied van films en muziek meer te hebben bespaard dan de 
overige breedbandgebruikers. Aangenomen mag worden dat een snelle glasvezelverbinding ertoe 
bijdraagt dat films en muziek vaker worden gedownload en dat derhalve de uitgaven voor CD's en 
video's of DVD's afnemen. 
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B reedband Tw ente Zw eden 

Figuur 3.7: kostenbesparing ten gevolge van breedbandinternet 

3.3 ICET-model 

De verschillende enquêtes die Dialogic heeft ontworpen voor de online enquête en voor Twente en 
Måttgränd, zijn op veel punten identiek geweest. Hierdoor is het onder andere mogelijk om het 
volledige ICET-model voor alle type breedbandgebruikers (online enquête, Twente en Måttgränd) 
te vergelijken (Figuur 8). Veel van de bevindingen liggen in de lijn der verwachtingen. Enkele 
onverwachte bevindingen zijn vermeldenswaardig: 

Informatie 

Voor hun informatievoorziening maken de studenten van de Universiteit Twente in gelijke mate als 
de breedbandgebruikers uit de online enquête gebruik van zoekmachines, naslagwerken en hun 
eigen site, maar zij maken meer gebruik van nieuwsgroepen. Voor het overige maken zij minder 
gebruik van de informatiemogelijkheden dan de breedbandgebruikers uit de online enquête. Dit 
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beeld zien we ook terug bij de gebruikers in Zweden, die slechts in gelijke mate gebruik maken van 
zoekmachines en nieuwsbrieven. 

Communicatie 

De Zweden uit Måttgränd maken in vergelijking met de breedbandgebruikers uit de online enquête 
minder gebruik van communicatiediensten. Het gebruikspatroon van de Zweden uit Måttgränd 
komt praktisch overeen met het gebruikspatroon van de smalbandgebruikers uit de online enquête. 
De Twentse studenten communiceren daarentegen een stuk meer dan de breedbandgebruikers uit 
de online enquête; de messenger en nieuwsgroep zijn favoriet. Een heel duidelijk verschil tussen 
kabel- en ADSL-gebruikers enerzijds en glasvezelgebruikers anderzijds zien we in Figuur 3.8 waarin 
het communiceren met mensen uit de directe omgeving centraal staat. Een veel groter aandeel van 
de glasvezelgebruikers in Twente maakt gebruik van het internet om contacten te onderhouden met 
mensen uit hun omgeving. Meest waarschijnlijk is het feit dat respondenten uit Twente ook fysiek 
in elkaars nabijheid verkeren en feitelijk al een daadwerkelijke gemeenschap vormen, van invloed op 
de communicatiebehoefte - veel meer dan bij de gemiddelde breedbandgebruiker uit de online 
breedbandenquête. 

Een belangrijk middel om te communiceren via het internet is voor de studenten met glasvezel een 
messenger service. Zij gebruiken vooral deze service meerdere keren per dag. Een tussenweg lijkt 
nauwelijks te bestaan: men maakt nooit of juist meerdere keren per dag gebruik van een messenger 
service.  
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Figuur 3.8: communicatie met directe omgeving 

Entertainment 

Het aspect entertainment laat voor de verschillende groepen in eerste instantie een verwarrend 
beeld zien. Bij nadere beschouwing zijn het de breedbandgebruikers uit de online enquête die alle 
mogelijkheden het meest benutten. Op het gebied van gaming, het downloaden van muziek en 
films worden zij bijgehouden door de Twentse studenten. Afgezien van het bekijken van films, 
maken de Zweden in Måttgränd relatief minder gebruik van entertainmenttoepassingen dan de 
smalbandgebruikers uit de online enquête. 
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Figuur 3.9: ICET-model voor alle respondenten 

Transactie 

Op transactiegebied ontlopen de verschillende gebruikersgroepen elkaar nauwelijks. Wel maken de 
Zweden in Måttgränd in vergelijking met de overige gebruikers vaker gebruik van de mogelijkheid 
via internet reserveringen te maken. 

3.4 Discussie en conclusie 

Voor het trekken van conclusies naar aanleiding van de Zweden-enquête en de Twente-enquête in 
vergelijking met de online enquête is het van belang om nogmaals aan te geven dat het hier om 
twee bijzondere en specifieke groepen gebruikers gaat. Zowel de studenten als de Zweden hebben 
specifieke achtergrondkenmerken hetgeen zich vertaalt in de activiteiten die ze ontplooien en 
interesses die ze hebben in hun (dagelijkse) leven. Daarnaast zijn het bijzondere groepen omdat ze 
over een unieke breedbandverbinding beschikken. De respondenten kunnen zich hiervan bewust 
zijn waardoor hun antwoorden soms eerder wenselijk dan feitelijk kunnen zijn. Dit neemt niet weg 
dat deze twee groepen (met in het achterhoofd de eigenschappen van deze groepen) een 
interessante doorkijk naar de toekomst bieden, daar waar het het gebruik van heel breedbandige 
verbindingen betreft. 

De studenten uit Twente zijn frequenter online dan de gebruikers uit de online enquête. Het is 
echter niet zo dat dat de Zweden, die in vergelijking met de Twentse studenten beschikken over 
nog breedbandiger verbindingen, nog weer een hogere online frequentie kennen.  
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Als gevolg van hun breedbandverbinding zijn de studenten en Zweden, net als de 
breedbandgebruikers uit de online enquête, meer informatie gaan verzamelen. Daarnaast zijn zij, in 
tegenstelling tot de breedbandgebruikers uit de online enquête, meer gebruik gaan maken van 
toepassingen gericht op ontspanning en communicatie. Dit laatste hangt waarschijnlijk samen met 
het feit dat zowel de groep Zweden als de groep studenten elkaar al kennen en derhalve eerder 
behoefte hebben aan onderlinge communicatie. Dit communiceren kunnen ze nu bovendien 
makkelijker doen vanwege het always on principe dat voor alle breedbandverbindingen geldt. 

Als voordeel van hun breedbandverbinding noemen de studenten en Zweden, net als de 
breedbandgebruikers uit de online enquête, dat ze langer zijn gaan surfen. Daarnaast zijn de 
studenten meer grote bestanden gaan downloaden terwijl de Zweden meer zijn gaan teleleren. Dit 
verschil kan verklaard worden door een verschillend interessegebied dat sterk bepaald wordt door 
de typische achtergrond- en cultuurkenmerken van deze twee specifieke groepen (studenten versus 
Zweedse gezinnen). 

Bij de ergernissen als gevolg van breedband is er sprake van een verschuiving van ergernissen over 
de kosten (bij de breedbandgebruikers uit de online enquête) naar inhoudelijke ergernissen bij de 
meer breedbandige internetverbindingen van de studenten en Zweden (zoals spam). 

De kosten die de studenten besparen, bevinden zich voornamelijk in de sfeer van de 
communicatiekosten. Ook hebben zij kosten bespaard op het gebied van film en muziek, maar hier 
geven de Zweden nog vaker aan kosten te hebben bespaard. 

Moeilijk is het om aan te geven welke ICET-activiteiten zullen veranderen door middel van 
glasvezelinternet. Dit wordt namelijk voor een groot deel bepaald door interesses en beperkingen 
van mensen. Een internetverbinding die steeds breedbandiger wordt hoeft niet te betekenen dat de 
gebruikers van deze verbinding meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die een snellere 
verbinding biedt. Een snellere verbinding maakt het mogelijk om makkelijker meer informatie of 
content 'binnen te halen'. Maar tegelijkertijd blijven er ook andere behoeften en belemmeringen 
bestaan. Gebruikers moeten de massale hoeveelheid informatie en content kunnen ordenen om uit 
te maken wat interessant is. Vervolgens is ook nog de tijd nodig om de interessante selecties te 
bekijken. Dit moet allemaal passen binnen een reeds bestaand patroon van werken, sporten, eten, 
slapen en overige activiteiten, terwijl het aantal uren in een dag hetzelfde blijft. Er is een bepaalde 
verzadigingsgraad die uitbreiden van mogelijkheden bij een meer breedbandige internetverbinding 
indamt. Je kunt dus bijvoorbeeld door een breedbandverbinding makkelijker meer films 
downloaden, maar je kunt er toch nog steeds maar één per avond kijken. 
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4 Dagboekonderzoek Zeeburg 


“Ik denk dat breedband het alleen leuker maakt. 
Niet heel anders” 

4.1 Inleiding 	 deelnemer Breedband Gebruikersdag 

In het kader van het project Breedband Gebruikersdag is in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg 
een dagboekonderzoek gehouden. Met behulp van een dagboek wordt communicatie- en 
informatiegedrag in het dagelijks leven in kaart gebracht Door uit te gaan van de dagelijkse 
communicatie- en informatiepatronen kunnen de mogelijkheden en beperkingen van 
breedbandtoepassingen in beeld worden gebracht vanuit het perspectief van de gebruiker. Met deze 
aanpak krijgt het Breedband Gebruikersdag project een meer maatschappelijke inbedding. 

Gedurende 12 dagen hebben 13 mensen uit het stadsdeel een dagboek bijgehouden waarin zij per 
dag verschillende activiteiten registreerden. Het gaat binnen dit onderzoek met name om 
activiteiten met betrekking tot informatie, communicatie, transactie en entertainment (ICET). 
Bovendien werd aan respondenten gevraagd welke wensen en ergernissen gepaard gingen met deze 
activiteiten. Door inzicht te krijgen in dagelijkse activiteiten èn in de knelpunten of mogelijke 
verbeterpunten kunnen de mogelijkheden en beperkingen van breedband worden achterhaald. 

Hieronder volgt een uiteenzetting van hoe het onderzoek is opgezet. In de daarop volgende 
paragrafen zullen de resultaten van het onderzoek behandeld worden. Uiteindelijk zal worden 
ingegaan op de mogelijke rol die breedband kan spelen bij de ondernomen activiteiten. 

4.2 Methoden 

Een dagboekonderzoek is in vergelijking met regulier survey- of experimenteel onderzoek een 
onbekende methode. Daarom besteden we in deze paragraaf apart aandacht aan de opzet van het 
onderzoek. Hieronder volgen enkele opmerkingen over het dagboek zelf, de deelnemers, de 
startbijeenkomst en enkele ervaringen die zijn opgedaan.  

Het dagboek 

Een dagboek vormt de basis voor dit onderzoek. In dit onderzoek biedt het dagboek ruimte voor 
twaalf dagen (twee (werk)weken en een weekeinde). Elke dag is verdeeld in een aantal onderdelen. 
Allereerst wordt de deelnemers gevraagd een algemeen beeld van de dag te geven (hoeveel tijd 
wordt er aan werk besteed, hoeveel aan vrije tijd enzovoort). In het tweede (en belangrijkste) deel 
geven respondenten een overzicht van de informatie-, communicatie-, transactie- en entertainment
activiteiten die zij die dag hebben ondernomen:  
-	 Informatieactiviteiten betreft hierbij alles wat met het zoeken naar informatie te maken heeft; 
-	 Van communicatie is sprake als er contact met andere mensen wordt gemaakt; 
-	 Entertainment is in dit onderzoek alles wat te maken heeft met vertier, amusement en 

ontspanning;  
-	 Transactie-activiteiten zijn activiteiten die te maken hebben met het aanschaffen van producten 

of diensten. 
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In tegenstelling tot een tijdbestedingonderzoek (zoals dat van het Sociaal en Cultureel Planbureau) 
is dus niet gevraagd per tijdseenheid van 15 minuten aan te geven welke activiteit is ondernomen, 
maar is specifiek gevraagd naar ICET activiteiten. Het doel van het onderzoek is immers om de 
mogelijkheden van breedband te achterhalen en niet om ook alle routine activiteiten (zoals slapen, 
aankleden en eten) in kaart te brengen. Verder is aan respondenten gevraagd alleen die activiteiten 
te vermelden die direct verband houden met hun privé-leven. De plaats waar die privé-activiteiten 
werden uitgevoerd was niet van belang. Het kan immers zo zijn dat iemand een bepaalde privé
activiteit tijdens werktijd uitvoert omdat hij daar over een breedbandverbinding beschikt. 
Activiteiten die direct voortvloeien uit de werksituatie zijn niet vermeld. 

Figuur 4.1: een willekeurige dag uit het dagboek 

De respondenten maken bij het invullen van de activiteiten gebruik van een gecodeerde lijst. De 
gecodeerde activiteitenlijsten zijn deels samengesteld op basis van het tijdsbestedingonderzoek van 
het SCP (Naar andere tijden, 2000). Deze codes maken het invullen sneller, omdat men niet alle 
activiteiten voluit hoeft te schrijven en omdat respondenten de codes leren kennen. Ook het 
analyseren (in SPSS) wordt zo vereenvoudigd, omdat codes direct in te voeren zijn en er geen 
(interpretatieve) her-codering van tekst hoeft plaats te vinden. 
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Omdat codes alléén geen compleet beeld geven van de activiteiten die men onderneemt, is steeds 
ruimte gegeven om bijvoorbeeld in te vullen met welke informatie, waar en waarom gezocht is en 
hoelang de activiteit duurde. Naast de indeling op basis van de verschillende soorten activiteiten is 
er veel ruimte vrij gelaten om de deelnemers de kans te geven opmerkingen te maken over welke 
activiteiten goed en welke niet goed verlopen, over eventuele bijzonderheden en over de mogelijke 
rol van breedband. Figuur 4.1 laat een willekeurige pagina uit het dagboek zien met daarin het in te 
vullen dagboek, de ruimte voor bijzonderheden, de gecodeerde activiteitenlijsten en toelichtingen. 

Deelnemers 

De deelnemers aan het dagboekonderzoek hebben zich aangemeld via formulieren op verschillende 
websites (www.zeeburg.nl, www.digitalestad.nl, www.breedbandgebruikersdag.nl). Na het invullen 
van het formulier is aan deze mensen meer informatie per post toegezonden, inclusief een 
antwoordkaart, waarmee men zich definitief kon aanmelden. Omdat de aanvankelijke respons niet 
erg groot was, is een actiever beleid gevoerd. Er zijn folders uitgedeeld, in brievenbussen gestopt en 
opgehangen bij winkels in het stadsdeel Zeeburg. Hierop stond het adres van de website, waarop 
meer informatie te vinden was over het project. Alle deelnemers hebben zich uiteindelijk zelf via 
internet opgegeven. Dit zorgde voor een gemotiveerde groep deelnemers.  

Hoewel ervan uitgegaan mag worden dat een onderzoek als dit belastend is voor de deelnemers, 
hebben de meeste aangegeven dat zij het leuk vonden om mee te doen. Het dagboek is dan ook 
door vrijwel alle deelnemers uitgebreid ingevuld. Uiteindelijk hebben dertien van de zestien 
respondenten die zich hadden aangemeld het hele dagboek ingevuld. Als beloning voor deelname 
zijn een digitale camera en enkele kaarten voor de Breedband Gebruikersdagen verloot. Alle 
deelnemers hebben een cadeaubon gekregen. Met dertien respondenten geeft het onderzoek 
overigens niet zozeer generaliseerbare resultaten als wel een aanvulling op de resultaten van de 
Breedband Gebruikersdagen en de Breedband enquête. 

Startbijeenkomst 

Om duidelijk te maken wat er verwacht werd van de deelnemers is op 17 september 2001 een 
startbijeenkomst georganiseerd in het stadsdeelkantoor van Zeeburg. Tevens werd daar een beeld 
gegeven van het gehele project waarvan het dagboekonderzoek deel uit maakt. Tijdens deze 
bijeenkomst konden mensen vragen stellen en werd de eerste dag van het dagboek ingevuld. Op 
deze manier zijn individuele vragen die voor alle deelnemers van belang kunnen zijn in één keer 
besproken. Ook werd erop gewezen dat tijdens de hele periode van het onderzoek vragen gesteld 
konden worden per e-mail of per telefoon. Hiervan is echter nauwelijks gebruik gemaakt, waaruit 
blijkt dat het voor de deelnemers duidelijk was hoe zij het dagboek moesten invullen. 

Er is voor gekozen om dit onderzoek plaats te laten vinden in de tweede week van september, 
omdat er vanuit gegaan kan worden dat dit een standaardweek is: De zomervakantie is afgelopen, 
waarna de normale werkzaamheden, televisieprogrammering en allerlei activiteiten weer min of 
meer 'normaal' verlopen. Enkele deelnemers hebben het dagboek een week later ingevuld. Ook 
deze week is als een doorsnee week te typeren en zal op de resultaten niet van invloed zijn geweest. 
Ook zijn er geen aanwijzingen dat de gebeurtenissen in New York en Washington op 11 september 
invloed hebben gehad op de resultaten (slechts bij 2 deelnemers is een kleine afwijking te zien). 

Net als bij de resultaten van de tijdsbestedingonderzoeken van het SCP, moet ook hier worden 
opgemerkt dat, hoewel het doorsnee weken betreft, de resultaten niet generaliseerbaar zijn naar een 
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heel kalenderjaar. Wel zijn de betreffende weken eventueel te generaliseren naar doorsnee weken 
tussen zomer en winter (SCP, 1999). 

In deze paragraaf hebben we een beeld geschetst van de opzet en uitvoering van het onderzoek. In 
de volgende paragraaf worden de resultaten van de verzamelde data behandeld. De volgende vragen 
zullen worden beantwoord: 
-	 Welke activiteiten worden hoe vaak ondernomen en welke middelen (media) worden daarvoor 

gebruikt? 
-	 Welke activiteiten worden met de verschillende media ondernomen? 
-	 Hoelang duren de verschillende activiteiten en op welke tijdstippen van de dag vinden welke 

activiteiten plaats? 
-	 Hoelang maakt men gebruik van welke media en op welke tijdstippen worden welke media 

gebruikt? 

4.3 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten van het dagboekonderzoek besproken. Allereerst zal de 
aanpak van de data-analyse worden besproken. Daarna gaat de aandacht uit naar enkele 
eigenschappen van de respondenten en zal de algemene dagindeling worden weergegeven. 
Vervolgens staan de ICET-activiteiten centraal. We gaan uitgebreid in op de vraag wie doet wat, 
waarom, wanneer en op welke manier. Als alle activiteiten zijn beschreven zal aan het einde van dit 
hoofdstuk in een concluderende paragraaf de potentie van breedband worden beschreven. Daarbij 
worden door de respondenten genoemde wensen en ergernissen als leidraad gebruikt.  

Data-analyse 

De dagboeken leverden uiteindelijk een totaal aantal van 1534 activiteiten op. Deze activiteiten 
werden door 13 personen in een periode van 12 dagen uitgevoerd. De data zijn in een aantal 
stappen geanalyseerd. Deze stappen, zoals weergegeven in Figuur 4.2, dienen tevens als leidraad 
voor de indeling van de komende paragrafen. Allereerst is achtergrondinformatie geanalyseerd. In 
paragraaf 4.3.1. is gekeken naar de achtergrondvariabelen van de respondenten (zoals leeftijd, 
opleiding en geslacht) en de globale dagindeling van de respondenten (paragraaf 4.3.2). Daarna zijn 
de activiteiten onder de loep genomen. Daarbij heeft de driehoek media, aard van de activiteiten en 
tijd als leidraad gediend (zie Figuur 4.2). In de eerste plaats is in paragraaf 4.3.3 een overzicht 
gemaakt van de activiteiten die zijn uitgevoerd en de hoeveelheid tijd die daarmee gemoeid is. 
Vervolgens wordt in diezelfde paragraaf de relatie tussen tijd en activiteit (2), en de relatie tussen 
tijd en medium onderzocht (3). Daarna is gekeken naar de relatie tussen de verschillende ICET 
activiteiten en de manier waarop men deze activiteiten heeft ondernomen (4). Per activiteit is steeds 
beschreven welke media werden gebruikt, waarom en waarvoor ze precies werden gebruikt.  

62 Dialogic innovatie & interactie 



ICE T Activiteiten

Deelnemers

Algemene dagindeling

-

Tijd Media 

1 4 

2 

ICE-T Activiteiten 

Tijd Media

1 4

2

Deelnemers 

Algemene dagindeling 

1. De verhouding tussen activiteiten tot1. De verhouding tussen activiteiten tot 
elkaar in aantal en duurelkaar in aantal en duur

2.	 Het tijdstip van de dag waarop2. Het tijdstip van de dag waarop 
activiteiten worden uitgevoerdactiviteiten worden uitgevoerd

3.	 Het tijdstip van de dag waarop3. Het tijdstip van de dag waarop 
media worden gebruiktmedia worden gebruikt

4. De wijze waarop en waartoe4. De wijze waarop en waartoe 
3 activiteiten worden  uitgevoerd3 activiteiten worden  uitgevoerd

Figuur 4.2: stappen in de data analyse 

4.3.1 Deelnemers 

Aan het dagboekonderzoek deden zowel mannen (5) als vrouwen (8) mee met overwegend een 
HBO of een universitaire opleiding. De leeftijd van de deelnemers ligt tussen de 30 en 55 jaar. 
Jongeren (<30) en ouderen (>55) zijn niet vertegenwoordigd. De deelnemers zijn voornamelijk 
alleenstaanden zonder kinderen, maar ook personen met kinderen zijn vertegenwoordigd. 

Zoals binnen dit onderzoek gewenst, beschikken alle deelnemers over internet. Ze beschikken dan 
ook allen over een computer en tevens over een CDROM-speler. Vrijwel allemaal maken zij 
gebruik van internet via een gewone telefoonlijnverbinding (modem) (zie Figuur 4.3). Dit houdt 
echter niet in dat zij niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van breedband. Alle deelnemers 
zeggen een beetje tot goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van breedband. 
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Figuur 4.3: profiel van de deelnemers 
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De meeste deelnemers (7) hebben 4 tot 6 jaar ervaring met internet of zijn al 1 tot 3 jaar bekend 
met internet (5). De frequentie waarmee men internet gebruikt, varieert van enkele keren per week 
tot enkele keren per dag. Deze sessies duren per keer meestal tussen een kwartier en een uur. Over 
het algemeen kan dus gesteld worden dat het om een redelijk ervaren groep internetters gaat. 

Voor wat betreft het bezit van moderne apparatuur gaat het hier om een 'normale' groep mensen. 
GSM scoort hoog maar slechts enkele deelnemers beschikken over randapparatuur zoals een 
Personal Organiser, DVD speler, betaal tv en een digitaal fototoestel. 

4.3.2 Bezigheden in het dagelijks leven 

Over de algemene indeling van de dag kan worden opgemerkt dat in ieder dagdeel (behalve de 
nacht) ongeveer evenveel activiteiten worden verricht. De ochtenden zijn over het algemeen iets 
drukker dan de middagen en de avonden. 

Tijdsbesteding 

Onlangs heeft het SCP een tijdbestedingonderzoek uitgevoerd. Hoewel de data van het SCP en het 
dagboekonderzoek niet helemaal vergelijkbaar zijn (SCP meet de uren dat een activiteit heeft 
geduurd en het dagboekonderzoek meet het aantal keren dat een activiteit is voorgekomen), geven 
de twee onderzoeken toch eenzelfde beeld (zie Figuur 4.4). Het grootste deel van de tijd wordt 
besteed aan persoonlijke behoeften als slapen, eten en persoonlijke verzorging. De overige tijd 
wordt verdeeld over arbeid, huishouden, zorgtaken en vrije tijd.  

(N =12 0 2  a lg em e ne  a ct iv ite ite n )  
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Figuur 4.4: aandeel activiteiten in uren en aandeel activiteiten in keren 

Dag- en weekindeling  

Figuur 4.5 [links] geeft een overzicht van de activiteiten die door de respondenten in de periode van 
twee weken zijn uitgevoerd naar dagdeel. De belangrijkste activiteit die men op een dag onderneemt 
is het voorzien in persoonlijke behoeften. In deze persoonlijke tijd wordt gegeten, gedoucht, 
geslapen, gerust enz. Deze activiteiten vinden zowel overdag als 's avonds plaats. Verplichte tijd, 
zoals betaald werk en huishoudelijk werk, vormt ook een belangrijk deel van de overige activiteiten. 
Beroepsarbeid wordt met name overdag uitgevoerd. Overdag wordt verder relatief veel tijd besteed 
aan het doen van boodschappen. De vrije tijd die naast persoonlijke en verplichte tijd overblijft, 

64 Dialogic innovatie & interactie 



wordt als volgt ingedeeld; Actieve vrijetijdsbesteding vindt voornamelijk overdag plaats. 
Ontspanning, sociaal- en cultureel leven, deelname aan groepen en scholing vullen de avonden, 
waarbij ontspanning het grootste gedeelte van de avond in beslag neemt. De overige activiteiten 
worden veel minder vaak genoemd.  

Naast de vergelijking van verschillende dagdelen is ook gekeken naar de verhoudingen tussen week 
en weekeinden (zie Figuur 4.5 [rechts]). Bepaalde activiteiten worden voornamelijk doordeweeks 
uitgevoerd, terwijl andere activiteiten vooral in het weekend plaatsvinden. Beroepsarbeid wordt met 
name doordeweeks uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor deelname aan groepen en voor scholen en 
cursussen e.d. In de weekeinden zijn actieve vrijetijdsbestedingen, sociaal- en cultureel leven 
belangrijker. De overige activiteiten worden zowel door de week als in het weekeinde uitgevoerd.  
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Figuur 4.5: bezigheden naar dagdeel en bezigheden naar week/weekeinde 

Conclusie 

Net zoals bij het tijdbestedingonderzoek van het SCP kan uit dit onderzoek worden geconcludeerd 
dat de dagindeling van de deelnemers 'traditioneel' van aard is. Ondanks de liberalisering van de 
regie over de tijd door bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet en de winkeltijdenwet, houden mensen zich 
aan traditionele tijden om te werken of te winkelen. Ook de inzet van nieuwe technologie heeft in 
dit patroon nog geen wezenlijke veranderingen kunnen aanbrengen (SCP, 2001). Overdag wordt er 
dus vooral gewerkt en 's avonds en in het weekeinde is er tijd voor ontspanning en andere vormen 
van vrije tijdsbesteding. 

4.3.3 ICET activiteiten in het dagelijks leven  

Hierna volgen de resultaten die zijn verkregen door de ICET activiteiten en de relatie tot tijd 
centraal te stellen. De vragen die wordt behandeld zijn: welke activiteiten worden hoe vaak 
ondernomen, hoe lang duren deze activiteiten en op welke tijdstippen vinden ze plaats?  
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Figuur 4.6: aandeel activiteiten in frequentie en aandeel activiteiten in duur 

Figuur 4.6 laat zien dat van de vier activiteiten die centraal staan in dit onderzoek, het meest 
gecommuniceerd wordt. In 37% van de gevallen betreft het communicatieve activiteiten. 
Activiteiten met betrekking tot informatie en entertainment worden minder vaak ondernomen, 
maar vormen een aanzienlijk deel (respectievelijk 28%en 25%). Activiteiten met een 
transactiecomponent (zoals het doen van boodschappen) vormen het kleinste deel (10%) van alle 
ICET-activiteiten die worden ondernomen. 

Binnen de gehele periode die het dagboek besloeg, is in totaal door alle deelnemers 234 uur besteed 
aan het zoeken van informatie, 237 uur aan communicatie, 470 uur aan transacties en 527 uur aan 
entertainment. Dat betekent dat 40% van de tijd is besteed aan ICET activiteiten. 

Figuur 4.6 [rechts] laat zien dat dit inhoudt dat zowel aan informatie zoeken als aan communiceren 
ongeveer 16% van de tijd werd besteed. Voor transacties werd 32% van de tijd vrijgemaakt, terwijl 
entertainment de meeste tijd in beslag nam, namelijk 36% van de tijd die werd besteed aan ICET 
activiteiten in twaalf dagen. 

Vooral transacties worden weinig gemeld als activiteit. Uit Figuur 4.7 komt naar voren dat er per 
keer vaak wel veel tijd wordt besteed aan het aanschaffen van verschillende diensten en producten. 
Dat kan worden verklaard doordat het doen van boodschappen relatief veel tijd vergt. Sommige 
transacties worden ook wel kort uitgevoerd. Voor communicatie en informatie zoeken geldt het 
omgekeerde: relatief vaak wordt er gecommuniceerd, maar per keer wordt hieraan relatief weinig 
tijd besteed. Communicatie is bij uitstek een korte activiteit. In de meeste gevallen wordt daar niet 
meer dan vijf minuten aan besteed. Informatie zoeken wordt ook vrij vaak gedaan, maar hier ligt de 
piek bij dertig minuten. Entertainment activiteiten worden ongeveer even vaak ondernomen als het 
zoeken naar informatie, maar nemen over het algemeen veel meer tijd in beslag.  
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(N =1534 IC E-T activiteiten) 

Figuur 4.7: duur activiteiten 

Als we kijken naar de verschillende middelen die mensen gebruiken, valt het volgende op. De 
computer wordt het meest gebruikt, maar het medium wordt niet erg lang gebruikt. Activiteiten die 
plaatsvinden door middel van computers duren meestal maar vijf minuten. Ook de telefoon wordt 
vaak maar kort gebruikt. Dit kan verklaard worden doordat deze media vaak worden gebruikt voor 
korte communicatieactiviteiten. Lezen en schrijven vindt vaak plaats gedurende dertig minuten. 
Face-to-face activiteiten, zoals op visite gaan, een afspraak in een café, maar ook boodschappen 
doen, worden niet vaak ondernomen, maar duren over het algemeen lang, meestal dertig minuten 
en in sommige gevallen zelfs vijf uur. Ditzelfde geldt voor radio en tv, die over het algemeen voor 
(lange) amusementsactiviteiten worden gebruikt. Radio luisteren en tv kijken kan tussen de één en 
vijf uur duren. 

Tijdstippen 

Zoals blijkt uit Figuur 4.8 [links] begint de dag over het algemeen met veel informatie activiteiten 
(de radio gaat aan en de krant wordt gelezen). Dat gaat door gedurende de hele dag, met een dip 
rond lunchtijd en etenstijd. Communicatie vindt plaats gedurende de hele dag, met een piek in de 
ochtend, iets na de informatieactiviteiten. Als we Figuur 4.8 [rechts] bekijken blijkt dat dit 
communicatie met de telefoon en per e-mail is. Entertainment piekt van een uur of drie tot laat in 
de avond. De twee pieken voor radio en (met name) tv in Figuur 4.8 laten zien dat deze middelen 
gebruikt worden voor entertainment en ontspanning in de avond. Maar ook voor informatie 
worden de radio en tv 's avonds gebruikt (het nieuws). Transacties vinden met name tijdens 
kantooruren plaats. Lezen en schrijven wordt gedurende de hele dag gedaan, met een toename in de 
avond (boek in bed).  
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(N =153 4 IC E-T act iviteiten) 

Figuur 4.8: tijdstip per activiteit en tijdstip per medium 

Verder blijkt uit de resultaten dat 65% van de activiteiten wordt uitgevoerd in de vrije en 
persoonlijke tijd. De overige 35% van de activiteiten wordt uitgevoerd tijdens werktijd. 

Figuur 4.9 laat de verschillen zien in de verhouding tussen het aantal keer dat een activiteit wordt 
uitgevoerd in werktijd en in vrije en persoonlijke tijd.  Uit de figuur kan in de eerste plaats worden 
afgeleid dat de verschillen tussen de activiteiten in werktijd en in vrije en persoonlijke tijd beperkt 
zijn. Entertainment wordt vaker in de vrije en persoonlijke tijd uitgevoerd. De andere activiteiten 
worden iets vaker tijdens werktijd uitgevoerd.  
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Figuur 4.9: activiteiten tijdens werktijd en persoonlijke/vrije tijd 

Conclusie 

Aan de vier ICET-activiteiten die centraal staan in dit onderzoek, wordt een kleine veertig procent 
van de totale tijd besteed. Niet al deze activiteiten worden even vaak ondernomen en ook wordt 
niet aan alle activiteiten evenveel tijd besteed. Communicatie vindt vaak plaats, maar duurt per keer 
niet lang. De media die bij dit patroon aansluiten zijn de computer en de telefoon. Informatie 
zoeken gebeurt minder vaak, maar duurt per keer veel langer. Net als lezen en schrijven duurt 
informatie zoeken vaak dertig minuten. Transacties afsluiten gebeurt weinig, maar deze bezigheid 
duurt vaak lang. Het langst van alle activiteiten duurt over het algemeen entertainment, hoewel dit 
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niet erg vaak voorkomt. Hetzelfde geldt voor de media radio en tv en face-to-face. Deze worden 
niet erg vaak gebruikt, maar wel lang per keer. 

In de volgende vier paragrafen gaan we in detail in op de vier activiteiten. We kijken met name hoe 
en waarom de verschillende activiteiten worden  uitgevoerd. 

4.3.4 Informatie activiteiten 

Zoals reeds opgemerkt zijn 28% van alle ICET- activiteiten informatie activiteiten. Om deze 
activiteiten uit te voeren, wordt gebruik gemaakt van 5 verschillende middelen (media). Daarvan 
wordt vooral gebruik gemaakt van de tv en radio ( 36%). Meestal wordt er gekeken en geluisterd 
naar nieuws en actualiteiten (76%). Dit betreft in geringe mate ook lokaal nieuws. Bijna een kwart 
(23%) zoekt informatie (meestal nieuws) door middel van tekst op de tv (kabelkrant en teletekst). 
Van video, DVD en andere opslagmedia wordt zeer weinig gebruik gemaakt voor 
informatieactiviteiten (slechts 1%). 
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(N =425  I in form atie  activ ite iten )  

Figuur 4.10: informatie activiteiten, Algemeen, Radio en tv en Computer 

De computer wordt iets minder vaak gebruikt dan radio en tv en wordt in meer dan een kwart van 
de gevallen voor Informatie-uitwisseling gebruikt ( 26%). Als de computer gebruikt wordt voor 
informatie uitwisseling, wordt het internet veruit het meest gebruikt (90%). E-mail en de CD ROM 
worden beiden slechts in een klein deel van de Informatieactiviteiten gebruikt (beide 5%). 

Naast de computer en Radio en Televisie wordt ook in iets meer dan een kwart van de 
informatieactiviteiten (27%) gebruik gemaakt van lezen (en schrijven). Dag-, week- en maandbladen 
worden het meest geraadpleegd om informatie (meestal nieuws) te krijgen (77%). Naslagwerken, 
zoals Gouden Gids en brochures of folders, worden veel minder vaak gebruikt om informatie te 
krijgen (respectievelijk 11% en 12%). 

Slechts in een klein deel van de gevallen wordt informatie face-to-face uitgewisseld (3%). De 
telefoon wordt iets vaker gebruikt dan face-to-face informatie uitwisseling, maar vormt slechts 8%. 
Van de keren dat de telefoon gebruikt wordt voor informatieuitwisseling, wordt de vaste lijn het 
meest gebruikt (50%). Het gaat dan met name om informatieaanvragen bij verschillende instanties, 
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zoals sportverenigingen, cursussen, gemeente enz. Ook de mobiele telefoon wordt vaak gebruikt 
(44%) om informatie te verzamelen. Het gaat veelal om korte gesprekken in de auto of onderweg 
en zaken als de saldofoon en filemeldingen.  SMS beslaat een veel kleiner deel van alle informatie 
activiteiten die per telefoon plaatsvinden (6%). 

Conclusie 

Het zoeken naar informatie vindt op allerlei manieren plaats. Voor veranderlijke informatie zoals 
nieuws en actualiteiten maakt men gebruik van traditionele media als radio, tv, tijdschriften en 
kranten. Voor meer stabiele informatie wordt het internet en de (vaste)  telefoon veel gebruikt. 

4.3.5 Communicatie activiteiten 

Van alle ICET activiteiten betreft het grootste deel (37%) communicatieactiviteiten. Om te 
communiceren wordt vooral gebruik gemaakt van de telefoon (47%). In de meeste is dat via de 
vaste lijn (69%). Er worden vrienden, familie, maar ook verschillende instanties en bedrijven met de 
vaste lijn gebeld. In bijna 20% van de gevallen wordt de mobiele telefoon gebruikt om te 
communiceren met vrienden en familie. Instanties en bedrijven worden met de mobiele telefoon 
nauwelijks gebeld. De voicemail en het  antwoordapparaat worden in ongeveer 9% van de 
communicatie activiteiten gebruikt. Het minst wordt er gecommuniceerd via SMS (slechts 3%). 

De computer volgt de telefoon als communicatiemiddel. Daarvan is het overgrote deel e
mailverkeer (96%), waarbij men vaker berichten ontvangt dan verstuurt. Chatten, deelnemen in een 
nieuwsgroep of  community en faxen via de computer blijven sterk achter. Lezen en schrijven en 
face-to-face communicatie vinden weinig plaats als het gaat om communiceren (8% en 10%). 

co m p u ter  

33% 

te le fo o n  

47% 

le zen / 

sch r ijv en 

8% 

an d ers  

2% 

fa ce-to -face 

10% 

v oicema  il  

9% 

mo bi el  

19% 

s ms  

3% 

vas te li jn 

69% 
e -m a il  

96 % 

fa x 

1% 

ch atte n 

2% 

n ie uwsg ro ep  

c om mu nity  

1 %  

be llen 65% 
gebe ld 

w orden 
35% 

©  D ialog ic dag boe kon derzo ek 20 01 

(N =574  C om m un ica tie  act iv ite iten )  

verstu ren 
42 % 

on tvan gen 
58 % 

Figuur 4.11: communicatie - telefoon en computer 
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Conclusie 

E-mail heeft een belangrijke plek veroverd binnen de communicatie in het dagelijks leven. Dit blijkt 
ook uit de interviews. De technologie die recent de meeste invloed heeft gehad in het dagelijks 
leven is e-mail. In 48% van de gevallen dat de computer als medium wordt gebruikt, is dat voor 
communicatie activiteiten. Toch wordt de telefoon het meest gebruikt om te communiceren. Van 
alle keren dat de telefoon wordt gebruikt, betreft het in 79% van de gevallen 
communicatieactiviteiten. 

4.3.6 Entertainment activiteiten 

Een kwart van alle ICET activiteiten zijn activiteiten m.b.t. entertainment. Voor 
amusementsdoeleinden  wordt vooral gebruik gemaakt van radio en tv (35%). Veruit het meest 
wordt naar de tv gekeken als amusement (70%), al wordt dit niet altijd als bevredigende activiteit 
gezien. De radio blijft ver achter als het gaat om entertainment (8%). Van de video, dvd, cassette, lp 
en cd wordt vaker gebruikt gemaakt dan van de radio (22%) als het gaat om amusement en 
ontspanning. 
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Figuur 4.12: entertainment - radio & tv en computer 

Ook de computer wordt vaak gebruikt, net als het lezen van tijdschriften en boeken (respectievelijk 
21% en 20%). De computer biedt vooral amusement in het downloaden en bekijken van 
filmbeelden en geluid (34%). Het maken en bewerken van bestanden, zoals foto's, wordt ook vaak 
als amusement en ontspanning gedaan (27%). Ook wordt redelijk vaak (23%)een offline spel 
gespeeld (bijvoorbeeld met een CDROM). Het plaatsen van bijvoorbeeld foto's en muziek op het 
internet wordt erg weinig gedaan. Slechts in 6% van de keren dat de computer als 
amusementsmiddel wordt gebruikt, worden dergelijke bestanden verstuurd en geplaatst. 
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In 16% van de gevallen bestaat het entertainment uit face-to-face contact. De telefoon wordt erg 
weinig gebruikt voor amusementsdoeleinden (slechts 3%). 

Conclusie 

Voor entertainment-activiteiten wordt voornamelijk gekozen voor traditionele media. Van de keren 
dat de tv als medium wordt gebruikt, is dat voor 47% voor entertainment. Nieuwe media hebben 
binnen dit soort activiteiten een veel minder grote plaats verworven dan bijvoorbeeld bij 
informatie- en communicatieactiviteiten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat voor 
entertainment een grote bandbreedte nodig is. Breedband zou ervoor kunnen zorgen dat men vaker 
zal kiezen voor entertainment via de computer. 

4.3.7 Transactie activiteiten 

Binnen de ICET activiteiten is het aandeel van activiteiten met een transactiecomponent 10%. 
Daarvan worden de meeste face-to-face gedaan (54%). Maar ook de telefoon blijkt in 15% van de 
gevallen een geschikt  medium om transacties af te sluiten. Wanneer de telefoon gebruikt wordt 
voor transacties, is dat meestal telefonisch bankieren (telebanking). Iets kopen via de telefoon 
gebeurt in een kwart van de gevallen van het telefonisch uitvoeren van transacties. Reserveren van 
kaartjes en dergelijke gebeurt veel minder, namelijk in slechts 8% van de gevallen. Ongeveer 10% 
van de transacties gaat via de computer. Een kwart van de transacties via de computer betreft het 
aanbieden van producten of diensten. Vaker echter gaat het om elektronisch bankieren of iets 
kopen via de computer (waarbij overigens niet betaald wordt met een creditcard). Een erg klein deel 
wordt gedaan door schriftelijk bestellen uit catalogi, het sturen van een kaartje en andere activiteiten 
die met lezen en schrijven te maken hebben (2%). 
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Conclusie 

Vooralsnog spelen de nieuwe media geen grote rol binnen activiteiten met een transactie 
component. Voor de meeste transacties stappen mensen toch de winkel binnen. Wellicht is dit zo 
omdat het doen van boodschappen ook een sociaal aspect heeft. Het is nog maar de vraag of 
breedband daar verandering in kan aanbrengen. 

4.4 Wensen en ergernissen, mogelijkheden en beperkingen 

Met zekerheid voorspellen wat de rol van breedband zal zijn, is niet mogelijk. Er zijn immers veel 
factoren die van invloed zijn op technische ontwikkelingen en de acceptatie en het gebruik van die 
technologieën in de huiselijke omgeving (SCP, 2000). Het peilen van behoefte aan breedband op 
basis van huidig gebruik en daarmee samenhangende wensen en ergernissen is een stap in de 
richting van het bepalen van de rol die breedband zou kunnen spelen. De vraag die centraal staat in 
deze concluderende paragraaf is: Wat kan worden gezegd over de rol van breedband op basis van 
het huidige gedrag met betrekking tot ICET activiteiten? Om deze vraag te beantwoorden is 
gekeken naar wensen en ergernissen van internetgebruikers. 

Wensen en ergernissen 

Uit de dagboeken komt naar voren dat de deelnemers bij het downloaden en bekijken van 
bestanden behoefte hebben aan hogere snelheid en betere kwaliteit van beeld. Breedband kan hierin 
voorzien (de meeste deelnemers geven zelf ook aan dat breedband hier een oplossing kan 
betekenen). Ergernissen, doordat bestanden vastlopen, filmbeelden schokkerig en onscherp zijn en 
er lange wachttijden zijn, zullen zo minder worden of verdwijnen. Wellicht zullen de activiteiten 
zoals downloaden en bekijken van filmbeelden, videoclips, MP3 muziekbestanden enz. nog vaker 
worden ondernomen wanneer het sneller en beter gaat. Bij het versturen en plaatsen van bestanden 
is er vooral behoefte aan meer snelheid. Ook hier kan breedband een uitkomst bieden en ervoor 
zorgen dat ergernissen afnemen.  

Uit het commentaar van de deelnemers valt verder op te merken dat een always on verbinding 
invloed zal hebben op het computergebruik (bijvoorbeeld ook 's avonds e-mail checken, messenger 
of ICQ gaan gebruiken, bepaalde interessante sites open laten staan). 

Over kosten worden vrijwel geen opmerkingen gemaakt. Het beperken van de telefoonkosten door 
de vaste kosten per periode die breedband biedt, wordt slechts door een enkeling genoemd (maar: 
wellicht hebben degenen die nog geen breedband hebben (aangevraagd) daar nog niet bij stil 
gestaan). 

Naast snelheid en kwaliteit van beeld, wordt aangegeven dat bestaande internettoepassingen vaker 
zullen worden gebruikt dan een offline equivalent (www i.p.v. Cdfoon, die nu nog regelmatig 
gebruikt wordt bijvoorbeeld). Ook worden er geheel nieuwe mogelijkheden aangegeven door de 
deelnemers. Niet al deze mogelijkheden zijn echter door de komst van breedband te realiseren. Zo 
zou de kachel via breedband op afstand kunnen worden aangezet, routeplanners voor OV en auto 
in 3D, zodat de geplande reis eerst in 3D via de computer kan worden gemaakt, sites die zelf 
melden wanneer er iets aan de inhoud verandert enz. 
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Activiteiten en breedband 

Wanneer we nu de wensen en ergernissen van de deelnemers koppelen aan de activiteiten die zij 
tijdens de tweeweekse periode hebben ontplooid, kunnen de mogelijkheden van breedband worden 
achterhaald. Allereerst is voor ieder van de vier activiteiten een algemene typering gemaakt. Zie 
tabel 3.1. 

Tabel 4.1: typering activiteiten 

Informatie Communicatie Entertainment Transactie 

Frequentie Vaak  Vaak  Regelmatig  Soms 

Duur Kort Zeer kort Lang Lang 

Oude media Nieuws en 
actualiteiten met 
traditionele media 
(radio en televisie).  

Korte contacten met 
vrienden, familie en 
instanties met name 
via vaste telefoon. 
Face-to-face 
communicatie wordt 
weinig genoemd.    

Radio en televisie 
als passieve 
entertainers 

Boodschappen doen 

Nieuwe media Specifieke informatie 
zoekvragen via 
internet en telefoon. 

Groeiende plek voor  
mobiele telefonie, e
mail en sms 

Computer als 
actieve entertainer 

Nog maar op kleine 
schaal.  

Binnen de verschillende soorten activiteiten hebben nieuwe media verschillende aandelen veroverd. 
Ook breedband zal voor bepaalde activiteiten meer kunnen betekenen dan voor andere. Als we op 
basis van deze typering kijken naar de mogelijkheden en beperkingen die breedband te bieden 
hebben, dan kunnen we de volgende conclusies trekken.  

4.4.1 Communicatie 

Uit de typering in Tabel 4.1 blijkt dat communicatie vaak plaatsvindt, maar per keer niet lang duurt. 
Het is niet te verwachten dat de behoefte ontstaat dat communicatie nog sneller kan verlopen dan 
nu al het geval is. Breedband zal er waarschijnlijk niet voor zorgen dat er langer gecommuniceerd 
gaat worden. Wel wordt in de interviews aangegeven dat er mogelijk vaker gecommuniceerd wordt 
via de computer wanneer dat via een breedbandverbinding gaat. Hierbij lijkt het always on aspect 
doorslaggevend. Wanneer men niet meer de computer hoeft op te starten voordat men kan 
communiceren, zal de drempel lager kunnen liggen. In dit opzicht kan breedband dus invloed 
hebben op het communicatiegedrag. 

Aan de andere kant hebben zich de afgelopen jaren allerlei nieuwe communicatievormen 
afgetekend: mobiele telefoon, e-mail, ICQ zijn voorbeelden van communicatiemogelijkheden op 
basis van nieuwe technologie. Deze nieuwe technologieën bieden op verschillende manieren 
vrijheid van tijd en/of plaats. Vooralsnog zijn het echter wel voorbeelden van smalbandige 
toepassingen. Het blijft de vraag of dat het gevolg is van de beperkingen van de technologie of van 
de aard van de (communicatie)taak. 
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4.4.2 Informatie 

Informatie zoeken gebeurt minder vaak dan communiceren, maar duurt per keer wel langer. Hier 
heeft breedband wellicht invloed. Door snellere verbindingen kan informatie sneller worden 
gepresenteerd. Een voordeel dat breedband hier dus te bieden heeft is dat de gevonden informatie 
mooier en sneller kan worden gepresenteerd. Het gevolg daarvan kan tweeledig zijn: enerzijds is het 
mogelijk dat men in dezelfde tijd meer informatie onder ogen krijgt (waardoor de uiteindelijke de 
kwaliteit verbetert) of het is mogelijk dat men sneller klaar is met het beantwoorden van 
informatievragen, waardoor tijd overblijft voor andere zaken. Wel moet worden vermeld dat het 
zoeken als zodanig niet wordt verbeterd door breedbandtechnologie. Informatie die verstopt zit in 
een uithoek van het internet wordt ook met breedband niet gevonden.  

4.4.3 Transacties 

Transacties afsluiten gebeurt weinig, maar deze bezigheid duurt vaak lang. Ook dit patroon zou 
door breedband anders kunnen worden. Wellicht dat bepaalde boodschappen vaker online besteld 
zullen worden, waardoor ze minder tijd in beslag nemen. Of de huidige vorm van boodschappen 
doen echter vervangen zal worden door het online bestellen van producten, hangt met name af van 
de sociale component van het boodschappen doen. Dat komt doordat het doen van boodschappen 
niet alleen een praktisch aspect heeft (het verkrijgen van boodschappen), maar ook een sociaal 
aspect (onder de mensen zijn, kennismaken met nieuwe producten e.d.). Gezocht moet worden 
naar manieren waarop breedbandige communicatie invulling kan geven aan die sociale component 
van het doen van boodschappen. Op dit moment biedt de technologie nog te weinig mogelijkheden 
om de sociale aspecten van het boodschappen doen te evenaren. Breedband zou hier echter 
verandering in kunnen brengen.  

4.4.4 Entertainment 

Het langst van alle activiteiten duurt over het algemeen entertainment, hoewel deze activiteit niet 
erg vaak voorkomt. Vanuit een gebruikersperspectief kan worden geconcludeerd dat de 
mogelijkheden voor breedband vooral te vinden zijn in de entertainment hoek. Zowel voor 
traditionele media (interactieve televisie) als voor nieuwe media (bestanden downloaden en 
versturen) heeft breedband de mogelijkheid om het entertainment aanbod te verruimen. 

Dialogic innovatie & interactie 75 



Dialogic innovatie & interactie 76 



5 Breedband Gebruikersdagen 

“Ik heb vandaag met veel interesse de voordrachten gevolgd 

en ben nu in afwachting wat er van terecht komt” 

5.1 Inleiding deelnemer Breedband Gebruikersdag 

In dit hoofdstuk geven we een weergave van de belangrijkste resultaten en conclusies afkomstig uit 
de Breedband Gebruikersdagen die Dialogic op 18 en 19 oktober 2001 in het internetdemonstratie
centrum MediaPlaza heeft georganiseerd. Gedurende deze twee dagen hebben 38 deelnemers 
intensief gebrainstormd, gediscussieerd en gereageerd naar aanleiding van diverse getoonde 
breedbandapplicaties. De presentaties die verzorgd werden door de verschillende partners, 
MediaPlaza en Dialogic, werden afgewisseld met elektronische vragenrondes en brainstormsessies. 
Dit heeft een grote hoeveelheid data voor het onderzoek opgeleverd. Daarnaast is een doorlopende 
test met een nieuw videofoniesysteem (Eye Catcher) van Ex'ovision uitgevoerd. Hoewel de 
deelnemersgroepen willekeurig waren samengesteld op basis van eigen aanmelding, waren zij 
vermoedelijk wel  bovengemiddeld geïnteresseerd - deels ook uit professionele overwegingen. Dit 
leidde wel tot serieuze discussies met relatief veel begrip van breedband. Achteraf is de keuze voor 
een doordeweekse dag wellicht minder geschikt om de gemiddelde internetgebruiker over te halen 
om deel te nemen.  

5.1.1 Doelstelling 

De doelstelling van de gebruikersdagen was inzicht te krijgen in de (latente) behoeften van 
internetgebruikers ten aanzien van breedbandinternet. Om deze behoeften te peilen is het 
noodzakelijk dat de deelnemers aan het onderzoek zich een voorstelling kunnen maken van de 
mogelijkheden van breedbandinternet. Dit is bereikt door verschillende demonstraties en 
presentaties. 

5.1.2 Aanpak 

Tijdens de Breedband Gebruikersdagen was het de bedoeling de internetgebruiker - zowel 
smalband als breedband - aan het woord te laten over het nut, de fun, de ergernissen en de wensen 
en behoeften als het gaat om zowel bestaande als ook toekomstige breedbandtoepassingen in de 
thuisomgeving. Vanuit hun eigen positieve en negatieve ervaringen, behoeften en gebruikersvisie 
werd de deelnemers gevraagd individueel te reageren op de getoonde, aan breedband gerelateerde 
thema's. De geselecteerde demonstraties en presentaties dienden als input voor de discussie en het 
elektronisch vergadersysteem zorgde voor de registratie. De twee gebruikersdagen waren identiek 
van opzet, waardoor de resultaten van de dagen bij elkaar konden worden opgeteld. Een dag was 
als volgt ingedeeld (zie Tabel 1.1). 
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Tabel 5.1: programma Breedband Gebruikersdagen 

Presentatie verzorgd door: Onderwerp/tool/applicatie 

Dialogic Introductie in het breedbanddomein 

Amsterdam Cyburg Atlas (geografisch informatiesysteem) 

Dialogic E-learning 

MediaPlaza Toegang Groningse studenten tot NAA (GigaPort-applicatie) 

KPN Broadband Networks Mxstream wireless - draadloos breedband internettoegang thuis 

Casema Digitale televisie 

MediaPlaza TiVO 

Ex'ovision Eye Catcher (doorlopende test met videofonie)  

-	 de introductie in het breedbanddomein gaf het huidige beeld van breedband en de associatie die 
men heeft met het begrip breedband; 

-	 Atlas (een geografisch informatiesysteem) gaf aanleiding tot discussie over de rol die gemeenten 
kunnen of zouden moeten spelen bij het aanbieden van diensten aan de burger; 

-	 door middel van een presentatie over e-learning en een demonstratie van NAA is geprobeerd 
inzicht te krijgen in de behoefte die er leeft om digitaal onderwijs te volgen door middel van 
breedband; 

-	 een draadloos netwerk in combinatie met een breedband internetverbinding - in dit geval 
Mxstream van KPN - is getoond en er is ingegaan op de meerwaarde van draadloze breedband 
internettoegang thuis; 

-	 een demonstratie van interactieve digitale televisie en de Tivo. De vraag daarbij was wat de 
(toekomstige) rol van televisie in het huishouden is en in hoeverre interactiviteit gewenst is; 

-	 een afsluitende brainstorm over hoe de deelnemers de ontwikkelingen op het gebied van 
breedband de komende jaren voor zich zagen. Bovendien is gevraagd wat de rol van breedband 
zou kunnen zijn in hun persoonlijke leven de komende jaren. 

Gedurende de gehele dag werden testen uitgevoerd met het videofoniesysteem Eye Catcher. Een 
belangrijke doelstelling hierbij was het vaststellen van verschillend communicatiegedrag bij wel of 
geen direct oogcontact tussen twee gesprekspartners. Afsluitend heeft elke deelnemer een kort 
essay geschreven over de dag zelf en de toekomst van breedband8. 

5.1.3 Structuur van de rapportage 

Deze rapportage volgt dezelfde structuur als de gebruikersdagen zelf. De resultaten van de twee 
dagen zijn samengevoegd zodat er per onderdeel telkens één set van resultaten is. Nadat de diverse 
onderdelen van de gebruikersdagen zijn besproken, volgen in de laatste paragraaf de belangrijkste 
conclusies. 

8 Voorbeelden van opgestelde essays over breedbandgebruik in het dagelijks leven zijn in bijlage 1 bijgevoegd. 
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5.1.4 Profiel van de deelnemers en breedband in het algemeen 

Met deze onderzoekslijn is vooral de hoger opgeleide man bereikt. Van de deelnemers was 88% 
man. Het opleidingsniveau van de deelnemers was overwegend HBO of universitair (82%) en 15% 
heeft HAVO, VWO of MBO gedaan. De internetervaring en het type internetverbinding zijn in de 
figuren hieronder weergegeven. 
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Figuur 5.1: internetgebruik thuis in jaren Figuur 5.2: verdeling type internetverbinding 

De meeste deelnemers hebben vier tot zeven jaar ervaring met internet. Het betreft dus een ervaren 
groep internetgebruikers. Wat overigens niet wil zeggen dat alle deelnemers thuis breedbandinternet 
hebben. Ook smalbandgebruikers zijn goed vertegenwoordigd. De aandelen van de verschillende 
typen internetverbinding, smalband en breedband, zijn respectievelijk 42% en 55%. 

5.2 Resultaten 

Het begrip breedband wordt onder meer geassocieerd met snel internetgebruik, videofonie, altijd 
online, video-on-demand en entertainment in huis voor video, geluid en vermaak. 

De belangrijkste redenen voor de deelnemers om een breedbandverbinding thuis te nemen zijn de 
snelheid, een vast bedrag per maand, always on en geen tikken. 

De belangrijkste redenen waarom mensen geen breedband internetverbinding hebben, zijn het 
ontbreken van toepassingen waarvoor breedband noodzakelijk is cq. het ontbreken van 
toegevoegde waarde, er wordt gewacht op de aansluiting of het is te duur. 

De drie populairste internettoepassingen van dit moment zijn: e-mail, informatie opzoeken op het 
www en het gebruik van de Hotmail messenger cq. chatten. 

Toepassingen die men meer zou willen gebruiken zijn streaming audio en video, videofonie (met 
familie), grote video- en muziekbestanden uitwisselen en downloaden. 

5.2.1 Het geografisch stadsinformatiesysteem van Amsterdam. 

Aanleiding voor de vragen en discussie was een demonstratie van Atlas, het geografische 
informatiesysteem van Amsterdam. Met Atlas biedt de gemeente Amsterdam een webinterface naar 
allerlei gegevens die al binnen de gemeente beschikbaar zijn. Via internet kunnen burgers zoeken op 
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thema's als sociaal, cultuur, gezondheidszorg en godsdienst. De gevonden items worden 
weergegeven op de kaart van Amsterdam. Ook kan er eenvoudig extra informatie worden 
opgevraagd over de betreffende instanties. Een screenshot van Atlas staat hieronder afgebeeld 
(Figuur 5.3). 

Figuur 5.3: screenshot van Atlas Amsterdam 

Er werd begonnen met een aantal vragen over hoe men informatie over verschillende zaken 
verzamelt en in hoeverre hierbij internet wordt ingezet. Denk hierbij aan het zoeken naar een 
huisarts, informatie over een evenement, zoeken naar een nieuw huis, of er iets gebeurt in de buurt 
en over lokale politiek. Vervolgens werd gekeken of een kaart hiervoor een goed middel is. Ook 
werd gevraagd of men bereid is hiervoor te gaan betalen. De belangrijkste uitkomsten zijn als volgt.

 Een huis zoek ik door…  Als ik meer wil weten over een evenement dan… 
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Vind u een kaart een intuïtieve manier van zoeken?	 Bent u bereid te betalen voor informatie die à la Atlas   
wordt aangeboden? 

(N |BGD = 3 4 ) 	 (N |BGD = 3 4 )  

nee


14%


ja 

86% 

nee 

56% 

ja 

44% 

© Dia log ic  bree dban d data bas e,  2001	 © Dia log ic  bree dban d data bas e,  2001 

Figuur 5.4: enkele uitkomsten aangaande het gebruik van internet in relatie tot lokale informatie 

De vraag is welk type informatie men nu juist wel en juist niet zou gaan opvragen via een systeem 
zoals Atlas. De meest populaire informatie items die men zou opvragen zijn bestemmingsplannen, 
bouw- en vergunningaanvragen en plannen met een bepaalde buurt. Daarnaast werden allerlei 
buurtgerelateerde informatie alsmede wegwerkzaamheden genoemd. 

De informatie die men niet zou opvragen is niet eenduidig. Eigenlijk is het argument dat men 
gebruikt om iets niet te doen telkens hetzelfde: het kan ook op een andere (makkelijkere) manier. Het lijkt 
erg persoonlijk te zijn wat men wel of niet een makkelijke manier vindt. Dit blijkt ook uit het feit 
dat bepaalde items zowel in het rijtje van 'wel opvragen' als 'niet opvragen' staan. Een voorbeeld is 
kadastrale gegevens.  

Lang niet iedereen gebruikt internet om contact te onderhouden of informatie te verkrijgen binnen 
een stad, gemeente of wijk. Er worden daarentegen talloze voorbeelden genoemd van 
maatschappelijk gewenste toepassingen die een stad of gemeente haar burgers via internet zou 
moeten aanbieden. Bovendien waren de respondenten het hier over één ding zeer eens: 
openbaarheid. Dus alle publieke stukken opvraagbaar, inzien persoonlijke informatie in een 
afgeschermde omgeving en daarnaast  inspraakprocedures en stemmen. Vlak daarna komen 
toepassingen als het eenvoudig bestellen van paspoorten e.d., het beschikbaar stellen van kadastrale 
informatie en het stellen van vragen aan gemeentelijke officials. Hier blijkt wederom dat zaken die 
als maatschappelijk gewenst worden ervaren, niet direct in het werkelijk gedrag naar voren komen. 

5.2.2 E-learning en internet onderwijstoepassingen 

Dit onderdeel werd begonnen met een presentatie over e-learning en een aantal sites waar online 
cursussen gevolgd kunnen worden. Ook was er een demonstratie van het Nederlands Audiovisueel 
Archief (NAA), waartoe Groningse studenten toegang hebben. Dit is een archief met 
beeldmateriaal dat studenten kunnen gebruiken voor hun studie, zonder fysiek naar het archief toe 
te moeten. Met een breedbandige verbinding is het materiaal online te raadplegen. 
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Eerst werd de deelnemers gevraagd in hoeverre zij al aan enige vorm van e-learning doen of het 
misschien wel zouden willen. Precies de helft van de deelnemers zegt al aan online leren te doen, 
terwijl maar liefst 88% van de mensen die dit nog niet doen, het wel zouden willen. 
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Figuur 5.5: enkele uitkomsten over online leren 

Aan de hand van de presentatie en demonstratie is gevraagd wat er zoal gebruikt wordt thuis. De 
meest genoemde toepassingen zijn cursussen of colleges volgen en muziekles online. Vervolgens is 
de vraag in hoeverre breedband een meerwaarde kan zijn voor het onderwijs. Hierover was veel 
discussie. De een zegt dat je beter geconcentreerd kan werken, de ander beweert het omgekeerde. 
Ook over de mate van interactiviteit lopen de meningen uiteen: meer interactie met het lesmateriaal, 
maar ook tussen de  leraar en leerling? De discussie ging overigens voornamelijk over de inzet van 
internet in het algemeen, en minder over de specifieke rol van breedband. Over het algemeen waren 
de deelnemers het er wel over eens dat wanneer een internettoepassing inderdaad geschikt is om 
ingezet te worden voor leerdoeleinden, breedband in de meeste gevallen wel een meerwaarde 
betekent, daar het dan mogelijk wordt rijkere content en bewegende beelden te gebruiken. Dit 
neemt niet weg dat het gebruik van smalband in veel gevallen al een hele stap zou zijn.  

Er kleven natuurlijk ook bezwaren aan online onderwijs. Enerzijds werd ingebracht dat online leren 
minder sociaal contact tot gevolg zou hebben, anderzijds zitten leerlingen ook weer vaak in 
groepjes achter de computer en hebben zo juist veel interactie met elkaar. Daarnaast werden als 
bezwaren genoemd de betrouwbaarheid van informatie en eventuele 'ranzige' content. 

5.2.3 Demonstratie van een draadloos netwerk in combinatie met een breedbandverbinding  

De deelnemers werd getoond wat de mogelijkheden zijn van een draadloos netwerk in huis, 
gekoppeld aan een ADSL-internetaansluiting. De besproken internetoplossing was Mxstream 
wireless. Dit pakket bestaat uit een ADSL-modem met ingebouwd draadloos basisstation en daarbij 
één draadloze netwerkkaart, die in een pc of laptop ingebouwd kan worden. Op deze manier kan in 
en rond het huis gebruik gemaakt worden van de ADSL-internetverbinding. Wanneer meerdere 
draadloze netwerkkaartjes gebruikt worden - of een combinatie met een draadgebonden netwerk - 
kunnen ook bestanden en printers gedeeld worden, en kan met verschillende personen of 
computers tegelijk een internetverbinding gedeeld worden. 

Het grootste deel van de deelnemers, 68%, vond de draadloze breedband internettoegang een 
waardevolle toepassing. Dit percentage is hoger dan bij de online enquête (maximaal 44%). De 
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getoonde toepassing betekende niet alleen draadloos, maar ook het kunnen delen van een internet
verbinding met andere personen binnen het huishouden. Ruim driekwart van de deelnemers gaf aan 
behoefte te hebben aan de mogelijkheid met meerdere personen tegelijk te kunnen internetten. 
Daarom is het interessant te weten hoeveel pc's er binnen een huishouden zijn. Bij maar liefst 
driekwart van de deelnemers bleken twee of drie computers thuis in gebruik te zijn. Slechts 13% 
had maar één pc of laptop in huis, een even zo groot deel had er vier of meer. 

Vervolgens is gevraagd naar de ruimtes in huis waar een internetaansluiting aanwezig is. De daarop 
volgende vraag was aan te geven waar in huis een internetaansluiting gewenst is. 
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Figuur 5.6: ruimtes in huis waar internetaansluiting aanwezig of gewenst is 

Het beeld dat we zien komt overeen met het beeld dat naar voren kwam uit de online enquête. Het 
is niet verrassend dat maar liefst 94% van de deelnemers de internetaansluiting in de werkkamer 
heeft. Daarnaast heeft toch al zo'n 40% een internetaansluiting in de woonkamer. Wanneer dit 
vergeleken wordt met de ruimtes waar een internetaansluiting gewenst is, valt in eerste in instantie 
op dat eigenlijk alle ruimtes stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Meest opvallend is echter 
dat 94% van de deelnemers een aansluiting in de huiskamer zou willen, precies evenveel als in de 
werkkamer. Dit doet vermoeden dat internet de komende tijd steeds verder de huiskamer binnen 
zal treden. 

Grote vraag is natuurlijk of mensen ook zullen overgaan tot aanschaf van een draadloze 
internetoplossing, daar bovengenoemde wensen ook met een bekabeld netwerk gerealiseerd kunnen 
worden. Dit hangt wellicht samen met het bedrag dat mensen bereid zijn ervoor te betalen. Dit 
loopt sterk uiteen. Figuur 5.7 toont hoeveel deelnemers welk bedrag willen uitgeven voor éénmalige 
aanschaf van één draadloze pc of laptop. 
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Figuur 5.7: bereidheid tot extra uitgaven voor draadloze internetoplossing 

Hoewel zoals gezegd 68% van de deelnemers de getoonde draadloze internettoegang een zinnige 
toepassing vond, is het grootste deel bereid een bedrag tussen Dfl. 300 - 400 of minder, uit te 
geven. Dit is aanmerkelijk lager dan de huidige marktprijzen, die liggen tussen de Dfl. 1000 - 2000. 
De vraag 'overweegt u een draadloze oplossing?' werd dan ook allerminst door iedereen 
bevestigend beantwoord (zie Figuur 5.8). 
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Figuur 5.8: potentie aanschaf van draadloze internetoplossing 

De redenen om een dergelijk systeem wel of niet aan te schaffen zijn tamelijk eenduidig. Positief is 
het feit dat het draadloos is en er dus 'geen gedoe met kabels' is. De mogelijkheid tot het delen van 
een internetverbinding wordt eveneens als een groot voordeel gezien. Een derde belangrijk aspect is 
het feit dat niet de werkkamer ingegaan hoeft te worden en dat er ook - al dan niet met een laptop 
op schoot - in de huiskamer gewerkt kan worden. Redenen om niet over te gaan op aanschaf 
kunnen zijn: de prijs, al een netwerk hebben, twijfels over de beveiliging en tot slot het feit dat een 
draadloos systeem alleen meerwaarde zou hebben met een laptop en lang niet iedereen een laptop 
heeft. 
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Wat zou men met een dergelijk draadloos systeem doen? Eigenlijk alle internettoepassingen, zo lijkt 
het. Een enkeling beantwoordde de vraag zelfs met 'welke niet?' Toch zijn er twee belangrijke 
aspecten die vaak genoemd worden. De eerste heeft betrekking op het feit dat je niet meer 
gebonden bent aan de werkplek of standplaats van de pc. Daarnaast voorziet men het wegvallen of 
verlagen van een drempel. Het wordt mogelijk veel makkelijker en sneller even iets op te zoeken of 
aan iemand te laten zien. Deze twee aspecten worden als de belangrijkste meerwaarde van 
draadloze toegang tot internet thuis gezien. 

5.2.4 Interactieve televisie en de personal video recorder (PVR) 

De deelnemers kregen twee demonstraties. Casema presenteerde een aantal mogelijkheden van 
interactieve digitale televisie in combinatie met een settop-box. Daarnaast was er een demonstratie 
van de Tivo, een digitale videorecorder met een harde schijf. Door middel van deze presentaties 
werd een beeld gegeven van de mogelijkheden binnen het digitale omroepdomein. 

Binnen de groep van deelnemers hadden er vier een abonnement op digitale televisie. Dit komt 
neer op ongeveer 12%, hetgeen ver boven het landelijk gemiddelde ligt. Op zoek naar de meest 
aansprekende functionaliteit van digitale tv waren er twee groepen. De helft van de deelnemers 
vindt het grote aanbod en de mogelijkheid films te kunnen bestellen het meest aansprekend. De 
andere helft vindt het juist belangrijk dat je als kijker zelf het tijdstip van de programma's kan gaan 
bepalen. Slechts één deelnemer noemde de mogelijkheid te kunnen e-mailen en internetten op de tv 
als interessantste.  

Vervolgens werd van een aantal diensten aangegeven welk apparaat of medium het meest geschikt 
werd geacht, de tv of de pc (zie Figuur 5.9).  
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Figuur 5.9: voorkeur pc versus tv als geschikte user terminal per applicatie 
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Eigenlijk is er bij alle diensten een duidelijke voorkeur, alleen bij videofonie is er sprake van enige 
twijfel, hoewel de verhouding 70-30 toch wel duidelijk is. Het belang van de pc wordt zichtbaar, 
daar bij vijf van de acht genoemde diensten de pc duidelijk de voorkeur geniet. Dit beeld is 
vergelijkbaar met de resultaten in hoofdstuk 2. 

Welke diensten behorend bij digitale tv verhogen nu daadwerkelijk het gebruikersgenot? Bij deze 
vraag komen impliciet de twee eerder besproken aspecten weer naar boven, te weten een ruimere 
keuze en zelf meer invloed hebben op de programmering. De deelnemers noemen de mogelijkheid 
tot het maken van een gebruikersprofiel, waar de settop-box vervolgens intelligent mee kan 
omgaan. Ook de elektronische programmagids levert meerwaarde op, zeker wanneer deze 
gepersonaliseerd kan worden. Verwante opmerkingen waren: 'kijken wanneer ik tijd heb', 'nooit 
meer iets missen' en 'pauze functie tijdens live-uitzendingen'. 

De belangrijkste reden waarom iemand een abonnement op digitale tv zou nemen, zijn min of meer 
dezelfde als bij bovenstaande vraag. Films bestellen, kijken wanneer je wilt, een voorkeursprofiel 
opstellen , het kunnen zoeken op onderwerp, titel, acteur en een ruime keuze zouden de 
belangrijkste redenen vormen. 

De ideale televisieavond van de deelnemers omvat alle eerder genoemde mogelijkheden en 
diensten. Daarbij valt op dat de kijker toch wel degelijk mederegisseur wil zijn van die avond. Dit 
blijkt onder meer uit de volgende opmerkingen: zelf je tv-avond samenstellen, geen reclame, ik kan 
vragen stellen en opmerkingen maken in een actualiteitenprogramma, echt meedoen met een 
programma als het Lagerhuis en everything on demand.  

5.2.5 Afsluitende vragen en brainstorm over breedband 

Op de vraag welke toepassingen die gedurende de dag - in welke vorm dan ook - voorbij zijn 
gekomen, de deelnemers zelf denken te gaan gebruiken de komende twee jaar, worden bijna al die 
toepassingen genoemd. De meest voorkomende items zijn: 'de Tivo', 'draadloos internet voor m'n 
laptop', 'video-on-demand', 'een ADSL / kabel aansluiting', 'breedband of nog beter FTTH (fibre to 
the home)'. Het lijkt erop dat degenen die nog geen breedband hebben dat nu in ieder geval willen 
nemen. Degenen die al breedband hebben willen een nog snellere internetverbinding. 

Op de vraag in hoeverre breedband een bijdrage kan leveren aan grotere interactie binnen lokale 
gemeenschappen reageren de deelnemers lauw. De discussie gaat vooral over de vraag of internet 
daarbij een rol speelt. Smalband of breedband doet er dan niet toe, volgens velen. Overigens zijn de 
meesten van mening dat er niet een specifieke rol voor internet is weggelegd voor de contacten 
tussen burgers in een bepaalde stad of wijk. Internet is wel van belang waar het gaat om de 
contacten tussen burger en de lokale overheid. 

Er was overeenstemming over de maatschappelijk meest gewenste breedbandtoepassingen. Er is 
een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Denk hierbij aan: publieke informatie van de 
overheid, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen, overzichtelijk gerangschikt op internet. Of 
algemener gezegd: openbaarheid van bestuur. Daarnaast: 'verdere democratisering, doordat mensen 
makkelijker bij de juiste informatie kunnen komen en zodoende een betere mening kunnen vormen 
en deze dus ook kunnen en willen laten horen'. Een ander item, maar wel met een relatie tot de 
overheid, is: 'laagdrempelige gratis internetmogelijkheden voor iedereen toegankelijk, bijvoorbeeld 
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in scholen om kloof te verkleinen'. Of nog verdergaand: 'het is van maatschappelijk belang dat 
iedere Nederlander breedband internettoegang krijgt, gestimuleerd door de overheid'. 

5.2.6 Videofonie; de Eye Catcher 

De Eye Catcher is een apparaat dat het mogelijk maakt om oogcontact tijdens videofonie te 
hebben. Over het algemeen vond men beeld bij communicatie een duidelijke meerwaarde hebben. 
Veel geïnterviewden zijn het erover eens dat er met beeld meer duidelijk gemaakt kan worden aan 
een andere persoon, dan bij communicatie zonder beeld. Het duidelijk naar voren komen van 
gezichtsuitdrukkingen, body language, emotie en non-verbale communicatie zijn in dit verband vaak 
genoemd. Ook denkt men aan het laten zien van documenten en het inzetten van het systeem voor 
presentatiedoeleinden. 

Enkele geïnterviewden geven aan dat ook de mogelijkheid moet bestaan om de Eye Catcher uit te 
zetten, of op zijn minst de opname. De geïnterviewden willen namelijk niet door iedereen in hun 
ochtendjas of 'huiskloffie' worden gezien. 

De omschakeling van traditionele videofonie naar de Eye Catcher wordt door bijna alle 
geïnterviewden onmiddellijk opgemerkt. De uitspraak 'ik kan je nu recht in je ogen kijken' en 'dit is 
veel beter' zijn hierbij veel gehoorde reacties. 

De toepassingen in de privé-sfeer worden over het algemeen als eerste genoemd. Een aantal 
opvallende toepassingen in de zakelijke sfeer die werden genoemd zijn monitoring (in de 
gezondheidszorg en het gevangeniswezen), dienstverlening in hotels en de seksindustrie.  

5.3 Conclusies 

Het doel van de Breedband Gebruikersdagen was inzicht krijgen in de (latente) behoeften van 
internetgebruikers m.b.t. breedbandinternet. Er blijkt op verschillende punten behoefte te zijn aan 
breedbandverbinding en -content. 

Er blijkt behoefte te bestaan aan openbaarheid van allerlei gegevens Lang niet iedereen gebruikt 
internet om contact te onderhouden of informatie te verkrijgen binnen een stad, gemeente of wijk. 
Wel wordt uitgesproken dat er openheid zou moeten zijn. 

Ook op het gebied van e-learning blijkt interesse te zijn. De helft van de deelnemers doet al aan 
enige vorm van online leren. Van degenen die (nog) niet aan online leren deden, zegt 88% dat wel 
te willen. Er is dus wel behoefte aan e-learning. Over de rol die breedband kan spelen in het 
onderwijs is veel discussie. De discussie gaat met name over de positieve en negatieve kanten van 
internet in relatie tot kinderen en leren. Dat de mogelijkheden voor online onderwijs toenemen met 
de inzet van breedband is duidelijk. 

Openbaarheid en toegankelijkheid van informatie en e-learing zijn onderdelen die vaak als 
maatschappelijk nut worden beschouwd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de respondenten bij 
deze onderdelen eerder wenselijk dan feitelijk hebben geantwoord waardoor er een enigszins 
vertekend beeld kan ontstaan. 

De getoonde draadloze internettoegang vond bijna driekwart van de deelnemers een zinnige 
toepassing. Het grootste deel is echter slechts bereid een kwart van de marktwaarde te betalen: 
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minder dan Dfl. 400 voor eenmalige aanschaf. Slechts een kwart van de respondenten zegt de 
aanschaf van een draadloos systeem te overwegen. Als belangrijkste meerwaarde van een draadloos 
netwerk in huis, in combinatie met een breedband internetaansluiting, ziet men het wegvallen of 
verlagen van een drempel. Het wordt mogelijk veel makkelijker en sneller even iets op te zoeken of 
iets aan iemand te laten zien. Daarnaast gaf ruim driekwart van de deelnemers aan behoefte te 
hebben aan de mogelijkheid met meerdere personen tegelijk te kunnen internetten. Er bestaat dus 
wel een behoefte, maar deze is niet zo groot dat men er veel voor wil betalen. 

De rol van televisie en de manier waarop er naar het medium gekeken wordt, zal volgens de 
deelnemers de komende jaren wel gaan veranderen. Er lijkt wel degelijk behoefte te zijn aan meer 
interactie. Het gaat dan met name om het zelf kunnen samenstellen van het aanbod. De helft ziet 
dan ook een groter aanbod van kanalen en doelgroepzenders als het meest positieve aan digitale 
televisie. De andere helft heeft vooral behoefte aan het zelf kunnen bepalen van het tijdstip waarop 
er naar iets gekeken wordt. De ideale televisieavond ontstaat wanneer de kijker de regie heeft over 
zowel de inhoud als het tijdstip van uitzending. 

Uit de interviews die de onderzoekers gedurende de Breedband Gebruikersdagen hebben 
afgenomen met behulp van de Eye Catcher, kan worden afgeleid dat de meeste geïnterviewden erg 
tevreden zijn over de mogelijkheden van de Eye Catcher, zowel privé als op zakelijk gebied. 

Gevraagd naar wat de deelnemers de komende jaren denken te gaan doen met breedband, blijkt dat 
degenen die nog geen breedband hebben dat nu in ieder geval willen nemen. Degenen die al wel 
breedband hebben willen een nog snellere internetverbinding. 

Naast het feit dat er behoeftes van internetgebruikers naar voren zijn gekomen en de aspecten die 
zij beschouwen als meerwaarde van de verschillende toepassingen, worden ook enkele bevindingen 
uit de online enquête bevestigd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de redenen die worden genoemd 
om breedbandinternet thuis aan te schaffen. De belangrijkste redenen voor de deelnemers om een 
breedbandverbinding thuis te nemen zijn de snelheid, een vast bedrag per maand en het always on 
zijn. 

En ook hier is, net als binnen de online enquête, de keuze tussen tv of pc in de meeste gevallen 
duidelijk. Dit betekent dat televisie en de pc - al dan niet in combinatie met internet -
complementair aan elkaar zijn en vooralsnog geen substituten. 

Ook het beeld dat we zagen in de online enquête m.b.t. de plaats in huis waar computers staan, 
wordt bevestigd. Bijna iedereen heeft de internetaansluiting in de studeerkamer. Het meest 
opvallend binnen deze onderzoekslijn is echter dat bijna alle deelnemers een aansluiting in de 
huiskamer zouden willen. Daarmee is de huiskamer even populair als de studeerkamer geworden. 
Overigens is er op dit moment al bij bijna de helft van de deelnemers een internetaansluiting in de 
huiskamer aanwezig. Dit is een signaal dat internet de komende tijd steeds verder de huiskamer 
binnen zal treden. 
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6 Samenvatting en conclusies 


“Wie weet waar dit allemaal naar toe zal gaan!!!” 
deelnemer Breedband Gebruikersdag

6.1 Inleiding 

Het gebruik van internet voor privé-doeleinden heeft in ons land een duidelijke plaats verworven in 
het dagelijks leven. Activiteiten die gericht zijn op informatie vergaren, communicatie, 
entertainment en het doen van transacties (ICET) maken tegenwoordig een substantieel 
bestanddeel uit van onze tijdsbesteding. In het uitgevoerde dagboekonderzoek beslaan ICET-
activiteiten gemiddeld bijna 40% van de totaal bestede tijd van de deelnemers. 

De belangrijkste onderzoeksvraag van het hier gerapporteerde onderzoek luidt: 

In hoeverre verandert het gedrag van gebruikers in het dagelijks leven - in het bijzonder wanneer het gaat 
om activiteiten gericht op informatie, communicatie, entertainment en transacties (ICET) - naarmate zij 
thuis beschikken over snellere en meer breedbandige internetverbindingen? 

Het rapport beoogt de belangrijkste trends die zich hierbij aftekenen inzichtelijk te maken. 

In de navolgende paragrafen komen de resultaten uit de verschillende onderzoekslijnen - te weten 
de online enquête (Hoofdstuk 2), de ervaringen met breedbandinternet via glasvezel/ethernet
verbindingen van Twentse studenten en inwoners van het Zweedse Måttgränd (H3), het 
Dagboekonderzoek Zeeburg (Hoofdstuk 4) en de Breedband Gebruikersdagen (Hoofdstuk 5) - op 
een geïntegreerde wijze aan de orde. Paragraaf 6.2 geeft de belangrijkste uitkomsten uit de ICET-
analyse weer. Vervolgens zijn de belangrijkste overige bevindingen gebundeld in paragraaf 6.3. 
Daarbij besteden we allereerst aandacht aan de positieve en negatieve ervaringen met 
(breedband)internet en gaan we vervolgens in op het gebruik van specifieke toepassingen, 
waaronder teleleren, telewerken en de relatie tussen pc en digitale televisie. In paragraaf 6.4 sluiten 
we af met de conclusies uit dit onderzoek en staan we stil bij de belangrijkste leermomenten. 

6.2 Vergelijking van ICET-activiteiten 

Deze paragraaf geeft aan in welke mate het gebruik van internet bij breedbandgebruikers afwijkt ten 
opzichte van smalbandgebruikers als het gaat om informatie-, communicatie-, entertainment en 
transactietoepassingen (ICET). Per activiteit bespreken we de uitkomsten uit de online 
breedbandenquête (N=1.072), de uitkomsten uit de enquêtes in Twente (N=122) en Zweden 
(N=44) en het dagboekonderzoek (N=13). Waar relevant voegen we eveneens specifieke 
uitkomsten toe van de Breedband Gebruikersdagen (N= 34). Het merendeel van deze resultaten is 
verwerkt in paragraaf 6.3. 

Voorafgaand aan de ICET-resultaten, vatten we kort de internetvaardigheden samen en de 
belangrijkste verschillen in tijdsbesteding tussen de verschillende gebruikersgroepen. 
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6.2.1 Vaardigheden en tijdsbesteding 

Vaardigheden 

De vaardigheden van de respondenten, onderverdeeld in breedbandgebruikers en 
smalbandgebruikers, blijken slechts in beperkte mate te verschillen en liggen op een relatief hoog 
niveau (gemiddeld rapportcijfer 8). Opvallend is dat de groep modemgebruikers in het onderzoek 
qua vaardigheden gelijk opgaat met de groep breedbandgebruikers. ISDN-gebruikers lopen in veel 
gevallen zelfs voorop. De overall indruk ontstaat dat de ISDN-gebruikers uit de enquête zeer 
geschikte breedbandkandidaten zijn. De hoge mate van vaardigheid bij de smalbandgebruikers valt 
deels te verklaren uit het feit dat zij zich vrijwillig voor de enquête hebben gemeld. Hierdoor is 
sprake van een zekere selectiviteit. Van de glasvezelgebruikers in Twente en Zweden is vooraf 
verondersteld dat zij voorop lopen in het gebruik van geavanceerde breedbandtechnologie. Een 
meting naar internetvaardigheden is onder deze twee groepen niet uitgevoerd. 

Tijdsbesteding 

Over het algemeen is men meestal vaker dan één maal per dag actief online. Bij kabel en ADSL geldt 
dit voor circa 80% van de respondenten, bij ISDN en modem voor respectievelijk 60% en 40%. 
Van de Twentse glasvezelgebruikers is 95% dagelijks online, van de Zweedse inwoners van 
Måttgränd  70%. Gedurende de week is men in de ochtenden veelal niet online. 's Avonds tussen 
20.00 en 22.00 uur gaan de meeste mensen online. In de weekeinden is het online zijn gelijkmatiger 
over de dag verdeeld. De middagen (tussen 12.00 en 15.00 uur) zijn hier iets drukker dan de 
avonden. Internetgebruik voor privé-doeleinden duurt bij breedbandgebruikers beduidend langer. 
De breedbandgebruikers geven in de enquête aan beduidend langer te surfen sinds zij beschikken 
over een breedbandaansluiting. 

Hierna komen voor de ICET-activiteiten de belangrijkste verschillen in internetgebruik tussen 
smalband- en breedbandgebruikers aan bod.  

6.2.2 Informatie 

Online breedbandenquête 

Breedbandgebruikers maken gebruik van de verrijkende mogelijkheden die breedband hen biedt bij 
het vergaren van informatie. Er worden meer en grotere bestanden gedownload (bijvoorbeeld 
streaming media) vergeleken met smalbandgebruikers. Informatie wordt ook vaker via portals 
gezocht. Deze toepassingen worden meerdere malen per week thuis gebruikt.  

UT en Zweden 

Voor hun informatievoorziening maken de studenten van de Universiteit Twente in gelijke mate als 
de breedbandgebruikers uit de online enquête gebruik van zoekmachines, naslagwerken en hun 
eigen site, maar zij maken meer gebruik van nieuwsgroepen. Voor het overige maken zij minder 
gebruik van de informatiemogelijkheden dan de breedbandgebruikers uit de online 
breedbandenquête. Dit beeld zien we ook terug bij de gebruikers in Zweden, die slechts in gelijke 
mate gebruik maken van zoekmachines en nieuwsbrieven. 
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Dagboekonderzoek 

Het zoeken van informatie vindt minder frequent plaats dan communiceren, maar duurt per keer 
wel langer. Hier heeft breedband wellicht invloed. Door snellere verbindingen kan informatie 
sneller worden gepresenteerd. Een voordeel dat breedband hier te bieden heeft is dat de gevonden 
informatie mooier en sneller kan worden gepresenteerd. Het gevolg daarvan kan tweeledig zijn: 
enerzijds is het mogelijk dat men in dezelfde tijd meer informatie onder ogen krijgt (waardoor 
uiteindelijk de kwaliteit verbetert) of het is mogelijk dat men sneller klaar is met het beantwoorden 
van informatievragen, waardoor tijd overblijft voor andere zaken. Wel moet worden vermeld dat 
het zoeken als zodanig niet wordt verbeterd door breedbandtechnologie. Informatie die verstopt zit 
in een uithoek van het internet wordt ook met breedband niet gevonden. 

Breedband Gebruikersdagen 

Tijdens de Breedband Gebruikersdagen in Media Plaza hebben deelnemers gereageerd op de 
getoonde informatietoepassingen uit het geografische informatiesysteem 'Atlas' van de Gemeente 
Amsterdam. De vraag werd gesteld welk type informatie men nu juist wel en niet zou gaan 
opvragen via een dergelijk systeem. De meest populaire informatie items waren 
bestemmingsplannen en bouw- en vergunningaanvragen. Daarnaast had men behoefte aan allerlei 
buurtgerelateerde informatie alsmede informatie over wegwerkzaamheden. 

Lang niet iedereen gebruikt internet om informatie te verkrijgen over de eigen stad, gemeente of 
wijk. Er werden daarentegen talloze voorbeelden genoemd van maatschappelijk gewenste toepassingen 
die een stad of gemeente haar burgers via internet zou moeten aanbieden. Bovendien waren de 
respondenten het hier over één ding zeer eens: openbaarheid van informatie. Dit betekent: alle 
publieke stukken opvraagbaar maken; persoonlijke informatie kunnen inzien in een afgeschermde 
omgeving en digitale faciliteiten bieden voor inspraakprocedures en stemmen. Vlak daarna komen 
toepassingen als het eenvoudig bestellen van paspoorten en dergelijke, het beschikbaar stellen van 
kadastrale informatie en het stellen van vragen aan gemeentelijke officials. 

Hoewel lang niet alle informatietoepassingen een breedbandverbinding vergen, blijken 
internetgebruikers substantieel meer informatie te verzamelen (vooral te downloaden) naarmate 
men de beschikking heeft over een snellere, meer breedbandige verbinding. 

6.2.3 Communicatie “Zodra ik ADSL heb ga ik Messenger of ICQ installeren en 
gebruiken. Vind ik nu veel te veel gedoe met inbellen” 

Online breedbandenquête deelnemer Breedband Gebruikersdag 

E-mail vormt veruit de belangrijkste communicatietoepassing via internet voor privédoeleinden, 
gevolgd door de messenger service. 90% van de respondenten gebruikt e-mail één of meerdere 
malen per dag. 32% van de smalbandgebruikers en 49% breedbandgebruikers geeft aan één of meer 
keer per dag gebruik te maken van een messenger service. 

UT en Zweden 

De Zweden uit Måttgränd maken in vergelijking met de breedbandgebruikers uit de online enquête 
minder gebruik van communicatiediensten. Het gebruikspatroon van de Zweden uit Måttgränd 
komt praktisch overeen met het gebruikspatroon van de smalbandgebruikers uit de online 
breedbandenquête. De Twentse studenten communiceren daarentegen een stuk meer dan de 
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breedbandgebruikers uit de online enquête; de messenger en de nieuwsgroep zijn favoriet. Zij 
gebruiken vooral deze service meerdere keren per dag.  

Een heel duidelijk verschil tussen kabel- en ADSL-gebruikers enerzijds en glasvezelgebruikers 
anderzijds is de mate waarin het communiceren met mensen uit de directe omgeving centraal staat. 
Een veel groter aandeel van de glasvezelgebruikers in Twente maakt gebruik van het internet om 
contacten te onderhouden met mensen uit hun omgeving. Meest waarschijnlijk is het feit dat 
respondenten uit Twente ook fysiek in elkaars nabijheid verkeren en feitelijk al een daadwerkelijke 
gemeenschap vormen, van invloed op de communicatiebehoefte - veel meer dan bij de gemiddelde 
breedbandgebruiker uit de online breedbandenquête. 

Dagboekonderzoek 

Uit het dagboekonderzoek blijkt dat communicatie frequenter plaats heeft dan andere ICET-
activiteiten, maar per keer niet lang duurt. Het is niet te verwachten dat de behoefte bestaat dat 
communicatie nog sneller kan verlopen dan nu al het geval is. Breedband zal er waarschijnlijk niet 
voor zorgen dat er langer gecommuniceerd gaat worden. Wel wordt aangegeven in de interviews 
dat er mogelijk vaker gecommuniceerd wordt via de computer wanneer dat via een 
breedbandverbinding gaat. Hierbij lijkt het always on aspect doorslaggevend. Wanneer men niet 
meer de computer hoeft op te starten voordat men kan communiceren, zal de drempel lager komen 
te liggen. In dit opzicht kan breedband dus invloed hebben op het communicatiegedrag. 

Aan de andere kant hebben zich de afgelopen jaren allerlei nieuwe communicatievormen 
afgetekend. Mobiele telefonie, e-mail en ICQ zijn voorbeelden van communicatiemogelijkheden op 
basis van nieuwe technologie. Deze nieuwe technologieën bieden op verschillende manieren 
vrijheid van tijd en/of plaats. Vooralsnog zijn het echter wel voorbeelden van smalbandige 
toepassingen. Het blijft de vraag of dat het gevolg is van de beperkingen van de technologie of de 
aard van de (communicatie)taak. 

6.2.4 Entertainment 

Online breedbandenquête 

Bij entertainmentactiviteiten zien we de grootste verschillen in toepassingen en frequentie van 
gebruik tussen smalband- en breedbandgebruikers. Bijna 60% van de breedbandgebruikers 
downloadt filmbeelden wekelijks tot meerdere malen per dag. Bij smalbandgebruikers ligt dit 
percentage op ongeveer 45%. Het betreft hier een breed scala aan videotoepassingen variërend van 
korte fragmenten tot complete bioscoopfilms. Films kijken via internet (streaming video) doen 
breedbandgebruikers ruim twee maal zo vaak als smalbandgebruikers. Daarnaast is het zogenaamde 
'funsurfen' zeer populair onder breedbandgebruikers. 

Ook bij online muziek luisteren (streaming audio) is het verschil tussen smalband- en 
breedbandgebruikers groot. Breedbandgebruikers doen dit vooral dagelijks tot wekelijks, terwijl 
smalbandgebruikers dit eerder maandelijks tot nooit doen. Van de breedbandgebruikers luistert 
68% wekelijks tot meerdere keren per dag muziek via internet, terwijl dit slechts voor 36% van de 
smalbandgebruikers geldt. Foto's downloaden en versturen is zowel bij smalband- als 
breedbandgebruikers populair. Hoewel de ergernissen over de snelheid bij smalbandgebruikers 
groter blijken te zijn dan bij breedbandgebruikers, weerhoudt dit de eerst genoemde groep er niet 
van regelmatig foto's te versturen of te downloaden. 
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Bij nadere beschouwing zijn het de kabel- en ADSL-gebruikers uit de online breedbandenquête die 
alle gemeten toepassingen het meest benutten. Bijna de helft van de breedbandgebruikers zijn meer 
films gaan kijken en naar muziek gaan luisteren via het internet sinds zij breedbandinternet hebben. 

UT en Zweden 

De respondenten uit Twente en Zweden bevestigen de hiervoor genoemde trend ten dele. Wat 
betreft films downloaden, kijken en verzenden, volgen de Twentse studenten het gedrag van de 
kabel- en ADSL-gebruikers. Dit geldt ook voor het downloaden van muziek en gaming. De door 
sommige verwachte grote verschillen tussen breedbandgebruikers via kabel en ADSL enerzijds,  en 
glasvezelgebruikers anderzijds - ten gunste van de laatsten - blijven in dit onderzoek uit. Opgemerkt 
dient te worden dat hier geen nader onderscheid is gemaakt naar de omvang van de filmbestanden 
(Mb). Het is aannemelijk dat de glasvezelgebruikers vaker complete bioscoopfilms downloaden dan 
gebruikers met minder snelle verbindingen. In Zweden hebben respondenten ook gewezen op het 
feit dat Amerikaanse televisieseries in toenemende mate van internet werden gedownload, voordat 
deze via de Zweedse televisie werden uitgezonden. De ondervraagde gebruikers in zowel Twente 
als Zweden downloaden en versturen minder vaak foto's dan de smalband- en de 
breedbandgebruikers uit de online enquête. Een duidelijke verklaring voor dit verschil valt moeilijk 
te geven. 

Dagboekonderzoek 

Hoewel entertainment als activiteit minder frequent voorkomt dan de andere ICET-activiteiten, is 
het tijdsbeslag ervan het grootst. Vanuit een gebruikersperspectief kan worden geconcludeerd dat 
de extra toepassingsmogelijkheden voor breedband vooral te vinden zijn in de entertainment hoek. 
Zowel voor traditionele media (radio en televisie) als voor nieuwe media (bestanden downloaden en 
versturen) verruimt breedband het entertainmentaanbod. 

“Boodschappen doen is ook wel leuk. Soms kan dat door breedband natuurlijk sneller. 
6.2.5 Transacties 

Maar normaal ga ik liever naar AH. Ik zal niet meer via internet gaan kopen.

Online breedbandenquête Hoewel, bij de Wehkamp gaat er toch snel wat extra's in het mandje”


deelnemer Breedband Gebruikersdag

Het accent bij transactietoepassingen ligt duidelijk bij online bankieren. Smalband- en 
breedbandgebruikers doen dit min of meer in gelijke mate. In mindere mate worden er nog online 
inkopen gedaan, reserveringen gemaakt en betalingen met creditcard verricht. 

UT en Zweden 

Op transactiegebied ontlopen de gebruikersgroepen elkaar nauwelijks. Wel voeren de Zweden 
relatief meer reserveringen uit via internet dan de overige gebruikers. 

Dagboekonderzoek 

Uit het dagboekonderzoek blijkt dat het verrichten van transacties relatief weinig voor komt, maar 
dat deze bezigheid vaak wel lang duurt. De grote tijdsbesteding betreft dan met name het winkelen 
dat er aan vooraf gaat. Dit patroon zou door breedband mogelijk anders kunnen worden. Wellicht 
dat bepaalde boodschappen vaker online besteld zullen worden, waardoor winkelen minder tijd 
vergt. Echter, of de huidige vorm van boodschappen doen vervangen zal worden door het online 
bestellen van producten, hangt met name af van de sociale component van het boodschappen 
doen. Gezocht moet worden naar manieren waarop breedbandige communicatie invulling kan 

Dialogic innovatie & interactie 93 



geven aan die sociale component van boodschappen doen. Op dit moment biedt de technologie 
nog te weinig mogelijkheden om de sociale aspecten van het boodschappen doen te evenaren. 
Breedband zou hier echter verandering in kunnen brengen. 

6.3 Overige uitkomsten samengevat 

In deze paragraaf geven we een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit de verschillende 
onderzoekslijnen die niet specifiek zijn onder te brengen in het ICET-model. Allereerst bespreken 
we de specifieke ervaringen met het gebruik van internet via diverse netwerkverbindingen. 

Wat ervaren breedbandgebruikers als positief sinds zij beschikken over een breedbandverbinding en 
wat zijn de grootste ergernissen? Daarna presenteren we de belangrijkste bevindingen bij het 
gebruik van specifieke toepassingen. Het gaat achtereenvolgens om: 
- Teleleren; 
- Telewerken; 
- Digitale televisie; 
- Draadloos breedbandinternet; 
- Videofonie; 
- Activiteiten binnen lokale gemeenschappen. 

6.3.1 Positieve en negatieve ervaringen 

Positieve bijdragen van internet 

Wanneer breedbandgebruikers wordt gevraagd de voordelen te benoemen die zij ervaren met 
breedbandinternet, noemen zij met name de mogelijkheden om langer te kunnen surfen en het 
beter kunnen verzamelen van grote bestanden. Het verspreiden van grote bestanden, het 
gemakkelijker doen van online aankopen, het frequenter deelnemen aan nieuwsgroepen en het 
gebruik voor teleleren worden veel minder als voordelen ervaren. 

Breedbandgebruikers uit de online enquête, evenals de glasvezelgebruikers uit Twente en 
Måttgränd, zien het verzamelen van informatie als belangrijkste positieve bijdrage van internet thuis. 
Door zowel de Zweedse als Twentse glasvezelgebruikers wordt en ontspanning en het 
onderhouden van contacten met buren en kennissen vaker genoemd dan door de 
breedbandgebruikers uit de online enquête. Breedbandgebruikers benadrukken iets meer het belang 
van bankieren/beleggen en het verspreiden van informatie dan de smalbandgebruikers. 

Belangrijkste voordelen die gebruikers ervaren sinds zij over breedbandinternet beschikken 

De kabel- en ADSL-gebruikers surfen evenals de glasvezelgebruikers uit Twente en Zweden langer 
sinds zij de beschikking hebben over een breedbandaansluiting. De Twentse studenten zeggen dat 
zij voornamelijk meer grote bestanden (muziek, films e.d.) zijn gaan verzamelen. Ook het 
verspreiden van grote bestanden is onder deze groep erg populair. Dit laatste aspect komt minder 
duidelijk naar voren bij de Zweedse glasvezelgebruikers. Daarentegen wijzen de Zweden weer op 
het voordeel van breedbandinternet bij teleleren.  
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“Een ADSL-abonnement kost momenteel nog meer dan duizend gulden 
per jaar. Daar koop ik een mooie fiets voor waar ik tien jaar mee doe” 

Kosten besparing deelnemer Breedband Gebruikersdag 

Aan de smalbandgebruikers is gevraagd welke kosten zij denken te verminderen wanneer zij 
overstappen op breedband. Aan de breedbandgebruikers is gevraagd welke kosten zij daadwerkelijk 
hebben zien afnemen. De verwachte en de gerealiseerde kostenvermindering ontlopen elkaar 
weinig. Opvallend is de verwachte daling in communicatiekosten - 69% van de smalbandgebruikers 
- die in de praktijk slechts door 34% van de breedbandgebruikers genoemd wordt. Ook op films 
(van videohuur naar downloads) wordt in werkelijkheid (11% breedbandgebruikers) minder 
bezuinigd dan verwacht (16% smalbandgebruikers). Software wordt daarentegen wel iets meer 
gedownload (breedband 34%, smalband 28%) waardoor de aanschafkosten lager worden. 

De glasvezelgebruikers uit Zweden en Twente hebben over het algemeen meer bespaard dan de 
overige breedbandgebruikers. Vooral de UT-studenten zeggen veel meer bespaard te hebben. De 
grootste besparing ligt ook voor de glasvezelgebruikers in de communicatiesfeer (zoals 
telefoonkosten). Ook de kosten van het downloaden van muziek, films en software nemen volgens 
de studenten af. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de interesse van de studenten vooral naar deze 
gebieden uitgaat. Maar ook de Zweedse glasvezelgebruikers zeggen vaker op het gebied van films 
en muziek te hebben bespaard dan de overige breedbandgebruikers.  

Ergernissen 

Bij de overgang van smalband naar breedband verschuiven de ergernissen van gebruikers van 
snelheid en kosten naar spam, ongewenste informatieovervloed en het surfgedrag van andere 
huisgenoten. Deze trend wordt versterkt wanneer gebruikers beschikken over zeer snelle 
verbindingen via glasvezel. 

ISDN gebruikers lijken ideale breedbandkandidaten: zij zijn zeer vaardig (zie paragraaf 6.2) in hun 
internetgebruik, maken al veel gebruik van internettoepassingen die zich bij uitstek lenen voor 
breedbandige verbindingen en zien de ISDN-snelheid (84%) en bijkomende kosten (57%) als 
grootste ergernis. Kabelgebruikers klagen meer over snelheid dan ADSL-gebruikers, hetzelfde geldt 
voor storingen. 

Vanzelfsprekend zijn er bij de glasvezelgebruikers uit Twente en Måttgränd, net als bij de overige 
internetgebruikers, ook ergernissen. De ergernissen met betrekking tot snelheid en kosten, die bij 
kabel- en ADSL-gebruikers nogal eens genoemd worden, zien we bij de Twentse studenten en de 
Zweden uit Måttgränd vrijwel niet terug. Dat de kosten voor de studenten geen probleem vormen, 
is voor een groot deel te verklaren uit het feit dat hun glasvezelverbinding gesubsidieerd wordt door 
de universiteit. Daarvoor in de plaats komen bij de studenten en Zweden ergernissen zoals 
information overload en ergernissen met betrekking tot het surfgedrag van zichzelf en/of 
huisgenoten. Verder ondervinden de Twentse studenten veel hinder van spam. De Zweedse 
glasvezelgebruikers uit Måttgränd hebben hier juist minder last van dan de overige gebruikers. 
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6.3.2 Gebruik van specifieke toepassingen 

Telewerken  

In de huishoudens van alle gebruikersgroepen wordt vrij veel gebruik gemaakt van het internet voor 
telewerken. Van de ISDN-gebruikers en de modemgebruikers maken respectievelijk 42% en 40% 
gebruik van het internet voor telewerken. ADSL-gebruikers doen dit iets minder (32%) en van de 
kabelgebruikers gebruikt 24% het internet voor telewerken. De smalbandgebruikers in ons 
onderzoek maken dus vaker gebruik van internet voor telewerken dan de breedbandgebruikers. 
Breedband blijkt geen voorwaarde te zijn om te gaan telewerken. Bovendien geven 
smalbandgebruikers aan dat extra mogelijkheden voor telewerken voor hen geen reden is om 
breedband aan te schaffen. 

Teleleren 

Bij de beantwoording van vragen over online leren via breedbandinternet lopen perceptie en 
feitelijk gebruik sterk uiteen. Respondenten lijken in dit onderzoek meerdere malen sociaal 
wenselijke antwoorden te geven op vragen over het maatschappelijke of persoonlijke nut van 
specifieke applicaties. Dit blijkt uit het feit dat gebruikers veelal andere toepassingen gebruiken dan 
de toepassingen die zij naar eigen zeggen wenselijk of nuttig vinden. Dit komt het meest duidelijk 
naar voren daar waar het gaat om de behoefte aan onderwijstoepassingen. Het kunnen volgen van 
colleges of cursussen op afstand via een breedbandverbinding wordt door vrijwel alle gebruikers 
aangemerkt als meest nuttig. 

Toch geeft gemiddeld slechts 10% van de respondenten uit de online enquête aan daadwerkelijk 
gebruik te maken van teleleren via internet. Ook onder Twentse studenten die de enquête hebben 
ingevuld is teleleren nauwelijks populair. Dit kan deels verklaard worden uit de fysieke nabijheid 
van de campus tot de onderwijsinstellingen. Daarentegen blijken Twentse studenten hun 
breedbandige internetverbinding wel intensief te gebruiken om te communiceren met docenten en 
medestudenten. Ook het opvragen van informatie over studievakken en tentamens gebeurt met 
grote regelmaat. 

Uitzondering hierop is de Zweedse gemeenschap in Måttgränd waar teleleren als een van de 
"grootste voordelen wordt gezien sinds men breedband heeft". Teleleren is door meer dan 75% van 
de Zweedse respondenten genoemd. Dit kan deels verklaard worden uit de geografische 
karakteristieken van het land, waardoor er aan afstandsleren traditioneel meer behoefte is. Verder 
kan ook het Zweedse onderwijsbeleid positief hebben bijgedragen aan een grotere belangstelling 
voor teleleren. Tot slot leent internetgebruik via een 100 Mbps netwerk zich onmiskenbaar beter 
voor het volgen van online-colleges met streaming video en bewegende presentatiesheets dan via 
minder breedbandige verbindingen. 

In Nederland moet online leren nog aanslaan. Er lijkt in ieder geval wel interesse voor te bestaan. 
De vraag is vooral of mensen er ook daadwerkelijk tijd voor willen vrijmaken en of men het ook 
daadwerkelijk wil gaan doen. Teleleren vormt echter geen concrete reden voor aanschaf van een 
breedbandverbinding.  
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De relatie tussen tv en pc 

Het aanbod van 'typische' breedbandcontent (film- en beeldmateriaal) via de computer moet nog 
opboksen tegen wat gebruikers gewend zijn om via de televisie te volgen. Films, nieuws en live 
events volgt men liever op een televisie dan op een pc. Een computer wordt geprefereerd voor het 
volgen van een cursus, e-mail, beeldtelefonie, bankieren en winkelen. Een en ander lijkt logisch, 
aangezien de computer en internet zich in veel huishoudens ook nog een plek moeten veroveren in 
de woonkamer. Een opvallend resultaat uit deze studie is dat vrijwel alle respondenten min of meer 
gelijke voorkeuren hebben wat betreft de verhouding televisie en pc. De gebruikers zien de pc en de 
televisie in termen van functionaliteit niet als substituut maar vooral als complementair. Wat betreft 
tijdsbesteding is de pc een duidelijke concurrent voor de televisie. 70% van de respondenten zegt 
minder televisie te kijken vanwege internetgebruik! 

Digitale televisie 

De rol van televisie en de manier waarop er naar het medium gekeken wordt, zal volgens de 
deelnemers van de Breedband Gebruikersdagen de komende jaren wel gaan veranderen. Er lijkt wel 
degelijk behoefte te zijn aan meer interactie. Het gaat dan met name om het zelf kunnen 
samenstellen van het aanbod. De ene helft van de deelnemers ziet dan ook een groter aanbod van 
kanalen en doelgroepzenders als het meest positieve aan digitale televisie. De andere helft 
deelnemers heeft vooral behoefte aan het zelf kunnen bepalen van het tijdstip waarop er naar iets 
gekeken wordt. De ideale televisieavond ontstaat wanneer de kijker de regie heeft over zowel de 
inhoud als het tijdstip van uitzending. Met name voor de nieuwe generatie digitale videorecorders 
zoals de TiVo, maar ook voor settop-boxen met interne opslagcapaciteit, bestaat duidelijk interesse. 
Feit is echter dat relatief weinig huishoudens in Nederland daadwerkelijk een abonnement op 
digitale televisie hebben genomen. Van de internetgebruikers uit de online breedbandenquête heeft 
gemiddeld iets meer dan 15% een settop-box in huis. Internetgebruikers via kabel maken het meest 
gebruik van abonnee-tv. 

Draadloos breedbandinternet in huis 

Tijdens de Breedband Gebruikersdagen is door KPN Telecom een demonstratie gegeven van een 
draadloze netwerkoplossing gecombineerd met een ADSL-internetaansluiting. Hoewel bijna 
driekwart van de deelnemers de getoonde draadloze internettoegang een zinnige toepassing vond, is 
het grootste deel bereid slechts een kwart van de huidige marktprijs te betalen, namelijk minder dan 
Dfl. 400 voor eenmalige aanschaf. Slechts een kwart van de respondenten zei de aanschaf van een 
draadloos systeem te overwegen. Als belangrijkste meerwaarde van een draadloos netwerk in huis, 
in combinatie met een breedband internetaansluiting, ziet men het wegvallen of verlagen van een 
drempel. Het wordt mogelijk veel makkelijker en sneller even iets op te zoeken of iets aan iemand 
te laten zien. Daarnaast gaf ruim driekwart van de deelnemers aan behoefte te hebben aan de 
mogelijkheid met meerdere personen tegelijk te kunnen internetten. Er bestaat dus wel een 
behoefte, maar deze is niet zo groot dat men er veel voor wil betalen. 

Videofonie 

Tijdens de Breedband Gebruikersdagen is een test uitgevoerd met videofonie (ook wel 
beeldtelefonie genoemd). Voor de test is gebruik gemaakt van de Eye Catcher van Ex'ovision, 
waarmee de gebruiker werkelijk oogcontact heeft tijdens het videofoniegesprek. Over het algemeen 
werd aan de combinatie van communicatie met beeld een duidelijke meerwaarde toegekend. Veel 
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geïnterviewden zijn het erover eens dat er met beeld meer duidelijk gemaakt kan worden aan een 
andere persoon, dan bij communicatie zonder beeld. Het duidelijk naar voren komen van 
gezichtsuitdrukkingen, body language, emotie en non-verbale communicatie zijn in dit verband vaak 
genoemd. Ook denkt men aan het laten zien van documenten en het inzetten van het systeem voor 
presentatiedoeleinden. 

De uitspraak 'ik kan je nu recht in je ogen kijken' en 'dit is veel beter' zijn hierbij veel gehoorde 
reacties. De toepassingen in de privé-sfeer worden over het algemeen als eerste genoemd. Een 
aantal opvallende toepassingen in de zakelijke sfeer die werden genoemd zijn monitoring (in de 
gezondheidszorg en het gevangeniswezen), dienstverlening in hotels en de seksindustrie. 

Lokale gemeenschappen 

Over het algemeen maken de verschillende gebruikersgroepen vrij weinig gebruik van 
mogelijkheden om informatie te zoeken over en contact te houden met de lokale gemeenschap. 
Veel vaker wordt internet gebruikt om informatie te zoeken over de directe leefomgeving. 
Breedbandgebruikers doen dat iets meer dan smalbandgebruikers. Het gaat hier met name om 
lokale overheidssites en mediasites. Het onderhouden van contacten met mensen in de directe 
leefomgeving wordt over het algemeen vaker niet dan wel gedaan. Het hebben van een snellere 
verbinding lijkt daar vooralsnog weinig tot geen invloed op te hebben. 

Op de vraag in hoeverre breedband een bijdrage kan leveren aan grotere interactie binnen lokale 
gemeenschappen reageren de deelnemers aan de Breedband Gebruikersdagen lauw. De discussie 
gaat vooral over de vraag of internet daarbij een rol speelt. Smalband of breedband doet er dan niet 
toe, volgens velen. Overigens zijn de meeste deelnemers van mening dat er niet een specifieke rol 
voor internet is weggelegd voor de contacten tussen burgers in een bepaalde stad of wijk. Internet is 
wel van belang waar het gaat om de contacten tussen burger en de lokale overheid. 

6.4 Conclusies 

Naarmate mensen beschikken over breedbandiger en snellere verbindingen zien we vooral dat 
mensen langer surfen en vaker grote bestanden - voornamelijk gericht op informatietoepassingen - 
downloaden. Daarnaast zien we breedbandgebruikers substantieel meer communiceren omdat zij 
always on zijn. Vooral de messenger services zijn populair onder de breedbandgebruikers. 
Ontspannnigs- en entertainment-activiteiten zoals het downloaden, luisteren, bekijken en 
verspreiden van muziek, foto's en films lenen zich bij uitstek voor breedband, hetgeen wordt 
bevestigd door gebruikers van breedbandinternet. Hoewel breedband op het gebied van 
entertainment de gebruiker vooral nieuwe mogelijkheden biedt die voorheen niet of nauwelijks 
mogelijk waren, blijkt breedbandinternet toch vooral een informatie- en communicatiemedium. 
Internet wordt thuis vooral 's avonds tijdens prime time gebruikt en is dus een geduchte 
concurrerende tijdsbesteding voor de televisie. 

Ogenschijnlijk lijken de verschillen in gebruiksfrequentie van entertainmenttoepassingen tussen 
modem/ISDN-gebruikers enerzijds en kabel/ADSL/glasvezel-gebruikers anderszijds niet zeer 
groot te zijn. Dit zegt wellicht meer over de 'geavanceerdheid' van de geënquêteerde 
smalbandgebruikers, dan over de werkelijke verschillen in gebruik tussen de gemiddelde 
(representatieve) smalbandgebruikers en de breedbandgebruikers. Dit vormt een belangrijk 
aandachtspunt voor eventueel vervolgonderzoek. Wel weten we van de breedbandgebruikers dat zij 
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complete bioscoopfilms en CD's downloaden van internet. Dit gebeurt nauwelijks bij gebruikers 
met een smalbandverbinding. 

In dit onderzoek treffen we geen direct verband aan tussen het type internetaansluiting waarover de 
gebruiker thuis beschikt en zijn of haar internetvaardigheden. ISDN-gebruikers hebben zich zelfs 
gekwalificeerd als 'zeer geschikte' breedbandkandidaten. 

Belangrijkste conclusies uit de online enquêtes samengevat 
-	 Breedbandgebruikers zijn beduidend langer en vaker online (vooral 's avonds) dan 

smalbandgebruikers; 
-	 Informatie zoeken wordt door alle respondenten (sb én bb) gezien als de meest positieve 

bijdrage van internet thuis; 
-	 Grootste voordelen zien breedbandgebruikers in langer surfen en sneller downloaden van film- 

en muziekbestanden; 
-	 Voor het vergaren van informatie gebruiken breedbandgebruikers meer downloads, streaming 

media en portals dan smalbandgebruikers; 
-	 Glasvezelgebruikers in Twente (studenten) zien eveneens voordeel in het verspreiden van grote 

bestanden;  
-	 Communicatie gebeurt vooral via e-mail (90% één of meer keer per dag); 
-	 ook messenger services zijn populair onder breedbandgebruikers (49% bb en 32% sb één of 

meer keer per dag); de Twentse studenten maken beduidend meer gebruik van messenger 
services; 

-	 60% van de breedbandgebruikers downloadt wekelijks tot meerdere malen per dag films voor 
entertainmentdoeleinden; 

-	 Bij transactietoepassingen gaat het vooral om telebankieren, alleen de Zweedse 
glasvezelgebruikers blijken tevens veel digitaal te reserveren; 

-	 Vooral ISDN-ers (circa 40%) doen aan telewerken (inbel-account werkgever); 
-	 Meest positieve ervaring: informatie verzamelen (circa 80% van alle respondenten); contacten 

onderhouden met familie en vrienden (circa 70% van alle respondenten); 
-	 Grootste ergernissen: snelheid en kosten (sb), spam en informatieovervloed (bb);  
-	 Reden voor mogelijke aanschaf van breedband (sb): snelheid, always on, lagere kosten; 
-	 Grootste belemmering voor mogelijke aanschaf van breedband (sb): duur (abonnement, 

installatie), kans op verslaving 
-	 pc en tv zijn vooral complementair; geen substituut voor toepassingen wel voor tijdsbesteding 

(70% respondenten kijkt minder tv door internetten); 
-	 Breedband lijkt vooralsnog geen echte driver voor lokale activiteiten; 
-	 Teleleren wordt wel genoemd als driver voor breedband, maar blijkt dat in de praktijk 

nauwelijks ook daadwerkelijk te zijn; 
-	 Funsurfen is populair onder breedbandgebruikers. 

sb= smalbandgebruiker, bb= breedbandgebruiker 

Dialogic innovatie & interactie 99 



Vooral het always on aspect leidt tot belangrijke gedragsveranderingen: de drempel om actief te zijn 
op internet neemt duidelijk af. Daarnaast neemt de bestede tijd op internet toe naar mate men 
beschikt over een snellere verbinding die always on is. Het gemak en comfort dat gebruikers 
genieten bij een breedbandige always on verbinding, lijken een belangrijker aspect dan de 
beschikbaarheid van specifieke 'breedbandtoepassingen'. 

Een relatief nieuw fenomeen dat gepaard gaat met internetten is het zogenaamde funsurfen, wat wel 
kan worden gezien als het 'nieuwe zappen'. Breedbandgebruikers blijken dit vaak te doen en geven 
ook aan dit als een belangrijk voordeel te beschouwen van breedbandinternet. 

Conclusies uit het dagboekonderzoek 

Uit de dagboeken komt naar voren dat de deelnemers bij het downloaden en bekijken van 
bestanden behoefte hebben aan meer snelheid en betere kwaliteit van beeld. Breedband kan hierin 
voorzien (de meeste deelnemers geven zelf ook aan dat breedband hier een oplossing kan 
betekenen). Ergernissen, doordat bestanden vastlopen, filmbeelden schokkerig en onscherp zijn en 
er lange wachttijden zijn, zullen zo minder worden of verdwijnen. Wellicht zullen de activiteiten 
zoals downloaden en het bekijken van filmbeelden, videoclips en MP3 muziekbestanden nog vaker 
worden ondernomen wanneer het sneller en beter gaat. Bij het versturen en plaatsen van bestanden 
is er vooral behoefte aan meer snelheid. Ook hier kan breedband een uitkomst bieden en ervoor 
zorgen dat ergernissen afnemen.  

Uit het commentaar van de deelnemers valt verder op te merken dat een always on verbinding 
invloed zal hebben op het computergebruik (bijvoorbeeld ook 's avonds e-mail checken, messenger 
of ICQ gaan gebruiken, bepaalde interessante site open laten staan). 

Over kosten worden vrijwel geen opmerkingen gemaakt. Het beperken van de telefoonkosten door 
de vaste kosten per periode die breedband biedt, wordt slechts door een enkeling genoemd (maar: 
wellicht hebben degenen die nog geen breedband hebben (aangevraagd) daar nog niet bij stil 
gestaan). 

E-mail wordt steeds meer gezien als basisbehoefte zoals de telefoon. Gebruikers verwachten dan 
ook steeds meer een kwaliteitsniveau van dienstverlening waarbij mensen deze toepassing 
probleemloos en comfortabel kunnen gebruiken. Gebruikers verwachten dat  e-mail op termijn het 
telefoonverkeer doet verminderen. Door chatten en het gebruik van messenger services ontstaan 
momenteel nieuwe vormen van communicatie die het feitelijk telefoonverkeer al doen afnemen 
(Måttgränd, Zweden). 
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Conclusie Breedband Gebruikersdagen 

De belangrijkste redenen voor de deelnemers om een breedbandverbinding thuis te nemen zijn de 
snelheid, een vast bedrag per maand en het always on zijn. De belangrijkste redenen die deelnemers 
aangaven waarom zij (nog) geen breedband internetverbinding hebben, zijn: 
- het ontbreken van toepassingen waarvoor breedband echt noodzakelijk wordt geacht; 
- er wordt gewacht op de aangevraagde aansluiting; 
- er voorlopig geen aansluiting mogelijk is, of  
- het wordt te duur gevonden. 

Het ontbreken van geschikte toepassingen wordt overigens niet door de enquête bevestigd. Daar 
ligt de belangrijkste negatieve reden bij de hoogte van de kosten. De drie populairste 
internettoepassingen van dit moment zijn: e-mail, informatie opzoeken op het www en het 
gebruik van de Hotmail messenger en chatten. 

Opvallend is  dat bijna alle deelnemers een aansluiting in de huiskamer zouden willen. Daarmee is 
de huiskamer even populair als de studeerkamer geworden. Overigens heeft bijna de helft van de 
deelnemers al de beschikking over een internetaansluiting in de huiskamer. Kortom, een belangrijk 
signaal dat de pc of laptop in de nabije toekomst steeds vaker in de huiskamer te vinden zal zijn. 

Veranderingen van ICET-gebruik door beschikbaarheid van breedbandinternet 

Kunnen we gedragsveranderingen waarnemen bij internetgebruikers naarmate de internettoegang 
breedbandiger is? Feitelijk dient hiervoor een longitudinaal onderzoek te worden opgezet waarbij 
we trendanalyses in de tijd per gebruikersgroep kunnen maken. Wegens het ontbreken van 
historische datareeksen, hebben we in dit onderzoek gebruik gemaakt van een comparatief statische 
analyse. Het onderliggende onderzoek is daarom te zien als een nulmeeting. De volgende tabel geeft 
een weergave van die toepassingen die door breedbandgebruikers vaker worden gebruik dan door 
smalbandgebruikers. De toepassingen zijn per ICET-activiteit uitgesplitst en verder onderverdeeld 
naar breedband gebruikersgroep.  

Tabel 6.1: toegenomen frequentie in gebruik ten opzichte van smalbandgebruikers 

Informatie Communicatie Entertainment Transactie 

Kabel en ADSL Info downloaden 
Streaming media 

Chat 
Messenger services 

Film kijken 
Muziek downloaden 
Film downloaden 
Gaming 
Film verzenden 
Funsurfen 
Foto's versturen 

Glasvezel/ethernet 
UTwente 

Nieuwsgroepen 
Streaming media 

Messenger services 
Nieuwsgroep 
E-mail 
Chat 

Film kijken 
Muziek downloaden 
Film downloaden 
Gaming 
Film verzenden 

Glasvezel/ethernet 
Zweden 

Messenger services Film kijken Gaming 
tv-series 
Film verzenden 
Muziek luisteren 

Reserveren 
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Tabel 6.1 toont dat de meeste verschillen tussen smalband- en breedbandgebruikers in de 
gebruiksfrequentie van specifieke toepassingen terug te vinden zijn bij entertainment. In de categorie 
met activiteiten treffen we ook de meeste nieuwe toepassingsmogelijkheden aan voor breedband, 
zoals het downloaden en versturen van complete bioscoopfilms (kabel/ADSL; Twente) en het 
bekijken van Amerikaanse tv-series via internet (Zweden). 

In absolute zin blijken breedbandgebruikers echter vooral meer informatie te downloaden en 
frequenter te communiceren, het laatste vooral met behulp van e-mail, chatten en messenger 
services.  

De glasvezelgebruikers in Twente en Zweden onderscheiden zich weliswaar in hun gebruik van de 
smalbandgebruikers, maar blijken ook een aantal entertainmentactiviteiten, zoals foto's versturen en 
ontvangen minder frequent te verrichten. In hoeverre de hoeveelheid dataverkeer van 
glasvezelgebruikers verschilt van kabel- en ADSL-gebruikers, viel uit de enquête niet af te leiden. 
Verondersteld mag worden dat dit voor de eerste groep meer is. Vergaande conclusies ten aanzien 
van deze twee groepen zijn echter moeilijk te trekken, daar het geen a-selecte steekproeven betreft 
en de omvang van de steekproef beperkt is. 

Het is moeilijk om aan te geven welke ICET-activiteiten zullen veranderen door het gebruik van 
glasvezelinternet. Dit wordt namelijk voor een groot deel bepaald door interesses en beperkingen 
van mensen. Een internetverbinding die steeds breedbandiger wordt, hoeft niet te betekenen dat de 
gebruikers van deze verbinding meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die een snellere 
verbinding biedt. Een snellere verbinding maakt het mogelijk om makkelijker meer informatie of 
content 'binnen te halen'. Maar tegelijkertijd blijven er ook andere behoeften en belemmeringen 
bestaan. Gebruikers moeten de massale hoeveelheid informatie en content kunnen ordenen om uit 
te maken wat interessant is. Vervolgens is ook nog de tijd nodig om de interessante selecties te 
bekijken. Dit moet allemaal passen binnen een reeds bestaand patroon van werken, sporten, eten, 
slapen en overige activiteiten, terwijl het aantal uren in een dag niet 'breder' wordt. Er is een 
bepaalde verzadigingsgraad die het benutten van de extra mogelijkheden van een meer 
breedbandige internetverbinding indamt. Je kunt dus bijvoorbeeld door een breedbandverbinding 
makkelijker meer films downloaden, maar je kunt er toch nog steeds maar één per avond kijken. 

Wel zien we dat internet in enkele jaren tijd een steeds belangrijker rol in ons dagelijks leven is gaan 
spelen. Het is dan ook waarschijnlijk dat mensen ook voor privé-doeleinden de condities voor 
gebruik de komende jaren verder zullen willen optimaliseren. Een snellere, betaalbare en in 
sommige gevallen draadloze internetaansluiting lijkt dan een logische volgende stap. Gemiddeld 
genomen bestaat bij de respondenten de bereidheid om extra te betalen voor goede condities om 
'comfortabel' te kunnen surfen op internet en te beschikken over een always on verbinding. 
Specifieke breedbandtoepassingen vormen op dit moment maar in zeer beperkte mate een reden 
om over te stappen op een snellere, meer breedbandige internetaansluiting. Het wordt vooral 
prettiger en leuker, maar niet heel anders. 

Ter afsluiting 

In dit onderzoeksproject hebben we drie verschillende onderzoekslijnen – online enquête, 
dagboekonderzoek en gebruikersdagen – gecombineerd. Het experimentele karakter van het project 
brengt verschillende leermomenten met zich mee die voor vervolgonderzoek, maar ook voor de 
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toekomstige beleidsagenda, van belang kunnen zijn. Wat kunnen we nu leren uit de verschillende 
onderzoekslijnen? 

De online enquête was uitgezet met als belangrijkste doel om de resultaten uit het 
dagboekonderzoek en de Breedband Gebruikersdagen in breder perspectief te kunnen plaatsen. 
Achteraf blijkt de enquête vooral zeer geschikt om zeer veel detailinformatie over 
breedbandgebruikers boven tafel te krijgen. Mede door de onverwacht hoge respons en de vooraf 
onvoorziene uitbreiding van de enquête in Twente en Zweden, is het belang van de uitkomsten uit 
de enquête voor dit onderzoek groter dan verwacht. Feitelijk plaatsen de uitkomsten uit de 
Breedband Gebruikersdagen en de dagboeken de enquêteresultaten juist in een breder en sociaal
maatschappelijk perspectief. 

De meerwaarde van de gebruikersdagen in een geavanceerd medialab zoals Media Plaza bestaat 
vooral uit de mogelijkheid (toekomstige) gebruikers breedbandtoepassingen te kunnen 
demonstreren, waarvan zij zich anders nauwelijks een voorstelling kunnen maken. Het gevaar blijft 
echter bestaan dat deelnemers zeer enthousiast raken door mooie beelden, maar er uiteindelijk 
weinig mee doen. Goed gestructureerde discussies kunnen er echter toe bijdragen 'latente 
behoeften' van gebruikers in een dergelijke lab-omgeving naar boven te halen. De gebruikersdagen 
vervullen daarmee ook een awareness functie. Dit onderzoek heeft relatief veel informatie opgeleverd 
hoe gebruikers met toekomstige applicaties denken om te gaan. Een probleem hierbij is echter dat 
perceptie en feitelijk gebruik vaak sterk uiteen lopen. 

Het dagboekonderzoek heeft vooral inzichten opgeleverd in het informatie- en 
communicatiegedrag van willekeurige burgers in het dagelijks leven. Een belangrijke meerwaarde in 
de huidige onderzoeksaanpak is de toelichting die gebruikers hebben gegeven op hun gedrag 
gedurende het dagboekonderzoek. 

Om werkelijk trends te kunnen achterhalen in het gebruik van internet in relatie tot breedbandige 
internettoegang, dient het onderliggende onderzoek of delen daaruit te worden herhaald. Dialogic 
zal zich hiervoor de komende tijd inzetten met de steun van verschillende partners. 

Enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
-	 Een volgende breedbandenquête dient een grotere representativiteit na te streven, in het 

bijzonder waar het gaat om de groep smalbandgebruikers; 
-	 Tijdens mogelijk volgende Breedband Gebruikersdagen kan een breder publiek worden bereikt 

wanneer deze 's avonds of in het weekend plaatsvinden, in plaats van tijdens werkdagen; 
-	 Het dagboekonderzoek zou meer toegespitst kunnen worden op een specifiek thema zoals 

entertainmentactiviteiten, teleleren of telewerken. Ook zou het aantal deelnemers groter kunnen 
zijn, indien de dagboeken elektronisch worden ingevuld. 

-	 Aansluiting bij ander internationaal gebruikersonderzoek kan interessant zijn, tot dusver is 
echter nog geen goed vergelijkbaar onderzoek aangetroffen. 

Afsluitend merken we op dat real time experimenteeromgevingen zich bij uitstek lenen voor meer 
thematisch onderzoek naar breedbandgebruik. Met de komst van nieuwe breedband testbed
omgevingen à la Kenniswijk en andere breedbandpilots in de diverse Nederlandse steden, ontstaan 
mogelijkheden om nog beter te meten in hoeverre gebruikers ook daadwerkelijk ander internet 
gedrag gaan vertonen. Bij de opzet van gebruikersonderzoek in de desbetreffende 
breedbandinitiatieven kan geleerd worden van de opzet en uitkomsten van het onderliggende 
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project. Zolang deze experimenteeromgevingen nog niet operationeel zijn, moeten we volstaan met 
alternatieve onderzoeksmethoden. Verbeelding van wat de toekomst kan bieden, blijft een cruciaal 
element in breedbandgebruikersonderzoek. 
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Dankwoord 

Deze studie had niet kunnen plaatsvinden zonder de steun onze projectpartners! 

Minstens zo belangrijk voor dit onderzoek waren de deelnemers aan het dagboekonderzoek, de 
Breedband Gebruikersdagen en last but not least de ruim 1200 respondenten die de moeite hebben 
genomen onze online enquête in te vullen. Zij waren de ‘echte’ gebruikers in dit onderzoek. 

In het bijzonder wil ik het Ministerie van Verkeer en Waterstaat danken voor hun steun en bijdrage 
als hoofdsponsor waarmee vorig voorjaar de basis gelegd is voor het project Breedband 
Gebruikersdag. Met name het enthousiasme van Ellen Küller-Mulder, Nanou Beekman en in een 
eerder stadium Thea Weijers van de Afdeling Informatiemaatschappij (DGTP), vormde voor het 
projectteam een belangrijke bron van motivatie.  

Amsterdam Kennisstad Cyburg heeft ons in de gelegenheid gesteld het dagboekonderzoek uit te 
voeren in het Stadsdeel Zeeburg in de gemeente Amsterdam. De intensieve discussies met Carolien 
Metselaar, Esther Jacobs, Rob Zachte en Dirk van der Woude heeft geleid tot de opzet van een 
uniek dagboekonderzoek onder enkele Amsterdamse internetgebruikers.  

Ex'ovision heeft Dialogic in de gelegenheid gesteld gebruikerstesten uit te voeren met apparatuur 
voor videofonietoepassingen. Fred Kappetijn heeft ons vooral gewezen op de grote verschillen de 
in perceptie en het feitelijk gedrag van mensen. 

Monique Schaule Jullens van KPN Broadband Networks heeft zich erg ingezet om de online 
enquête te linken aan de sites van de Planet Internet en HCCnet, waarvoor dank. 

Het was met name Jacqueline Tammenoms Bakker, de voormalige directeur van Gigaport, die ons 
aanspoorde om ook de studenten van de Universiteit Twente bij het gebruikersonderzoek te 
betrekken. Vervolgens hebben Tom Koppen en Geert Meijerink, verbonden aan Centrun voor 
Informatievoorziening van de Universiteit Twente, zich ingespannen om een aangepaste enquête 
uit te zetten onder 2000 UT-studenten. 

Verder zijn wij Rob van Esch van Vecai en Rob Rapmund van Kennisnet erkentelijk voor hun 
steun aan dit onderzoek.  

Tevens danken wij Gijs Davelaar van Casema voor zijn medewerking aan de Breedband 
Gebruikersdagen. Dit geldt eveneens voor de bijdragen van de projectpartners. MediaPlaza heeft 
zich bewezen als een ideaal 'gebruikerslab'; zeer geschikt voor gericht gebruikersonderzoek. 

De medewerking van de ISP's @Home, Essent Kabelcom, Planet Internet en HCCnet resulteerde 
uiteindelijk in een veel hogere respons op de online breedbandenquête dan vooraf verwacht werd. 

Onze dank gaat tevens uit naar de organisaties die op hun sites verwezen hebben naar het 
onderliggende onderzoek. Dit heeft de respons op de online enquête substantieel verhoogd. Tevens 
zijn via deze sites deelnemers geworven voor de Breedband Gebruikersdagen. Het betreft in het 
bijzonder de volgende sites:  
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- www.breedband-internet.pagina.nl 
- www.kabel-internet.pagina.nl 
- www.opinie.pagina.nl 
- www.kenniswijk.nl 
- www.seniorweb.nl 
- www.glazenstad.amsterdam.nl 
- www.zeeburg.nl 
- www.cyburg.org 

Gezien de toenemende interesse in rol van de gebruiker bij de verdere breedbandontwikkelingen 
hopen wij na, afronding van dit rapport, het onderliggende onderzoek in de loop van dit jaar te 
kunnen herhalen. 

Namens het projectteam, 

Sven Maltha, Dialogic  

Utrecht, januari 2002 
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Bijlage 1: Buitenlandse gebruikerservaringen 
in Breedbandprojecten en Smart Cities 

1.1 Inleiding 

Wereldwijd zijn er op diverse plaatsen initiatieven getoond om breedbandnetwerken aan te leggen. 
Vaak is dat in de vorm van een zogenaamde smart city, een smart community, of een digitale stad, 
waarbij de overheid vaak het project initieert en eventueel ook betrokken is bij de realisatie ervan. 
Er bestaan echter ook puur commerciële projecten voor breedbandnetwerken, terwijl soms ook 
groepen eindgebruikers hun eigen netwerken (laten) aanleggen.  

Het doel van deze bijlage is om inzicht te krijgen in gebruikservaring bij breedbandprojecten of 
smart cities in het buitenland. Daartoe gaat deze bijlage in op een aantal lopende en geplande 
breedbandprojecten. Hierdoor ontstaat er geen uitputtende lijst, maar wel een indicatief overzicht 
van breedbandprojecten in internationaal perspectief waaruit we lering kunnen trekken. Paragraaf 
1.2 geeft een overzicht van dergelijke projecten en gaat in op de diverse aspecten waarin ze van 
elkaar verschillen. Vier breedbandprojecten - Netville, Infoville, Måttgränd en SingaporeOne -
worden uitgebreider belicht in de paragrafen 1.3 tot en met 1.6. Deze selectie is gebaseerd op de 
beschikbaarheid van (gebruikers)gegevens. Ook is er bewust gekozen voor projecten met een 
geheel verschillende opzet qua grootte, doelstelling, initiatiefneming en financiering. Bij elk van de 
besproken projecten worden de gebruikersresultaten samengevat en bediscussieerd en wordt er 
aandacht besteed aan wat leermomenten voor Nederland zouden kunnen zijn. In paragraaf 1.7 
worden tenslotte enkele conclusies getrokken. 

1.2 Overzicht breedbandinitiatieven 

Wereldwijd bestaan er een groot aantal breedbandinitiatieven, die sterk verschillen in doelstellingen, 
aanpak en potentie. Ook verkeren ze vaak in verschillende ontwikkelingsstadia: velen bevinden zich 
in de planfase, sommige worden op dit moment gerealiseerd, terwijl een klein aantal al werkelijk 
operationeel is en waar gebruikerservaringen worden opgedaan. Het is tevens niet altijd eenvoudig 
alle gegevens boven tafel te krijgen. Van veel projecten is slechts summiere informatie openbaar 
beschikbaar, terwijl er ook veel aan 'window-dressing' wordt gedaan. 

De projecten verschillen onder meer op de volgende aspecten: 
-	 Doelstelling en ambitie; 
-	 Grootte (aantal gebruikers; geografische reikwijdte); 
-	 Focus (bijv. het ontwikkelen en stimuleren van toepassingen vs. het alleen maar bieden van 

bandbreedte); 
-	 Doelgroep (particuliere huishoudens, studenten, de onderzoekssector, het bedrijfsleven, het 

MKB, of een combinatie van doelgroepen); 
-	 Beoogde bandbreedte (van relatief smalbandig tot zeer snelle breedbandtoegang); 
-	 Toegangstechnologie (ADSL, coaxiale bekabeling, FTTI, FTTD, FTTH, dark fiber, ducts only) 
-	 Financieringsvorm (publiek, gesubsidieerd, commercieel); 
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-	 Mate van betrokkenheid (variërend van alleen faciliteren of randvoorwaarden creëren tot het 
volledig aanleggen van een netwerk). 

Wereldwijd lopen er enige tientallen van deze projecten. Aan het einde van deze bijlage wordt een - 
niet uitputtend - overzicht gepresenteerd van deze projecten, onderverdeeld naar respectievelijk 
Europa (Tabel 1), Amerika (Tabel 2) en Azië (Tabel 3). 

1.3 Netville, Canada 

1.3.1 Algemene beschrijving project/stad 

Netville (een pseudoniem) is een groot opgezet experiment waarbij ongeveer 80 huishoudens in een 
recent gebouwde buurt gratis werden voorzien van een breedbandnetwerk, inclusief een aantal 
diensten9. Het betreft hier een sociologisch experiment waarbij vragen met betrekking tot het 
gebruik van breedbandvoorzieningen en de gevolgen daarvan voor (lokale) sociale contacten 
centraal stonden. Na een looptijd van ongeveer twee jaar liep het project in januari 1999 enigszins 
onverwacht af, toen de betrokken telecommunicatieleverancier zich uit het project terugtrok omdat 
hij de gebruikte technologie niet meer als blauwdruk voor internettoegang voor particulieren 
beschouwde. 

Het project liep van december 1996 tot en met januari 1999. 

Infrastructuur bestond uit een hybride glasvezel/coax netwerk met een ATM backbone en een 
eindgebruikersnelheid van plusminus 15 Mbps, zowel inkomend als uitgaand. 

Gebruikers hadden toegang tot de volgende diensten: internettoegang, videotelefonie, een online 
jukebox, medische advies, een bibliotheek van CD-ROMs voor educatieve en 
amusementstoepassingen, en een lokaal discussieforum. Daarnaast waren er speciale telefoons 
geïnstalleerd die nieuws, weersinformatie, e-commerce en e-banking boden. 

De belangrijkste spelers waren de Universiteit van Toronto (geïnteresseerd in sociologisch 
onderzoek) en een consortium van telecombedrijven (die het project als een technisch experiment 
beschouwden). 

Het betreft hier een publiek/privaat initiatief, hoewel de publieke component slechts indirect 
aanwezig was (het primaire doel betrof universitair onderzoek, niet de stimulering van de 
ontwikkeling). 

9 Deze paragraaf is met name gebaseerd op Keith N. Hampton (2001), 'Living the Wired Life in the Wired 
Suburb: Netville, Glocalization and Civil Society' (Doctoral dissertation), University of Toronto, en Keith N. 
Hampton and Barry Wellman (2000), Examining Community in the Digital Neighbourhood: Early Results 
from Canada's Wired Suburb, in Toru Ishida and Katherine Isbister (Eds.), Digital Cities: Technologies, 
Experiences, and Future Perspectives, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, pp. 194-208. 
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1.3.2 Concrete gebruikerservaringen 

Omdat een sociologische onderzoeksvraag centraal stond, zijn de gebruikservaringen uitgebreid 
opgetekend. In relatie tot het onderliggende breedbandonderzoek zijn de belangrijkste bevindingen:  
-	 Ondanks het feit dat er verschillende breedbanddiensten geboden werden, maakten de 

deelnemers bijna alleen gebruik van smalbandige toepassingen zoals discussiegroepen en e-mail. 
-	 De voorzieningen verbeterden de contacten met andere netwerkgebruikers, zowel lokaal als op 

grotere afstand. Ondanks het feit dat afstand irrelevant is op het internet, bleken de 
breedbandvoorzieningen vooral contacten te bevorderen met personen die zich op middellange 
afstand bevonden (50 tot 500 km). 

-	 De voorzieningen bleken een aanvulling op andere vormen van sociale contacten, zoals direct 
lijfelijk contact en telefonie. Er was echter geen enkele indicatie dat ze deze andere 
communicatievormen substitueerden of ontmoedigden.  

-	 Het gebruik van de breedbandtoegang bemoedigde deelname aan openbare activiteiten en 
versterkte lokale sociale netwerken. Deelnemers aan het project vertoonden meer lokale sociale 
contacten en konden gemakkelijker op elkaars hulp terugvallen. Deelnemers vertoonden meer 
sociale interactie dan niet-deelnemers, zowel in de private als de publieke sfeer. Ze waren meer 
betrokken bij de lokale gemeenschap en hadden grotere en actievere sociale netwerken. 

-	 De voorzieningen bleken zich ook goed te lenen als mechanisme voor het opzetten van 
collectieve actie (opzetten van een buurtwacht na enkele inbraken en mobilisatie van gebruikers 
toen de telecomaanbieder zich terugtrok). 

Discussie over de gebruikservaringen 

Er moeten enige kanttekeningen bij de generaliseerbaarheid van het onderzoek worden gemaakt, 
vooral vanwege de wat specifieke setting. Het is goed mogelijk dat de resultaten werden beïnvloed 
door het feit dat (1) het een nieuwe buurt betrof, waarbij er nog geen sociale structuren aanwezig 
waren en alle bewoners in dezelfde uitgangspositie verkeerden, (2) de diensten geheel gratis werden 
aangeboden en (3) dat er veel activiteiten werden ondernomen om gebruikers bij het project te 
betrekken, zoals een gebruikersforum. Ook is het mogelijk dat de grote internationale belangstelling 
voor het onderzoek het gedrag van de deelnemers beïnvloedde. Dit wil echter niet zeggen dat er 
zich in de praktijk geen andere situaties voordoen die sterke overeenkomsten vertonen met de 
settings van dit Canadese onderzoek. We kunnen hier onder meer aan de VINEX-locaties denken.  

De conclusie dat gebruikers weinig interesse in breedbandtoepassingen tonen en voornamelijk 
smalbandige diensten (zoals e-mail en discussiegroepen) gebruiken, lijkt haaks te staan op 
bevindingen bij andere projecten. Helaas wordt hierop in de verslaglegging van dit onderzoek niet 
diep ingegaan. Ook is over de geïnstalleerde speciale telefoons met diensten als nieuws, 
weersinformatie, e-commerce en e-banking weinig geschreven. Het blijft daarom gissen of daar een 
specifieke, nog niet genoemde reden voor was, zoals wellicht een gebrek aan variëteit van het 
aanbod of problemen met de beschikbaarheid, gebruikersaspecten of met de kwaliteit. 

1.3.3 Leermomenten voor Nederland 

Ondanks de specifieke onderzoekssettings kunnen we een aantal interessante leermomenten voor 
Nederland aangeven. Zo zijn de positieve bevindingen met betrekking tot de sociale inbedding en 
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betrokkenheid van particulieren bij (lokale) aangelegenheden zeer interessant. Hier zijn 
verschillende aanknopingspunten mogelijk met de Nederlandse situatie. Zo zou de beschikbaarheid 
van breedbandtoegang op VINEX-locaties de sociale betrokkenheid van bewoners kunnen 
stimuleren. Dit onderzoek geeft verder indicaties dat breedbandtoegang een positieve bijdrage kan 
leveren aan de oplossing van de grote-stedenproblematiek en dan in het bijzonder bij 
achterstandswijken. 

1.4 Infoville, diverse Europese steden 

1.4.1 Algemene beschrijving project/stad 

Infoville is een driejaars EU-project dat deel uitmaakt van het Information Society Technologies 
(IST) programma. Er nemen zeven gemeenschappen aan deel, welke zich in zes verschillende 
Europese landen bevinden10. Een aantal van deze gemeenschappen had overigens al aan eerdere 
EU onderzoeksprogramma's deelgenomen. Het doel van Infoville is om burgers te betrekken bij de 
informatiemaatschappij door middel van een grootschalige real-life testomgeving en door evaluatie 
van het gebruik van gebruikersgeoriënteerde toepassingen in verschillende sectoren De 
initiatiefnemers zien Infoville overigens ook als een grootschalig sociologisch project. 

Deelnemende gemeenschappen hebben een zekere vrijheid wat de technologiekeuze betreft. Er 
wordt onder meer gebruik gemaakt van draadloze toegangstechnologieën, Web-tv, smart cards en 
digitale handtekeningen. Hoewel Infoville ook (plannen voor) breedbandtoegang omvat, leert de 
bestudering van de lokale projecten dat ook een smalbandig medium zoals ISDN als 
toegangsmedium wordt gebruikt. 

-	 Project ving aan in januari 1998. 
-	 De gebruikte infrastructuur varieert van ISDN tot breedband 
-	 Qua diensten richt het project zich op (1) gemeentelijke en regionale diensten, (2) educatie en 

training, (3) transport en (4) e-commerce. 
-	 De belangrijkste spelers zijn de EU, de deelnemende gemeenten en particuliere ondernemingen. 
-	 Infoville is voornamelijk EU-gesubsidieerd (12 miljoen Ecu). 

1.4.2 Concrete gebruikerservaringen 

Ondanks de doelstellingen betreffende evaluatie is er tot nu toe niets gepubliceerd omtrent het 
werkelijke gebruik en de ervaringen van gebruikers van Infoville projecten. Het enthousiasme van 
deelnemende gemeenten is ook niet altijd even gemakkelijk te herkennen op hun websites (op een 
aantal daarvan ontbreekt simpelweg iedere verwijzing naar de deelname aan Infoville). Ook ontstaat 

10 De projecten worden uitgevoerd in de volgende gemeenten: Villena (Valenciana, Spanje), Horsens en 
Naestved (Denemarken), Vara (Zweden), Neumarkt en Oberallgäu (Beieren, Duitsland) en Meissen (Saksen, 
Duitsland). Verder nemen er ook twee districten deel: County of Hampshire (Groot-Britannie) en het 
Canavese District (Torino, Italië). 
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er de indruk dat sommige actieve deelnemers niet veel verder gaan dan het inrichten van een portal 
naar plaatselijke internetsites. 

1.4.3 Leermomenten voor Nederland 

Een belangrijke conclusie voor Nederland zou kunnen zijn dat een grote projectaanpak en grote 
budgettaire ruimte niet per definitie zullen leiden tot innovatieve projecten. Zonder goed 
omschreven doelstellingen - en controle op de 'naleving' ervan - bestaat er de kans dat er een aantal 
weinig vooruitstrevende projecten zonder veel onderlinge samenhang worden opgezet. Ook lijkt 
het essentieel om bij dergelijke omvangrijke projecten met een publieke doelstelling de 
informatievoorziening naar derden volledig en actueel te houden. 

1.5 Måttgränd, Zweden 

1.5.1 Algemene beschrijving project/stad 

Dit breedbandproject in een kleine gemeenschap in het noorden van Zweden is één van de 
bekendste voorbeelden van vraagbundeling: een kleine groep initiatiefnemers ('niet-commerciële 
entrepreneurs') mobiliseert andere potentiële gebruikers in een geografisch klein gebied en weet een 
netwerk in eigen beheer te realiseren. De investeringen worden opgebracht door de eindgebruikers: 
in het geval van Måttgränd hebben alle deelnemende huishoudens eenmalig ongeveer US$ 2000 
ingelegd voor de aanleg (overigens inclusief een additionele aansluiting op een kabel-tv netwerk). 
De maandelijkse kosten (voor de permanente verbinding met de buitenwereld) bedragen per 
huishouden ongeveer US$ 10. 

-	 Het project werd gerealiseerd in het najaar van 1999 en het voorjaar van 2000 en wordt nog 
steeds voortgezet.  

-	 Een 100 Mbps FTTH glasvezel netwerk voor 62 woningen, voor gebruik door particulieren. In 
de toekomst worden misschien ook een aantal bedrijven aangesloten. 

-	 Het breedbandnetwerk wordt gebruikt voor algemene internettoegang, inclusief realtime en 
semi-realtime diensten zoals streaming video en gaming 

-	 Dit netwerk is door de eindgebruikers zelf geïnitieerd en gefinancierd, zonder enige 
betrokkenheid van de overheid.  

1.5.2 Concrete gebruikerservaringen 

Dit initiatief biedt een zeer interessante testcase hoe eindgebruikers een dergelijke snelle 
breedbandtoegang gaan gebruiken. Enkele voorlopige constateringen en resultaten: 
-	 Nadat het netwerk ongeveer twee jaar operationeel is, nemen nog steeds alle 62 participanten 

deel. 
-	 Gemiddeld genereren de deelnemende huishoudens dagelijks ongeveer 350 Mbyte verkeer. 

Daarvan wordt 5% naar het buitenland gerouteerd, terwijl het resterende verkeer: nationaal en 
netwerkintern verkeer betreft. Er is overigens een sterke spreiding van het verkeer; zo is een 
groep van slechts 15% van de gebruikers verantwoordelijke voor meer dan 50% van het 
internationaal verkeer. 
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-	 Het internationaal verkeer is tevens duidelijk asymmetrisch: volgens metingen is er daarbij 
ongeveer vier maal zoveel inkomend als uitgaand verkeer. Voor nationaal en netwerkintern 
verkeer zijn er geen gegevens beschikbaar. 

-	 Web browsing, online games, IRQ, filesharing, e-mail en FTP zijn de populairste toepassingen. 
In mindere mate wordt ook (IP-)telefonie en real-time streaming audio gebruikt. 

-	 Er heeft een duidelijke substitutie van andere vormen van communicatie plaatsgevonden. 
Chatten heeft het lokale telefoonverkeer doen afnemen, terwijl veel deelnemers televisieseries 
van het Internet ophalen voordat ze op de Zweedse tv vertoond worden. 

-	 De deelnemers gebruiken de breedbandtoegang slechts in zeer beperkte mate voor zakelijk 
verkeer (van en naar het kantoor bijvoorbeeld). 

Discussie over de gebruikservaringen 

Het belangrijkste resultaat is zonder twijfel dat hier breedbandtoegang zeer intensief gebruikt wordt 
in het dagelijks leven. Deze casus onderschrijft verder een aantal veel gehoorde veronderstellingen 
over breedbandgebruik. Zo bevestigt de constatering betreffende de hoeveelheid nationaal vs. 
internationaal verkeer de veelgehoorde veronderstelling dat breedbandige netwerken vooral lokaal 
verkeer opleveren. Het zou echter ook kunnen dat deze verhouding ingegeven is door de relatief 
lagere snelheid en QoS (Quality of Service) bij buitenlandse verbindingen. Zeker bij toepassingen 
als games, IP-telefonie en streaming video is gegarandeerde beschikbaarheid cruciaal. Nu kan dat 
vaak alleen door de hoge snelheid van een lokaal netwerk. De breedschalige introductie van het 
IPv6 protocol moet dit in de toekomst ook op langere afstand mogelijk maken, en op dat moment 
zou de verhouding lokaal/interlokaal goed kunnen veranderen. Een andere reden voor de huidige 
verhouding kan zijn dat de netwerkbeheerders grote hoeveelheden internationaal verkeer 
ontmoedigen om de afgesproken limiet met de ISP niet te overschrijden. 

Een vaak gehoorde veronderstelling is dat er bij smalbandige internettoegang sprake is van een 
sterke asymmetrie in het verkeer, maar dat bij de groei van bandbreedte het verkeer geleidelijk 
steeds meer symmetrisch van aard wordt. Dit breedbandproject laat zien dat er bij internationaal 
verkeer nog steeds sprake is van een sterke asymmetrie. Voor het nationaal verkeer zijn helaas geen 
gegevens beschikbaar, maar daarbij zou het verschil tussen inkomend en uitgaand verkeer goed 
kleiner kunnen zijn.  

Het relatief kleine aandeel van het verkeer voor zakelijke toepassingen hangt vermoedelijk samen 
met het feit dat veel bedrijven hun medewerkers geen toegang tot bedrijfsinterne data via het 
internet geven. Ondanks de aanwezigheid van breedbandtoegang blijken bijvoorbeeld een aantal 
gebruikers alleen met behulp van een telefoonmodem toegang te kunnen krijgen tot het netwerk 
van hun werkgever.  

1.5.3 Leermomenten voor Nederland 

Interessant voor Nederland is met name de financieringsvorm. Het Zweedse voorbeeld laat zien 
dat onder leiding van een sterke 'trekker' een dergelijke vorm van vraagbundeling goed mogelijk is. 
Een forum om in Nederland kennis en ervaring uit te wisselen om een dergelijk vraagbundeling te 
realiseren, zou een sterk stimulerende werking kunnen hebben. 
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De initiatiefnemers van dit Zweedse project geven aan dat de participatiegraad een kritieke invloed 
kan hebben op het welslagen van het project. Hier wisten de initiatiefnemers zich te verzekeren van 
navolging door bijna alle potentiële deelnemers. Onderzoek naar de benodigde participatiegraad, 
rekening houdend met specifieke omstandigheden in de betreffende buurt (zoals dominante 
bouwvorm, bodemgesteldheid en bebouwingsdichtheid) en rekening houdend met de stand van de 
techniek, zou waardevolle kennis opleveren over de haalbaarheid van dergelijke projecten. 
Initiatiefnemers zouden ook geholpen zijn bij goede informatie over nationale en lokale regelgeving 
(zoals graafrechten). 

Het succes van het project hangt vermoedelijk ook samen met de beschikbaarheid van geschikte 
partners die de interconnectie van lokale netwerken met de buitenwereld willen verzorgen. In het 
betreffende gebied in Zweden kan gratis aangesloten worden op een snelle, regionale backbone. 
Deze is op haar beurt aan het Zweedse universiteitsnetwerk aangesloten. Zo is feitelijk al het 
verkeer van en naar internetlocaties in Zweden gratis. Voor het internationale verkeer is er een 
overeenkomst met een Internet Service Provider gesloten waarbij de gebruikers tezamen een vast 
bedrag per maand betalen. Er is daarbij een bovengrens voor de totale hoeveelheid netwerkverkeer 
per 24 uur overeengekomen. 

1.6 Singapore ONE 

1.6.1 Algemene beschrijving project/stad 

Singapore ONE is een ambitieus project om deze staat te ontwikkelen tot een 'Intelligent Island'. 
De eerste stappen werden gezet in 1992 en hebben geleid tot een grootschalige implementatie aan 
het eind van de jaren '90. Er is tevens voorzien in een grootschalig vervolgtraject voor de 21e eeuw. 
Met name het concurrentievermogen van Singapore in de Asia Pacific regio is een belangrijke 
drijfveer voor dit omvangrijke project. Er is ook aanzienlijke aandacht besteed aan de invulling van 
e-government. America's General Services Administration concludeerde zelfs dat dit de verst 
uitgewerkte implementatie van dergelijke diensten wereldwijd betreft. Publicisten wijzen overigens 
wel op de mogelijke gevolgen voor de privacy11. 
-	 De commerciële openstelling van het Singapore ONE project vond plaats in juni 1998. 
-	 De infrastructuur bestaat uit een aansluitnet dat zowel van ADSL als van kabeltelevisie

infrastructuur gebruikmaakt. Naar eigen opgave liggen de eindgebruikerssnelheden tussen de 2 
en 5 Mbps. Verder is er een transportnetwerk van zeer hoge snelheid gerealiseerd. De doelgroep 
omvat zowel huishoudens, bedrijven als instellingen. 

-	 Het Singapore ONE project omvat tevens dienstenontwikkeling. Op dit moment zijn er 
ongeveer 220 interactieve, multimediale breedbandapplicaties en -diensten zoals entertainment 
en news-on-demand, onderwijs, winkelen, video-conferencing, overheidstransacties en gewoon 
een snelle internettoegang. Daarnaast komen door programma's voor e-government en e-citizen 
een groot aantal overheidsdiensten online. 

-	 Singapore ONE is een initiatief van de overheid, met een sterke betrokkenheid van commerciële 
spelers. Zo wordt de infrastructuur geëxploiteerd door een industrieel consortium onder de 
naam iNet. 

11 Government and the Internet: Island site, The Economist, June 24, 2001. 
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Er heerst enige onduidelijkheid over het feitelijk aantal breedbandgebruikers in Singapore. Hoewel 
de initiatiefnemers regelmatig een bereik claimen van bijna 100%, blijkt het hier te gaan om het 
aantal huishoudens waar de dienst aangeboden kan worden (homes connected12). Volgens 
onderzoeksbureau NetValue blijft het feitelijke percentage breedbandgebruikers in Singapore 
steken op ongeveer 7%, iets lager dan in de VS (11%) maar wat hoger dan in de meeste Europese 
landen13. 

1.6.2 Concrete gebruikerservaringen 

Voor dusver bekend zijn er in Singapore en met betrekking tot Singapore ONE geen 
gebruikersonderzoeken uitgevoerd of gebruikerservaringen opgetekend. Dit is erg jammer omdat 
de organisatoren aangeven dat er een groot aantal toepassingen reeds beschikbaar is. Wellicht is het 
gebrek aan gebruikersonderzoek een oorzaak van een sterke technologiegerichte benadering 
(ervaring opdoen met netwerkinfrastructuur en transmissiediensten). 

1.6.3 Leermomenten voor Nederland 

Beschouwd vanuit de Nederlandse optiek, zijn er een aantal aspecten interessant aan Singapore 
ONE. Zo lijkt er een goed functionerende samenwerking te zijn tussen de overheid en de 
commerciële deelnemers. Inzicht in de dynamiek van dat model kan van belang zijn om bij publiek
private samenwerking in Nederland bij breedbandprojecten de kans op slagen te maximaliseren. 
Ook de hoge bevolkingsdichtheid van Singapore kan interessante gegevens voor Nederland 
opleveren betreffende de kostentechnische aspecten van het uitrollen van breedbanddiensten. Zo 
maakt Singapore ONE intensief gebruik van het nationale kabeltelevisienetwerk, dat een bereik 
heeft van bijna 100% van de huishoudens. Hiermee is het een van de weinige landen waar de 
kabelpenetratie op een vergelijkbaar niveau staat als in Nederland. Tenslotte kan opgemerkt worden 
dat de ambitie van Singapore om een belangrijke hub te worden in het breedbandverkeer in die 
regio, overeenkomsten vertoont met de main port rol die Nederland zichzelf op een aantal gebieden 
(zoals logistiek) toebedeelt. 

1.7 Conclusie 

De beschikbaarheid van feitelijke resultaten over gebruik van en de ervaring met breedbandtoegang 
en smart cities staan in schril contrast met het aantal projecten op dit gebied. Hoewel evaluatie van 
het gebruik als een van de kerndoelstellingen bij projecten wordt genoemd, lijkt er niet zo veel te 
gebeuren. Hoewel dit deels toegeschreven kan worden aan de relatief vroege fase waarin veel 
projecten (of plannen daarvoor) zich bevinden, lijkt het risico te bestaan dat het belang van de 
eindgebruiker gedurende de uitvoering van het project verwatert (of onvoldoende prioriteit heeft). 

De projecten waar wel gebruikersstudies zijn uitgevoerd, laten evenwel interessante resultaten zien. 
In het Canadese project Netville wordt er onder meer geconstateerd dat breedbandvoorzieningen 

12 Met homes connected wordt het aantal huishoudens bedoeld waar fysieke toegang tot het netwerk beschikbaar 
is (kabeltelevisieaansluiting, telefoonlijnen). Dit wil nog niet zeggen dat de benodigde apparatuur aan beide 
kanten gedefinieerd is en dat de klant gebruik maakt van de breedbanddienst. 

13 Netvalue. Korea Leads World in Broadband Usage (persbericht van 2 april 2001). Het betreft hier het 
percentage breedbandgebruikers van het totaal aantal huishoudens dat over internettoegang beschikt. 
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stimulerend zijn voor sociale contacten en betrokkenheid bij de (lokale) samenleving. Een project 
op basis van vraagbundeling door particulieren in het Zweedse Måttgränd blijkt tot een zeer 
intensief gebruik van breedbandvoorzieningen te hebben geleid. Ook blijkt er een verschuiving 
(substitutie) plaats te vinden tussen de verschillende vormen van communicatie en tijdsbesteding. 

Tabel 6.2: breedbandprojecten in Europa 

Land Projecten 

Finland Doel van Arabianranta, Helsinki (Helsinki Virtual Village) is per 2005 in totaal 5000 
particulieren en 1000 bedrijven aan te sluiten; nadruk op innovatieve en ecologische 
omgeving. In Helsinki wordt aan het IBM Virtual Village gewerkt. 

Nederland Kenniswijk Regio Eindhoven is een door de overheid medegefinancierd initiatief voor 
een commercieel verantwoord testbed om de plaats van ICT in de toekomstige 
samenleving te verkennen. Uitgangspunt is een aansluiting van minimaal 2 Mbps. In 
het gebied wonen 84.000 mensen. In Almere is er een commerciële onderneming 
actief die lege ducts aanlegt, terwijl de gemeente het gebruik van een zekere capaciteit 
daarvan voor eigen toepassingen heeft toegezegd. Daarnaast zijn er in die gemeente 
plannen om grootschalig dark fiber naar woninghuizen aan te leggen. In Zeeburg 
Amsterdam zijn er plannen voor bevordering van en subsidie voor FTTH en ADSL 
toegang. 

Spanje Villena (Valenciana) is een van de deelnemers aan het Europese Infoville project. (zie 
verder paragraaf 0). Verder zijn er smart city activiteiten in Barcelona, en is er door 
Infoville een breedbandnetwerk in Benidorm gepland.  

Italië Fastweb in Milaan is een FTTH project voor zakelijk en thuisgebruik. Verder is het 
Canavese District (Provincia di Torino) deelnemer aan Infoville 

Denemarken De gemeenten Horsens en Naestved zijn deelnemer aan Infoville. Daarnaast zijn er 
activiteiten in Jutland. 

Zweden De stad Stockholm heeft de organisatie Stokab opgericht en legt zo op eigen kosten 
een dark fiber netwerk aan. Eindgebruikers en telecombedrijven kunnen daar capaciteit 
op leasen. Het doel van dit project is het stimuleren van groei in de regio, en betere 
werkomstandigheden bij scholen. De gemeente Vara is deelnemer aan Infoville. De 
commerciële onderneming Bredband legt FTTB aan bij flatgebouwen. In Måttgränd is 
er een initiatief van 62 particuliere huishoudens dat zelf een breedbandig (100 Mbps) 
netwerk heeft aangelegd (zie verder paragraaf 0). 

Groot-Britannie De County of Hampshire is deelnemer aan Infoville, wil diensten aanbieden in de hele 
regio. 

Duitsland De gemeenten Neumarkt en Oberallgäu (Bavaria) zijn deelnemers aan Infoville. Ze 
maken gebruik van het transmissienetwerk van Bayern online, een snel 
transportnetwerk voor universitair verkeer in die regio. Ook de gemeente Meissen 
(Saxen) is een deelnemer aan Infoville. 

Ierland De gemeente Ennis werd in 1997 door telecomaanbieder Eircomm geselecteerd om 
volledig 'wired' te worden ('Ennis Information Age Town'). Doel is bij te dragen aan 
productontwikkeling en marktstrategie van Eircomm.  

Frankrijk De gemeente Parthenay profileert zichzelf als een digital village. 
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Tabel 6.3: breedbandprojecten in Amerika 

Land Projecten 

Canada Netville, nabij Toronto is een reeds afgerond wetenschappelijk sociologisch experiment 
waarbij 80 huishoudens tijdelijk een gratis breedbandaansluiting kregen (zie verder 
paragraaf 1.3). Canarie, Quebec is een non-profit organisatie die de taak op zich genomen 
heeft de aanleg en het gebruik van breedband te bevorderen. Ze ontwikkelt onder meer 
content waarin 'ervaring' van de gebruiker een centrale rol speelt. Realiseert onder meer 
FTTI voor scholen (bijvoorbeeld de scholengroep 'Des Affluents'). Dit project is vergelijkbaar 
met Surfnet in Nederland. Futureway (Toronto) is een private onderneming die FTTH 
aanlegt in nieuwbouwbuurten. Ottawa tenslotte profileert zich als een Smart Capital. 

Verenigde Staten Blacksburg Electronic Village (Virginia) is een breedbandproject waarbij in eerste instantie 
studenten en universitaire medewerkers, en later bewoners van deze gemeente zijn 
aangesloten. Naar eigen schatting is op dit moment 60% van de bewoners van deze 
gemeente op een snelle verbinding (ethernet) aangesloten. In Palo Alto (California) is er 
een FTTH project voor 100 woonhuizen. Andere activiteiten vinden plaats in Chicago 
('CivicNet'), Los Angeles en Columbus (Ohio). 

Tabel 6.4: breedbandprojecten in Azië 

Land Projecten 

China Hong Kong Cyberport is een ontwikkelingsproject voor kantoren en woningen met 
geavanceerde IT infrastructuur in een district van Hong Kong. Heeft economische, 
educatieve en culture doelstellingen. 

Maleisië In de Multimedia Super Corridor in Kuala Lumpur worden twee smart cities ontwikkeld. 
Overheid investeert in netwerk, beoogd gebruik betreft onder meer overheidsdiensten.   

Singapore Singapore ONE is een gesubsidieerd project voor breedbandtoegang en 
breedbanddiensten voor een groot publiek (zie verder paragraaf 1.6). 

Japan Kyoto Digital City is een samenwerking van NTT en de Universiteit van Kyoto, tussen 1998 
en 2001. Vervolgonderzoek in de vorm van de Universal Design of Digital City project. Bij 
Kansai Science City maken IT-voorzieningen maken deel uit van een groot 
ontwikkelingsproject voor onderzoeksinstituten, culturele activiteiten, openbare functies en 
bewoning. 
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Bijlage 2: Toelichting steekproefgrootte (N)


Begrip Aanduiding N Aantal Omschrijving 

Breedband 
gebruikersdagen 

N|BGD 34 Aantal respondenten tijdens de Breedbandgebruikersdagen 

Online enquête N|enquête 1072 Aantal respondenten online enquête 

Smalband N|smalband 144 Aantal respondenten online enquête met een modem of ISDN-
verbinding 

Breedband N|breedband 928 Aantal respondenten online enquête met een kabel- of ADSL-
verbinding 

Modem N|modem 70 Aantal respondenten online enquête met een modemverbinding 

ISDN N|ISDN 74 Aantal respondenten online enquête met een ISDN-verbinding 

Kabel N|kabel 736 Aantal respondenten online enquête met een kabelverbinding 

ADSL N|ADSL 192 Aantal respondenten online enquête met een ADSL-verbinding 

Twente N|Twente 122 Aantal respondenten enquête Universiteit Twente met een 
glasvezelverbinding 

Zweden N|Zweden 44 Aantal respondenten enquête Zweden met een glasvezelverbinding 
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Bijlage 3: Profielschets van de projectpartners  

Ministerie van Verkeer & Waterstaat  

Directoraat Generaal Telecommunicatie en Post. De wereld van informatie-
en communicatietechnologie (ICT) is aan snelle veranderingen onderhevig. 
Burgers en bedrijven in Nederland moeten kunnen vertrouwen op een 
hoogwaardige ICT-infrastructuur. Die moet betaalbaar, goed toegankelijk, betrouwbaar en veilig 
zijn. Dit is de opdracht van het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP), 
onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Met het project Kenniswijk wordt een 
experimenteeromgeving nagebootst, die 2 jaar op de markt voorloopt. Het gaat hier in potentie om 
40.000 breedbandgebruikers. 

KPN Telecom, BU Broadband Networks 

De Business Unit Broadband Networks van KPN Telecom omvat alle 
breedbandactiviteiten van KPN, zoals Mxstream, Home Networking, 
wholesale transmissie en de internet- en breedband accessdiensten. Deze aparte BU is een logisch 
gevolg van de ontwikkelingen die momenteel op de telecommarkt spelen. Het gebruik van het 
internet is drastisch gegroeid, waarmee ook de vraag naar snelheid en capaciteit en dus naar 
breedband en breedbanddiensten enorm is toegenomen. 

Door de samenvoeging van alle breedbandactiviteiten biedt KPN Telecom een compleet pakket 
aan breedbanddiensten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om speciale producten en diensten 
voor klanten te ontwikkelen.  

Amsterdam Kennisstad Cyburg 

Het college van B&W heeft ingestemd met het 'Operationeel Programma 
Amsterdam Kennisstad Cyburg' van de wethouder ICT. Het is een uitwerking 
van het bidbook 'Amsterdam Kennisstad, Kenniswijk Zeeburg', wat de 
gemeente in juni 2000 heeft ingediend voor de Kenniswijk-competitie van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. Amsterdam krijgt hiermee de gewenste, geavanceerde ICT-proeftuin in 
Zeeburg: Cyburg. 

Cyburg wordt de proeftuin voor nieuwe en vernieuwde diensten met behulp van internet voor 
inwoners, bedrijven en instellingen in geheel Amsterdam, met in de eerste fase de nadruk op het 
stadsdeel Zeeburg als pilotgebied. Al in de pilotfase worden tal van nieuwe diensten geïntegreerd, 
ontwikkeld en aangeboden, op diverse terreinen zoals (lokale) economie, zorg en welzijn, 
maatschappelijke participatie, cultuur en vrije tijd, gemeentelijke dienstverlening onderwijs. 

Ex’ovision 

Ex'ovision B.V., dat in januari 2000 door Eckart Wintzen en Fred 
Kappetijn is opgericht, houdt zich bezig met het ontwikkelen, bouwen en verkopen van 
beeldcommunicatiesystemen die voldoen aan de voorwaarden van oogcontact, kwaliteit en 
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gebruiksgemak. Ex'ovision zal tegen het einde van 2001 de tweede versie van de Eye Catcher 
hebben ontwikkeld. Deze zal in het eerste kwartaal van 2002 in productie worden genomen. 

In de tweede helft van 2001 zal Ex'ovision enkele proefprojecten uitvoeren om in de praktijk het 
effect van oogcontact te demonstreren en het realiseren van aanwezigheid op afstand 
('telepresence') aan te tonen. De Eye Catcher kan bijvoorbeeld worden ingezet bij het op afstand 
consulteren van artsen, het interviewen van sollicitanten, het ondervragen van verdachten, het 
gebruik van doventolken en allerlei andere vormen van individuele beeldcommunicatie zoals het 
hoogwaardig communiceren tussen managers en relaties van grote internationale ondernemingen en 
gouvernementele organisaties. 

VECAI 

VECAI is de koepelorganisatie van Nederlandse kabelbedrijven. De 
vereniging is in 1974 opgericht en telt 30 leden. De top 5 (UPC, Essent 
Kabelcom, Casema, Multikabel en Zekatel) verzorgt voor 90 procent van 
de kabelabonnees de doorgifte van radio- en televisiesignalen en overige 
diensten als kabelinternet, -telefonie en digitale kabeltelevisie. 
Gezamenlijk voorzien de kabelbedrijven ruim 6,26 miljoen huishoudens van een kabelaansluiting. 
93 Procent van de Nederlandse huishoudens heeft een kabelabonnement, waarmee het medium 
kabel in Nederland de belangrijkste ontvangstinfrastructuur voor televisie is. Nederland, België en 
Luxemburg kennen in de EU de hoogste graad van bekabeling. De meeste kabelexploitanten 
ontwikkelen zich tot communicatiebedrijven of multi service providers (MSP's).De taak van 
VECAI is het behartigen van de belangen van de Nederlandse Kabelbranche.  

Kennisnet 

Kennisnet is een beveiligd en beheerd netwerk dat scholen en instellingen, 
musea en bibliotheken via de kabel met elkaar verbindt. Via een snelle 
internetverbinding en in een veilige besloten omgeving worden grote hoeveelheden educatieve 
informatie toegankelijk gemaakt. 

Gigaport 

GigaPort bereidt bedrijven en het hoger onderwijs voor op het Internet 
van de toekomst door het aanbieden van zowel kennis over applicatie
ontwikkeling als een Next Generation Internet-netwerk als testomgeving voor ondernemers van 
nieuwe diensten en producten. 

Dialogic 

Dialogic innovatie & interactie is een onderzoeks- en adviesbureau in Utrecht, 
dat zich richt op strategische vraagstukken rond innovatieprocessen en 
innovatiebeleid. De accenten van het onderzoek en de advisering liggen bij ICT 
- in het bijzonder breedband -, cluster- en innovatiebeleid en (interactieve) beleidsvorming rond 
thema's zoals e-government, e-learning en e-commerce. Het onderzoek van Dialogic is sterk 
empirisch van aard en heeft bijzondere aandacht voor de rol van de gebruiker, de maatschappelijke 
inbedding van technologische vernieuwing en de werking van markten. 
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Bijlage 4: Gebuikte afkortingen


ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

BGD Breedband Gebruikers Dag 

DBO DagBoekOnderzoek 

DVD Digital Versatile Disc 

FTP File Transfer Protocol 

FTTH Fiber To The Home 

GSM Global Standard for Mobel communications 

ICET Infromatie, Communicatie, Entertainment & Transactie 

ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie 

ICQ “I seek you” 

IP Internet Protocol 

ISDN Integrated Services Digital Networking 

ISOC Internet SOCiety 

ISP Internet Service Provider 

ITU International Telecommunications Unit 

iTV Interactie televisie 

Kbps Kilobit per seconde 

Mbps Megabit per seconde 

MP3 Moving Picture experts group, layer 3 

PDA Personal Digital Assistant 

PSTN Public Switched Telephony Network 

QoS Quality of Service 

SMS Short Message Service 

UMTS Universal Mobile Communications System 
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Colofon


Het onderzoek 'Breedband en de Gebruiker' is uitgevoerd door Dialogic innovatie en interactie in 
samenwerking met het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, KPN Telecom BU Broadband 
Networks, Kennisnet, Amsterdam Kennisstad Cyburg, Ex'ovision, Vecai en Gigaport. 

Dialogic innovatie & interactie 

Wilhelminapark 20 
3581 ND UTRECHT 
tel: 030-2150580 
fax: 030-2150595 

www.dialogic.nl 
www.breedbandgebruikersdag.nl 

Contactpersoon: 

drs. Rens Vandeberg 
Vandeberg@dialogic.nl 
030-2150590 

Het onderzoeksrapport 'Breedband en de Gebruiker' kunt u in uw bronvermelding opnemen als: 

Maltha, S., K. Schuurman, K. Vermaas, R. Vandeberg, F. Bongers, R. Bekkers & L. v/d Wijngaert 
(2002). Breedband en de Gebruiker. Utrecht: Dialogic 
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