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Management Summary 

ICT is de grootste driver van economische groei van de afgelopen decennia. De primaire 

impuls van de electronische ICT  van de afgelopen decennia is dat het omgaan met 

informatie en data exponentieel goedkoper, sneller en compacter is geworden (hoofdstuk 

2). Dit geldt zowel voor de opslag, transmissie als bewerking van data. Aangezien elke 

sector in meer of mindere mate informatie-intensief is, heeft ICT een impact op de gehele 

economie.  

De opkomst van ICT leidt dan ook tot een transformatie van de economie in de volle 

breedte. Het verandert wat de economie produceert, de manier waarop dit geproduceerd 

wordt, de manier waarop de productie georganiseerd en gemanaged wordt, de locatie van 

(productie-)activiteiten, de benodigde vaardigheden voor productie-activteiten, de 

benodigde infrastructuur om het te ondersteunen, en de wet- en regelgeving die nodig is 

om het systeem optimaal te laten opereren. ICT kan dan ook gezien worden als General 

Purpose Technology, net zoals elektriciteit en de stoommachine dit waren. Deze 

fundamenteel nieuwe technologieën hebben een massieve impact op de samenleving en 

economie (gehad). 

ICT anno 2014 betekent niet alleen nieuwe computers, smartphones en wifi-hotspots. De 

impact van ICT wordt inmiddels grotendeels bepaald door hóé al deze componenten 

worden ingezet. De ICT-toepassingen die bedacht, ontwikkeld en gebruikt worden zijn van 

cruciaal belang voor het versterken van de Nederlandse economie. 

Juist doordat ICT op bijna de gehele economie een impact heeft, is het lastig om dit effect 

te isoleren. Als we kijken naar de literatuur komen we tot de conclusie dat het in afgelopen 

decennia in Nederland heeft gezorgd voor een additionele economische groei van circa 

0,9% per jaar (hoofdstuk 4). Dit betekent dat circa 36% van de economische groei van de 

afgelopen decennia door ICT veroorzaakt is. Bovendien zien we dat de impact van ICT de 

afgelopen 30 jaar toeneemt. Een aanzienlijk deel van de groei wordt veroorzaakt door 

investeringen van bedrijven in ICT. Het merendeel van de groei bestaat echter uit Total 

Factor Productivity (TFP) als gevolg van ICT. Deze ICT-innovatie bestaat op zijn beurt uit 

(1) een Nederlandse ICT-producerende sector die innoveert, (2) ICT in de gehele economie 

toegepast wordt en haar veel efficiënter maakt en (3) verbeterde netwerkvorming in de 

economie. De impact op de omvang van de arbeidsmarkt is beperkt. 

De Nederlandse ICT-producerende sector is op veel vlakken relatief bescheiden met 

uitzondering van enkele grote bedrijven, waaronder ASML en TomTom (hoofdstuk 7). Dit 

wil niet zeggen dat Nederland per definitie achterloopt op het gebruik van ICT: een groot 

deel van de investeringen in ICT in Nederland bestaan uit import (hoofdstuk 6). Daarnaast 

is de telecominfrastructuur in Nederland sterk ontwikkeld. 

Economische groei wordt momenteel met name bereikt door het gebruik van ICT en het 

slim inzetten hiervan (hoofdstuk 8). Nederland kent namelijk al een stevige ICT-

infrastructuur, en in de Westerse wereld is ICT-infrastructuur vrijwel geen differentiërende 

factor voor economische prestatie meer. Dit betekent dat in het huidige economische 

discours de toepassingen van ICT een prominente rol hebben. Toepassingen van ICT 

komen letterlijk in de gehele maatschappij terug, van het plannen van de zorg tot het 

inchecken bij de trein.  

Naast het gebruik van ICT binnen organisaties heeft de afgelopen tien jaar ook flinke 

digitale netwerkvorming tussen organisaties en individuen plaatsgevonden (hoofdstuk 9). 
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Deze netwerkvorming uit zich bijvoorbeeld in online platforms zoals Marktplaats, Facebook, 

en Beslist.nl. Deze platforms brengen vraag en aanbod samen, en helpen in de 

communicatie. Daarnaast ontstaat netwerkvorming tussen mensen en apparaten en 

apparaten onderling. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van ‘smart watches’ of de 

ontwikkeling van de zelfrijdende auto. 

ICT heeft een flink effect op de maatschappij en dus ook op de arbeidsmarkt (hoofdstuk 

10). ICT biedt mogelijkheden om de werkloosheid terug te dringen, doordat werkgever en 

werknemer elkaar beter kunnen vinden en doordat ICT de werkomgeving flexibiliseert. ICT 

kan echter ook nadelige effecten hebben. In het huidige debat staat bijvoorbeeld het 

thema robotisering en werkloosheid centraal. Er zijn argumenten voor en tegen de 

constatering dat robotisering tot (structurele) werkloosheid zal leiden. Wat zeker is, is dat 

het voor de Nederlandse economie belangrijk dat mensen de juiste vaardigheden bezitten 

om de volledige potentie van ICT te kunnen benutten. 

Naast economische impact heeft ICT ook impact op verschillende publieke belangen zoals 

privacy en veiligheid (hoofdstuk 11). ICT biedt vele mogelijkheden, en het is de uitdaging 

aan ons als samenleving om op een adequate manier deze mogelijkheden te incorporeren 

in ons sociaal-, economisch- en maatschappelijk systeem. 
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Sectie I. Inleiding 
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1 Aanleiding 

ICT is een integraal onderdeel geworden van de hedendaagse maatschappij: ICT vind je 

overal. Het is aanwezig in de supermarkt, in de parkeergarage, in concertgebouwen; je 

vindt het zelfs terug in je broekzak of om je pols. De diepe worteling van ICT in ons huidig 

bestaan beïnvloedt ons op persoonlijk-, sociaal-, maatschappelijk- en economisch vlak. 

De opkomst van ICT leidt tot een transformatie van de economie in de volle breedte [32]. 

Het verandert wat de economie produceert, de manier waarop dit geproduceerd wordt, de 

manier waarop de productie wordt georganiseerd en gemanaged, de locatie van 

(productie-)activiteiten, de benodigde vaardigheden voor productie-activteiten, de 

benodigde infrastructuur om het te ondersteunen, en de wet- en regelgeving die nodig is 

om het systeem optimaal te laten opereren. 

ICT anno 2014 betekent niet alleen nieuwe computers, smartphones en wifi-hotspots. De 

impact van ICT wordt inmiddels grotendeels bepaald door hóé al deze componenten 

worden ingezet [77][96]. De ICT-toepassingen die bedacht, ontwikkeld en gebruikt worden 

zijn van cruciaal belang voor het versterken van de Nederlandse economie. Denk 

bijvoorbeeld aan software om de logistiek te stroomlijnen, parkeergarages met 

kentekenherkenning of mobiel bankieren. 

ICT heeft veel te bieden, maar het komt ook met nieuwe uitdagingen zoals het waarborgen 

van digitale veiligheid en het beschermen van privacy. Men deelt bijvoorbeeld veel via 

sociale media, wat onprettige situaties kan creëren als deze content bij de verkeerde 

mensen terechtkomt. Banken worden digitaal aangevallen (DDOS-aanvallen) waardoor 

gebruikers tijdelijk niet kunnen internetbankieren. Recentelijk heeft ook de automatisering 

die door ICT gedreven wordt een prominente aanwezigheid in het publiek debat gekregen: 

“worden mensen vervangen door machines, en betekent dit een toenemende werkloos-

heid?”. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarbij ICT impact heeft op publieke belangen. 

Het borgen van publieke belangen in een digitaliserende maatschappij is en blijft 

belangrijk. 

Er is veel geschreven over de impact van ICT op de economie. Zowel op macro-niveau (ICT 

en economische groei) als op micro-niveau (ICT in individuele bedrijven) hebben velen de 

relatie tussen ICT en economie bestudeerd. Het kan echter lastig zijn om grip te krijgen op 

dit grote aanbod van literatuur. Om deze reden heeft het Ministerie van Economische 

Zaken aan Dialogic gevraagd om een meta-onderzoek uit te voeren betreffende de impact 

van ICT op de Nederlandse economie. In dit rapport wordt het onderwerp op een leesbare 

manier gepresenteerd, die ook toegankelijk is voor lezers die zich niet intensief met deze 

materie bezig houden. De impact van ICT op de economie wordt kwantitatief en kwalitatief, 

en op macro- en micro-niveau beschreven. 

Daarnaast wordt ook een aantal prominente 

maatschappelijke thema’s beschreven, 

waaronder de relatie tussen automatisering 

en werkloosheid.  





Dialogic innovatie ● interactie 11 

2 Wat is ICT? 

Samenvatting Hoofdstuk 2 

ICT is de grootste driver van economische groei van de afgelopen decennia. De primaire 

impuls van de electronische ICT van de afgelopen decennia is dat het omgaan met 

informatie en data exponentieel goedkoper, sneller en compacter is geworden. Dit geldt 

zowel voor de opslag, transmissie als bewerking van data. Aangezien elke sector in meer of 

mindere mate informatieintensief is, heeft ICT een impact op de gehele economie.  

De opkomst van ICT leidt dan ook tot een transformatie van de economie in de volle 

breedte. ICT kan dan ook gezien worden als General Purpose Technology (GPT), net zoals 

elektriciteit en de stoommachine waren. Deze fundamenteel nieuwe technologieën hebben 

een massieve impact op de samenleving en economie (gehad). 

Eigenschappen van ICT als GPT zijn dat (1) ICT een generieke functie heeft, die vitaal is 

voor het functioneren van een groot deel van bestaande producten en productiesystemen, 

(2) continue inspanningen op het gebied van innovatie, alsmede leerprocessen, de 

efficiëntie verhogen met welke de generieke functie wordt uitgevoerd en (3) technologische 

vooruitgang in ICT het voor de toepassingssectoren aantrekkelijker maakt om te 

innoveren, en vice versa. 

De ´I´ in ICT staat voor Informatie: het centrale onderwerp binnen de informatie- en 

communicatietechnologie. Deze technologie heeft betrekking op hoe je deze informatie 

opslaat, verwerkt en verstuurt. In dit hoofdstuk wordt toegelicht (1) hoe deze technologie 

zich ontwikkeld heeft door de tijd en (2) welke fundamentele eigenschappen van ICT ten 

grondslag liggen aan de impact die ICT heeft op de economie.  

Merk op dat 2.1 en 2.2 ICT in de ‘nauwe’ zin benadert: de focus ligt op de technologie zelf, 

niet op de bredere notie van ICT (verandering processen, communicatievormen, etc.). 

Deze bredere notie komt in 2.3 en verderop in het rapport nadrukkelijk aan de orde. 

2.1 Geschiedenis van ICT 

Omgaan met informatie is op zichzelf niet nieuw; mensen zijn altijd al met ICT in de brede 

zin bezig geweest. De wijze waarop dit gebeurt is echter door de jaren enorm geëvolueerd. 

De figuur hieronder illustreert dit aan de hand van enkele voorbeelden. 
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Figuur 1 Illustratie van de evolutie van ICT 

De ICT zoals we het nu kennen is uiteraard niet meer de ICT van ‘vroeger’. Hoewel de 

ontwikkeling van ICT als een geleidelijke evolutie gezien kan worden, zijn er in het 

verleden wel een aantal sprongen gemaakt, waardoor we verschillende stadia van ICT 

kunnen onderscheiden [65]: 

 Premechanisch (telramen, geschreven boeken, etc.) 

 Mechanisch (rekenliniaal, gedrukte boeken, etc.) 

 Electromechanisch (telegraaf, ponskaarten, etc.) 

 Electronisch (computers, e-mail, etc.) 

In de context van dit rapport richten we ons op het laatste stadium. Dit stadium wordt 

gedreven door de geïntegreerde circuits, of in het Engels bekend als de ‘Integrated Circuit’ 

(IC). De basis ligt hiermee in de elektrotechniek. Deze ICs hebben technische voordelen op 

eerdere vormen van ICT. De eerste IC stamt welliswaar uit 1958, maar gezien de snelle 

(exponentiële) groei op dit gebied verandert de impact van ICT ook aanzienlijk. Meer 

specifiek richten we ons in dit rapport ICT in de laatste 20 jaar, waar de halfgeleider een 

centrale rol heeft.  

Onder ICT verstaan we in dit rapport vier elementen: 

 Hardware 

 Software 

 Telecom 

 Data 
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2.2 De impuls van ICT op de economie 

ICT zien we overal terug in onze economie. Maar wat zijn nu de fundamentele eigenschap-

pen van ICT, waardoor het in iedere sector ingezet wordt? Wat is de impuls van ICT? Kort 

gezegd wordt het omgaan met informatie goedkoper, sneller en compacter. In economi-

sche termen betekent dit ook dat transactiekosten in de brede zin gereduceerd worden. 

De impuls is onder te verdelen in drie elementaire componenten van informatie- en 

communicatietechnologie: opslag, verwerking en versturen. Op elk van deze drie 

componenten wordt het omgaan met informatie goedkoper, sneller en compacter.  

Iedere ICT-innovatie kan herleid worden naar (een combinatie van) deze fundamentele 

eigenschappen. Netflix is bijvoorbeeld immens populair kunnen worden, omdat het 

versturen van informatie goedkoop is geworden, en grote hoeveelheden data snel 

verstuurd kunnen worden. Dit maakt streaming-diensten in het algemeen erg aantrekke-

lijk. Big Data-toepassingen vinden hun oorsprong met name in het feit dat goedkoop veel 

informatie opgeslagen en extreem snel verwerkt kan worden. Zelfrijdende auto’s 

combineren de drie aspecten: er moet veel informatie in weinig ruimte opgeslagen worden, 

informatie van de auto en de omgeving moet snel (instantaan) verwerkt worden, en de 

auto’s moeten onderling en met de omgeving snel kunnen communiceren. 
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2.2.1 De ontwikkeling van de impuls 

De impuls die ICT geeft aan de economie is niet statisch; deze impuls ontwikkelt zich door 

de tijd. De historische ontwikkeling op het gebied van informatie-opslag, informatieverwer-

king en informatie versturen is spectaculair. Onderstaande figuur illustreert hoe de impuls 

op het gebied van opslag, verwerking en versturen zich ontwikkeld heeft in termen van 

kosten, snelheid en de mate waarin het praktischer (compacter, functioneler) wordt. 

 

Figuur 2 Impuls van ICT. Bronnen: mkomo.com (linksboven), storagenewsletter.com (middenboven), 

IBM (rechtsboven), singularity.com (linksmidden + midden), Moore’s law Wikipedia (rechts midden), 

drpeering.net (linksonder), Nielsen’s law (midden onder), Spectrale efficiëntie mobiele technologie 1G 

t/m 4G: Wikipedia.org (rechtsonder). 

Op alle aspecten is sterke groei te zien, veelal exponentieel van aard. De groei 

manifesteert zich vaak niet als een keurige rechte lijn. Dit komt (deels) doordat 

verschillende paradigma’s elkaar opvolgen door de jaren heen. Zo is bijvoorbeeld 

informatie-opslag verschoven van magnetische opslag (bijvoorbeeld tape of traditionele 

harde schijf met magnetische kop), naar (deels) optische opslag (bijvoorbeeld CD-rom, 

DVD, Blueray), naar opslag in silica/halfgeleiders/chips (bijvoorbeeld Solid State Disks). 

Zulke transities kunnen met sprongen gepaard gaan. Hoewel we wel weten dat de 

paradigma’s eindig zijn, weten we op voorhand niet exact wanneer het paradigma eindigt. 

Deze ontwikkelingen worden soms bestempeld met een term of wet. Zo is er de bekende 

‘Wet van Moore’, die stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling elke 2 

jaar verdubbelt (grafiek rechtsmidden)1 . Hoewel deze wet al geruime tijd standhoudt, 

wordt een eind aan deze wet, en het bijbehorende paradigma, voorzien. Er is namelijk een 

                                                

1  Er zijn ook minder bekende wetten, zoals de ‘Wet van Nielsen’, die stelt dat netwerk-

connectiesnelheden voor high-end thuisgebruikers jaarlijks met 50 procent stijgen. 
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theoretische grens voor het compacter ontwerpen van de chips zoals ze nu bestaan (met 

het gebruik van transistors). Dat wil niet zeggen dat men geen nieuwe oplossing vindt om 

de prestatie te verbeteren. Momenteel wordt gewerkt aan quantum-computing, een 

substantieel nieuwe technologie die een nieuw paradigma zou inluiden, en tegelijkertijd de 

Wet van Moore ‘ouderwets’ zou maken. 

Exponentiële groei betekent dat ICT van nu onvergelijkbaar is met ICT van 10, 20 of 30 

jaar geleden. Neem bijvoorbeeld de Wet van Moore: de tweejaarlijkse verdubbeling 

betekent dat over een periode van 10 jaar het aantal transistors is gestegen met een factor 

32 (2(10/2)), over een periode van 20 jaar met een factor 1000 (2(20/2)), en over een periode 

van 30 jaar met een factor van 32.000 (2(30/2)). 

De (sterke) ontwikkeling van de technische impuls kent een belangrijke ‘feedback-loop’. 

ICT maakt de omgang met informatie productiever, waardoor er (meer) vraag komt naar 

ICT. Doordat er meer vraag komt wordt er geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van 

ICT, waardoor de ICT beter/sneller wordt. Hierdoor wordt de vraag naar ICT weer groter, 

waardoor de ontwikkeling van ICT weer een stimulans krijgt etc. Deze ‘loop’ is in generieke 

zin een eigenschap van een ‘General Purpose Technology (GPT)’, waar ICT een voorbeeld 

van is [51]. In 2.3 wordt ICT als GPT verder toegelicht.  

Merk op dat ICT ook ingezet wordt voor het verder ontwikkelen van ICT, waardoor ICT een 

zelfversterkend effect heeft. 

Figuur 2 benadrukt de drie dimensies van ICT: opslag, verwerking en versturen 

(transmissie). In de praktijk kennen ICT-toepassingen trade-offs tussen deze drie 

dimensies. Wanneer versturen bijvoorbeeld relatief duur of langzaam is, wordt er meer 

verwerkt (comprimeren) of meer opgeslagen (gebruik van cache-geheugen). De 

beperkingen in snelheid van informatie versturen kent ook een actueel voorbeeld in de 

opkomst van Netflix. Voorheen waren (veel) internetverbindingen te langzaam, waardoor 

‘streaming-diensten’ niet goed uit de verf kwamen. Wat er gebeurde is dat veel mensen 

bijvoorbeeld films en muziek downloadden (bijvoorbeeld met torrent-files), en vervolgens 

afspeelden. Ook was er een sterke focus op codecs en compressie, om zo de te versturen 

informatie zo efficiënt mogelijk te verpakken. Nu het dataverkeer sneller is geworden zien 

we een transitie richting streaming-diensten of ‘on-demand-diensten’. In het meest 

extreme toekomstscenario zullen we oneindig snelle verbindingen hebben met oneindig 

hoge betrouwbaarheid; in dat geval zou de noodzaak van lokale (decentrale) opslag zoals 

we het nu nog kennen miniem zijn. 

Benoemenswaardig is dat alle drie de dimensies (opslag, verwerking als versturen) in de 

laatste 30 jaar ongeveer 10^8 goedkoper geworden zijn. Dit komt overeen met een 

jaarlijkse prijsdaling van 45%. In de telecomsector zijn typische telecomdiensten 

(momenteel bijvoorbeeld dual- en triple play) in prijs constant gebleven; deze diensten 

kosten doorgaans ongeveer 40 tot 50 euro per maand. De toename in snelheid wat men 

hier in de afgelopen jaren voor teruggekregen heeft is een vergelijkbare 40-45% [100]. 

Deze ontwikkelingen lijken sterk aan elkaar gerelateerd te zijn; in economische termen lijkt 

de P*Q vrij constant te zijn. 

Trade-offs worden binnen de ICT-dimensies gemaakt, maar ook hierbuiten. Een meer 

generieke afweging is het inzetten van mensen tegenover het inzetten van ICT. Naarmate 

ICT beter wordt, en in haar prestatie relatief sneller groeit dan dat mensen groeien, wordt 

de keuze voor ICT over mensen steeds interessanter. Arbeid vervangen door ICT roept 

verschillende vragen op, en is al geruime tijd een onderwerp in het publiek debat. Ook in 

2014 is dit debat in volle gang. 
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We observeren al jaren forse prijsdalingen en prestatieverbeteringen in ICT, maar zitten 

naar alle verwachting nog midden in de evolutie van ICT. De trends in prijsdalingen en 

prestatieverbeteringen zullen dus naar alle verwachting nog een flinke tijd doorzetten. 

2.3 ICT als General Purpose Technology (GPT) 

ICT kan beschouwd worden als een ‘General Purpose Technology’ (hierna: GPT). Dit is een 

technologie die fundamenteel nieuw is en de (werking van de) economie vrijwel volledig 

verandert [32]. 

ICT is niet het eerste voorbeeld van een GPT. Andere historische voorbeelden zijn 

elektriciteit, de auto, de stoommachine en de (boek)drukkunst. Ook deze voorbeelden 

hebben enorm veel veranderd in het economisch systeem en het dagelijks leven in het 

algemeen. Deze GPT’s betekenen in essentie lagere kosten en hogere performance [59], 

maar de impact is enorm breed, reikend van persoonlijk-, sociaal-, en organisatorisch vlak 

tot economisch- en maatschappelijk vlak. In deze termen scoort ICT als één van de meest 

transformatieve technologische doorbraken in de geschiedenis [32]. Daarbij zijn naast de 

lagere kosten en hogere performance, ook de verbindingen tussen mensen (en 

technologie) die door een GPT gecreëerd worden erg kenmerkend. Elektriciteit heeft 

bijvoorbeeld voor een nieuwe infrastructuur gezorgd, waarbij veel technologie (en 

organisaties/huishoudens) aangesloten werd op deze elektriciteitsinfrastructuur als 

energiebron. ICT creëert enorm veel verbindingen, omdat het in velerlei functies 

vervlochten is (bijvoorbeeld communicatie, betalingen, productiesystemen, weg- en 

waterinfrastructuur etc.).  

Er is veel geschreven over GPT’s in de internationale literatuur. In veel literatuur worden 

drie hoofdkenmerken van GPT’s onderscheiden [6][51][53][54]: 

 ‘General Purposeness’ / ‘Pervasiveness’ (Generiek doeleinde): een GPT 

heeft een generieke functie, die vitaal is voor het functioneren van een groot deel 

van bestaande producten en productiesystemen.  

Bij ICT is het de omgang met informatie, bij elektriciteit had het onder andere be-

trekking op de energievoorziening en aandrijving van technologie. 

 ‘Technological dynamism’ / ‘Improvement’ (Technologische dynamiek en 

verbetering): continue inspanningen op het gebied van innovatie, alsmede leer-

processen, verhogen de efficiëntie met welke de generieke functie wordt 

uitgevoerd. 

Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in gereduceerde prijs/prestatie-verhoudingen van 

producten, systemen, of componenten waar de GPT een onderdeel van is, of als 

multidimensionale kwalitatieve verbeteringen in hen. Als gevolg hiervan worden de 

kosten van downstream sectoren die de GPT gebruiken lager, en worden zij in 

staat gesteld betere producten te maken. Daarnaast wordt het voor andere (nieu-

we) sectoren en deelmarkten steeds aantrekkelijker om de (verbeterde) GPT toe te 

passen, waarmee de verscheidenheid van de toepassingen uitgebreid wordt. 

 ‘Innovational complementarities’ / ‘Innovation spawning’ (Co-evolutie 

van innovatieve inspanningen): technologische vooruitgang in de GPT maakt 

het voor de toepassingssectoren aantrekkelijker om te innoveren, en vice versa. 

Dit heeft betrekking op de ‘feedback-loop’ die in 2.2.1 genoemd is. In het geval 

van ICT maakt het de omgang met informatie productiever, waardoor er (meer) 

vraag komt naar ICT. Doordat er meer vraag komt wordt er geïnvesteerd in de 

verdere ontwikkeling van ICT, waardoor de ICT beter/sneller wordt. Hierdoor wordt 

de vraag naar ICT weer groter, waardoor de ontwikkeling van ICT weer een stimu-
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lans krijgt etc. Deze ‘loop’ betekent dat er sprake is van een vorm van schaalvoor-

delen. 

Een GPT begint doorgaans in een ruwe vorm in een enkele toepassing (een niche). Ze 

worden verder ontwikkeld en worden geavanceerder naarmate de toepassingen verder 

verspreid raken door de economie. De evolutie van een GPT strekt vaak over meerdere 

decennia. 

Het proces van technologische vooruitgang binnen een bepaalde technologische koers zal 

uiteindelijk op afnemende meeropbrengsten stuiten, wetenschappelijke doorbraken zullen 

ruimte maken voor nieuwe technische mogelijkheden, en uiteindelijk zal de dominante GPT 

van de desbetreffende periode vervangen worden. Zo kan de ontwikkeling van GPT’s 

gezien worden als een fenomeen van lange technologische golven. Ook ICT zal dus 

uiteindelijk zijn plek als dominante GPT moeten opgeven.  
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3 Leeswijzer 

ICT heeft een aanzienlijke impact op de Nederlandse economie. In sectie II zal er van deze 

impact een kwantitatieve schatting gemaakt worden. Hiervoor wordt een economische 

benadering genaamd 'growth accounting' gebruikt. In deze benadering wordt de impact 

van ICT op de Nederlandse economie uitgesplitst naar verschillende deelfactoren: arbeid, 

kapitaal en total factor productivity2. Het blijkt dat de contributie aan economische groei 

van de factor arbeid miniem is, dat de contributie van het kapitaalaspect aanzienlijk is, en 

dat de contributie via total factor productivity substantieel is en in recente jaren in belang 

lijkt toe te nemen. 

In sectie II zal dus blijken dat de economische impact van ICT zeer substantieel is, maar 

de kwantitatieve schatting geeft nog geen antwoord op de vraag hoe ICT in de praktijk de 

ecnomische activiteiten daadwerkelijk verandert. Hiervoor zal ten eerste de impact via ICT-

kapitaal nader toegelicht worden; meer specifiek gaat het dan om de Nederlandse 

investeringen die gemaakt worden in ICT (hoofdstuk 6). Aangezien niet alle benodigde ICT 

in Nederland geproduceerd wordt, importeert Nederland vrij veel (met name hardware). 

Vervolgens wordt dieper ingegaan op hoe ICT de total factor productivity in Nederland 

vergroot. Ten eerste bestaat er een (nieuwe) ICT-sector met nieuwe producten en diensten 

(hoofdstuk 7). Nederland kent een relatief kleine hardware- en data-sector, maar kent een 

redelijke software-industrie (met name nationaal gericht) en heeft een goed werkende 

telecomsector.  

Economische groei wordt in toenemende mate bepaald door hoe ICT ingezet wordt. Er 

wordt geïnvesteerd in producten en diensten die door de (internationale) ICT-sector 

geproduceerd worden, maar vervolgens is het van cruciaal belang om de volledige potentie 

van deze investeringen te benutten. Het gaat hier specifiek om de toepassingen van ICT 

(hoofdstuk 8). Hoewel er immens veel verschillende toepassingen zijn, zijn er toch 

verschillende groepen toepassingen aan te wijzen.  

Hierna wordt expliciet stilgestaan bij de impact van ICT op digitale netwerkvorming en –

infrastructuur (hoofdstuk 9). Het gaat hierbij niet zozeer om de manier waarop internet en 

ICT binnen organisaties wordt gebruikt, maar vooral hoe ICT bijdraagt aan de relaties 

tussen organisaties (en consumenten). Denk hierbij bijvoorbeeld aan internetplatforms 

zoals marktplaats of het digitale betalingsverkeer. Deze digitale netwerkvorming heeft ook 

geleid tot de opkomst van nieuwe verdienmodellen, zoals die van de online advertenties. In 

toenemende mate worden niet alleen mensen verbonden door ICT, maar worden ook 

apparaten onderling met elkaar verbonden ('internet of things'). 

ICT beïnvloedt welk werk beschikbaar is, de vaardigheden die benodigd zijn om dit werk 

adequaat uit te voeren, de wijzen waarop werk uitgevoerd kan worden, en de manier 

waarop werk gevonden kan worden. In dit rapport zal ook ingegaan worden op de invloed 

die ICT heeft op de arbeidsmarkt (hoofdstuk 10).  

De impact van ICT reikt verder dan het pure economisch domein. De opkomst van ICT 

roept ook vragen op met betrekking tot (de borging van) verschillende publieke belangen 

zoals privacy en (digitale) veiligheid (hoofdstuk 11).  

 

                                                

2 In hoofdstuk 4 zullen deze aspecten nader toegelicht worden. 
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Sectie II. Het belang van ICT 

voor economische groei - de 

cijfers 
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4 Een kwantitatieve schatting van de 

economische impact van ICT 

Samenvatting Hoofdstuk 4 

ICT heeft een aanzienlijke impact op de Nederlandse economie. In dit hoofdstuk wordt er 

van deze impact een kwantitatieve schatting gemaakt. Hiervoor wordt een economische 

benadering genaamd 'growth accounting' gebruikt. In deze benadering wordt de impact 

van ICT op de economische groei in Nederland uitgesplitst naar verschillende deelfactoren: 

arbeid, kapitaal en total factor productivity.  

Het blijkt dat de contributie aan economische BBP-groei in de periode 1990-2013 van de 

factor arbeid ten gevolge van ICT miniem is, dat de contributie van ICT-kapitaal aanzienlijk 

groot is (circa 0,6 procentpunt per jaar), en dat de contributie van ICT via total factor 

productivity substantieel is (circa 0,3 procentpunt). Het gaat hier dus om gemiddeld circa 

5,4 miljard euro (of 0,9 procentpunt) economische groei per jaar. 

Afgelopen jaren staat ICT-kapitaal (in de vorm van infrastructuur en hardware) niet meer 

centraal voor economische groei, maar is het gebruik van ICT de belangrijkste determinant 

geworden voor economische groei. 

4.1 Doelstelling 

ICT blijkt een technologie te zijn die de hele economie doordringt. Deze sectie bouwt op die 

observatie voort, en beoogt de omvang van de impact van ICT op de economie van 

Nederland te kwantificeren. Het begrip ‘de economie’ is breed en heeft veel facetten. Deze 

sectie zet in op het meest ‘macro’ niveau van ‘de economie’: het bruto binnenlands product 

(BBP). Het gaat om de totale productie van iedereen die in Nederland woont. Het is precies 

gelijk aan wat iedereen in Nederland consumeert en spaart.  

Concreet beoogt deze sectie een kwantitatieve raming af te leiden van de omvang van de 

impact van ICT op de groei in het BBP (in één cijfer). Dat cijfer is de bijdrage van ICT aan 

de groei van het BBP, in het vervolg economische groei genoemd. Met dat cijfer hebben we 

een kengetal te pakken dat de toon zet voor het belang van ICT voor de Nederlandse 

economie. Dit cijfer gaan we vervolgens zo veel mogelijk uitsplitsen in verschillende 

derterminanten van deze groei. Daarnaast proberen we een zo goed mogelijk beeld te 

schetsen van de ontwikkelingen over de tijd en proberen we Nederland te vergelijken met 

andere landen. 

Omdat deze sectie ICT analyseert in zijn betekenis voor de economische groei, is het nodig 

de rol van ICT te beoordelen binnen een economische argumentatie. De argumentatie waar 

we hier voor kiezen is de zogenaamde ‘growth accounting’. Deze methode maakt een 

decompositie van economische groei, met de factoren arbeid en kapitaal als twee centrale 

aspecten in de productiefunctie. Kapitaal kan hierbij worden uitgesplitst naar ICT-kapitaal 

en niet-ICT-kapitaal. De economische groei kan echter niet compleet verklaard worden aan 

de hand van arbeid en kapitaal; er blijft een restfactor, of residu, over.3 In dit residu, ook 

wel bekend als de ‘Total Factor Productivity (TFP)’, zitten dus alle andere factoren die de 

groei verklaren afgezien van arbeid en kapitaal. In de literatuur noemt men als facetten 

                                                

3 Dit residu wordt ook wel het Solow-residu genoemd, genaamd naar de econoom Robert Solow. 
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van TFP onder andere innovatie, menselijk kapitaal, technologische verandering en 

marktwerking [95]. Maar ook ICT wordt expliciet genoemd als onderdeel van het TFP.4 

Merk op dat deze aspecten met elkaar verbonden (kunnen) zijn, want de inzet van ICT 

stimuleert bijvoorbeeld innovatie en draagt bij aan een betere marktwerking. Anderen 

beschrijven TFP ook als de notie dat het geheel meer is (of kan zijn) dan de som der delen. 

4.2 Aanpak 

Er is veel empirisch onderzoek gedaan naar de impact van ICT op economische groei. Veel 

gerenommeerde macro-economen en organisaties hebben dit onderwerp de afgelopen 

jaren onderzocht. Heel recent heeft het CBS in ‘ICT, kennis en economie 2014’ dit 

onderwerp opnieuw onderzocht. We kiezen er in dit kader dan ook voor een meta-

onderzoek uit te voeren en de eerdere onderzoeken te bestuderen5. 

Als we dieper kijken naar deze onderzoeken dan stuiten we op verschillende uitdagingen: 

1. Er worden verschillende definities van ICT gehanteerd. Niet alle studies hebben 

dezelfde visie wat ICT exact behelst. Soms gaat het bovendien over deelaspecten 

van ICT, zoals internet, breedband, telecom, software. 

2. De impact van ICT op de economie wordt niet altijd in BBP uitgedrukt. In een 

aantal studies richt men zich bijvoorbeeld op arbeidsproductiviteit of ICT-kapitaal. 

3. Er worden verschillende sets met landen geanalyseerd. Soms worden landen met 

elkaar vergeleken, maar soms gaat het over groepen landen (bijvoorbeeld de 

OECD).  

4. Er worden verschillende tijdsperiodes gehanteerd. Sommige onderzoeken nemen 

korte tijdsintervallen en andere langere. Voor nagenoeg alle onderzoeken geldt dat 

ze weinig actuele data (voor 2009) gebruiken. 

Er is niet één studie die de impact van (1) ICT op het (2) BBP in (3) Nederland in de 

periode (4) 2010-2014 toont. We moeten dus werken met inter- en extrapolaties van de 

onderzoeksresultaten van de verschillende studies. Gezien de vraag die we beantwoorden, 

zijn uiteraard niet alle studies even relevant.6 

4.3 De recente bijdrage van ICT aan de Nederlandse economie 

Uit de meta-analyse die we uitvoerden komt naar voren dat ICT in Nederland de afgelopen 

jaren zorgde voor een economische groei van 0,9 procentpunt van het BBP per jaar. 

Gegeven een gemiddeld groeipercentage van 2,5 procentpunt in de periode 1990-2013, 

komt dit overeen met circa 36% van de economische groei. Aangezien het BBP van 

Nederland op dit moment grofweg €600 miljard per jaar is, gaat het hier om €5,4 miljard 

per jaar. Op het eerste gezicht lijkt dit al een aanzienlijk bedrag. Het is echter belangrijk 

om te beseffen dat deze 5,4 miljard er elk jaar bijkomt.  Deze groei in de laatste twintig 

                                                

4 Als basis voor de growth accounting wordt de Cobb-Douglas-functie gebruikt: 𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝑥 𝐾𝑡
𝛼𝑥 𝐿𝑡

1−𝛼 

waarbij A staat voor TFP, K voor kapitaal en L voor arbeid. 

5 Een volledige literatuurlijst is te vinden in de bijlage 

6 We hebben een groot gewicht toegekend aan studie door het CBS, omdat deze berekening specifiek 

over Nederland gaat, de meest recente beschikbare cijfers gebruikt, en de toegepaste methode van 

growth accounting wijd geaccepteerd wordt en transparant is. De nadelen van de stricte veronder-

stellingen die achter de berekeningen liggen, nemen we op de koop toe. De schatting van de impact 

door het CBS valt gemakkelijk binnen de bandbreedte van de bevindingen in de internationale 

literatuur, met name die voor Europa. 
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jaar geeft echter geen garantie voor een soortgelijke ontwikkeling in de toekomst, maar 

het is onwaarschijnlijk dat het belang van ICT plots verdwijnt of drastisch afneemt. 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de groei ten gevolge van ICT in de laatste jaren 

met name bepaald wordt door het gebruik van van ICT, niet de productie van ICT [Nicholas 

Oulton, 2010, Long term implications of the ICT revolution: applying the lessons of growth 

theory and growth accounting]. Bij het gebruik van ICT is zowel de intensiteit als het 

bezitten van ICT-skills relevant. Daarnaast is een belangrijke determinant de mate waarin 

ICT men in staat stelt om gebruik te maken van zijn capaciteiten om in economisch, 

sociaal en politiek opzicht actief mee gestalte te geven aan zijn eigen leven en dat van de 

gemeenschap waarvan men deel uitmaakt [Evangelista, R., Guerrieri, P., Meliciani, V. 

(2014), The economic impact of digital technologies in Europe]. 

Als we kijken naar de Nederlandse groei van de afgelopen twintig jaar dan zien we een 

zeer dynamisch patroon. De hausse van de jaren negentig werd gevolgd door een 

internetzeepbel rond 2000. Na enkele jaren van zeer beperkte groei trok de economie 

langzaam aan. De financiële crisis rond 2008 zorgde voor een krimp van de economie. 

Toen de economie net begon aan te trekken kwam hier in 2012 de Europese staatschul-

dencrises overheen. Op dit moment (2014) is er nauwelijks sprake van groei en krimp. ICT 

zorgde er de afgelopen jaren dus voor dat we de krimp van de economie konden 

verminderen en in sommige jaren een klein plusje konden schrijven. 

4.4 De ontwikkeling van de rol van ICT voor de Nederlandse economie 

Als we kijken naar studies die uitgevoerd zijn over dit onderwerp, dan lijkt de impact van 

ICT op de economie toe te nemen. In de jaren 80 werd gesproken over een bijdrage van  

circa 0,2 procentpunt per jaar. In de jaren 90 nam dit verder toe en op dit moment zitten 

we –zoals gezegd- rond de 0,9 procentpunt per jaar (gemiddeld). Door de slechte 

economische jaren na 2008 lijkt dit getal wel enigszins gedrukt te zijn. 

In de eerste sectie hebben we duidelijk gezien dat de impact van ICT exponentieel groeit. 

Hierbij gaat het om kosten, snelheid en compactheid. Blijkbaar zorgde deze verbeteringen 

ervoor dat ook de macro-economische impact toenam. Het zal er vooral voor gezorgd 

hebben dat ICT in steeds meer onderdelen van de economie een rol kan spelen. Immers, 

het wordt goedkoper, het kan steeds meer en het wordt steeds compacter.  

De exponentiële groei van de technische impact zal in ieder geval op de middellange 

termijn doorzetten. Dat wil echter niet direct zeggen dat de impact op de economie ook zal 

toenemen. Op een gegeven moment neemt de toegevoegde waarde van deze verbeterin-

gen af.  

4.5 De impact van ICT op economische groei uitgesplitst 

Op basis van een meta-analyse op data van de Total Economy Database van the 

Conference Board, EU Klems, de Europese Commissie [22] en de OECD [Measuring ICT for 

Policy] ,hebben we een uitsplitsing van economische groei in Nederland in de periode 

1990-2013 geconstrueerd. Hierbij hebben we elke dimensie (arbeid, kapitaal, en TFP) 

onderverdeeld naar ICT en niet-ICT. Figuur 3 geeft dit schematisch weer. 
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Figuur 3 Economische groei in Nederland uitgesplitst. Op basis van Conference Board, EU Klems, 

Europese Commissie en OECD.  

Arbeid, kapitaal en de TFP staan respectievelijk voor 0,8%, 1,1% en 0,6% groei. Binnen de 

totale 2,5% groei is ICT goed voor circa 0,9 procentpunt (36%)7.  

De economische groei ten gevolge van het arbeidsaanbod is met name afhankelijk van 

factoren die niet ICT-gerelateerd zijn: de demografische samenstelling van de bevolking, 

de attitude tegenover werken (normen en waarden), de hoogte van de loonbelasting en de 

hoogte van de sociale uitkeringen. De laatste decennia heeft bijvoorbeeld de attitude 

tegenover het werken door vrouwen een ontwikkeling meegemaakt waardoor nu (meer) 

vrouwen meer werken. ICT kan een licht positieve invloed hebben op het arbeidsaanbod 

(zie hoofdstuk 10), maar kan (op korte termijn) ook een negatieve invloed hebben. Op 

basis van bestaande bronnen hebben we het netto effect van ICT op het arbeidsaanbod 

van Nederland op verwaarloosbaar klein geschat. 

ICT-kapitaal is belangrijk geweest voor de economische groei. Binnen dit type kapitaal is 

de impact van telecom kleiner dan van computers en software en de bijdrage aan de groei 

lijkt af te nemen in de loop van de tijd. Dit is overigens lastig vast te stellen, omdat men 

hier tegen definitiekwesties aanloopt. Plaats je een app die je primair in staat stelt om te 

communiceren onder software of onder telecom? Daarbij zijn de aspecten hardware, 

software, telecom en data sterk aan elkaar gerelateerd en deze vervlechting neemt ook 

toe. 

ICT-kapitaal is een belangrijke determinant geweest voor economische groei, maar zo ook 

de TFP. De bevinding dat de TFP een grote bijdrage levert aan de economische groei is niet 

nieuw. Het bestaan van een significante TFP is al sinds 1956 bekend.8 Een beduidende 

omvang van de bijdrage van de TFP aan de groei is blijven bestaan, ook na de opkomst 

van ICT.9 Het leidde tot de beroemde uitspraak: ‘de computers zijn overal behalve in de 

                                                

7  Het CBS heeft in haar publicatie ‘ICT, Kennis en Economie 2014’ ook de invloed van ICT op 

economische groei geraamd, in de periode 1996-2009. Zij komt tot een resultaat van 2,6% totale 

groei, waarvan 0,6 procentpunt aan ICT-kapitaal te wijten is, en 1,1 procentpunt aan (multifactor) 

productiviteit. Er is in deze publicatie geen (geschatte) uitsplitsing van TFP naar ICT en niet-ICT 

gemaakt. 

8 Solow (1956) A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics. 

9 Brynjolfsson (1993) The productivity paradox of information technology: Review and assessmant, 

Communications of the ACM. December 1993. En voor zeer recent zie: Acemoglu, Autor, Dorn, 

Hanson, Price (2014) Return to the Solow paradox? IT, productivity, and employment in U.S. 

Manufacturing, IZA dp 7906. 

BNP-groei

2,5 %

Nederland
1990-2013

Arbeid

0,8 %

ICT

0 %

Niet-ICT

0,8 %

1,1 %

ICT

0,6 %

Niet-ICT

0,5 %

TFP

0,6 %

ICT

0,3 %

Niet-ICT

0,3 %

Kapitaal



Dialogic innovatie ● interactie 27 

statistiek’. De gemiddelde waarde voor de TFP over de jaren 1990-2013 is echter relatief 

klein (0,6%)10, maar dit is grotendeels toe te wijzen aan de ecnomisch slechte jaren 2008-

2013. De krimp in deze jaren is geattribueerd aan de TFP, maar het is niet bekend of ICT 

zelf binnen deze context toch een positieve invloed gehad heeft op de TFP.   

Het aandeel van ICT binnen de TFP is lastig accuraat in te schatten, wat met name een 

gevolg is van de complexiteit van de TFP (het is immers een residu). Op basis van 

bestaande bronnen hebben we voor de periode 1990-2013 een schatting gemaakt waarbij 

50 procent van de TFP ICT-gerelateerd is, wat overeenkomt met 0,15 procentpunt BBP-

groei.11  

4.5.1 Nederland in internationaal perspectief 

Op het gebied van ICT kunnen we Nederland accuraat benchmarken met andere landen 

met betrekking tot de impact van ICT-kapitaal op economische groei. Voor de TFP-

component zouden dergelijke inschattingen op basis van de bij ons bekende bronnen te 

onbetrouwbaar zijn. In onderstaande figuur wordt Nederland vergeleken met enkele 

andere Westerse landen op de contributie van ICT-kapitaal aan economische groei. 

 

Figuur 4 De contributie van ICT-kapitaal aan economische groei 

Nederland scoort binnen deze set van Westerse landen niet hoog. Dit is echter op zichzelf 

niet problematisch, omdat dit enkel wat zegt over de contributie van ICT-kapitaal op de 

economische groei. Interessanter is om te bekijken hoe ICT bijdraagt aan arbeidsproducti-

viteit tussen landen. Het aandeel van ICT in de arbeidsproductiviteit is lastig accuraat in 

kaart te brengen, maar de algehele arbeidsproductiviteit tussen landen wordt goed 

gemonitord door de OECD. Onderstaande figuur toont voor de periode 1995-2013 de 

gemiddelde jaarlijkse groei in arbeidsproductiviteit (y-as) ten opzichte van de arbeidspro-

ductiviteit in 1995 (x-as). 

                                                

10 Ter illustratie: in 2004 was de TFP goed voor 1,68% economische groei. 

11 Merk op dat de TFP in de laatste jaren negatief is geweest, en dat ICT op zichzelf niet per se een 

negatief effect heeft gehad. 
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Figuur 5 De gemiddelde jaarlijkse groei in arbeidsproductiviteit (1995-2013) ten opzichte van de 

arbeidsproductiviteit in 1995. Arbeidsproductiviteit wordt gedefinieerd door ‘GDP per hour worked 

(USD, constant prices, 2005 PPPs)’. 

Uit deze figuur blijkt dat er internationaal sprake is van een catch-up-effect: de minder 

arbeidsproductieve landen groeien sneller dan de landen die al hoog scoren. Nederland 

kent een vergelijkbare groei in arbeidsproductiviteit met vergelijkbare economieën 

(bijvoorbeeld België, Duitsland, Denemarken). De exacte bijdrage van ICT hieraan is lastig 

in te schatten, maar vanuit de bestaande literatuur geredeneerd kan ICT wel een 

belangrijke contributie leveren aan de groei in arbeidsproductiviteit (zie ook 4.6).  

4.5.2 Nederland in historisch perspectief 

De ontwikkeling van het belang van ICT voor de Nederlandse economie is niet statisch; dit 

verandert door de jaren heen. Figuur 6 geeft deze ontwikkeling weer. De contributie van 

ICT-kapitaal in de totale groei lijkt door de jaren te zijn gedaald. Andere literatuur 

suggereert dat ICT via andere routes zoals gebruik en innovatie meer impact krijgt (zie 

4.6), maar dat is uit deze figuur sec niet af te leiden.  
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Figuur 6 Aandeel ICT in economische groei in Nederland12 

Het is wel belangrijk om te vermelden dat de economische groei ook sterk onderhevig is 

aan conjuncturele effecten.13 Daardoor 

4.6 Belang van ICT voor de Nederlandse economie in recente jaren 

Naast literatuur die growth accounting uitvoert zoals in dit hoofdstuk beschreven is, zijn er 

ook economen die een andere benadering nemen. Deze andere benaderingen leveren ook 

waardevolle inzichten op. Een zeer belangrijke notie vanuit de literatuur is dat in de 

afgelopen jaren ICT-kapitaal (in de vorm van infrastructuur en hardware) niet meer 

centraal staat voor economische groei, maar dat het gebruik van ICT de belangrijkste 

determinant is geworden [77][96]. Infrastructuur is weliswaar belangrijk, maar wordt 

gezien als een basisvoorwaarde die inmiddels door de meeste (Westerse) landen zodanig 

op orde is dat deze geen differentiërende factor meer is. De infrastructuur is dus al in staat 

om nieuwe (opvolgende) bronnen van economische groei te enabelen; dit zijn doorgaans 

toepassingen van ICT die gebruik maken van de aanwezige infrastructuur.  

Evangelista et al. [96] maken daarbij onderscheid tussen ´ICT usage´ en ´ICT 

empowerment´. ICT usage refereert naar diffusie, autonomie, intensiteit en vaardigheden 

in het gebruik van de nieuwe technologieën. ICT empowerment refereert naar de 

mogelijkheid van ICT om manieren van productie en dagelijkse levens van consumenten te 

veranderen. Voorbeelden van ICT-empowerment zijn het gebruik van internetbankieren of 

het zoeken naar een baan via internet. Relevant is hun vinding dat ‘ICT usage’ met name 

gerelateerd is aan arbeidsproductiviteit, en ‘ICT empowerment’ met name belangrijk is 

voor economische groei, het creëren van nieuwe banen, en het creëren van nieuwe 

markten. 

                                                

12 TFP is inclusief arbeidscompositie 

13 Ook invloeden zoals de ontwikkeling op de huizenmarkt spelen een rol.  
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Sectie III. Het belang van ICT 

voor economische groei - het 

verhaal achter de cijfers
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5 Inleiding 

De vorige sectie had een duidelijke focus op het kwantitatief inschatten van de impact van 

ICT op economische groei. Hierbij werd een macro-economische benadering gehanteerd. 

In deze derde sectie maken we duidelijk hoe deze impact in de praktijk terug komt in de 

economie. We vertalen het cijfer naar concrete aspecten van economische impact. Hierdoor 

hanteren we meer een micro-economische aanpak, en zal deze sectie tevens meer 

kwalitatief van aard zijn. 

Zoals duidelijk werd in het vorige hoofdstuk, valt de groei van de economie door ICT in drie 

componenten uiteen: arbeid, ICT-kapitaal en TFP. Het figuur hieronder geeft schematisch 

weer hoe ICT impact heeft op economische groei, en onder welke noemer dit valt (arbeid, 

kapitaal of TFP). 

 

Figuur 7 Hoe ICT impact heeft op de economische groei 

Zoals in detail beschreven in de leeswijzer (hoofdstuk 3), zullen eerst de investeringen in 

ICT behandeld worden in hoofdstuk 6 (ICT-kapitaal). Vervolgens wordt de Nederlandse 

ICT-sector beschreven in hoofdstuk 7. Daarna zullen de toepassingen van ICT in hoofdstuk 

8 behandeld worden, gevolgd door digitale netwerkvorming en infrastuctuur in hoofdstuk 

9. In hoofdstuk 10 wordt de relatie tussen ICT en de arbeidsmarkt onder de loep genomen. 

Het rapport eindigt met hoofdstuk 11, waarin het borgen van publieke belangen in de 

context van ICT aan bod komt. 
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6 ICT-investeringen 

Samenvatting Hoofdstuk 6 

Bedrijven gebruiken ICT als input in hun productieprocessen. De ratio van deze 

investeringen is dat ze kunnen (leiden) tot een verhoging van de efficientie en/of van de 

kwaliteit. Voor investeringen in ICT is geen grote binnenlandse ICT-sector nodig want via 

invoer zijn deze ICT-goederen (met name hardware) ook beschikbaar. De trend is dat 

investeringen in ICT dalen. Dat komt omdat de prijsdaling van met name hardware sneller 

verloopt dan de stijging in volume. Deze prijsdaling wordt vaak onderschat omdat 

onvoldoende rekening wordt gehouden met de kwaliteitsverbeteringen in de technologie 

(hedonistic pricing).  

Het aandeel van ICT in de totale investeringen is op dit moment nog steeds bescheiden 

(<2%). Dat geldt ook voor ICT-intensieve sectoren (<10%). Daar is de doorwerking van 

de investeringen in ICT al wel duidelijk merkbaar. Het zijn echter niet zozeer de 

investeringen in ICT zelf die bepalend zijn voor de productiviteitsgroei, maar de 

investeringen in complementaire niet-tastbare zaken (zoals organisatie en opleiding).  

Voor investeringen in software zijn de trends anders. Er is daar geen sprake van prijsdaling 

maar van prijsstijging. De zeer sterke bijdrage van ICT-kapitaal aan de recente 

economische groei is dus met name toe te schrijven aan investeringen in hardware. Die 

investeringen waren in de VS veel hoger (40%) dan in Nederland. Investeringen in 

hardware en software liepen traditioneel altijd gelijk op. Er is echter in toenemende mate 

sprake van substitutie van hardware door software (‘virtualisatie’). Software is veel meer 

plaatsgebonden dan IT-hardware. Er bestaat een aanzienlijke inheemse softwareindustrie 

in Nederland, en een aantal bedrijven zijn ook spelers op de wereldwijde markt voor 

virtualisatie. 

Een kwart van de totale ICT-kapitaalvoorraad in Nederland komt voort uit de derde soort 

ICT-investeringen: telecom. Mede dankzij forse investeringen in het verleden heeft 

Nederland een relatieve voorsprong ten opzichte van andere Europese landen. Het unieke 

duopolie tussen koper en kabel zorgt er nog steeds voor dat er stevige concurrentie is op 

infrastructuren. 

Data is de vierde en laatste component van ICT-investeringen. De opkomst van Big Data 

maakt het mogelijk om grote hoeveelheden ongestructureerde data op een kostenefficiente 

wijze te analyseren. Dit vereist grootschalige investeringen in Big Data technologie (noSQL, 

parallel computing, cloud-based storage). In weerwil tot de recente hype rond Big Data zijn 

de gemiddelde investeringen in het Europese bedrijfsleven tot nu toe echter nog beperkt 

(<5%), al investeert een deel van de bedrijven al wel veel meer (>20%) in big data. 

6.1 Inleiding 

Het belang van ICT buiten de ICT-sector is gelegen in het feit dat bedrijven ICT gebruiken 

als ondersteuning voor hun productieprocessen. De ratio van investeringen in ICT is dat ze 

(kunnen) leiden tot nieuwe en/of sterk verbeterde producten en diensten en/of de 

efficiëntie in productieprocessen kunnen verhogen [9]. We gaan daar uitgebreid op in in 

het volgende hoofdstuk. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de investeringen die daarvoor 

benodigd zijn. 
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Investeringen in ICT kunnen zowel vraag- als aanbodgestuurd zijn. In het eerste geval 

gaan bedrijven een nieuwe toepassing (dienst) gebruiken. Voor die nieuwe toepassing is 

nieuwe software nodig, en om die nieuwe software te gebruiken is vaak (maar niet altijd) 

nieuwe hardware nodig. In het twee geval leidt nieuwe hardware of software (lees: 

significante verbeteringen in de verwerking, opslag en het transport van informatie – zie 

paragraaf 10.3) tot nieuwe toepassingen. 

De twee trends kunnen elkaar ook versterken. Een voorbeeld is de recente opkomst van 

Big Data. Omdat opslag steeds goedkoper is geworden, slaan bedrijven steeds meer data 

op. De kern van Big Data is dat bedrijven deze (ruwe, operationele) data gaan analyseren 

en daar hun tactische en strategische beslissingen op gaan baseren. Hardwarematig is op 

dit moment de verwerkingscapaciteit de bottleneck: de omvang van de data is dusdanig 

groot dat de analyses parallel op meerdere computers moeten worden uitgevoerd. Voor dit 

soort distributed computing zijn nieuwe soorten software vereist (zoals Hadoop). 

Hardwarematig is dit alleen maar mogelijk omdat het transport (investeringen in 

telecominfrastructuur: lees internet) en opslag (cloud computing) zo goedkoop is 

geworden. 

Voor investeringen in ICT is geen (grote) binnenlandse ICT-sector nodig want via invoer 

zijn ICT-goederen ook beschikbaar [9][92]. Het ontbreken van een inheemse hardwaresec-

tor werkt echter wel door op investeringen in telecominfrastructuur (zie verderop, 

paragraaf 9.4). Het relatieve aandeel van ICT-investeringen (dus hardware, software en 

telecom samen – investeringen in data worden tot nu toe nog niet meegeteld in 

statistieken) in de totale investeringen is in de meeste landen het laatste decennium 

(2000-2011) gedaald. In Zweden, Australië en het Verenigd Koninkrijk is er zelfs sprake 

van een sterke daling [57]. Dat komt niet omdat het volume van investeringen is 

afgenomen (die is juist gestegen) maar omdat de relatieve prijzen van een ‘eenheid’ 

verwerking, opslag of transport nog veel sterker zijn gedaald (zie figuur 3). 

 

Figuur 8 ICT-investeringen als  procent van totale investeringen. Bron: ICT, Kennis & Economie 2014 

(CBS) 
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6.2 Hardware 

In vergelijking tot andere soorten kapitaalgoederen is de levensduur van ICT-hardware 

kort: een typische afschrijvingstermijn is drie tot vier jaar (tegen een landelijk gemiddelde 

van vijftien jaar) [11]. Debet daarin is wederom de voortdurende snelle technologische 

vooruitgang (zowel in termen van processing als opslag als transport). De bestaande 

kapitaalvoorraad verouderd daardoor snel en er zijn dan ook frequent vervangingsinveste-

ringen nodig [57]. 

Een bijeffect van de snelle voortgang is dat de prijsontwikkeling in de ICT-sector relatief 

wordt onderschat omdat er meestal onvoldoende rekening wordt gehouden met 

kwaliteitsverbeteringen[9]. De prijsindex voor ICT (2005=100) laat in de US een constante 

daling (met 5,4 procent) zien over de gehele periode 1947-2011 [56]. Voor de periode 

1980-2000 loopt de gemiddelde daling in Nederland zelfs op tot 10 procent [9]. 

De relatief snelle prijsdaling (=meer verwerkings-/opslag-/transportcapaciteit voor 

dezelfde prijs14) ten opzichte van andere kapitaalgoederen werkt een substitutie naar meer 

ICT-investeringen in de hand. Dit effect was met name sterk in de periode 1985-2000. Het 

aandeel van IT (dus nog exclusief investeringen in telecom – de C in ICT) in de totale 

investeringen in de marktsector is toen gestegen van 3 procent tot 14 procent. De groei 

van de IT-kapitaalgoederenvoorraad was in het begin van de jaren negentig ongeveer zes 

keer zo groot als de groei van de totale kapitaalgoederenvoorraad [9]. Het substitutie-

effect lijkt sterker te zijn in de dienstensector dan in de industrie, waar ICT meer 

complementair is aan andere kapitaalgoederen [9].  

Ondanks deze sterke investeringstoename blijft het gemiddelde aandeel van IT-middelen in 

de totale voorraad – althans buiten de ICT-sector zelf (waar het aandeel meer dan 50 

procent is) zeer bescheiden: rond de 1 procent [11]. Gemiddeld genomen is het aandeel 

van ICT-kapitaal in het productieproces van niet-ICT bedrijven daarom (nog) te klein om 

een substantieel effect op een hoger aggregatieniveau te genereren [9][10].  

Dat geldt ook ICT-intensieve sectoren (zoals financiële en zakelijke dienstverlening en 

groothandel). Hoewel de IT-kapitaalintensiteit daar een factor vier hoger is dan in ICT-

extensive sectoren blijft ook daar het absolute aandeel bescheiden (respectievelijk 3,3 

procent versus 0,7 procent in 1995). Toch is in de ICT-intensieve sectoren de doorwerking 

van ICT duidelijk merkbaar. Die doorwerking zit echter met name in de fors hogere 

bijdrage van de total factor productivity (TFP) in de ICT-diensten [9]. Met andere woorden: 

het zijn niet zozeer de investeringen in ICT zelf die bepalend zijn voor productiviteitsgroei 

maar complementaire investeringen in niet-tastbare zaken (‘intangibles’) zoals personeel 

en organisatie [8].15 In zakelijke dienstverlening kan slechts een derde van de productivi-

teitsgroei aan ICT kapitaalverdieping worden toegeschreven. De rest komt van meer 

indirecte bijdrages van ICT spillovers [11]. Het rendement op investeringen in niet-

tastbare zaken is het hoogst in ICT-intensieve sectoren (zie paragraaf 8.2 en 10.4). 

Investeringen in ICT lopen in Europa structureel achter op die in de VS. Over de gehele 

periode 1990-2010 ligt het aandeel ICT-investeringen in totale investeringen16 ruim tien 

procent hoger in de VS [32]. Binnen Europa doet Nederland het nog relatief goed maar 

                                                

14 Telecomdiensten worden bij gelijke prijs ongeveer 40-45% sneller (zie hoofdstuk 2) 

15 Zie ook de laatste case (ERP- en CRM-systemen) aan het eind van hoofdstuk 10. 

16 hier: non-residential investments. 
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blijft er ook sprake van een fikse achterstand ten opzichte van de VS (16 procent versus 13 

procent voor EU-gemiddelde; 22 procent in de VS [32].17 

 

Figuur 9 Aandeel van ICT-investeringen als een percentage van de bedrijfsinvesteringen. Bron: ITIF 

(2014) 

Investeringen in hardware zijn, net als de meeste kapitaalgoederen, conjunctuurgevoelig. 

In tijden van economische neergang stellen bedrijven hun vervangings- en uitbreidingsin-

vesteringen uit. De afgelopen twee jaar hebben bedrijven en huishoudens in Nederland 

inderdaad bezuinigd op uitgaven aan hardware. In 2013 besteedde het bedrijfsleven 5,4 

miljard euro aan IT-hardware, een afname van 3 procent ten opzichte van 2012. Ongeveer 

de helft van deze uitgaven ging naar computers [2].  

Binnen hardware is er sprake van een grote omloopsnelheid van producten, niet alleen 

naar versie maar ook naar type. Zo daalt de verkoop van desktop computers al jaren (dit is 

een blijvende krimp) en worden ook laptops steeds minder verkocht (zie ook [57]). In de 

consumentenmarkt is die daling de afgelopen jaren deels gecompenseerd door de verkoop 

van tablets maar ook deze markt lijkt nu verzadigd. Deze ontwikkeling is ook relevant voor 

het bedrijfsleven omdat er een trend is dat werknemers (dus vanuit de consumenten-

markt) hun eigen apparatuur op kantoor gebruiken, ook wel BYOD genoemd (zie paragraaf 

10.3) [2]. Dat zorgt voor een verschuiving van investeringen in hardware van bedrijven 

naar consumenten. Tegelijkertijd moeten bedrijven hierdoor weer meer gaan investeren in 

software die BYOD-devices kan integreren. In het bedrijfsleven zit de groei vooral in 

opslag- en netwerkapparatuur. Deze investeringen moeten de toenemende digitalisering en 

mobiliteit van werknemers opvangen. Het rendement van investeringen in BYOD – een 

trend die pas sinds 2011 in opkomst is – zijn nog moeilijk te schatten. Cisco schat dat 

BYOD het bedrijf $2 miljoen per jaar bespaard. Intel berekent de besparingen in termen 

van arbeidscapaciteit en komt voor 2012 uit op een totaal van 5 miljoen uur.18 

                                                

17 Op basis van 2011 cijfers. 

18  http://www.ucstrategies.com/unified-communications-newsroom/byods-productivity-gains-are-

hard-to-calculate-study-says.aspx  
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6.3 Software 

Het aandeel van software in de totale investeringen in ICT-kapitaal is van 52 procent in 

2005 gestegen tot 58 procent in 2010. De groei stagneerde enigzins in 2011 maar is weer 

licht toegenomen in 2012 19 . In de periode 2006-2010 ging deze groei ten koste van 

investeringen in elektronische netwerken, in 2012 ten koste van investeringen in 

computerhardware [57]. De recente groei in software en netwerken heeft (waarschijnlijk) 

te maken met de opkomst van cloud computing. Die markt is wereldwijd gegroeid van 46 

miljard dollar in 2008 tot 150 miljard dollar in 2014.  

 

Figuur 10 Onderverdeling van investeringen in ICT-kapitaal in percentages. Bron: CBS 

Software heeft niet dezelfde prijsdaling doorgemaakt als hardware (zie hiervoor); er is 

zelfs sprake van constante prijsstijgingen in de periode 1996-2009. Dit drukt de 

groeibijdrage van software [57] De – zeer sterke – bijdrage van ICT-kapitaal aan de 

recente economische groei is dus grotendeels toe te schrijven aan investeringen in 

hardware (computers) [57]. 

Historisch gezien is er altijd een sterke relatie geweest tussen investeringen in hardware en 

software – de investeringen waren complementair. Er is echter in toenemende mate sprake 

van substitutie. De dieperliggende technische reden is dat de miniaturisatie van 

processoren op dit moment zijn technische grenzen heeft bereikt (met quantum computing 

liggen de grenzen weer een stuk lager maar die technologie staat nog in de kinderschoe-

nen, zie paragraaf 10.3). Er is daarom zowel op het niveau van individuele systemen (co-

processoren) als netwerken (grid computing) een trend naar distributed computing: het 

parallel uitvoeren van berekeningen op meerdere plaatsen. Het verdelen van de 

berekeningen/capaciteit gebeurt softwarematig.  

Software is veel meer plaatsgebonden dan IT-hardware. Vrijwel alle IT-hardware in 

Nederland wordt geïmporteerd uit het buitenland. Daarentegen bestaat er een aanzienlijke 

inheemse software-industrie in Nederland [62]. Deze richt zich voornamelijk op de 

                                                

19 Bij hardware zien we een jaarlijkse prijsdaling van 45%, en bij de telecom zien we een constante 

prijs met 45% snelheidstoename. Software wordt ook beter/relatief goedkoper per output, maar dit 

aspect is veel lastiger te deflateren vanwege het multidimensionale karakter van software. 
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binnenlandse markt. Het aandeel van de gehele softwaresector in de export is bescheiden 

maar stijgt de laatste jaren wel (van 7 procent in 2010 tot 13 procent in 2014). Omdat 

productsoftware logischerwijs minder lokaal gebonden is dan maatwerksoftware liggen de 

exportpercentages hier hoger (respectievelijk op 10 procent en 20 procent). 

6.4 Telecommunicatie 

Het aandeel van investeringen in telecom als aandeel van de totale investeringen in de 

marktsector is in de VS gedurende een zeer lange periode constant gestegen (van 2 

procent in 1920 tot 10 procent in 2000). De groei vlakt in de loop der tijd wel licht af en 

daalt hard na de investeringshausse aan het eind van de jaren ’90 om vanaf 2006-2007 

weer te herstellen [56].  

 

Figuur 11 Aandeel van private investeringen in (tele)communicatie in het toaal van private 

investeringen. Bron: C.A. Corrado [56].20 

Wat opmerkelijk is aan dit patroon is dat de productiviteit van telecomkapitaal is blijven 

groeien tijdens de investeringshausse aan het eind van de jaren ’90. Meestal daalt de 

productiviteit van netwerktechnologieën in tijden van snelle uitrol [56]. 

Circa een kwart van de totale ICT-kapitaalvoorraad21 in Nederland bestaat uit telecomkapi-

taal [15]. Mede dankzij forse investeringen in het verleden (zoals die in het kabelnetwerk) 

springt Nederland er in de verzameling van 28 Europese markten erg gunstig uit met 2 à 3 

vaste telecomnetwerken en 3 à 4 grotere mobiele netwerkaanbieders [25][57]. 

Ondanks deze relatieve voorsprong blijven telecomaanbieders in Nederland flink investeren 

in hun eigen infrastructuren. Door de opkomst van het internet als universeel distributie-

platform zijn de scheidslijnen tussen verschillende typen netwerken verdwenen. Het 

bestaan van de (unieke) aloude duopolie tussen koper en kabel blijft mede daarom tot op 

de dag van vandaag gunstig doorwerken op de telecominvesteringen [15]. Zowel in de 

markt voor vaste als voor mobiele telecomdiensten is er sprake van stevige concurrentie 

op infrastructuren. Over de periode 2005-2010 is er een hoge investeringsgraad van 

gemiddeld 2,5 miljard euro per jaar in de netwerken in Nederland [25]. Vanaf 2006 (2,7 

miljard) is er wel sprake van van een meer dan evenredige afname van de investeringsbe-

dragen (2,1 miljard in 2011) [57].  

                                                

20 Non-residentiele investeringen in communicatiediensten, -apparatuur en –infrastructuur.  

21 In de bron waar de data uit komt, de EU-KLEMS database, worden als labels respectievelijk ‘ICT-

assets’ en ‘Communications infrastructure’ gebruikt. 
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Figuur 12 Investeringen in vaste activa in de telecommunicatie (miljard euro). Bron: CBS 

In 2013 is er door de telecomsector in totaal 4,6 miljard euro geïnvesteerd.22 Dat bedrag is 

nog exclusief 3,9 miljard aan licenties [17]. In de uitrol van toekomstvaste (LTE) 

netwerken (lees: 4G op dit moment) loopt Nederland voorop in Europa. Het eerste LTE-

netwerk in Europa werd aan het eind van 2009 geactiveerd in Zweden. Aan het eind van 

Q1 2013 zijn er 47 telecomaanbieders met actieve LTE-netwerken in Europa. Nederland 

heeft drie LTE-aanbieders23 net als Zweden, Duitsland, Finland, Oostenrijk, Portugal, België 

en Italië. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben twee aanbieders [19]. 

Investeringen in het telecomnetwerk zijn ook noodzakelijk door de snelle opkomst van 

streaming video via online diensten. Dat is een ware datavreter. In de VS zijn Netflix en 

Youtube op dit moment (2013) al goed voor ruim 50 procent van al het dataverkeer [25].24 

Dit vereist forse investeringen in het netwerk, zowel in het transport (de verbindingen) als 

in de opslag (datacentra en clouddiensten – in feite de softwarelaag voor opslag). De 

investeringen in datacentra zijn in 2012 ten opzichte van het vorige jaar wereldwijd 

gestegen met 22 procent [25].  

Ook de snelle toename van mobiel dataverkeer vereist additionele investeringen in het 

vaste netwerk. De backbone van het telecomnetwerk bestaat uit vaste lijnen – mobiele 

data dekt alleen het laatste stuk van de lokale PoP (een antenne of een wireless access 

point) naar het mobiele device. De toename van de data wordt op de vaste infrastructuur 

van de backbone afgehandeld. In 2012 bestond nog maar 2 procent van alle IP-

dataverkeer uit mobiele data. Dat aandeel zal volgens Cisco in 2017 zijn opgelopen naar 9 

procent maar de grootste klap in de fenomenale groei van data (factor 40 in het komend 

decennium [41] ) zal moeten worden opgevangen door het vaste netwerk. In Nederland 

verglazen de telecombedrijven en de kabelaars ook steeds grotere delen van hun netwerk.  

                                                

22 Ofwel: €602 per huishouden in Nederland. 

23 Nederland heeft een vierde potentiële operator; Tele2 heeft een licentie voor LTE maar nog geen 

netwerk operationeel. 

24 Zie ook de media-case study in paragraaf 10.4. 
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6.5 Data(bases) 

In economische en maatschappelijke activiteiten wordt al heel lang gebruik gemaakt van 

data. Door de opkomst van ICT zijn de kosten voor opslag, transport en processing van 

data exponentieel gedaald. Dit heeft ertoe geleid dat de kosten in alle fasen van de data 

waardeketen (generation > collection > storage > processing > distribution > analytics)  

sterk zijn gedaald [41]. De volumes data die worden gegenereerd, (meest recent 

bijvoorbeeld ook door de brede verspreiding van sensoren – Internet of Things), 

opgeslagen, en getransporteerd zijn het  laatste decennium exponentieel gegroeid. De Big 

Data trend dekt de laatste fase in de waardeketen: steeds grotere hoeveelheden data 

worden nu ook geanalyseerd voor operationele, tactische en strategische doeleinden.  

Business Intelligence (BI, inclusief Big Data) is in 2010, 2011, en 2012 de top prioriteit van 

CIO’s in Europa en de VS [50]. Volgens een studie van MIT’s Sloan presteren bedrijven die 

BI en Big Data optimaal benutten maar liefst 220 procent beter dan bedrijven die dat niet 

doen [64].25  

Voorheen was het analyseren van grote hoeveelheden ongestructureerde data arbeidsin-

tensief (en dus duur). Big Data technieken maken het mogelijk om dergelijke analyses 

geautomatiseerd en op een kosten-effectieve manier uit te voeren [41]. Dit verhoogt in 

sterke mate de vraag naar data mining: het bottom up detecteren van patronen in data in 

de hoop daar waardevolle inzichten uit te kunnen halen (bijvoorbeeld profiling van klanten 

of potentiële overtreders). 

Met de huidige stand van techniek is het ook mogelijk om met sensornetwerken near real 

time complexe patronen uit grote hoeveelheden operationele processen te halen, steeds 

beter te weten hoe productieprocessen feitelijk verlopen en op basis daarvan deze 

processen meteen bij te sturen (zelflerende productiesystemen). Dit resulteert in een 

betere controle van de productieprocessen en daardoor tot een hogere productkwaliteit 

(‘smart manufacturing’) [45].26  

Het gros (80-85 procent) van de data in de zakelijke markt is ongestructureerd.27 Big Data 

maakt het mogelijk dit enorme reservoir te ontginnen. Dit vereist dan wel grootschalige 

(vervangings)investeringen in opslagmethoden die geschikt zijn voor niet-gestructureerde 

data (zoals noSQL databases). Legacy (SQL-based) databases zijn hier niet voor geschikt. 

De hoeveelheden data worden nu echter zo groot dat traditionele processing- en 

opslagmethoden gewoonweg niet meer werken.  Ook hier zien we daardoor een 

verschuiving naar gedistribueerde oplossingen, respectievelijk parallel computing en cloud-

based storage [37].  

Merk op dat het structureren van data vaak kan leiden tot efficiëntere data-opslag en 

verwerking, en opvolgend middels data-analyses ook kan leiden tot eenvoudigere en 

hoogwaardigere resultaten.  

Cloud computing maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data op te slaan en te 

verwerken zonder hoge upfront costs – de kosten zijn nagenoeg allemaal variabel (pay-as-

                                                

25 Let wel, dit is een studie die is gesponsord door een BI-leverancier (IBM) en die ook geen rekening 

houdt met zelfselectie (bedrijven die BI intensief gebruiken waren sowieso de beter presterende 

bedrijven). 

26 Zie paragraaf 10.2. 

27 Dit hangt wel van de gehanteerde definitie af. Ongestructureerde data (veelal) tekst is minder 

efficiënt op te slaan dan gestructureerde data, en leidt in termen van het aantal bits snel tot grotere 

bestanden.  
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you-go). Daarmee worden Big Data toepassingen nu ook toegankelijk voor SMEs en zelfs 

voor consumenten [41]. 

In weerwil tot de hype rond Big Data en cloud computing zijn de gemiddelde investeringen 

in cloud computing in het Europese bedrijfsleven tot nu toe nog beperkt. Hoewel 20 

procent van de bedrijven meer dan 20 procent van zijn IT-budget investeert in cloud 

computing ligt dat percentage voor de overige bedrijven veel lager (1 tot 5 procent). 

Gemiddeld genomen is het aandeel van cloud computing in de totale IT-investeringen 

daardoor op dit moment (nog) beperkt [50]. 
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7 De ICT-sector: nieuwe producten en 

bedrijvigheid 

Samenvatting Hoofdstuk 7 

De ICT-sector bestaat uit drie subsectoren: hardwareproducenten, softwareontwikkelaars 

en telecommunicatiebedrijven. In de moderne ruimere definitie komen daar producenten 

van digitale content bij.  

Nederland heeft een belangrijke pioniersrol vervult in ICT-hardware, met name in 

telecomapparatuur. Van deze voortrekkersrol is weinig meer over. Alleen in aanpalende 

hardwareniches (chips) doet Nederland het nog steeds goed (ASML, NXP). 

In tegenstelling tot de hardwaresector is de softwaresector in Nederland sterk op de 

binnenlandse markt gericht. Specifiek voor de softwaresector geldt dat er ook buiten de 

kernsector (SBI62*) veel software wordt ontwikkeld. Het aantal bedrijven dat de facto 

softwareontwikkeling als primaire activiteit heeft, wordt daardoor naar verwachting met 

>20% onderschat. 

Door de opkomst van het internet verdampen in snel tempo de opbrengsten van 

telecombedrijven uit spraak en beelden (TV). Ook Nederlandse telecombedrijven zijn voor 

hun inkomsten nu grotendeels afhankelijk van het vervoer van bits (een commodity). In 

Nederland vindt de concurrentie tot voor kort vooral plaats op basis van kwaliteit (meer 

bits voor zelfde bedrag). Omdat de investeringen in de telecominfrastructuur onder druk 

staat wordt er recent ook geconcurrereerd op prijs (zelfde hoeveelheid bits voor minder 

geld).  

De Nederlandse ICT-sector drijft op (software)dienstverlening. Deze subsubsector heeft al 

jaren te kampen met dalende omzetcijfers. Vanwege het grote aandeel in het totaal daalt 

daardoor ook het relatieve belang van de ICT-sector als geheel in de Nederlandse 

economie. Dit is overigens een wereldwijde trend. De daling weerspiegelt niet de grote 

mate van dynamiek binnen de sector. Bepaalde markten (zoals die voor digitale content) 

groeien razendsnel. Het is de vraag in hoeverre de Nederlandse ICT-sector is vertegen-

woordigd in deze groeimarkten.  

Alles wat kan worden gedigitaliseerd kan over het internet worden vervoerd. De ‘content 

industry’ omvat in principe de gehele economie. De huidige statistische indeling is echter 

nog gebaseerd op de traditionele media-industrie. Diensten voor tweeweg communicatie 

(‘spraak’) worden steeds meer geleverd door aanbieders van social media en online 

messaging services. Eénweg communicatiediensten (‘broadcast’) wordt steeds meer 

geleverd door aanbieders van online platforms (YouTube, Netflix, Spotify) waarop digitale 

content wordt verspreid, die ‘over the top’ (van telecomnetwerken) hun diensten 

aanbieden. In deze grootschalige ontwikkelingen spelen Nederlandse telecom-, software- 

en mediabedrijven internationaal weinig rol van betekenis. 
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7.1 Inleiding 

7.1.1 Afbakening ICT sector 

De ICT sector bestaat grosso modo uit drie delen:  

 leveranciers van IT en telecom hardware (SBI26*) 28  en aanverwante diensten 

(groothandel in ICT-apparatuur, SBI465; reparatie van computers, SBI951; hard-

ware consultancy; SBI620201) 

 ontwikkelaars van software (SBI6201) en aanverwante diensten (uitgeverijen van 

software, SBI582; software consultancy, SBI620202; implementatie van software, 

SBI6209) 

 communicatiediensten op basis van IT – telecommunicatie (SBI61*) en aanver-

wante diensten (beheer van computerfaciliteiten, SBI6203). In een ruimere 

definitie komt daar nog een vierde deel en/of laag bij: digitale content.29 In de de-

finitie van de topsector Creatieve industrie is dit het cluster Media en entertainment 

industrie (uitgeverijen, SBI58*; productie en distributie van films en TV-

programma’s en het maken en uitgeven van geluidsopnamen, SBI59* en fotogra-

fie, SBI742) [70]. 

De totale reikwijdte van de ICT-sector is echter moeilijk in classificaties te vangen. Debet 

daaraan is het feit dat digitalisering door de hele economie loopt en traditionele grenzen 

tussen sectoren doet vervagen. In producten die niet direct ICT-gerelateerd zijn, is 

inmiddels zoveel software verwerkt (‘embedded software’) dat hun fabrikanten 

langzamerhand beter als softwareproducten kunnen worden geclassificeerd. Bij 

leveranciers van telecomhardware geldt dat ook: de traditionele scheidslijn tussen telecom 

en hardware is volledig verdwenen. Telecomnetwerken zijn vrijwel volledig gedigitaliseerd 

en computernetwerken geworden, ook wel aangeduid met de term ‘software defined 

networks’. Andersom wordt telecomapparatuur (smart phones) steeds belangrijker als 

platform voor digitale content. 

Het meest problematisch is de afbakening van de vierde laag, data. In principe genereert 

elk industrieel- of dienstverleningsproces data (zie hoofdstuk 8). Met de opkomst van Big 

Data kunnen deze enorme volumes data nu voor het eerst ook zinnig worden opgeslagen, 

geanalyseerd en gedistribueerd. Ieder bedrijf (en zelfs elke huishouding) in de economie 

wordt daarmee een potentiële leverancier van data. De handel in digitale content is de 

laatste jaren dan ook enorm gegroeid [41]. De huidige SBI-indeling is echter nog 

gebaseerd op de traditionele media-industrie (beeld, geluid) [70].  

7.1.2 ICT sector in de Nederlandse economie 

In termen van het aantal bedrijven is de ICT-sector in de afgelopen periode (2007-2013) 

sterk gegroeid: van 3,6 procent tot 4,4 procent van alle bedrijven. Deze groei is vrijwel 

volledig gebaseerd op de groei van het aantal ICT-dienstverleners. Dat komt omdat het 

aantal bedrijven in de ICT-dienstverlening vele malen groter is dan in de ICT-industrie. In 

2007 bestond slechts 2,0 procent van de ICT-sector uit industriebedrijven. In 2013 is dit 

percentage nog verder gedaald tot 1,4 procent.  

                                                

28 SBI staat voor Standaard BedrijfsIndeling 

29 In dit hoofdstuk ‘Data’ genoemd. 
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Figuur 13 ICT-bedrijven als aandeel van het totale aantal bedrijven. Bron: ICT, Kennis & Economie 

2014 (CBS) 

In absolute termen is de toename van het aantal ICT-dienstverleners fenomenaal: van 

34.000 in 2007 tot 56.000 in 2013 [57]. ICT-dienstverlening is, vanwege de lage 

toegangsdrempels, extreem gefragmenteerd. Het overgrote deel van de dienstverleners is 

ZZP’er [62]. In termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde is de omvang van de 

ICT-dienstverlening in de totale Nederlandse economie daarom nog steeds bescheiden. In 

2011 is de toegevoegde waarde van de ICT-sector als geheel goed voor 5,1 procent van 

het BBP [57]. 1,6 procent komt daarvan voor rekening van de telecomsector waardoor er 

3,5 procent resteert voor ICT-hardware en softwareproducten en –dienstverleners samen. 

Omdat de softwaresector (SBI62*) goed is voor 2,8 procent [62] blijft er voor de ICT-

hardwareindustrie een luttele 0,7 procent over. De 2,8 procent betekent wel dat Nederland 

een softwareindustrie heeft van serieuze omvang.30 

De Nederlandse ICT-sector drijft op dienstverlening. Deze subsector heeft al jaren te 

kampen met dalende omzetcijfers.31 Vanwege het grote aandeel in het totaal daalt daarom 

ook het relatieve belang van de ICT-sector als geheel in de Nederlandse economie.  

In vergelijking met andere landen is de ICT-sector in Nederland relatief klein. Dat wil 

zeggen, anno 2011 is het aandeel in het Bruto Binnenlands Product (de eerder genoemde 

5,1 procent) vergelijkbaar met dat van Duitsland, Frankrijk en Denemarken maar 

beduidend lager dan in Zweden en het Verenigd Koninkrijk en Japan en veel lager van de 

koplopers Zuid-Korea (bijna 10 procent) en Ierland (12 procent).32  

                                                

30 Soms lijkt het beeld te bestaan dat er in Nederland geen software wordt ontwikkeld maar dat er 

alleen maar software vanuit het buitenland wordt ingekocht. Echter, slechts 2 procent van de totale 

softwaresector bestaat uit ‘dozenschuivers’ (software resellers). 60 procent van de bedrijven heeft 

het ontwikkelen van software en/of uitvoeren van programmeerwerk voor derden als primaire 

inkomstenbron. Het restant van de bedrijven houdt zich vooral bezig met dienstverlening op het 

terrein van software (implementatie, testen, consultancy) [62]. 

31  Nota bene: dat geldt niet voor de softwaresector (die in de indeling van het CBS onder ICT-

dienstverlening worden geschaard). Deze sector doet het al jaren bovengemiddeld goed [1]. 

32 Ierland is een outlier – het hoge percentage in Zuid-Korea is vanwege aan aanwezigheid van een 

sterke ICT-hardwaresector (lees: de grootste producent van smartphones ter wereld, Samsung). 
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Figuur 14 Percentage toegevoegde waarde van ICT sector in totale toegevoegde waarde (2011). Bron: 

CBS 

De afname van het aandeel ICT-sector in de totale economie in Nederland is geen 

uitzondering: dit is een wereldwijde trend. De daling weerspiegelt niet de grote mate van 

dynamiek binnen de sector ICT. Bepaalde markten (online entertainment en mobiele 

telecommunicatie) groeien snel – andere markten dalen echter nog sneller. De cruciale 

vraag is of de Nederlandse ICT-sector voldoende is vertegenwoordigd in de snel groeiende 

markten. Op landelijk niveau behoren softwareontwikkelaars voor mobiele telecommunica-

tie, webwinkels en ICT-dienstverleners tot de snelste groeiers in de Nederlandse economie 

[71]. De vraag is echter of deze gazelles ook uit kunnen of zullen groeien tot bedrijven die 

op Europees of mondiaal niveau een verschil gaan maken. De dynamiek in andere landen 

is immers nog groter dan in Nederland. Zo is in de VS het aantal banen dat direct is 

gerelateerd aan mobiele applicaties in vijf jaar tijd gestegen tot 470.000 (2012) en was de 

‘app economy’ al na vier jaar (2011) goed voor een omzet van 15 miljard euro [29]. Ter 

vergelijk, in Nederland werken er in 2012 naar schatting 2.000 mensen als app-

ontwikkelaar, met een sterke concentratie in Amsterdam. Per capita (totaal beroepsbevol-

king) werken er in de VS dus dertien keer zoveel mensen in de app economy als in 

Nederland. Dit is overigens een algemeen beeld voor Europese landen: slechts 19 procent 

van alle wereldwijde omzet komt uit de Europese Unie. Bovendien is het gat met de rest 

van de wereld de laatste twee jaar alleen maar groter geworden. De omzet in de Europese 

Unie is tussen 2012 en 2014 gegroeid met 25 procent, tegen 73 procent in de rest van de 

wereld [93].  

7.1.3 Onderschatting van de omvang van de ICT-sector 

Het aantal ICT-bedrijven is de laatste jaren in Nederland zoals eerder opgemerkt sterk 

gegroeid. Dit zijn bedrijven die in één van de SBI-codes staan geregisteerd die onder de 

ICT-sector worden geschaard (zie paragraaf 7.1.1). Daarnaast is er een aanzienlijke groep 

bedrijven die niet onder deze codes staan geregistreerd (dus de jure geen ICT-bedrijven 

zijn) maar dat de facto (op basis van hun feitelijke economische werkzaamheden) wél zijn. 

Dat heeft vaak een historische achtergrond: veel bedrijven zijn in een bepaalde niche 

begonnen maar veranderen vanwege de voortschrijdende digitalisering van hun producten 

(‘virtualisation’) en/of diensten (‘service productivisation’) langzamerhand in ICT-bedrijven 

[74]. 

11,9

7,4 7,1 6,8
6,4

5,2 5,1 5,1 5,1
4,5

0

2

4

6

8

10

12

14

A
a
n
d
e
e
l 
IC

T
-s

e
c
to

r 
v
a
n
 b

ru
to

 
b
in

n
e
n
la

n
d
s
 p

ro
d
u
c
t 

[%
]



Dialogic innovatie ● interactie 49 

Volgens een recente Britse studie, die de Engelse economie  opnieuw (bottom-up) heeft 

geclassificeerd op basis van het de facto gedrag blijkt 41 procent méér bedrijven tot de 

‘digital economy’ behoren dan bij de traditionele top down (de jure) SBI-classificatie [55]. 

Met andere woorden, de officiële statistieken onderschatten de omvang van de digitale 

economie in het Verenigd Koninkrijk met 41 procent. Dit zijn schattingen voor de Engelse 

economie; voor de Nederlandse economie hebben we geen dergelijke schattingen, maar 

het is onwaarschijnlijk dat we in Nederland de digitale economie niet onderschatten.33 

7.2 Nederlandse bedrijvigheid op het gebied van hardware 

Nederland heeft een belangrijke pioniersrol vervult in ICT-hardware, en dan met name in 

telecomapparatuur. Nog voor de fenomenale opkomst van Nokia was Philips al actief in de 

markt voor mobiele telefoons. De telecomstandaarden Bluetooth en Wi-Fi zijn beide in 

Nederland, door Nederlandse ingenieurs ontwikkeld (weliswaar in R&D-labs van 

buitenlandse bedrijven, respectievelijk Ericsson en NCR). 

Van die voortrekkersrol is niet zoveel meer over: er bestaat geen noemenswaardige 

Nederlandse ICT-hardwaresector meer. Philips kon de wereldwijde concurrentie met Nokia 

niet aan en heeft haar activiteiten grotendeels verschoven naar een niche (medische 

technologie) waar nog wel goede marges zijn te halen. Overigens lijkt dat achteraf gezien 

geen onverstandige keuze: de snelle neergang van Nokia is algemeen bekend en ook het 

veel grotere Sony (dat met Ericsson een andere grote pionier opkocht) kon de wereldwijde 

concurrentie met Samsung en Apple niet bolwerken.34  

Nota bene Nederland doet het in bepaalde hardwareniches nog steeds uitstekend maar die 

zitten in de buitencirkel van de ICT-hardwaresector. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

embedded software (zoals VDL en TomTom) of om leveranciers van machines (ASML) of 

componenten (NXP) aan buitenlandse hardwareproducenten.35  

Het is wel belangrijk om op te merken dat er ook veel ICT’ers werkzaam zijn in bedrijven 

die ICT niet als focus hebben. Neem bijvoorbeeld grote banken, die voor een belangrijk 

deel gebaseerd zijn op ICT. 

De Nederlandse ICT-industrie doet het de laatste jaren (na een scherpe daling in 2009) wel 

relatief goed ten opzichte van de ICT-dienstverlening en ook ten opzichte van de 

ontwikkeling van de Nederlandse economie als geheel. De groei in omzet ligt in de periode 

2010-2012 ver boven het landelijke gemiddelde. 

                                                

33 Het Verenigd Koninkrijk is één van de grootste economieën van de EU maar de economische 

structuur heeft sterke gelijkenissen met die van Nederland. De samenstelling van de commerciële 

sector (dat is de private sector van een land – dus de economie minus de overheid) van de twee 

landen is nagenoeg gelijk in termen van het aandeel ICT-kapitaal, niet-ICT-kapitaal, arbeid en total 

factor productiviteit [57]. Bovendien maken de twee landen gebruik van nagenoeg dezelfde (top 

down) classificatie van industriesectoren. 

34  Philips lijkt opnieuw actief te zijn op de markt voor mobiele telefoons. Ze concurreren op een 

dimensie die van steeds groter belang wordt: battery life. Hun Xenium telefoons hebben een standby 

tijd van 35 dagen. De feitelijke betrokkenheid van Philips bij de ontwikkeling en productie van dit 

model lijkt echter bescheiden: het Chinese Sangfei, dat het recht heeft gekocht om de naam Philips 

te gebruiken voor smartphones, is de ontwikkelaar van de Xenium [73]  

35 NXP is wereldwijd marktleider in de productie van Near Field Communication (NFC)-chips. Deze 

worden onder andere gebruikt voor mobiele betalingssystemen – een belangrijke opkomende trend. 

Wereldwijd werden er in 2013 circa 300 miljoen smartphones verscheept met NFC-chips. Dat aantal 

zal de komende jaren alleen nog maar verder stijgen omdat nu ook Apple de NFC-chip gaat 

inbouwen in haar nieuwste topmodellen (iPhone 6 en 6 Plus) [72]. 
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Figuur 15 Volumemutatie in omzet ten opzichte van het voorgaande jaar in  procent. Bron: CBS 

Het beeld wordt sterk bepaald door een klein aantal grote multinationals. De mate waarin 

deze bedrijven hun productie (opbrengsten) en R&D-activiteiten (kosten) in Nederland 

uitvoeren dan wel boekhoudkundig opvoeren is daardoor van grote invloed op de 

trendcijfers in de ICT-industriesector. 

Het grotendeels ontbreken van een inheemse ICT-hardwaresector hoeft geen belemmering 

te zijn voor de economische groei in Nederland zolang haar marktsector maar in staat is 

om onderdeel te blijven van wereldwijde waardeketens (zie bijvoorbeeld [92]). Zoals het 

voorbeeld van NXP aantoont levert deze betrokkenheid namelijk significante innovatie en 

technologie spillover effecten op voor ‘mondiale nichespelers’ zoals Nederland [7]. De 

klapper die NXP op dit moment maakt (alleen de deal met Apple levert al meer dan 250 

miljoen euro op) laat goed zien hoezeer de markt voor ICT-hardware verschilt van die voor 

ICT-dienstverlening. In hardware wordt er bijna per definitie op mondiale schaal gewerkt. 

Dit brengt met zich mee dat de investeringen hoog zijn en daarmee ook de risico’s op grote 

verliezen. Anderzijds is de kans op hoge winsten ook groter dan in de ICT-dienstverlening. 

Dienstverlening schaalt lang niet zo goed als hardware – het blijft uiteindelijk sterk 

afhankelijk van menselijk kapitaal. Software schaalt in theorie wel goed (minimale 

marginale kosten) maar is in de praktijk heel erg lokaal gebonden.36 Zowel in dienstverle-

ning als in software is de groei daardoor veel meer incrementeel. 

7.3 Nederlandse bedrijvigheid op het gebied van software 

In tegenstelling tot de hardwarector is de softwaresector in Nederland sterk op de 

binnenlandse markt gericht. Hoewel het percentage omzet die in het buitenland wordt 

behaald is gestegen (van 7 procent in 2010 tot 13 procent in 2014) blijft dit een 

bescheiden aandeel [62]. Deels debet daaraan is de aanwezigheid van een zeer groot 

aantal microbedrijven (zie verderop). De exportpercentages van de groep van grotere 

bedrijven (>20 fte) ligt een factor 2 tot 3 hoger (rond de 30 procent) [62]. Aan de 

inputkant is de lokale gebondenheid nog groter. Van de 18 procent van de softwareproduc-

tie die wordt uitbesteed, gaat ruim de helft (10 procent) naar bedrijven in Nederland [62].  

                                                

36 Met uitzondering van grote systemen zoals operating systems, SAP, MS Office. 
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Specifiek voor de softwareindustrie geldt verder dat er ook buiten de ‘kernsector’ van 

softwarebedrijven (SBI62) veel software wordt ontwikkeld. Een indicatie daarvoor is het 

percentage ICT’ers van de totale werkzame beroepsbevolking. Die varieert van 37 procent 

in de ICT-sector tot 8 procent in ICT-intensieve bedrijfstakken zoals banking, finance, 

zakelijke dienstverlening en kapitaalintensieve takken zoals energie [57]. ICT’ers werken 

echter door de gehele economie. 

 

Figuur 16 Werkzame ICT'ers naar bedrijfstak 

Daarnaast wordt er, zoals gezegd, ook een aanzienlijk aantal bedrijven de jure (op basis 

van hun SBI-classificatie) niet tot de softwareindustrie wordt gerekend terwijl ze de facto 

IT als hun kernactiviteit hebben. Van de 41 procent onderschatting kan 24 procent worden 

toegerekend aan de softwaresector [62].  

Zoals eerder vermeld bestaat het overgrote deel (55.000 of 98 procent) van de bedrijven 

uit de ICT-sector uit ICT-dienstverleners. Daar weer van bestaat het gros (43.100 of 78 

procent) uit softwarebedrijven (SBI62*). Het aantal softwarebedrijven is zeer sterk 

gegroeid in het afgelopen jaar: van 35.000 in 2009 tot 43.100 in 2012. Uit het feit dat het 

arbeidsvolume in diezelfde periode nauwelijks is toegenomen (blijft rond de 130.000 

werknemers hangen) kan worden afgeleid dat deze groei vrijwel volledig voortkomt uit de 

toetreding (of beter: afscheiding) van ZZP’ers [2].  

Vanwege de lage toegangsdrempels is de verhouding tussen kleine en grote bedrijven 

extreem scheef verdeeld in de softwaresector. Het aandeel van microbedrijven (<10 FTE) 

is 96 procent. Van deze subgroep zijn 82 procent éénmansbedrijven. Een groot deel van de 

microbedrijven zal de facto niet als zelfstandig bedrijf opereren. Het gaat hier bijvoorbeeld 

om ZZP’ers die zichzelf verhuren aan andere bedrijven, of kleine bedrijven die vrijwel 

volledig als onderaannemer voor de kleine groep van grote bedrijven werken. Toch is nog 
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meer dan een kwart van de softwareontwikkelbedrijven (SBI6201) met <5 FTE actief als 

zelfstandig softwareproductent (ISV, independent software vendor).37  

De Nederlandse softwareindustrie bestaat uit een kleine kerngroep van enkele tientallen 

(middel)grote bedrijven met daar omheen een hele grote schil van flexwerkers. Slechts 0,8 

procent van de sector bestaat uit bedrijven met >50 FTE. Maar deze kleine subgroep 

genereert wel 60 procent van de totale economische toegevoegde waarde tegenover 17 

procent voor de grote subgroep van microbedrijven [62].  

Binnen de sector is de laatste jaren een duidelijke verschuiving waarneembaar van 

maatwerksoftware (uurbasis) naar productsoftware. De sterkste groei zit bij grotere (>20 

FTE) bedrijven [62]. Dit is een indicatie van een voortschrijdende professionalisering van 

de sector.  

Nederland doet het overigens niet slecht op het gebied van ICT en wetenschap: acht 

Nederlandse universiteiten staan in de top 200 van de subranking ‘Computer Science' van 

de Shanghai Ranking 2014. 

7.4 Nederlandse bedrijvigheid op het gebied van telecommunicatie 

De telecommunicatiesector verdiende traditioneel het meest aan de diensten (spraak of 

televisie bij de kabelaars) die over hun eigen infrastructuur werden geleverd. Nu de 

telecominfrastructuur volledig is gedigitaliseerd kunnen (en worden) deze diensten ook 

door derde partijen aangeboden (leveranciers van content, zie hierna). Dit wordt ook wel 

dienstverlening ‘Over-the-top’ genoemd. Gesprekken tussen mensen gaan nu via VoIP-

diensten (zoals Skype) en berichten via direct message diensten (zoals WhatsApp en 

Twitter). Sommige telecombedrijven reageren op deze ontwikkeling door samenwerkover-

eenkomsten af te sluiten met aanbieders van content (KPN met de online muziekdienst 

Spotify bijvoorbeeld). 

In de kern betekent deze ontwikkeling echter dat de telecombedrijven voor hun inkomsten 

nu grotendeels afhankelijk zijn van het vervoer van de bits die de dienst technisch mogelijk 

maken – minder van de dienst zelf. Dit is een commodity met een vaste prijs. Meer omzet 

kan dus alleen worden gehaald uit het vervoeren van meer bits (lees: data), niet uit de 

content (‘hoogwaardige bits’). 

Nederland is, met zijn kleine oppervlakte en hoge bevolkingsdichtheid, een interesssante 

markt voor telecombedrijven. Daarnaast is er, door de aanwezigheid van een nagenoeg 

landelijk dekkend kabelnetwerk (een zeldzaamheid in de wereld), ook een concurrende 

infrastructuur. Het gevolg daarvan is dat er, in vergelijking tot andere landen, relatief veel 

telecomoperators in Nederland actief zijn (zie hoofdstuk 9 voor een nadere uitwerking), en 

een goede toezichthouder (ACM). 

De concurrentie tussen al deze telecomoperators vindt tot nu toe voornamelijk plaats op 

basis van kwaliteit (dat wil zeggen op infrastructuur), maar ook op prijs. Met andere 

woorden, de telecomoperators houden de prijzen van elkaars pakketten (telefonie, TV en 

data worden meestal gebundeld verkocht) nauwlettend in de gaten. De prijzen van deze 

pakketten worden constant gehouden maar er worden voortdurend snelheidsverhogingen 

doorgevoerd in het onderliggende netwerk. Ofwel: de klanten krijgen steeds meer 

bandbreedte (Mbps) voor dezelfde prijs. Deze strategie vereist uiteraard voortdurende 

investeringen in de telecominfrastructuur (zie wederom hoofdstuk 9). 

                                                

37 Dat wil zeggen dat ze één of meer softwareproducten op de markt brengen en meer dan 20 procent 

van haar omzet uit de verkoop van software halen. 



Dialogic innovatie ● interactie 53 

De strategie van meer bits voor hetzelfde geld staat echter onder druk waardoor de 

marges dalen en het steeds moeilijker wordt voor telecombedrijven om de investeringen te 

doen die nodig zijn om de concurrentie op snelheid aan te kunnen. Er zijn al aanbieders op 

de markt die concurreren op prijs, zoals Tele2 en Telfort. Dit is uiteraard in het belang van 

de consument maar zou op termijn ook kunnen leiden tot een uitholling van de 

investeringen in de infrastructuur. 

De telecomsector heeft te maken met een structureel zwakke omzetontwikkeling omdat de 

groei in mobiele data afkalft vanwege de relatief hoge tarieven en de verzadiging in de 

breedbandmarkt. Deze omzetdaling zet zich ook nog door in 2014, ondanks de stijging van 

de koopkracht bij consumenten en meer investeringen in het bedrijfsleven [3]. 

Telecomoperators investeren op dit moment hard in de twee diensten die in de toekomst 

weer voor meer groei in de data zullen moeten zorgen: 4G (KPN heeft op dit moment in 

heel Nederland al dekking, de concurrenten alleen nog in de Randstad maar breiden ook 

snel uit) en in NGA’s (glasvezel, HFC en snelle VDSL) [16]. De infrastructuur ligt er dus al 

grotendeels – de forse investeringen in licenties en het netwerk zullen nu terug moeten 

worden verdiend door een toename van het aantal 4G-klanten.38 Dat aantal stijgt gestaag 

maar blijft in absolute aantallen nog beperkt.39 

De trage overgang naar nieuwe diensten komt vooral omdat de consument ze te duur vindt 

(de prijzen in Nederland zijn inderdaad relatief hoog in vergelijking tot andere Europese 

landen) en de toegevoegde waarde er nog niet van inziet. Dat leidt tot een patstelling 

tussen de consument en de telecomaanbieder. De consument gaat niet meer data 

verbruiken omdat hij de prijs te hoog vindt en de telecomaanbieder kan de prijs niet 

verlagen omdat het volume te laag is [3]. Op korte termijn zullen er waarschijnlijk 

prijsvechters komen die de prijzen toch gaan drukken. De crux is dan of de vraag naar 

volume inderdaad sneller zal toenemen dan het prijsverlies. 

7.5 Nederlandse bedrijvigheid op het gebied van data 

Content – of eigenlijk data – is een containerbegrip. Alles wat kan worden gedigitaliseerd 

kan over het internet worden vervoerd, wat voor steeds meer producten en diensten 

geldt. 40  Van fysieke producten en persoonsgebonden diensten kan altijd de informatie 

worden verzonden om het product ter plaatse te produceren (3D-printing) of uit te voeren 

(opereren op afstand door middel van operatierobots). 41  De ‘content industrie’ omvat 

daardoor in principe vrijwel de gehele economie. 

De vraag is nu welke partijen al deze digitale content aan gaan leveren. Bij telecommuni-

catie zijn dat altijd al de consumenten zelf geweest – die ‘leveren’ immers de inhoud van 

hun gesprekken. De telecomaanbieders leverden alleen het platform waarover de content 

kon worden uitgewisseld. Ook die positie zijn ze nu echter kwijtgeraakt aan partijen zoals 

aanbieders van online instant messaging en social media. Ze vervoeren alleen nog maar de 

                                                

3838Door de combinatie van de structuele zwakte van de markt en de vereiste hoge investeringen in 

infrastructuur wordt er in de gehele Europese telecommarkt fors bezuinigd en vindt er tegelijkertijd 

een consolidatiegolf plaats. Een indicatie daarvan is het samengaan van UPC en Ziggo (en de – 

mislukte – poging van Carlos Slim’s América Móvil om KPN over te nemen) [3]. 

39 Het aantal 4G-klanten (consumenten, excl. zakelijke gebruikers) van KPN is gestegen van 320.000 

aan het eind van Q4_2013 tot 845.000 aan het eind van Q2_2014 [bron: kwartaalberichten KPN]. 

40  Bijvoorbeeld voor telecommunicatiediensten – zoals in de vorige paragraaf beschreven. De 

aanbieders van deze diensten worden niet tot de telecomindustrie gerekend maar tot de content 

industry. 

41 Zie voor concrete voorbeelden van ICT-toepassingen hoofdstuk 10. 
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data die over deze platformen wordt uitgewisseld. Aanvankelijk was een Nederlands bedrijf 

zeer succesvol in deze markt (Hyves) maar net als in de meeste andere landen zijn dit 

soort kleinere lokale netwerken opgeslokt door wereldwijd opererende social media 

(Facebook en Linkedin). Dit is namelijk een ander effect van de opkomst van het internet: 

diensten en producten kunnen in één keer wereldwijd worden aangeboden – ze schalen 

wereldwijd. Massa (het aantal gebruikers) van een online platform is daarom over het 

algemeen doorslaggevend voor het succes van het platform.42  

Voor éénwegcommunicatie (schrift, beeld en geluid) wordt de ‘content’ van oudsher 

geleverd door uitgeverijen en mediabedrijven. De Nederlandse media-industrie heeft nooit 

een sterke positie gehad ten opzichte van het buitenland [75]. Vanuit internationaal 

perspectief heeft Nederland geen noemenswaardige film- of muziekindustrie. 43  Dat ligt 

anders voor de uitgeverij, waarin Nederland een eeuwenoude traditie heeft. De omzet van 

de traditionele uitgeverijen (en mediabedrijven) staan sterk onder druk omdat de markt 

voor advertenties zich verplaatst naar het internet.44 De uitgeverijen hebben met wisselend 

succes de migratie doorgemaakt naar het internet. VNU had oorspronkelijk de slag gemist 

maar nam in 2000 de meest succesvolle nieuwssite van Nederland, NU.nl, over van de 

oprichters, Ilse Media. Binnen een jaar kwam NU.nl echter al in handen van het Finse 

mediaconcern Sanoma, dat toen de tijdschriftendivisie van VNU overnam. De Telegraaf 

Media Group (TMG) nam eind 2010 het toen nog zeer populaire (10 miljoen gebruikers) 

Nederlandse sociale netwerk Hyves over voor 44 miljoen euro maar schrijft na ruim twee 

jaar 36 miljoen euro aan goodwill af op het zieltogende netwerk, dat de concurrentieslag 

met Facebook definitief heeft verloren. 

De mediabedrijven die wél succesvol de overgang naar het digitale tijdperk hebben 

gemaakt worden op hun beurt bedreigd door de opkomst van prosumers -- consumenten 

die zelf hun content gaan produceren en digitaal verspreiden. Jongeren vinden de 

zelfgemaakte videos op YouTube veel interessanter dan de professionele montages op 

TV.45 Content is niet (langer) de king – het gaat om het trekken van zoveel mogelijk traffic 

op het internet.  

Wie daar vooral garen bij spinnen zijn niet de mediabedrijven maar de aanbieders van 

platforms waarop (zelfgemaakte) content kan worden uitgewisseld. Dit is een trend die zich 

over de gehele digitale economie lijkt uit te strekken, en waarin Amerikaanse bedrijven een 

zeer dominante positie innemen. Apple (App Store) en Google (Google Play, voorheen 

Android Market) verdienen aan hun platforms om mobiele app’s te distribueren. Ook in 

platforms voor de distributie van online muziek heeft Apple een groot marktaandeel 

(iTunes), naast het Zweedse Spotify (een Europese uitzondering in al dit Amerikaanse 

                                                

42 Dat deze regel niet altijd opgaat blijkt uit de casus van Marktplaats. De veel grotere en wereldwijd 

opererende Amerikaanse marktplaats eBay heeft geprobeerd om Marktplaats.nl van de Nederlandse 

markt te verdringen. Toen dat na jaren nog niet was gelukt heeft eBay Marktplaats in 2004 voor een 

225 miljoen euro overgenomen. 

43  Het welbekende succes van Nederlandse DJ’s daargelaten. Maar het gaat hier om individuen 

waarvan de gezamenlijke omzet nog steeds zeer beperkt is. Dat ligt anders bij de aanverwante 

organisatie van dance festivals, waarin Nederlandse bedrijven wereldwijd een sterke positie hebben. 

Vrijwel alle grote dance festivals in Nederland zijn onlangs echter overgenomen door de beursgeno-

teerde Amerikaanse mediagigant SFX Entertainment. Dus ook hier domineert de VS nu. 

44 Aan het eind van 2013 werd 18 procent van alle wereldwijde uitgaven aan advertenties besteed aan 

online advertenties [29]. 

45 Aan het eind van Q1_2014 trok YouTube 8 miljoen unieke gebruikers uit Nederland, tegen 1.5 

miljoen voor uitzendinggemist, het online kanaal van de publieke omroep [K. van Geffelen @ 

trouw.nl (28 april 2014).  
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geweld). De twee wereldwijd leidende fabrikanten van game consoles, Sony (Playstation) 

en Microsoft (XBOX) hebben vanuit hun dominante positie in hardware via online gaming in 

twee jaar tijd succesvol wereldwijde platforms voor de uitwisseling van digitale content 

weten op te bouwen. XBOX Music is inmiddels een serieuse concurrent voor Spotify aan het 

worden. Ook de markt voor digitale distributie van video wordt volledig gedomineerd door 

Amerikaanse bedrijven zoals YouTube en Netflix. Het laatste bedrijf is aan een fenomenale 

opmars bezig in Nederland (zie verderop, paragraaf 10.4).  

In al deze ontwikkelen spelen Nederlandse ICT-bedrijven niet of nauwelijks een rol. 

Telecomoperators in Nederland (en wereldwijd) profiteren uiteraard direct van de toename 

van de hoeveelheid data die met name door online videodiensten zoals YouTube en Netflix 

wordt gegenereerd. Diezelfde diensten zijn echter ook een directe concurrent voor de 

content die zijzelf via hun settop-boxen aanbieden. 

Amsterdam beroept zich graag op het succes van zijn lokale app-industrie. Op nationaal 

niveau is het cluster inderdaad sterk (meer dan de helft van alle app-bedrijven is in de 

regio Amsterdam gevestigd) maar wereldwijd stellen de 1.000 arbeidsplaatsen weinig voor 

(zie de inleiding van dit hoofdstuk).  

Datzelfde geldt voor de aanverwante Nederlandse game industrie, die het met 3.000 

arbeidsplaatsen in Europees perspectief niet onaardig doet maar op wereldschaal (VS, 

Japan en Zuid-Korea) geen rol van betekenis speelt. Eén van de belangrijkste oorzaken 

daarvoor is de zwakke positie van de traditionele mediaindustrie in Nederland (zie 

hiervoor). Het ontwikkelen van een computerspel is het afgelopen decennium big business 

geworden. De kosten lopen al snel in de tientallen zo niet honderden miljoenen en 

overvleugelen daarmee de kosten voor het maken van een Hollywood-film.46 Er zijn in 

Nederland geen grote entertainmentbedrijven die als ‘hoofdaannemer’ kunnen fungeren 

(een gebruikelijk business model in de gaming industrie) en die de bedrijfstak zouden 

kunnen aanzwengelen met de grote investeringen die zijn vereist [76].  

De opmars van de gaming-industrie heeft ook nieuwe gerelateerde markten gecreëerd. Zo 

is het bijvoorbeeld in Diablo 3 (game ontwikkeld door Blizzard Entertainment) mogelijk om 

‘in-game items’ te verhandelen voor ‘echt’ geld (euro’s/dollars). Een ander voorbeeld is 

Second Life, waarbij digitale ruimte gekocht kon worden. Deze voorbeelden illustreren dat 

digitaal eigendom (in essentie data) een wezenlijk nieuwe markt is. 

                                                

46 De productie van Halo 4 (in 2012 op de markt gekomen) heeft de ontwikkelaar Microsoft circa 100 

miljoen dollar gekost. Destiny, dat onlangs door Activision is gelanceerd, heeft naar verluidt 500 

miljoen dollar gekost. Maar dat is, zoals later bescheiden werd toegevoegd, inclusief marketingkos-

ten (http://www.vg247.com/2014/06/30/destiny-ps4-ps3-xbox-360-one-bungie-budget-nowhere-

near-500-million/)  
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8 Toepassingen van ICT en ICT als 

productiefactor 

Samenvatting Hoofdstuk 8 

Het toepassen van ICT kan leiden tot hogere efficiëntie en betere kwaliteit van producten 

en diensten. De vorm waarin ICT dit doet heeft zich door de tijd ontwikkeld. Waar in 1995 

infrastructurele aspecten nog erg dominant waren, is dat in 2005 meer verschoven naar 

toepassingen op deze infrastructuur. Later, in 2010 en 2014, is het zwaartepunt verder 

opgeschoven richting geavanceerde toepassingen. 

Er zijn tal van ICT-toepassingen. Deze toepassingen kunnen onderverdeeld worden naar 

verschillende categorieën toepassingen: (1) ICT als interface- & communicatiemiddel, (2) 

ICT als verwerkings- en analysetool, (3) ICT als middel om informatie op te slaan, (4) ICT 

als embedded software en (5) ICT als virtuele realiteit.  

ICT zit overal, niet enkel in de ICT-sector zelf. Toepassingen van ICT zijn diep geworteld in 

de gehele samenleving, reikend van het optimaliseren van de bedrijfslogistiek middels 

slimme software tot stemherkenning en het inzetten van robotstofzuigers.  

8.1 Inleiding – ICT als één van de grootste GPT’s 

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven hoe ICT tot nieuwe bedrijvigheid leidt. Hoewel 

de omvang van bijvoorbeeld de softwaresector in Nederland nogal eens wordt onderschat 

is de kernsector ICT in vergelijking tot de rest van de economie nog steeds relatief klein 

[62]. Verreweg de grootste bijdrage van ICT aan economische groei zit echter niet in de 

productie maar in het gebruik van ICT, dat wil zeggen in de toepassing van ICT in andere 

sectoren [77].  

Door ICT toe te passen stijgt de arbeidsproductiviteit (‘kapitaalverdieping’). Omdat ICT in 

alle economische en maatschappelijke sectoren wordt toegepast, en in steeds intensievere 

mate, levert ICT in zijn eentje een enorme bijdrage aan de economische groei. Ook in 

historisch perspectief is de bijdrage van ICT aan de economische groei ongekend groot. De 

bijdrage van ICT aan de jaarlijkse groei van de arbeidsproductiviteit was in de aanloopperi-

ode 1973-1995 al hoger (0,74 procent) dan de bijdrage van stoom op het hoogtepunt van 

de Industriële Revolutie (0,43 procent). In de periode 1995-2007 is die bijdrage verder 

gegroeid (1,43 procent) [78][79][80]. De voornaamste reden dat het effect van ICT als 

GPT zoveel groter is dan van bijvoorbeeld stoom is, omdat de relatieve prijs van ‘één 

eenheid ICT’ exponentieel is gedaald gedurende de afgelopen decennia (zie paragraaf 2.2.1 

en Figuur 2). De daling per ‘eenheid stoom’ gedurende de 19e eeuw was veel bescheidener 

[77]. 



Dialogic innovatie ● interactie 58 

Figuur 17 Bijdrage van GPT’s stoom, elektriciteit en ICT aan groei van de arbeidsproductiviteit in 

Groot-Brittannië, 1760-2006 [78][79][80] 

8.2 De meerwaarde van het gebruik van ICT 

Wanneer investeringen in ICT worden gecombineerd met de juiste vaardigheden en 

organisatie kunnen ICT-investeringen op bedrijfsniveau zorgen voor een significante 

verhoging van de output [43]. MKB-bedrijven in Nederland [81] en daarbuiten [82] die 

meer (en beter) investeren in het gebruik van ICT groeien een factor drie sneller in termen 

van werkgelegenheid en een factor twee sneller in termen van omzet dan hun concurren-

ten die dat niet (of minder) doen. Ze gaan ook minder snel failliet [32]. De verbetering in 

bedrijfsprestaties doet zich in twee richtingen voor: het verlagen van de productiekosten 

(door het verhogen van de efficiëntie) en het bieden van hogere kwaliteit. Een typisch 

voorbeeld van een combinatie van deze twee trends is massapersonalisering (‘mass 

customisation’): het op grote schaal produceren van producten en/of diensten die op maat 

zijn gesneden voor een specifieke gebruiker of gebruikersgroep.  

Het laatste voorbeeld laat ook zien wat het aangrijpingspunt is voor ICT, namelijk 

informatiestromen. Elk willekeurig proces – of het nu natuurlijk, mechanisch, economisch 

of sociaal is, genereert informatiestromen en ICT kan vervolgens worden gebruikt om deze 

informatiestromen te optimaliseren. Vervolgens kan ook de informatieuitwisseling tussen 

de afzonderlijke informatiestromen worden geoptimaliseerd (hoofdstuk 9 gaat hier verder 

op in). Het archetypische voorbeeld is hier het Internet. Dat is letterlijk een wereldwijd 

network van lokale netwerken (LAN’s). Het internet heeft er niet alleen voor gezorgd dat 

informatie razendsnel tussen de meest afgelegen plekken ter wereld kan worden 

uitgewisseld (dat kon in zekere zin ook al met traditionele telecommunicatietechnologieën 

als de telegraaf – alleen is het bereik en met name de dichtheid van het internet veel 

groter) maar ook dat processen op afstand real-time kunnen worden aangestuurd en beter 

op elkaar kunnen worden afgestemd.  

Zo kan de toepassing van ICT binnen de ogenschijnlijk zo analoge maakindustrie leiden tot 

zogenaamde ‘smart industries’. Dat zijn (clusters van) bedrijven die in hun productiepro-

cessen een hoge mate van flexibiliteit hebben bereikt, in termen van producteisen 

(specificaties, kwaliteit, ontwerp/design), volume (hoeveel er is nodig), timing (wanneer 

moet er geleverd worden), efficiency van grondstoffen en kosten (wat is er nodig). Ze zijn 

daardoor in staat om precies op maat tegemoet te komen aan de gehoeften van hun 
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klanten en maken daarbij gebruik van de gehele toevoerketen (‘supply chain’) om waarde 

toe te voegen [45].  

We zullen in de volgende paragrafen meer in detail bespreken hoe ICT gebruikt kan 

worden om (1) productieprocessen te optimaliseren, (2) om nieuwe producten en diensten 

te creëeren, en (3) om bestaande producten en diensten te verbeteren (allemaal ICT-

toepassingen). Vervolgens beschrijven we in de afsluitende paragraaf de doorwerking van 

ICT op geheel verschillende industriesectoren en toepassingsgebieden in een aantal 

concrete casussen, om de diversiteit van ICT in de economie te illustreren. 

8.3 Historische ontwikkeling van ICT-toepassingen 

Toepassingen van ICT zijn heel divers en hebben vaak (althans in potentie) een zeer groot 

bereik. Bovendien volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Dat is inherent aan 

het wezen van een GPT – de steeds verdergaande verspreiding van het gebruik van de 

technologie leidt niet alleen tot allerlei schaalvoordelen maar zorgt er ook voor dat er 

voortdurend demand-driven innovaties plaatsvinden – de technologie wordt in steeds meer 

verschillende contexten toegepast die dan weer aan de generieke ‘repository’ van de 

technologie worden toegevoegd. Dit mechanisme werkt juist voor ICT zo sterk omdat de 

technologie (fysiek) veel minder sterk verbonden is aan productie dan bijvoorbeeld stoom.  

Het is onmogelijk om alle ICT-toepassingen in detail te behandelen. We zullen hieronder 

wel de belangrijkste recente ontwikkelingen gaan duiden. Dat doen we aan de hand van de 

‘hype cycle’ van het onderzoeksbureau Gartner. Met deze cycle geeft Gartner al jarenlang 

een jaarlijkse update van de opkomende ICT-toepassingen.  

 

Figuur 18 Gartner’s Hype Cycle: opkomende (ICT)-toepassingen anno 2014 [83] 

De eerste Gartner hype cycle stamt uit 1995. Hierin worden ICT-trends genoemd zoals 

draadloze communicatie, virtual reality, de informatiesnelweg en object geörienteerd 

programmeren. Deze destijds opkomende technologieën zijn inmiddels ‘gewoon’. In 2005 

komen ontwikkelingen aan bod zoals tekst-mining, 4G, VoIP, rss, Wiki’s, Software as a 

Service (SaaS), tablet PC, videoconferencing en internet-microbetalingen. In 2010 worden 
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onder andere als trends geïdentificeerd: social analytics, speech-to-speech translation, 

(private) cloud computing, augmented reality, e-book readers, consumentengegenereerde 

media, app stores en predictive analytics. De recente hype cycle (augustus 2014) 

identificeert de volgende trends: quantum computing, biochips, autonome voertuigen, data 

science, internet of things, big data, gamification, en machine-to-machine communication 

services. 

De hype cycle geeft een goed globaal overzicht van de ontwikkelingen. De cycle is vooral 

interessant omdat ze individuele toepassingen in een bredere ontwikkeling door de tijd laat 

zien. Waar in 1995 infrastructurele aspecten nog erg dominant waren (zoals draadloze 

communicatie en de informatiesnelweg), is dat in 2005 meer verschoven naar toepassin-

gen op deze infrastructuur, zoals VoIP, rss, Wikis, videoconferencing en microbetalingen. 

Later, in 2010 en 2014, is het zwaartepunt verder opgeschoven richting geavanceerde 

toepassingen zoals augmented reality, big data, social analytics en machine-to-machine-

communication services. Deze verschuiving ligt in lijn met de observatie aan het begin van 

deze paragraaf, namelijk dat bij ICT als GPT de nadruk ligt op de steeds verdergaande 

verspreiding van het gebruik van de technologie. Als dit inderdaad zo is, en we nu volgens 

Gartner dus echt in het tijdperk van de toepassingen van zijn gekomen, betekent dit dat 

we nog maar aan de vooravond staan van een exponentiële toename van de bijdrage van 

ICT aan de economische groei.  

Grote trends die op dit moment al spelen (en die dus grotendeels buiten de Hype cycle 

vallen) zijn bijvoorbeeld Business Intelligence (inclusief Big Data), Cloud Computing, Apps 

Development, Enterprise Resource Planning (ERP) en Customer Relationship Management 

(CRM) systemen en Bring Your Own Device (BYOD) [50].  

8.4 Typologie van ICT-toepassingen 

Het aantal ICT-toepassingen is zodanig groot, dat het lastig is om grip te krijgen op de 

totale reikwijdte van ICT-toepassingen. Om de gehele rijkheid van toepassingen toch in te 

kaderen wordt hier een (eenvoudige) typologie van ICT-toepassingen voorgesteld.47 ICT-

toepassingen kunnen grofweg in vijf categorieën ingedeeld worden, te weten: 

1. ICT als interface- en communicatiemiddel 

2. ICT als verwerkings- en analysetool 

3. ICT als middel om informatie op te slaan 

4. ICT als embedded software 

5. ICT als virtuele realiteit 

ICT als interface- en communicatiemiddel 

ICT wordt vaak ingezet als interface- en/of communicatiemiddel. Denk bijvoorbeeld aan 

toepassingen zoals apps om mobiel te bankieren, e-mail, WhatsApp, Marktplaats en 

Facebook. Ook streaming-toepassingen zoals Netflix zijn sterk gefocust op de interface met 

de gebruiker; het visueel aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk presenteren van content 

staat hier centraal.  

ICT-interfaces komt men overal tegen. Als gebruiker voer je vaak input in: denk 

bijvoorbeeld aan de touchscreen van je smartphone, appstores, Windows, de interface van 

de thermostaat, of de knopjes op je robotstofzuiger. Interface-toepassingen richten zich 

naast het opnemen van input, ook op het creëren van output: denk bijvoorbeeld aan een 

                                                

47 Er zijn uiteraard meerdere typologieën mogelijk. Het doel van deze typologie is om menigeen een 

globale indruk te geven van wat ICT zoal kan betekenen. 
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mp3-speler die de koptelefoon aanstuurt, de pc die de monitor aanstuurt of de 

matrixborden boven de snelweg. 

ICT als verwerkings- en analysetool 

ICT treedt vaak op als middel om informatie te verwerken en te analyseren. Denk 

bijvoorbeeld aan ERP- of CRM-systemen, Microsoft Word en –Excel, IBM SPSS, Adobe CS 

en Geografische Informatiesystemen. Ook de actuele trend van Big Data valt volledig in dit 

straatje: informatie wordt op slimme wijze verwerkt en geanalyseerd om hier (geautomati-

seerd) economische waarde uit te onttrekken.  

Merk op dat ICT-toepassingen in de verwerkings- en analyse-sfeer toepassingen zijn die 

men in vrijwel alle bedrijven aantreft. Een kleine winst in de volledige breedte van het 

gebruik van dergelijke toepassingen kan dus enorme impact hebben. 

ICT als middel om informatie op te slaan 

Een meer fundamentele toepassing van ICT is om informatie op te slaan, om deze 

vervolgens aan de gebruiker beschikbaar te kunnen stellen. Een actueel voorbeeld van 

dergelijke toepassingen zijn cloud-storage-toepassingen zoals Dropbox. Naast pure opslag 

wordt er soms ook een ‘verwerkings-’component aan toegevoegd, zoals in het geval van 

Google Docs.  

In de traditionele zin van informatieopslag kan ook gedacht kan worden aan harde 

schijven, usb-sticks en DVD’s, maar aangezien hier in principe geen dienst omheen zit zien 

we dat in dit rapport eerder als voorbeelden van ICT-kapitaal, en beschouwen we dit niet 

zozeer als toepassing. 

ICT als embedded software 

Waar voorheen producten relatief ‘basic’ waren, kunnen deze producten nu intelligent(er) 

gemaakt worden door de toepassing van ICT. Je kunt als het ware een stuk IQ 

implementeren in technologie. Het verwerken van ICT in producten staat ook wel bekend 

als embedded software. Denk bijvoorbeeld aan het programmeren van de wasmachine, 

slim een route kunnen uitzetten als robotstofzuiger, het automatisch opengaan van 

gordijnen bij bepaalde lichtintensiteit, het accuraat kunnen (2D of 3D) printen middels 

slimme algoritmes, het programmeren van de thermostaat in huis, of het navigatiesysteem 

als integraal onderdeel van de auto.  

Deze lijn doortrekkende komen we terecht in toepassingen op het gebied van robotisering: 

zelfrijdende auto’s en robots binnen fabrieksprocessen die zodanig intelligent (kunnen) zijn 

dat ze mankracht (deels) kunnen gaan vervangen. 

ICT als virtuele realiteit 

ICT heeft naast het optimaler inrichten van bestaande producten en processen ook een 

nieuwe wereld gecreëerd. ICT creëert virtuele werelden, waar nieuwe mogelijkheden zich 

opdoen, en natuurwetten geen restrictie vormen. Denk bijvoorbeeld aan digitale werelden 

zoals bestaand in Second Life of World of Warcraft. In de online game Diablo 3 heeft het 

producerend bedrijf Blizzard Entertainment de mogelijkheid ingebouwd om virtuele items 

te verhandelen voor zowel een ‘in-game currency’ als voor ‘echt’ geld (euro’s/dollars). Het 

ontstaan van een virtuele realiteit wordt hier erg werkelijk. 

Er ontstaan ook combinaties van nieuwe virtuele werelden en de ‘traditionele werkelijk-

heid’, zoals het geval is in augmented reality-toepassingen. Hier kan men bijvoorbeeld een 

bril opzetten die digitaal informatie projecteert op objecten die men in het echte fysieke 

leven waarneemt (bijvoorbeeld wanneer men voor het Colosseum staat en de de 
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desbetreffende Wikipedia-pagina getoond wordt). Ook de opkomst van cryptocurrency, 

waarvan de Bitcoin (momenteel) de bekendste is, brengt de virtuele en de fysieke realiteit 

dicht bij elkaar. 

8.5 ICT-toepassingen vanuit een technische benadering 

Al deze ogenschijnlijk losse trends, hippe Engelstalige kreten en onnavolgbare afkortingen 

zijn ook vanuit technisch oogpunt onder te brengen in een conceptueel schema. Zoals 

gezegd zijn informatiestromen immers het aangrijpingspunt voor ICT-toepassingen. Alle 

processen en alle systemen kunnen worden beschreven in termen van informatiestromen. 

Figuur 19 illustreert deze stromen. (1) Aan de linkerkant komt er input vanuit de fysieke 

wereld (sensoren). (2) Deze input komt het ICT-systeem binnen met opslag, verwerking en 

transmissie als deelcomponenten, en (3) wordt vertaald naar output in de fysieke wereld. 

Wanneer de output vervolgens weer als input dient is er sprake van een zelfregelend 

systeem. 

Dit geldt dus ook voor traditionele analoge systemen. Een bekend voorbeeld van een 

dergelijk systeem is een verwarmingsthermostaat. Dat is een informatiesysteem met een 

sensor (die de temperatuur in de ruimte meet), een (analoge) proces-

sing/storage/transmission unit, en een actuator (die de capaciteit van de kachel bijstelt). 

 

Figuur 19 Generiek conceptueel model van de interactie van ICT-toepassingen met de fysieke wereld 

Alle toepassingen die in dit hoofdstuk zijn genoemd kunnen met behulp van dit schema 

worden geclassificeerd. Opvallend is de aanwezigheid van een groot aantal interface-

technologieën. Aan de sensorkant noemen we bijvoorbeeld bioacoustic sensing, brain-

computer interfaces, natural-language question answering (IBM’s Watson), mobile health 

monitoring, gesture control, 3D scanners en speech recognition. Aan de actuatorkant zijn 

opkomende technologieën holographic displays, smart advisors, 3D-printing en virtual 

reality. Typische voorbeelden van nieuwe technologieën op het terrein van processing zijn 

quantum computing, (hybrid) cloud computing (=parallel processing die mogelijk is 

gemaakt door voortgang in transmissie-performance) en in-memory analytics. Een typisch 
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voorbeeld van een informatiesysteem met een feedback loop (zelfregulerende of 

zelflerende systemen) zijn autonomous vehicles. 

Het cruciale verschil tussen traditionele analoge systemen en digitale systemen voor 

informatieverwerking is dat de verwerking van de informatie digitaal gebeurt. De prestaties 

van technologieën om digitale informatie te verwerken, op te slaan en te transporteren zijn 

de afgelopen decennia exponentieel gestegen – en de relatieve prijzen navenant gedaald 

(zie Figuur 2). Er kunnen daardoor steeds grotere hoeveelheden data worden verwerkt. 

Ook complexe informatieketens of systemen kunnen nu in detail worden geanalyseerd. Het 

aanbod (de informatieverwerkende capaciteit van individuele systemen, van netwerken, en 

van de samenleving als geheel) creëert op zijn beurt een vraag naar meer data. Die groei 

in de hoeveelheid data komt onder andere voort uit het feit dat er steeds meer 

verschillende soorten analoge signalen in digitale informatie kunnen worden omgezet (A/D-

convertors). De prijs/prestatie-verhouding van ICT is op dit moment zo sterk gedaald dat 

het mogelijk is om relatief geavanceerde informatieverwerkende systemen in allerhande 

objecten te verwerken, inclusief verbruiksgoederen. Al die objecten zijn onderling 

verbonden door het internet. Zo ontstaat er een wereldwijd netwerk van sensoren en 

actuatoren (‘internet of things’).  

Nergens is deze trend duidelijker zichtbaar dan in de recente opkomst van het fenomeen 

Big Data (al over zijn hoogtepunt volgens Gartner – zie Figuur 18). Omdat er nu ook 

ongestructureerde data (zoals data afkomstig uit social media of uit allerhande sensoren) 

kan worden gemeten in een steeds hogere updatefrequenties (minuten of zelfs seconden in 

plaats van maanden of jaren) is de totale hoeveelheid data die wordt opgeslagen, 

geanalyseerd en verstuurd exponentieel toegenomen (Volume = Variety x Velocity).  

De resultante van deze trends – de verdere verspreiding van het gebruik van ICT in de 

samenleving – is dat het bereik van het digitale domein in de fysieke wereld gestaag wordt 

uitgebreid. BYOD – Bring Your Own Device – is een ogenschijnlijk oppervlakkige trend 

(werken op de eigen smartphone op de LAN van het bedrijf) die illustratief is voor de brede 

onderliggende trend van virtualisatie: de smartphone is een verlengstuk geworden van het 

individu. Haar of zijn identiteit is gedigitaliseerd en onlosmakelijk verbonden met de 

smartphone (of enig ander device). Dit maakt het mogelijk om volledig tijd- en 

plaatsonafhankelijk te kunnen worden. De – unieke – digitale identiteit kan overal en te 

allen tijde aan het wereldwijde informatienetwerk worden verbonden en het individu kan 

dan vanaf een willekeurige plaats toegang krijgen tot haar of zijn unieke persoonlijke 

bestanden. 

De expansie van het digitale domein zien we ook terug bij de opkomst van 3D-printers. Dat 

zijn, conceptueel gezien, actuatoren die digitale objecten (een 3D digitale afbeelding) 

rechtstreeks om kunnen zetten in fysieke objecten (een fysieke kopie van de afbeelding). 

Net als de identiteit bij BYOD wordt het fysieke object daardoor plaats- en tijdonafhanke-

lijk. Het kan overal waar een 3D-printer aan het internet verbonden is vrijwel instantaan 

worden gematerialiseerd. Ook hier zien we weer een sterke daling van de relatieve prijs. 

3D-printers zijn nu al te koop voor enkele honderden euro’s. Dit maakt de technologie 

toegankelijk voor grote groepen gebruikers (‘consumer 3D-printing’). 
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8.6 Voorbeelden van de doorwerking van ICT in diverse sectoren 

In deze afsluitende paragraaf geven we een aantal concrete voorbeelden van de 

doorwerking van ICT op diverse sectoren. Deze voorbeelden zijn zo breed mogelijk 

gekozen. Dat is gedaan om te laten zien hoe wijdverspreid het gebruik van ICT (nu al) is, 

en hoe divers ICT kan worden toegepast. 

Media 

In Nederland is real time entertainment – online music en video – goed voor bijna 38 

procent van al het downloadverkeer [Dialogic, NLKabel]. Daarvan is het overgrote deel 

video. In de VS is Netflix in zijn eentje goed voor 31 procent van al het verkeer, en 

YouTube voor ruim 12 procent [84]. Het verschil tussen de twee diensten zit in het type 

content. YouTube biedt voornamelijk gratis user generated content aan. Het maakt 

daarmee handig gebruik van de steeds verder dalende prijzen van opname-apparatuur 

(sensor) en videobewerkingsoftware waardoor het zelf produceren en distribueren van 

video-opnamen voor een grote groep mensen mogelijk is geworden. Netflix biedt betaalde 

content aan (films, TV-series en documentaires) die afkomstig is van commerciële studios. 

Beide diensten zijn zo populair geworden vanwege de sterke daling van de relatieve prijs 

van transmissie (lees: breedbandabonnementen zijn steeds goedkoper geworden). Voor de 

opkomst van streaming video was de sterk dalende prijs van opslag de driver voor ICT-

ontwikkelingen. Het was toen relatief goedkoop om lokaal (op de PC of harddisk) grote 

bestanden op te slaan. Dit leidde tot een sterke toename in het gebruik van P2P-file 

sharing applicaties zoals Bittorrent. Via deze P2P netwerken werd (en wordt) wereldwijd op 

grote schaal, illegaal, content gedownload. De recente afname van de prijs van transmissie 

heeft ertoe geleid dat het gebruik van streaming video voor een grote groep mensen 

betaalbaar is geworden. Voor 8 euro per maand kunnen abonnees van Netflix onbeperkt 

online films en TV-series bekijken. Blijkbaar loont het nu steeds minder de moeite om 

urenlang allerlei torrents van dubieuze kwaliteit te downloaden. P2P file sharing – dat 

aanvankelijk op haar beurt traditioneel internetverkeer, internet browsing, verdrong, had 

op het hoogtepunt in 2010 een aandeel van meer dan 19 procent in het totale internetver-

keer in de VS. Dat aandeel is sindsdien gestaag gedaald tot minder dan 7 procent in 2014. 

Het aandeel van real-time entertainment – dat in termen van volume zoals gezegd 

voornamelijk uit video bestaat – is in drie jaar tijd toegenomen van 30 procent in 2009 tot 

58 procent in 2012. Sindsdien is het aandeel nagenoeg stabiel gebleven.  

Voor de Nederlandse situatie geeft onderstaande figuur weer hoe de downstream-behoefte 

eruit ziet, uitgesplitst naar verschillende type diensten. 
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Figuur 20 Geschatte downstream-behoefte voor diensten 2013-2020. Bron: Dialogic 

In Nederland is Netflix pas sinds het najaar van 2013 beschikbaar. De dienst heeft in vijf 

maanden tijd de grens van 1 miljoen abonnees overschreden. Nederland is daarmee de 

snelst groeiende markt in Europa voor Netflix.48 Debet aan dit succes is de uitzonderlijk 

hoge gemiddelde internetsnelheid in Nederland (zie hiervoor, paragraaf 6.5). Daardoor is 

de beeldkwaliteit automatisch beter.  

De fenomenale groei van het aantal gebruikers van Netflix heeft zich ook vertaald in een 

explosieve toename van de marktwaarde van het bedrijf. Het aandeel Netflix op de 

NASDAQ is gestegen van 70 dollar aan het eind van 2011 tot 450 dollar aan het eind van 

2014. De marktwaarde van Netflix is op dit moment 32 miljard dollar.49 

Financiële markt 

De beurshandelaar bestaat niet meer. Hij is in een tijdsbestek van 10 jaar tijd van de 

beursvloer van de London Stock Exchange verdwenen. Hij dacht niet snel genoeg en 

handelde vooral niet meer snel genoeg.  

In 1996 bedacht de Engelse computergeleerde Dave Cliff een relatief simpel algoritme 

(ZIP) om aandelen automatisch te verhandelen. Enkele jaren laten ontwikkelden 

onderzoekers van IBM een soortgelijk algoritme (MGD). De crux van ZIP en MGD is dat ze 

leren van hun fouten: het zijn zelflerende informatiesystemen (de feedback loop in Figuur 

19). In 2001 publiceerden zij een artikel waarin ze aantoonden dat het ZIP en MGD-

algoritme altijd betere investeringsbeslissingen namen dan menselijke handelaren [86]. 

                                                

48 http://www.nu.nl/tech/3688129/netflix-verrast-nederlands-succes.html  

49 http://www.nasdaq.com/symbol/nflx/interactive-chart  
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Investeringsbanken, institutionele beleggers en andere grote beleggers omarmden de 

trading algoritms enthousiast. 50  In negen jaar tijd stijgt het percentage aandelen dat 

automatisch via algoritmes wordt verhandeld van 15 procent tot 85 procent, met een meer 

dan evenredige groei in de jaren 2006-2009 en een afvlakking daarna. 

 

Figuur 21 Aandeel automatische trading in totale volume van de NYSE aandelenmarkt, 2003-2012 

[87] 

Eén van de meest lucratieve soorten van automatic trading bleek high frequency trading 

(HFT) te zijn. Hierbij werd gezocht naar zogenaamde ‘arbitrages’: situaties waarin je altijd 

‘wint’. De winstgevendheid van HFT wordt in sterke mate bepaald door de snelheid (ten 

opzichte van concurrenten) waarmee op veranderingen kan worden ingespeeld. Ultrasnelle 

transmissies en razendsnelle processing zijn van cruciaal belang voor HFT. Beurzen 

concurreren wereldwijd op snelheid waarmee ze grote hoeveelheden orders automatisch 

kunnen verwerken – dat wil zeggen op de kwaliteit van hun IT-infrastructuur. De marges in 

de verwerkingstijden zijn zelfs dusdanig klein geworden (het gaat om milliseconden – 10-3 

s of zelfs om microseconden – 10-6 s) dat HFT-handelaren hun eigen computersystemen 

fysiek zo dicht mogelijk bij de centrale verwerkingseenheid van de beurs willen plaatsen; 

allemaal om de transmissietijd te minimaliseren.  

In 2011 vindt 83 procent van alle aandelentransacties op Wallstreet plaats via trading 

algoritms. 60 procent daarvan (dus 50 procent van het totale volume) bestaat uit HFT. 

Sindsdien is het aandeel enigszins afgevlakt maar het gaat in absolute termen nog steeds 

om enorme aantallen transacties en duizelingwekkende hoeveelheden geld.  

Energie 

De meest zichtbare invloed van ICT op energie – althans voor consumenten – zijn slimme 

thermostaten zoals de evohome van Honeywell, Nest (onlangs overgenomen door Google) 

en de Toon® energiemeter van Eneco. Analoge thermostaten worden al decennia lang 

toegepast.51 Dat zijn echter basale zelfregulerende systemen. De informatieverwerkende 

capaciteit van moderne digitale thermostaten is vele malen hoger. Daardoor kan het 

energieverbruik zeer precies worden gemeten en bijgestuurd. Zo kan nu ook per vertrek de 

temperatuur worden geregeld. Deze geavanceerde thermostaten zijn ook zelflerend en 

kunnen via het internet ook aan andere sensoren en informatiesystemen worden 

gekoppeld (zoals het navigatiesysteem van de auto: wanneer de gebruiker in de buurt van 

haar of zijn huis is wordt de verwarming dan alvast aangezet; of de temperatuur wordt 

                                                

50 http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading  

51 Het principe van de thermostaat is al in 1609 door de Nederlander Cornelis Drebbel uitgevonden. 



Dialogic innovatie ● interactie 67 

omlaag gebracht zodra de sensor in de fitnessarmband aangeeft dat de gebruiker slaapt).52 

Energieaanbieders kunnen hun prijzen ook veel beter differentiëren dan nu het geval is 

met een basale scheiding tussen dal- en piekuren. 

De grootste besparingen worden echter bereikt op het netwerkniveau omdat de totale 

vraag en aanbod van energie veel precieser – op het niveau van individuele huishoudens 

en zelfs van individuele apparaten – kan worden afgestemd (‘load adjustment/load 

balancing’). Daar zijn dan wel aanzienlijke investeringen in smart grids voor nodig: 

energienetwerken die zijn gekoppeld aan geavanceerde informatieverwerkende systemen 

en waarbij ook sprake is van bidirectionele transmissie van een huis naar een centrale. 

Volgens een studie van het Ministerie van Energie (DoE) van de VS kan de modernisering 

(lees: informatisering) van het Amerikaanse energienetwerk tussen de 50 en 120 miljard 

dollar aan energiekosten besparen [90].  

De Nederlandse netbeheerder Alliander is wereldwijd leider in de toepassing van smart grid 

applicaties. Dankzij het Open Smart Grid platform (FlexOVL) dat het bedrijf onlangs heeft 

gelanceerd kunnen gemeenten via apps eenvouding zelf objecten in de openbare ruimte 

monitoren en besturen. Zo kan straatverlichting worden uitgerust met allerhande sensoren 

(beweging, beluid, beeld) en kan het niveau van de verlichting near real-time op maat aan 

de situatie worden aangepast. In de oude sitatie werd de verlichting door de beheerder 

aangestuurd en was er sprake van een simpel dichotoom systeem (donker = aan, licht = 

uit).   

Gezondheidszorg 

Gezondheidszorg is een typisch ‘analoog’ domein. Het gaat altijd om een mens die 

gediagnosticeerd en verpleegd wordt door andere mensen (‘human agents’). Maar ook in 

dit analoge domein neemt het bereik en de intensiteit van het gebruik van ICT voortdurend 

toe. Ook hier zijn de complexe zelfregulerende systemen van IC’s – geavanceerde stelsels 

van sensoren en actuatore – wellicht het meest zichtbare element. Die systemen zorgen 

ervoor dat de status van patienten – eventueel op afstand – steeds precieser kan worden 

bijgehouden en dat er sneller kan worden ingegrepen op plotseling optredende 

complicaties.  

De snelle daling van de relatieve prijs van transmissie, opslag en processing heeft het 

mogelijk gemaakt om op afstand beelden van zeer hoge resolutie te bekijken en te 

analyseren. Met moderne tele-endoscopie kunnen organen 400 keer scherper dan met het 

blote oog van binnen worden bekeken [89]. Met behulp van operatierobots (waarmee al in 

2001 met succes een operatie in Frankrijk vanuit de VS is uitgevoerd) kunnen patienten op 

afstand worden geopereerd. Vanwege de hoge investeringskosten is deze technologie 

(nog) niet doorgebroken maar als ook hier de relatieve kosten exponentieel zouden dalen, 

zou de capaciteit van specialisten veel efficiënter en effectiever worden ingezet. 

Ziekenhuizen zouden zich kunnen (hyper)specialiseren in bepaalde typen operaties en 

patienten zouden minder ver hoeven te reizen [89].  

In medisch onderzoek heeft een dergelijke sterke prijsdaling zich voor bepaalde ICT-

gedreven technologieën al wel voorgedaan. Een bekend voorbeeld is DNA sequencing. In 

Nederland (LUMC) is in 2008 voor het eerst de complete DNA-volgorde van een mens 

bepaald. Dat kostte toen nog 40.000 euro. In de VS boden commerciële aanbieders zoals 

Knome toen vergelijkbare scans aan voor 75.000 euro.53 In 2011 verlaagde het bedrijf de 

                                                

52  In concreto: de Jawbone fitness tracker kan ook met de Nest-thermostaat communiceren, zie 

https://jawbone.com/blog/jawbone-up-works-with-nest/. 

53 http://www.bright.nl/prijs-dna-testen-keldert  
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prijzen naar 30.000 euro (22.500 euro voor academisch onderzoek). Daarna zijn de prijzen 

exponentieel gedaald. In 2014 passeert Illumina, een concurrent van Knome, de magische 

1000 dollar grens. Het is nu dus mogelijk om een volledige DNA-scan uit te laten voeren 

voor minder dan 800 euro.  

In medische trials, waarvan de kosten voortdurend stijgen en die een steeds groter 

stempel drukken op de alsmaar stijgende kosten voor medicijnen en medische behandelin-

gen, kunnen Big Data toepassingen tot grote kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparingen 

leiden. Door middel van de inzet van Big Data-toepassingen zijn onderzoekers niet meer 

beperkt tot het analyseren van enkele variabelen op relatief beperkte steekproeven. Ze 

kunnen nu (de interactie tussen) duizenden variabelen simultaan analyseren op zeer grote 

datasets. In theorie zijn er daardoor helemaal geen steekproeven meer nodig en zijn er per 

subgroep ook geen aparte – kostbare – medische trials meer nodig. McKinsey schat het 

jaarlijkse besparingspotentieel voor de VS hiervan op 80 miljard euro per jaar [90].  

Net als bij energie (en bij vele andere sectoren) zijn de grootste besparingen echter te 

bereiken door betere uitwisseling van informatie binnen organisaties en tussen 

organisaties. In pharmaceutisch R&D gaat dan bijvoorbeeld om de optimale (end-to-end) 

integratie van alle partijen die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling, commercialisatie 

en toepassing van medicijnen en medische behandelingen. Door gegevens van gebruikers 

veel eerder in de keten als input te gebruiken (dat gebeurd nu meestal pas helemaal aan 

het einde van de keten) kan de ontwikkeling veel meer vraaggestuurd worden ingericht. 

Dat bespaart volgens de eerder gememoreerde McKinsey-studie 125 miljard euro per jaar, 

plus een additionele 35 miljard euro aan het beter op maat voorschrijven van medicijnen 

en aan het opsporen van declaratiefraude [90]. In de directe behandeling van patiënten is 

door een betere uitwisseling van informatie ook nog een wereld te winnen. Om sneller 

diagnoses te kunnen stellen, wisselt 46 procent van de medisch specialisten informatie uit 

met de huisarts. Nog eens 32 procent raadpleegt ook collega-specialisten. De overlevings-

kans van een patiënt stijgt hierdoor van 91,7 procent naar 95,4 procent en de opnameduur 

daalt met 15 procent. Indirect levert dat dus ook forse kostenbesparingen op [91].  

Generieke bedrijfssystemen (ERP en CRM) 

De positieve bedrijfseconomische impact van optimaliseren van interne informatiestromen 

komt ook duidelijk naar voren in de wijdverspreide adoptie van Enterprise Resource 

Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM) en Customer Relation Management 

(CRM)-systemen. ERP/SCM richt zich op de informatiestromen aan de aanbodzijde 

(toeleveranciers), CRM op informatiestromen aan de vraagzijde (klanten). Het aantal 

bedrijven dat ERP-software gebruikt is de laatste tijd sterk gestegen: bij kleine bedrijven in 

de industrie (10+ FTE) van 43 procent in 2012 tot 51 procent in 2013, en bij grote 

bedrijven (250+ FTE) van 60 procent naar 89 procent.  Voor CRM-software liggen de 

percentages op 28 procent en 40 procent voor kleine bedrijven, en op 51 procent en 64 

procent voor grote bedrijven.54 

Bedrijven die ERP-software gebruiken zijn productiever dan bedrijven die dat niet doen [4]. 

Onderzoek in dit veld wijst ook uit dat de adoptie van meer geavanceerde applicaties 

gerelateerd is aan grotere voordelen in vergelijking met de adoptie van meer ‘basic’ 

applicaties [60]. Tenslotte blijkt er ook een belangrijk interactie-effect op te treden: de 

grootste productiviteitswinsten worden geboekt wanneer de verschillende soorten 

bedrijfssystemen in samenspraak ingezet worden [61]. Met andere woorden,  bedrĳven die 

                                                

54 Bron: http://statline.cbs.nl  
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ERP-software combineren met CRM-pakketten of systemen voor ketenintegratie zijn extra 

productief [4]. 
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9 Digitale netwerkvorming en infra-

structuur 

Samenvatting Hoofdstuk 9 

ICT draagt niet enkel bij aan interne processen binnen organisaties, maar draagt ook bij 

aan de relaties tussen organisaties en consumenten. ICT heeft de transactiekosten 

substantieel gereduceerd, heeft de (markt)transparantie doen toenemen, en heeft de deur 

opengezet voor nieuwe marktmogelijkheden. 

Er zijn tal van internetplatforms om vraag en aanbod (en partijen in het algemeen) bij 

elkaar te brengen, zoals marktplaats, appstores, Google Search en Facebook. De opkomst 

van dergelijke platforms heeft ook geleid tot de opkomst van nieuwe verdienmodellen, 

waar online advertising momenteel de meest prominente van is. 

ICT draagt bij aan goedkopere en betere transacties op het gebied van bestellingen, 

betalingen en leveringen. Denk bijvoorbeeld aan online bestellingen, betaling via iDeal, of 

de levering van muziek via Spotify. 

In toenemende mate verbindt ICT niet alleen mensen onderling, maar ook mensen met 

apparaten (bijvoorbeeld self-measuring smartwatches) en apparaten onderling 

(bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s).  

In dit hoofdstuk staan we stil bij de manier waarop ICT partijen bij elkaar brengt, door 

middel van digitale netwerkvorming en digitale platformen. Het gaat hierbij niet zozeer om 

de manier waarop internet en ICT binnen organisaties wordt gebruikt, maar vooral hoe ICT 

bijdraagt aan de relaties tussen organisaties (en consumenten). 

ICT heeft in die relaties veel veranderd. Kortgezegd heeft ICT transactiekosten substantieel 

gereduceerd, heeft het de (markt)transparantie doen toenemen, en heeft het de deur 

opengezet voor nieuwe marktmogelijkheden. 

ICT heeft allerlei platformen laten ontstaan om vraag en aanbod efficienter bij elkaar te 

brengen (bijvoorbeeld: eBay voor producten,  Werkspot voor diensten, Google voor kennis, 

Kickstarter voor financiering, social media en dating websites voor contacten, etc.). Dit 

komt in 9.1 aan de orde.  

Daarnaast beschrijven we in 9.2 de opkomst van nieuwe verdienmodellen. We gaan 

specifiek in op het prominente voorbeeld van de online advertentiemarkt. 

Verder staan we in 9.3 stil bij het daadwerkelijk mogelijk maken van transacties door ICT: 

met initiatieven als Paypal en geholpen door instituties en (internationale) afsprakenkaders 

(zoals SEPA) wordt het mogelijk om, gedreven door toenemende e-commerce, 

internationaal zaken te doen. Markten worden daardoor vergroot. 

Ten slotte gaan we in 9.4 op een ander soort netwerkvorming die opgekomen is door de 

toenemende mogelijkheden van ICT; de netwerkvorming tussen mens en apparaat en 

tussen apparaten onderling. We kijken kort naar huidige toepassingen en toekomstige 

trends in dit gebied. 



Dialogic innovatie ● interactie 72 

9.1 Intermediaire platformen om vraag en aanbod bij elkaar te 

brengen: afnemende zoekkosten 

Niet alleen de opkomst van daadwerkelijke verkoop online (van boeken, reizen, 

consumentenproducten, etc.) heeft impact op de verkoop van fysieke producten en 

daarmee de reële economie, ook internet als platform om vraag en aanbod bij elkaar te 

brengen heeft hier impact op. Vaak hebben deze platforms al een invloed zonder dat daar 

een prijs bij aan te pas komt. Op het internet ontstaan allerlei initiatieven die daarmee 

impact hebben op de relatie tussen organisaties (en consumenten).  

Voorbeelden van dit soort platforms zien we op allerlei markten. Denk aan eBay en 

Marktplaats voor (met name) tweedehandsproducten, Funda voor vastgoed, IENS.nl voor 

restaurants, Independer voor verzekeringen, Kayak.com voor vliegtickets, Amazon.com en 

Bol.com voor boeken en consumentenproducten, crowdfundingwebsites zoals Kickstar-

ter.com voor financiering van innovatieve bedrijven en producten (kapitaalmarkt), 

Innocentive en NineSigma voor kennis, interorganisatorische samenwerking/co-creatie, en 

Google voor informatie. 

Hoe dit mechanisme werkt: 

Het principe is als volgt: met de komst van platformwebsites, opgezet door bedrijven die 

zelf in eerste instantie geen producten aanbieden maar puur gericht zijn op community-

vorming en het bijeenbrengen van vraag en aanbod, ontstaat hypertransparantie en dalen 

zoekkosten aanzienlijk. Communicatiekosten liggen laag, ook over langere afstanden, en 

markten kunnen daardoor zowel door vrager als aanbieder bereikt worden. Een voorbeeld 

hiervan is Etsy: via het platform van Etsy bereiken aanbieders van handwerkproducten niet 

alleen een lokale afnemer maar ook een internationale markt. Informatie-assymmetrie 

tussen vragers en aanbieders neemt daardoor sterk af [15][26]. Door het toenemen van 

transparantie wordt het belang van reputatie van bedrijven ook in een ander daglicht 

gesteld. Enerzijds zou je kunnen stellen dat reputatie minder belangrijk wordt doordat er 

veel informatie beschikbaar is om bedrijven (semi-)objectief mee te vergelijken (inclusief 

reviews). Anderzijds liggen door de hoge mate van transparantie bedrijven in algemene zin 

‘meer onder de loep’, en is het juist extra belangrijk dat je als bedrijf hier positief 

uitspringt. 

Het hier genoemde principe sluit daarmee aan op eerdere stromingen in de literatuur die 

relaties beschrijven tussen reductie van zoekkosten, marktfricties en prijzen. Uit deze 

literatuur volgt dat prijzen en spreiding van prijzen (price dispersion) afnemen als 

zoekkosten dalen. Door de opkomst van platformwebsites, zoals bovenstaand benoemd, 

gebeurt dat langs verschillende vijf lijnen: 

1. Platformwebsites maken het mogelijk om als vrager snel aanbod te kunnen 

vinden. Die websites zijn er puur op gericht om snel een overzicht te krijgen van 

beschikbaarheid van aanbod. Denk aan Google om een overzicht te krijgen van 

informatie waar je, volgens gerichte zoektermen, naar op zoek bent. Als vrager 

krijgt je snel toegang tot het brede aanbod en vice versa (een voorbeeld is het 

eerder besproken Etsy platform). De afzetmarkt wordt groter voor aanbieders van 

producten. Deze zou zonder het platform vooral uit lokale afnemers zou bestaan. 

De platformwebsites leiden sneller tot een zogenaamd ‘match-quality-effect’ en tot 

zowel producenten- als consumentensurplus [68]. 

2. Platformwebsite die er in het bijzonder op gericht zijn om prijzen te vergelijken. 

Websites als Kieskeurig.nl en Kayak.com helpen vooral om snel de goedkoopste 

prijs te vinden voor een product dat men al voor ogen had om af te nemen. Ook 

kunnen eigenschappen van producten worden meegenomen in de vergelijking (bij 
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independer: type dekking, bij kieskeurig: aantal keer zoom van een digitale came-

ra, etc.). 

3. Sommige platformwebsites, denk aan eBay en Marktplaats, bieden een omgeving 

voor biedingen. Dat wil zeggen dat vraag en aanbod door interactie tot een prijs 

voor een product komen. De massa van zowel vragers als aanbieders op zo’n plat-

form (iedereen kan meebieden) moet er uiteindelijk toe leiden dat een ‘goede’ prijs 

(voor beide partijen) het gevolg is. Op Werkspot.nl kunnen klusopdrachten om-

schreven worden waar klusbedrijven vervolgens een aanbod aan koppelen 

(offertes).55  

4. Naast het vergelijken van producten kunnen ook producenten vergeleken 

worden. In de literatuur wordt dit principe aangeduid met ‘reputatie’. Niet alleen 

transparantie in prijs van aanbod wordt gecreerd door internet, maar ook kwaliteit 

en betrouwbaarheid van de aanbieder. Bekende voorbeelden zijn IENS.nl, Tripadvi-

sor.com en Zoover voor het beoordelen van hotels/accomodaties. 

5. Door internet, en in het bijzonder kennis over hoe consumenten zich op het 

internet gedragen (welke websites ze bezoeken, welke zoekwoorden ze bij zoek-

machines gebruiken, etc), kunnen aanbieders van producten ook beter inschatten 

welke behoeften consumenten hebben. Daar spelers aanbieders op in. Rijkheid 

van data (intelligence, big data) is daar cruciaal voor. Op basis van die inzichten 

kunnen ook specifieke producten en gerichte kortingen aangeboden worden. Zo 

houdt cosmeticawinkel Rituals bij welke klanten exclusieve producten kopen in de 

webshop, en welke vaakverkochte, populaire artikelen aanschaffen. Zodra duidelijk 

is dat iemand liever populaire artikelen koopt, worden artikelen als zodanig aange-

duid. Bij iemand die liever exclusieve artikelen aanschaft, ziet de webshop er heel 

anders uit. Platformen creeren ook nieuwe spelers in aanbod van producten en 

diensten (C-to-C ipv B-to-C), in het bijzonder consumenten die aanbieder worden. 

Bekend voorbeeld is Airbnb dat de hotelmarkt op z’n kop zet. Consumenten zetten 

hun appartement in de verhuur voor ‘short stays’ en worden op die manier opeens 

aanbieder en niet alleen vrager op de markt. 

Levin [67] vat de bovenstaande mechanismen als volgt samen: door deze ‘internetplatfor-

men’ dalen verschillende economische kosten. Het gaat om de kosten om producten en 

diensten te creëren en te distribueren, informatie over deze producten/diensten te 

verzamelen en informatie te verzamelen over gebruik en consumentenbehoeften. De 

afgelopen vijftien jaar hebben we steeds meer van dit soort initiatieven gezien en de 

introductie ervan gaat steeds sneller. Levin vergelijkt de historie van Amazon en Google 

met het snelle succes van Facebook en Groupon. [67] 

Bij het principe van dalende prijzen en prijsspreiding (als gevolg van het bijeenbrengen 

van vraag en aanbod, hypertransparantie en dalende zoekkosten) zijn echter wel de 

volgende kanttekeningen te plaatsen: 

 Eerdere studies [o.a. 68] tonen aan dat prijzen weliswaar als gevolg van de 

transparantie dalen, maar er nog steeds sprake is van prijsspreiding (in tegenstel-

ling tot de hypothese) [26]. Zo laten Einav et al. [66] zien aan de hand van 

verschillende experimenten op eBay dat prijsspreiding voor identieke producten en 

zelfs van dezelfde aanbieder in verschillende veilingen groot is. Transparantie op 

                                                

55  Einav et al (2011) vinden in hun studie, waarin prijsexperimenten en veilingen op eBay zijn 

onderzocht, een duidelijk verband tussen de initiële prijs van een product op een veiling, 

waarschijnlijkheid van de verkoop en daadwerkelijke prijzen. Anders gesteld: als een product online 

voor een te hoge prijs te koop is aangeboden, zal het langer duren voordat een product wordt 

verkocht en is het verschil met de uiteindelijke prijs groot [66]. 
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platformen als eBay zorgt dus niet per definitie voor één gangbare prijs voor een 

product. De onderzoekers treffen in hun experimenten echter weinig vormen van 

overbiedingen aan. Ondanks de prijsspreiding leidt de transparantie dus wel tot 

een zeker ‘plafond’ op de prijs en de initiële prijs (posted price) wordt in veel ge-

vallen als richtlijn (en uiterste) gezien [66]. Ook Ellison & Ellison vinden in hun 

studie dat prijzen beperkt gedrukt worden en prijspreiding nog steeds aan de orde 

is. Zij nuanceren echter dat ook kan meespelen dat consumenten op internet ge-

makkelijker het product vinden dat beter aansluit bij hun preferenties, waardoor ze 

bereid zijn een hogere prijs te betalen [68]. 

 Het principe van lagere zoekkosten en hypertransparantie gaat niet altijd op als 

aanbieders een bewuste strategie hanteren om verwarrende aanbiedingen/prijzen 

te communiceren. Een voorbeeld hier van zijn de prijzen van vliegtickets van low 

cost carriers. Online wordt interesse van de consument gewekt met stuntprijzen, 

maar de werkelijke prijs ligt veel hoger door allerlei toeslagen en (soms verplichte) 

diensten die afgenomen moeten worden. Een ander voorbeeld is dat eerst iets van 

hoge waarde aangeboden wordt, wat dan vervolgens wordt vervangen door iets 

van lagere waarde [67]. Ook Einav et al. [66] stellen dat aanbieders op eBay ver-

schillende strategieën hanteren, waardoor producten niet altijd even goed te 

vergelijken zijn. Zo hanteren aanbieders verschillende productomschrijvingen, buy 

now-opties of aanbiedingsprijzen in de veilingen. Op die manier worden verschil-

lende klantsegmenten aangesproken of proberen verkopers op een bredere manier 

aandacht op hun producten te vestigen [66].  

Het succes van platforminitiatieven hangt af van de massa, traffic en het vermogen om 

vraag en aanbod daadwerkelijk bij elkaar te brengen (en dus meerwaarde te hebben voor 

zowel vragende als aanbiedende partijen). Dit brengt wel een gevaar met zich mee: 

sommige platformen kunnen té dominant worden, waardoor lock-ins ontstaan. Brown & 

Morgan lieten dit mechanisme goed zien: in 2004 had eBay 80 procent van de online 

veilingmarkt in handen in Amerika. De enige belangrijke concurrent was Yahoo!. Over een 

periode hielden de onderzoekers het aantal bieders en de eindprijzen in de gaten: eBay 

trok 50 procent meer bieders en de uiteindelijke prijzen lagen 30 procent hoger dan bij 

Yahoo! [67].    

9.1.1 De Nederlandse situatie 

In dit gedeelte worden de belangrijkste internetplatforms voor transacties en productin-

formatie in Nederland in kaart gebracht, inclusief bredere informatie over internetgebruik 

in Nederland. 

Transactieplatform: Marktplaats 

Het bekendste internetplatform om vraag en aanbod bijeen te brengen in Nederland is 

Marktplaats. Marktplaats werd in 2004 overgenomen door het Amerikaanse eBay. In 2008 

becijferde Dialogic dat in de C-to-C-markt Marktplaats als platform goed was voor het tot 

stand brengen van 4,7 miljoen euro aan transacties per jaar. De onderstaande cijfers van 

CBS tonen het aandeel van Marktplaats in de Nederlandse economie aan. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van advertenties tussen 2006 en 2011.  

Tabel 1 Gegevens over marktplaats. Bron: CBS 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aantal advertenties (mln) 44,1 65,8 73,4 83,5 90,1 102,3

Aantal adverteerders (mln) 2,5 2,9 3 3,2 3,3 3,4

Advertenties per adverteerder 17 23 25 26 27 30
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De invloed van social media op connecties en communicatie 

De opkomst van de social media heeft grote invloed gehad op de communicatie tussen 

mensen, bedrijven en instanties. Platformen als Twitter, Facebook en voorheen Hyves 

bieden bedrijven de mogelijkheid de consument direct te benaderen. Bijna elke grote 

commerciële instelling heeft wel een digitale-media-expert in dienst om de online 

marketing zo goed mogelijk te regelen. Ook voor het vergroten van naamsbekendheid 

bieden social media uitkomst. Bedrijven houden ‘like, share en win’-acties waarbij, door 

een advertentie te delen, de gebruiker kans maakt op een prijs. Dergelijke ‘eWOM’ (word-

of-mouth)-marketing is niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfswereld. Uit een 

analyse uit 2009 bleek dat één op de vijf Twitterberichten een merk- of productnaam bevat 

[99]. 

Sociale media worden niet alleen gebruikt voor naamsbekendheid, maar ook voor 

productverbetering. Op speciale fora en op Facebook discussiëren gebruikers over nieuwe 

producten. De makers van statistiekprogramma SPSS houden zulke evaluaties, waarbij ze 

gebruikers vragen nieuwe product features te bespreken [98]. 

Betaalde diensten zoals Netflix en Spotify integreren sociale media vaak in hun product. Zo 

kan bij bijvoorbeeld Netflix het profiel gekoppeld worden aan het Facebook-profiel, waarna 

specifieke series of films aan andere gebruikers kunnen worden aangeraden.  

In de onderstaande tabel zien we gebruikers per sociaal netwerk in Nederland, uitgesplitst 

in leeftijdscategorieën. Dergelijke cijfers lenen zich uiteraard uitstekend voor het creëren 

van doelgroepen voor marketingdoeleinden.  

 

 

Figuur 22 Gebruik van sociale media, 2013. Bron: CBS, ICT-gebruik huishoudens en personen, 2013. 

(a) De cijfers hebben betrekking op personen van 12 tot en met 74 jaar met internetgebruik in de drie 

maanden voorafgaand aan het onderzoek (meerdere antwoorden mogelijk). 
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% van internetgebruikers (a)

Totaal 30 23 71 38 25 60 25

Geslacht

Man 32 24 71 41 30 56 25

Vrouw 28 21 71 36 20 64 26

Leeftijd

12-24 jaar 48 25 93 58 14 88 5

25-44 jaar 33 27 84 44 38 72 15

45-64 jaar 21 20 57 28 24 43 37

65-74 jaar 11 13 30 11 7 21 62
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Lager onderwijs 32 15 68 39 6 63 29

Middelbaar onderwijs 27 21 70 37 20 61 26

Hoger onderwijs 32 32 75 39 49 57 20

Sociale netwerken
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Onderstaande figuur toont de populariteit van Facebook, op dit moment het grootste social 

media-platform, in Nederland. 

 

Figuur 23 Aantal Facebook-gebruikers in Nederland. Bron: marketingfacts.nl 

9.2 Nieuwe verdienmodellen: de opkomst van de online advertise-

mentmarkt 

In dit gedeelte wordt verder ingegaan op de specifieke mechanismen van internetplatforms 

en hoe verschillende partijen hier verdienmodellen omheen hebben gevormd. Typerend 

van de genoemde initiatieven zoals eBay, Marktplaats, Facebook, Funda en Wikipedia is dat 

succes valt of staat met gegenereerde traffic en het bereiken van de massa. Een goed 

intermediair platform werkt pas echt als zowel vraag als aanbod het platform weten te 

vinden en op waarde kunnen schatten om tot transacties te komen. Ter illustratie: op 

Facebook als medium zijn al meer dan 1 miljard mensen wereldwijd aangesloten. Dat is 

ongeveer 15 procent van de wereldbevolking. Via Facebook zijn op die manier ontzettend 

veel mensen te bereiken, hetgeen – samen met de winstgevendheid en sterke groei van de 

onderneming - de waarde van Facebook als bedrijf heeft opgedreven. Zo bedroeg de 

initiële prijs van een aandeel tijdens de beursgang in mei 2012 38 dollar. De waarde van 

de onderneming in die tijd werd daarmee geschat op ruim 100 miljard dollar.  

De intermediaire platforms, zeker in de vorm van social media, kunnen elkaar bovendien 

versterken en traffic  heen en weer genereren. Zie de onderstaande figuren (onder 

voorbeelden/cijfers) die laten zien hoe Etsy als verkoopplatform van handwerk onder de 

aandacht wordt gebracht via Twitter en Facebook, en hoe producten op Etsy via Pinterest 

worden gedeeld door consumenten. 

Hoe dit mechanisme werkt: 

Doordat de hier genoemde intermediaire platformen massa en traffic creëren in het 

bijeenbrengen van vraag en aanbod, ontstaan nieuwe verdienmodellen. In tegenstelling tot 

klassieke producten en diensten ontvangen de bedrijven achter de platforminitiatieven 

(Booking.com, eBay, etc.) niet altijd directe inkomsten uit gebruik of levering van 

producten/diensten. Zo zijn de meeste diensten die we hier hebben genoemd gratis als 

consument: je betaalt niet voor een zoekfunctie op Google, het vergelijken van restaurants 

op IENS.nl is gratis, aanbiedingen en biedingen plaatsen op eBay en Marktplaats is in de 

meeste categorieën gratis. De belangrijkste inkomstenbron wordt gevormd door 

advertenties. Andere verdienmodellen bestaan uit flat fees per jaar, een fee per listing door 

de aanbieder of uit commissies (zoals bij Etsy) [67]. 
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Het bekendste voorbeeld zijn de advertentie inkomsten van Google door Adwords. De 

inkomsten uit advertenties bedroegen voor Google in 2012 44 miljard dollar en in 2013 51 

miljard dollar. Al jaren ligt de jaar-op-jaar-groei van die inkomsten rond de 20 procent56.  

Met name door de sterke toename van mobiel gebruik van internet en nieuwe devices 

(tablets en dergelijke) wordt verwacht dat de advertentiemarkt ook de komende jaren 

sterk gaat toenemen. Het aandeel inkomsten uit online advertenties stijgt daarmee 

gestaag en maakt nu in Amerika al eenderde uit van de totale uitgaven aan advertenties 

en staat bijna op gelijke voet met advertentieinkomsten uit televisiecommercials [14]. 

De meeste advertentiemodellen op zoekmachines, weblogs en sociale media werken op 

basis van pay-per-click. De aanbieder van de advertentie betaalt dan op basis van het 

aantal keer dat via het medium is doorgeklikt naar de website van de aanbieder.  

De advertentiemarkt wordt niet enkel gedreven door de massa en traffic die gegenereerd 

wordt op de intermediaire platformen zoals besproken in dit hoofdstuk. We hebben ook al 

aangegeven dat – geredeneerd vanuit de aanbieder – een steeds beter en gedetailleerd 

beeld bestaat van de eindgebruiker en zijn/haar behoeften (zoals het eerder besproken 

voorbeeld van Rituals). Dat betekent dat advertenties ook steeds gerichter aangeboden 

kunnen worden (in de literatuur: targeted advertisements). Diverse studies wijzen al uit 

dat gerichte online advertenties (targeting) effectiever zijn in de aanpak en leiden tot een 

hogere waarschijnlijkheid dat consumenten overgaan tot aankoop. Dit mechanisme werkt 

door in de ‘pricing schemes’ van gerichte online advertenties. Prijzen per klik liggen niet 

alleen hoger dan in het geval van generieke online advertenties, maar in toenemende mate 

wordt ook gewerkt met performance measures om prijzen van advertenties te bepalen 

[14]. Uit eerder onderzoek volgt echter dat de meeste advertentiekosten gemaakt worden 

doordat al bestaande klanten doorklikken, wiens aankoopgedrag weinig wordt beinvloed 

door de de online advertenties [69]. 

Kanttekeningen zijn er ook te plaatsen bij deze business modellen. Het systeem van pay-

per-click is fraudegevoelig en het maatschappelijke debat over privacy speelt op in het 

geval van gerichte advertenties.  

9.2.1 Online advertising in cijfers: 

Online Advertising 

Door een toename in het gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten zijn 

adverteerders meer gaan investeren in mobiele advertenties. Onderstaande figuur en tabel 

geven aan hoeveel er wereldwijd wordt uitgegeven aan digitale advertenties, en hoeveel 

hiervan aan mobiele advertenties opgaat. De cijfers hebben betrekking op 2012 en 2013, 

waarbij er voorspellingen zijn gegeven voor 2014-2018. 

                                                

56 Zie Google Financial Tables 
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Figuur 24 Uitgaven aan digitale advertenties. Bron: emarketer.com. 

Tabel 2 Uitgaven aan mobiele advertenties als percentage van de totale uitgaven aan digitale 

advertenties. Bron: emarketer.com. 

 

Facebook is met haar nog altijd groeiende gebruikersgroep een interessant intermediair 

platform voor online advertisement.  

Intermediaire platformen 

‘Bookmark’-platform Pinterest heeft de afgelopen jaren gigantisch aan populariteit 

gewonnen. Op deze site verspreidt een community van gebruikers informatie over 

producten, diensten en onderwerpen die ze interesseren. Een post op Pinterest linkt altijd 

door naar een externe website, zoals bijvoorbeeld Etsy, waar consumenten hun eigen 

producten aanbieden. 

9.3 Digitaal bestellen, betalen en leveren 

Tot nu toe hebben we in dit hoofdstuk vooral laten zien dat door internet, via de komst van 

intermediaire platformen, zoekkosten gedaald zijn en vraag en aanbod gemakkelijker bij 

elkaar gebracht wordt (op allerlei markten). Maar door internet is niet alleen zoeken en 

vinden gemakkelijker geworden, door internet en ICT-toepassingen wordt ook het doen 

van de feitelijke transactie op allerlei markten mogelijk gemaakt. 

Hoe dit mechanisme werkt: 

Deels wordt het maken van transacties door technische oplossingen mogelijk gemaakt 

(online bankieren apps), maar deze technische oplossingen dienen ook institutioneel 

ingebed te worden. Voorbeelden zijn normen, afspraken en standaardisatie met betrekking 

tot onder andere betalingsverkeer, veiligheid en privacy. Denk hierbij aan Paypal, IDeal en 

SEPA.  

Als gevolg van de mogelijkheid tot online bestellen en betalen en de wereldwijde distributie 

van producten die online zijn besteld (met bijbehorende online diensten zoals track & 

trace), komen transacties ook daadwerkelijk tot stand. Dat vergroot feitelijk de markt, 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Noord Amerika 10.6 20.7 32.8 42.8 53.2 60.4 67.0

West Europa 6.4 12.2 21.2 29.9 38.9 48.1 56.7

Nederland 5.3 9.8 16.9 23.7 31.3 38.5 45.8

Azie 8.8 12.0 17.7 23 27.9 32.5 35.5

Latijns Amerika 2.4 4.1 6.3 9.4 13.2 18.2 23.9

Centraal en Oost Europa 1.9 3.6 6.3 8.7 11.7 14.9 17.8

Afrika en Midden Oosten 2.3 3.7 4.6 5.7 7.2 8.9 11.0
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zowel voor aanbieders als afnemers. Producten die aanvankelijk een kleine, regionale 

afzetmarkt kenden (bijvoorbeeld veel handwerkproducten op het Etsy-platform) kunnen nu 

wereldwijd besteld, betaald en geleverd worden. De factor afstand doet er nauwelijks meer 

toe. 

Daarnaast kan ICT, internet in het bijzonder, het mogelijk maken dat direct geleverd 

wordt. Voor het ICT-tijdsperk ging daar meer tijd over heen. Ter illustratie: een KvK-

uittreksel kan na betaling meteen gedownload worden. Vroeger moest een aanvraag 

ingediend worden en kreeg men een uittreksel per post thuis gestuurd.  

Sprekende voorbeelden en de Nederlandse situatie: 

In Nederland is internetbankieren haast de standaard geworden; in 2012 maakte circa 

driekwart van de Nederlanders gebruik van internetbankieren. Ter vergelijking: in alle 

OECD-landen gebruikt gemiddeld 40 procent van de inwoners online bankieren [29]. 

Naast internetbankieren deed in 2009 de bitcoin zijn intrede, een zogenaamde ‘cryptocur-

rency’ met peer-to-peer technology, waardoor het voor overheden niet mogelijk is het 

betaalmiddel te manipuleren door bijvoorbeeld inflatie te induceren. De bitcoin is inmiddels 

in enkele webshops, en ook al in een paar fysieke winkels te gebruiken. Zulke nieuwe 

digitale middelen zorgen voor juridische en politieke struikelblokken; in Almelo besloot de 

rechter onlangs dat de bitcoin juridisch gezien geen betaalmiddel is, maar een ruilmiddel57. 

Ook andere cijfers over digitale transacties tonen aan dat ICT in Nederland een grote 

stempel drukt op consumentengedrag. Zo heeft in 2012 21 procent van de Nederlandse 

bedrijven elektronisch iets verkocht, en werd in het jaar 2000 6 procent van de totale 

omzet van bedrijven in Nederland via e-commerce behaald [4]. Het aandeel internetge-

bruikers dat online aankopen doet is de laatste tien jaar met een vrijwel constante 

jaarlijkse groei gestegen. Inmiddels is online winkelen gemeengoed geworden onder 

Nederlandse gebruikers. De penetratiegraad lag in 2010 al tegen de 80 procent aan [15]. 

Niet enkel producten worden online aangeschaft, maar ook diensten. Via bijvoorbeeld 

Groupon of Vakantieveilingen hebben consumenten de mogelijkheid om uitjes of diensten 

met korting aan te schaffen. Ook diensten van de overheid worden steeds vaker digitaal 

geleverd. In 2010 deed 66 procent van de bedrijven in OECD-landen al online zaken met 

de overheid (denk aan het invullen van formulieren, vergunningen, subsidies, etc) [29]. 

Niet alleen worden diensten online verkocht, de levering geschiedt ook steeds vaker 

digitaal. Door verbetering van de digitale infrastructuur zijn zulke nieuwe netwerkdiensten 

mogelijk. Zo biedt Netflix betalende gebruikers toegang tot films en series via een online 

database. In het tweede kwartaal van 2014 had 7 procent van de Nederlanders een 

betaald Netflix-abonnement, tegenover 4 procent in het vierde kwartaal van 201358. In de 

Verenigde Staten overstijgt het aantal gebruikers al de dertig miljoen 59 . Andere 

voorbeelden zijn iTunes (als vervanger van fysieke muziekdragers) of de Playstation Store, 

waar games gedownload kunnen worden, in plaats van fysiek aangeschaft.    

9.4 Apparaat-connectiviteit 

De voorgaande secties gaan voornamelijk over de digitale netwerkvorming tussen mensen 

(bijvoorbeeld Marktplaats, Etsy) en de advertentiemarkt die hierbij komt kijken. In dit 

gedeelte behandelen we een ander aspect van digitale netwerkvorming, namelijk de 

                                                

57 Uitspraak beschreven door www.parool.nl 

58 Zie www.telecompaper.nl 

59 Zie www.engadged.com 
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infrastructuur met en tussen apparaten: mens-apparaat-relaties en apparaat-apparaat-

relaties.60 

Mens en apparaat 

Veel devices in ons dagelijk gebruik staan al in diverse verbindingen, in de meeste gevallen 

(in ieder geval) met het internet. Denk hierbij aan telefoons, televisies, horloges en gaming 

devices zoals de Playstation. Dit fenomeen is groeiende; niet alleen zijn veel nieuwe 

gebruiksvoorwerpen verbonden met digitale netwerken, zoals de speelgoedbal Sphero, ook 

veel gebruiksvoorwerpen die tot nog toe buiten netwerken om werden gebruikt, worden 

vervangen door ‘connected’ versies (denk aan het horloge en de smartwatch).  

Netwerkvorming tussen mens en devices kent al vele voorbeelden gegrepen uit het 

dagelijks leven: 

 Sloten die op afstand bediend kunnen worden. 

 Thermostaat met monitoring-informatie voor gebruiker (bijvoorbeeld Toon van 

Eneco) 

 Lampen die aangezet kunnen worden met een afstandsbediening of smartphone. 

 Self-measurement devices (bijvoorbeeld de smartwatch) die data vervolgens 

doorzendt naar smartphone, tablet of computer. 

 File-herkenning en suggesties voor alternatieve routes aan bestuurder door gebruik 

van telecomdata automobilisten. 

 Textronica-toepassingen (domotica in textiel) die afhankelijk zijn van input van de 

gebruiker (bijvoorbeeld op tapijt lopen waardoor de deur opengaat). 

Dankzij de bijna complete diffusie van internetgebruik van Nederlanders en de toenemende 

functionaliteit van devices wanneer ze op een of andere manier verbonden zijn, ligt het in 

de lijn der verwachting dat (1) bovenstaande (en andere bestaande) toepassingen steeds 

veel vaker zullen voorkomen en (2) nieuwe toepassingen zullen worden ontwikkeld. 

Apparaat en apparaat 

We spreken van apparaat-apparaat-relaties als er sprake is van digitale netwerkvorming 

waarbij de mens niet direct onderdeel is van de keten. Zulke netwerken worden ontwikkeld 

door mensen, wanneer apparaten onderling zaken efficiënter en/of effectiever kunnen 

regelen dan een situatie waarin mensen direct betrokken zijn. In veel gevallen kunnen 

autonoom werkende digitale netwerken resultaten bereiken die niet mogelijk zouden zijn 

met een (in dit geval) limiterende menselijke factor als schakel. Ook de verspreiding van 

dit soort netwerken is groeiende door de combinatie van een vrijwel compleet dekkende 

infrastructuur en toenemende technische functionaliteiten. 

Een voorbeeld is de ontwikkeling rondom zelfrijdende auto’s. Door de (statische en 

dynamische) omgeving te meten en deze informatie real-time te verwerken zijn deze 

auto’s in staat om zelf veilig te rijden. De volgende stap in deze ontwikkeling is een 

verregaande communicatie met andere zelfrijdende auto’s, zodat deze vervolgens op 

elkaar afgestemd kunnen worden in bijvoorbeeld kolonnevorming op de weg. 

Een tweede voorbeeld is smart grids. Door data van verschillende leveranciers (bijvoor-

beeld energiecentrales en zonnepanelen) en afnemers (bijvoorbeeld elektrische auto’s en 

huishoudelijke apparaten) in de elektriciteitsinfrastructuur te delen, te analyseren en te 

verwerken kan de electriciteitsvoorziening geoptimaliseerd worden. Dit houdt bijvoorbeeld 

                                                

60  Bij platformen zoals Facebook gaat het uiteraard in technische zin ook om een relatie tussen 

apparaten, maar in het gebruik gaat het primair om de relatie tussen mensen. 
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in dat vraag en aanbod nauwkeuriger op elkaar aangepast worden en decentraal 

opgewekte energie efficiënt verwerkt worden in het electriciteitsnetwerk. 

Andere voorbeelden zijn de eerder genoemde Smart Grids en het automatisch stopzetten 

van generatoren wanneer bepaalde onderdelen afwijkend gedrag beginnen te vertonen.  
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10 Het effect van ICT op de arbeids-

markt 

Samenvatting Hoofdstuk 10 

ICT heeft op verschillende manieren impact op de arbeidsmarkt. Ten eerste beïnvloedt het 

de frictiewerkloosheid, zowel positief als negatief. Positief is dat men door internettoepas-

singen sneller werknemers en werkgevers kan vinden, en dat er een mogelijkheid is 

ontstaan voor online contractarbeid. Een negatief effect op frictiewerkloosheid is dat ICT 

steeds meer processen kan automatiseren, waardoor op korte termijn mensen werkloos 

kunnen worden. 

Ten tweede wordt het de arbeidsomgeving (in veel sectoren) flexibeler door ICT. Het is 

mogelijk om op verschillende plaatsen te werken (bijvoorbeeld thuis of in de trein), en om 

je eigen device mee te nemen (‘Bring Your Own Device’). 

Momenteel speelt er een discussie rondom robotisering en werkloosheid. Er zijn grofweg 

twee kampen in het huidige publieke debat. Er is een groep die stelt dat robotisering niet 

tot massale werkloosheid zal leiden, omdat dit in de afgelopen 200 jaar nooit in 

vergelijkbare gevallen gebeurd is. Een andere groep stelt dat het verleden geen garantie is 

voor de toekomst, en dat het in het geval van robotisering wel tot massale werkloosheid 

zal leiden. 

Menselijk kapitaal is een belangrijke bouwsteen voor het opbouwen en behouden van een 

concurrerende economie. Vaardigheden staan hierbij centraal. ICT heeft impact op de 

vaardigheden die benodigd zijn om een efficiënte bedrijfsvoering te verwezenlijken en een 

goede concurrentiepositie te verkrijgen. In de praktijk betekent dit dat bepaalde nieuwe 

vaardigheden in relevantie toenemen, terwijl sommige ‘oude’ vaardigheden minder 

relevant worden. ICT verandert hiermee het gehele economisch ecosysteem, van het 

basisonderwijs tot en met de arbeidsmarkt.  Daarnaast kan ICT een rol spelen bij het 

(effectiever) aanleren van traditionele (en nieuwe) vaardigheden. 

10.1 Inleiding 

ICT heeft impact op de arbeidsmarkt: zowel op het totale arbeidsaanbod (de kwantiteit) als 

op de vaardigheden die mensen (moeten) bezitten (de kwaliteit). Hoewel in growth 

accounting onder arbeid slechts de kwantiteit wordt verstaan, nemen we in dit hoofdstuk 

ook de kwaliteit mee vanwege het feit dat de twee thematisch sterk aan elkaar gerelateerd 

zijn. 

Het arbeidsaanbod van Nederland (in kwantitatieve termen) wordt met name bepaald door 

determinanten die weinig met ICT te maken hebben, namelijk de demografische 

samenstelling van de bevolking, de attitude tegen werken (normen en waarden), de 

hoogte van de loonbelasting en de hoogte van de sociale uitkeringen. Toch kan ICT een 

impact hebben op de grootte van het arbeidsaanbod. Deze impact kan zowel positief als 

negatief zijn. 
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Positief is dat ICT de frictiewerkloosheid kan reduceren door werkgevers en werknemers 

sneller bij elkaar te brengen (zie 10.2).61 Het kost immers tijd om een nieuwe baan te 

vinden. Daarnaast kan ICT door flexibilisering van de arbeidsomgeving meer mensen in 

staat stellen om meer te werken (zie 10.3). 

ICT kan ook een negatief effect op het arbeidsaanbod hebben. Eén van de kenmerken van 

een GPT is dat het op korte termijn (deels) negatieve impact heeft op een aantal 

economische activiteiten, omdat oude manieren van werken vervangen worden door 

nieuwe manieren. Dit creëert een discrepantie in bestaande en vereiste middelen, 

vaardigheden en organisatievormen, en kan leiden tot (korte-termijn) frictiewerkloosheid. 

Daarnaast bestaat de discussie of ICT zal leiden tot structurele werkloosheid, omdat ICT 

mensenwerk sneller zou kunnen vervangen dan dat er nieuwe (typen) banen bijkomen. Er 

is dan genoeg arbeidsaanbod, maar niet genoeg banen om dit aanbod (goed) te benutten. 

Deze vorm van ‘technologische werkloosheid’ zal toegelicht worden in 10.4. 

ICT heeft ook impact op de vaardigheden van de (beroeps)bevolking. Deze impact heeft 

zowel betrekking op nieuwe als op ‘oude-traditionele’ vaardigheden. De ontwikkelingen in 

de ICT-sector en de toepassingen van ICT vragen om nieuwe vaardigheden en beroepen. 

Nieuwe vaardigheden en beroepen komen op ten koste van oude vaardigheden en 

beroepen. Sommige meer traditionele vaardigheden, zoals lezen en rekenen, blijven 

noodzakelijk, maar ICT kan hierbij helpen om deze vaardigheden sneller en effectiever aan 

te leren. De vaardigheden komen in 10.5 aan bod. 

10.2 Frictiewerkloosheid 

10.2.1 Positieve impact op frictiewerkloosheid 

In deze paragraaf worden twee positieve effecten van ICT op frictiewerkloosheid 

beschreven, namelijk (1) het sneller vinden van werknemers/werkgevers en (2) online 

markten voor contractarbeid. 

Sneller vinden van werknemers/werkgevers 

Veruit de meeste personen die een nieuwe baan zoeken met internet hebben op dat 

moment al werk. Zij zijn geneigd hun huidige werkgever in te ruilen voor een nieuwe. 

Werklozen hebben de afgelopen tien jaar steeds meer verschillende methoden gebruikt om 

werk te zoeken. Internet heeft geleid tot reallocatie van methoden om werk te vinden [15]. 

Het gebruik van het internet en bijbehorende nieuwe methoden hebben een positief effect 

op frictiewerkloosheid. Dat komt omdat ICT leidt tot lagere kosten voor het overbrengen 

van informatie, en lagere zoekkosten leiden tot meer transparantie op de arbeidsmarkt. 

Denk daarbij aan de opkomst van online vacaturebanken of sociale netwerken die specifiek 

zijn gericht op professioneel gebruik (zoals Linkedin). Als gevolg van deze argumentatie  is 

het aannemelijk dat ICT via dit mechanisme de minimale structurele werkloosheid in 

Nederland iets laat dalen [15]. 

De werkloosheid in de VS is in de periode 2008-2009 met 25 procent afgenomen door 

gebruik te maken van het internet. Internet blijkt het meest effectief om de periode van 

werkloosheid te verkorten als het wordt gebruikt om kennissen en relaties te benaderen, 

advertenties te bekijken en sollicitaties in te vullen [15]. 

                                                

61 Frictiewerkloosheid is de werkloosheid die wordt veroorzaakt doordat mensen tussen twee banen in 

zitten. 



Dialogic innovatie ● interactie 85 

Online markten voor contractarbeid 

Door de opkomst van ICT zijn er op het gebied contractarbeid online markten ontstaan 

[26]. Het wordt eenvoudiger voor een werkgever om iemand in te huren voor informatie-

gerelateerd werk zonder deze persoon per se face-to-face te ontmoeten. Deze markten 

kunnen in theorie fricties op de arbeidsmarkt reduceren. 

Voorwaarden zijn dan dat het werk digitaal beschreven kan worden, ’off-site’ afgemaakt 

kan worden, en digitaal teruggestuurd kan worden aan de werkgever [26]. Een voorbeeld 

hiervan is afgebakend programmeerwerk wat je internationaal en digitaal kunt uitbesteden. 

Een grote uitdaging hierbij is de informatie-assymetrie met betrekking tot de kwaliteit van 

de werknemer en de betrouwbaarheid van de werkgever [26]. Hoe weet je dat je de 

desbetreffende werknemer, dan wel werkgever, kunt vertrouwen? 

10.2.2 Negatieve impact op frictiewerkloosheid 

Eén van de kenmerken van een GPT is dat het op korte termijn (deels) negatieve impact 

heeft op een aantal economische activiteiten, omdat oude manieren van werken vervangen 

worden met nieuwe manieren. Dit creëert een discrepantie in bestaande en vereiste 

middelen, vaardigheden en organisatievormen, en kan leiden tot (korte-termijn) 

frictiewerkloosheid. 

Bij ICT zien we doorgaans dat door vormen van automatisering de noodzaak van mensen 

als productiefactor (in de desbetreffende processen) afneemt. Mensen die hun baan 

verloren hebben moeten ander werk zoeken, en zich eventueel laten omscholen voor nieuw 

type werk. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Het kan een tijd duren voordat iemand is 

omgeschoold, mits het überhaupt mogelijk is om deze persoon om te scholen. Met name 

bij hooggespecialiseerde arbeid is het lastig om mensen om te scholen, omdat zij in een 

zeer specifiek gebied zeer kundig waren. 

Deze vorm van werkloosheid bestempelen we hier dus als frictiewerkloosheid. Merk op dat 

er critici zijn die betogen dat automatisering (door ICT) leidt tot structurele werkloosheid, 

omdat banen sneller zouden verdwijnen dan dat er banen bij komen. Deze discussie wordt 

behandeld in 10.4. 

10.3 Thuiswerken en flexibiliteit van de arbeidsomgeving 

ICT heeft een boost gegeven aan het flexibiliseren van de arbeidsomgeving. Het belang 

van geografische nabijheid is afgenomen; werken op afstand is steeds makkelijker 

geworden. Communiceren (op afstand) wordt steeds makkelijker door de opkomst van 

mobiele apparaten, mobiel internet en de congruentie tussen deze componenten.  

Doordat de arbeidsomgeving flexibeler wordt, zijn de mogelijkheden tot werken groter 

geworden. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken, werken in de trein, en het toegang hebben 

tot je bestanden in een café (bijvoorbeeld middels VPN of Dropbox). Deze flexibiliteit heeft 

zich ook geuit in nieuwe bewegingen zoals het Bring Your Own Device (BYOD). 

Daarnaast zijn er steeds meer online platformen waar diensten en producten kunnen 

worden aangeboden en afgenomen. De aanwezigheid van deze platformen kan ook een 

stimulans zijn voor het meer werken van meer personen. Denk bijvoorbeeld aan het 
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platform Etsy.nl, waar mensen nu de mogelijkheid hebben om vanuit thuis te werken en 

online hun werk aan te bieden.62  

10.4 Robotisering & Technologische werkloosheid 

Technologische werkloosheid is werkloosheid die primair wordt veroorzaakt door 

technologische verandering. Momenteel is er een intensief publiek debat over of 

robotisering enorme werkloosheid tot gevolg zal hebben. Het fenomeen van technologische 

werkloosheid is niet nieuw. 

Technologische werkloosheid in historisch perspectief 

In het begin van de 19e eeuw kwamen mensen in opstand tegen mensvervangende 

machines voor textielbewerking (onder andere weven en breien). Deze zogenaamde 

‘Luddieten’ waren bang dat door de opkomst van deze machines dezelfde productiviteit 

gehaald kon worden met minder werknemers, met als gevolg massale werkloosheid. Niet 

veel later, rond 1830, kwam er een agriculturele variant van dit Luddisme. Lokale boeren 

waren bang dat de opkomst van dorsmachines (gebruikt voor het dorsen van graan) veel 

mensen overbodig zou maken, en dus tot werkloosheid zou leiden. Dit fenomeen is 

teruggekomen in de industriële revolutie rond 1870 (in het kader van de stoommachine), 

en later in de 20e eeuw bij het automatiseren van fabrieksprocessen. 

De ‘angst’ dat deze nieuwe technologieën massale werkloosheid tot gevolg zouden hebben 

is echter (tot zover) onterecht gebleken, althans op de langere termijn 63 . Door deze 

vinding is ‘technologische werkloosheid’ ook wel bestempeld met de ‘Luddite fallacy’. Alex 

Tabarrok maakte de volgende quote: “If the Luddite fallacy were true we would all be out 

of work because productivity has been increasing for two centuries”. Zie ter illustratie ook 

Figuur 25 voor de ontwikkeling van werkloosheid in de afgelopen 60 jaar, die ondanks 

pieken en dalen op een vrij constante 7 procent lijkt te staan. Ook in de afgelopen 60 jaar 

zijn op allerlei plaatsen verschillende automatiseringsslagen gemaakt. 

 

Figuur 25 Harmonised Unemployment Rate. Bron: OECD: Short-Term Labour Market Statistics 

                                                

62 Neem bijvoorbeeld een traditionele gezins-setting waarbij de vrouw met name voor de kinderen 

zorgt, en hiermee geringe mogelijkheid tot werken heeft.  

63 Op korte termijn zijn mensen hun werk verloren door het implementeren van automatisering, maar 

op lange termijn is er geen sprake van hogere structurele werkloosheid 
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In de actuele context gaat het om het specifieke geval van robotisering. De vraag is of de 

Luddite fallacy ook hier van toepassing is.  

 

Figuur 26 Een (tafeltennis)wedstrijd tussen mens en machine 

De case van robotisering 

Spraakmakende voorbeelden van robotisering zijn zelfrijdende auto’s en mensgelijkende 

robots in productieprocessen. In het rapport van Nesta, genaamd ‘Our work here is done’ 

definiëren de auteurs de ‘Robot Hypothesis’ [101]: 

“Robots are learning to do work once only done by humans. This is destroying jobs, and 

making the rich richer and the poor poorer.” 

Deze hypothese pakt tevens twee centrale maatschappelijke thema’s samen: de opkomst 

van ICT en toenemende ongelijkheid. Dat nieuwe technologie ongelijkheid als gevolg kan 

hebben is niet nieuw. Dit kwam ter sprake tijdens de industriële revolutie, alsmede in de 

laatste twintig jaar. Wat opmerkelijker is, is dat Ken Autor (econoom van MIT) in 2003 

observeerde dat technologie eerder midden-beroepen vervangt, dan low-end of high-end 

beroepen. Technologie vervangt met meer waarschijnlijkheid de routinematige processen 

en beroepen en deze routinematige beroepen blijken veelal de midden-beroepen te zijn. 

De high-end en low-end beroepen zouden in deze beredeneerlijn overblijven, wat betekent 

dat de (relatieve) ongelijkheid toeneemt. 

Er zijn ook tegenstanders van deze constatering. Zij brengen een aantal argumenten in. 

Ten eerste kan betoogd worden dat de mensen die zonder werk komen te zitten, ander 

werk zullen vinden. Mogelijk is dit nieuw type werk. Net zoals dat CNC-machines het 

handmatige draaien en fresen (deels) hebben vervangen, zijn er nieuwe mensen nodig die 

de machines kunnen programmeren. Daarnaast is het mogelijk dat menselijk arbeid zich 

zal verschuiven van werk dat ook door computers gedaan kan worden, naar werk dat niet 

of moeilijk door computers is uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan creatief of sociaal 

werk.  

In algemene zin lijkt het erop, ook gezien de historie van de mens, dat de werkzaamheden 

van de mens zich verschuiven van onderste lagen van de Maslow-piramide naar hogere 

lagen van deze piramide. 

Een tweede hoofdargument is dat het niet (enkel) technologie is die ongelijkheid 

introduceert, maar sociale en politieke keuzes. Als machines het werk van mensen kunnen 

overnemen, betekent dit dat de waarde (in termen van productie) gelijk is, en dat mensen 

meer vrije tijd hebben. In deze vrije tijd kunnen mensen ander werk verrichten, of 

simpelweg genieten van hun vrije tijd. Het probleem is dat de opbrengsten van 
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automatisering dan wel op een breed gedragen acceptabele manier moeten worden 

verdeeld. Dit is grotendeels een politiek en sociaal proces. 

Kortom, er zijn grof gezegd twee kampen in het huidige publieke debat. Er is een groep die 

stelt dat robotisering niet tot massale werkloosheid zal leiden, omdat dit in de afgelopen 

200 jaar nooit in vergelijkbare gevallen gebeurd is. Een andere groep stelt dat het verleden 

geen garantie is voor de toekomst, en dat het in het geval van robotisering wel tot massale 

werkloosheid zal leiden. 

Er zijn een aantal manieren om met robotisering om te gaan. Het rapport van Nesta [101] 

geeft een aantal suggesties. Ten eerste is de notie belangrijk dat het niet puur technologie 

is die een maatschappij omvormt. Technologie begeeft zich in een bredere maatschappelij-

ke context, waarin ook andere aspecten een rol spelen zoals politiek, belastingen, sociale 

voorzieningen, normen en waarden en wet en regelgeving. Een optie is om de voordelen 

van robotisering te omarmen, en tegelijkertijd de mogelijke nadelige gevolgen als 

maatschappij te reduceren door de inbedding in het bredere maatschappelijke systeem te 

optimaliseren.  

Ten tweede kunnen we als maatschappij robotisering als een bron van mogelijkheden zien. 

Doordat bepaald werk geautomatiseerd wordt (met name werk dat door menigeen niet als 

plesant bestempeld wordt), hebben mensen ruimte om zich bezig te houden met ander (en 

leuker) werk. Denk hierbij met name aan werkzaamheden die moeilijk geautomatiseerd 

kunnen worden, zoals sociale contacten, menselijke zorg, en de creatieve industrie. 

Mogelijk verschuift de huidige wereld naar een nieuwe wereld waarin menselijke arbeid niet 

meer gerelateerd is aan (pure) productie. 

Ten derde is het belangrijk om de voordelen van robotisering op een goede manier te 

verdelen. Een maatschappij waarin enkele mensen alle welvaart bezitten is niet wenselijk. 

Er zijn verschillende manieren om toekomstige herverdeling van welvaart te verwezenlij-

ken (bijvoorbeeld werken met een basisinkomen, of collectieve voorzieningen als 

pensioenen aandelen laten nemen in robotisering). In sommige landen zijn in het verleden 

al initiatieven opgezet om extreem scheve verdelingen tegen te gaan, zoals het geval is in 

Noorwegen met haar rijke aanwezigheid van natural resources. 

Tenslotte kan de overheid als waakhond optreden. Er zijn situaties waarin nadelige 

gevolgen voor enkelen gepaard gaat met erg veel voordelen voor velen. In deze situaties 

kan de overheid de situaties van de benadeelden onder de loep nemen en maatregelen 

treffen. Andersom kunnen er situaties ontstaan waarin enkelen enorm veel voordelen 

genieten ten koste van velen; de overheid kan in deze situaties bekijken hoe dit tegen te 

gaan is in een vorm waarin het breed maatschappelijk gedragen wordt. 

10.5 ICT en vaardigheden 

Menselijk kapitaal is een belangrijke bouwsteen voor het opbouwen en behouden van een 

concurrerende economie. Vaardigheden binnen de beroepsbevolking hebben hierbij een 

centrale rol. Het zijn uiteindelijk mensen zelf die de productie opzetten, de dienstverlening 

uitvoeren, een nieuw bedrijf opstarten, of innovatieprocessen in gang zetten. Om dit 

adequaat te realiseren dienen ze wel over de geschikte vaardigheden en competenties te 

beschikken. 

ICT heeft impact op de vaardigheden die benodigd zijn om een efficiënte bedrijfsvoering te 

verwezenlijken en een goede concurrentiepositie te verkrijgen. In de praktijk betekent dit 

dat bepaalde nieuwe vaardigheden in relevantie toenemen, terwijl sommige ‘oude’ 

vaardigheden minder relevant worden. ICT verandert hiermee het gehele economisch 

ecosysteem, van het basisonderwijs tot en met de arbeidsmarkt.   
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De impact van ICT op vaardigheden wordt hier onderverdeeld in de impact op de opkomst 

van nieuwe (benodigde) vaardigheden en het aanleren van traditionele (en nieuwe) 

vaardigheden. 

Nieuwe (benodigde) vaardigheden 

De ontwikkelingen in de ICT-sector en de toepassingen van ICT vragen om nieuwe 

vaardigheden en beroepen. Nieuwe vaardigheden en beroepen komen op ten koste van 

oude vaardigheden en beroepen. Voorbeelden hiervan zijn:  

 Het programmeren van machines in plaats van het handmatig bedienen van 

machines. 

 Verschuiving van archivarissen en bibliothecarissen naar netwerkbeheerders.  

 Verschuiving van snel boeken en encyclopedieën door kunnen spitten naar goed 

om kunnen gaan met een zoekmachine. 

De transitie van oude niet langer vereiste vaardigheden naar nieuwe vereiste vaardigheden 

gaat gepaard met de nodige frictie. Het is niet altijd mogelijk om personen (direct) om te 

scholen voor ander werk. Dit kan tot (kortetermijn) werkloosheid leiden. Historisch gezien 

lijkt dit een tijdelijk probleem, omdat het systeem (inclusief arbeidsmarkt, onderwijs, 

individuen) zich hier aan zal aanpassen. Men ziet bijvoorbeeld al verschuivingen binnen 

onderwijscurriculae. Zo wordt bijvoorbeeld het omgaan met data in veel opleidingen 

tegenwoordig meer aangezet en krijgt informatica een meer prominente rol. Op steeds 

meer basis- en voortgezet onderwijsscholen wordt er aandacht besteed aan ‘mediawijs-

heid’. Door automatiseringsslagen in bijvoorbeeld apotheken wordt in curriculae van 

apothekersassistenten de nadruk meer op voorlichting gelegd dan in het zelf samenstellen 

van medicatie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar het effect is zichtbaar door het 

gehele onderwijssysteem. 

De veranderende vraag naar vaardigheden vanuit de markt blijkt ook uit de bestaande 

vacatures anno 2014. Nieuwe typen werkkrachten worden gezocht. Enkele voorbeelden 

zijn: 

 Programmeurs 

 Web-developers en –designers 

 Business Intelligence specialisten 

 Data scientists 

 Database-specialisten 

 Interface-designers 

 Social media communicatiespecialisten 

Om de potentie van ICT volledig te benutten voor de Nederlandse economie is het cruciaal 

dat men de juiste kennis en vaardigheden bezit. Iedere organisatie kan efficiëntiewinsten 

boeken doordat werknemers slimmer werken met ICT. Dit is een relevant onderwerp voor 

alle lagen van het onderwijssysteem, maar ook voor bijscholing van werknemers in 

bedrijven of andere organisaties. Nederlandse bedrijven,  -burgers en -overheid staan voor 

de uitdaging om de Nederlandse bevolking uit te rusten met de gewenste vaardigheden. 

De opkomst van ICT en nieuw vereiste vaardigheden heeft tot een zogenaamde ‘Digital 

Divide’ geleid [63]. In een eerder stadium had dit betrekking op het verschil in toegang tot 

fysieke infrastructuur (computers en het internet). Tegenwoordig is de fysieke infrastruc-

tuur vrijwel geen (of in veel mindere mate een) bron voor ongelijkheid, maar ontstaat 

maatschappelijke (en economische) ongelijkheid doordat sommige mensen beter in staat 

zijn om de voordelen van het digitale tijdperk te benutten. Zo zijn sommige mensen 

bijvoorbeeld beter in staat om een aankoop te doen tegen zo laag mogelijke kosten, om 
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een vergelijkbare vakantie goedkoper te boeken, om sneller online werk te vinden of om 

online te vinden hoe een koplamp vervangen moet worden (wat garagekosten kan 

besparen). 

Het aanleren van traditionele (en nieuwe) vaardigheden 

Sommige vaardigheden zoals lezen en rekenen (of projectmanagen) blijven noodzakelijk, 

maar ICT kan hierbij helpen om deze vaardigheden sneller en effectiever aan te leren.  

Een prominent voorbeeld is digitaal leermateriaal dat effectiever ontworpen kan worden 

dan traditioneel leermateriaal. Bij rekensommen kan men bijvoorbeeld rekening houden 

met het niveau van de leerling, en daardoor de leercurve steiler maken. Digitaal 

leermateriaal is veelal flexibel en wordt via verschillende platforms aangeboden (websites, 

tablet en dergelijke). 

In de lijn van het eerste voorbeeld creëert ICT ook de mogelijkheid om de digitale 

werkelijkheid te gebruiken als leeromgeving. Zo is het mogelijk om digitale simulaties te 

gebruiken om zaken in het echte leven te leren/trainen. Neem bijvoorbeeld vliegsimulato-

ren voor piloten, operatietrainingen voor chirurgen, strategische gevechtstraining voor 

soldaten of omgang met rampen door eerste hulpdiensten. Wanneer er bij dergelijke 

virtuele omgevingen een ‘game’-element aan toegevoegd wordt spreekt men van ‘serious 

gaming’. Serious gaming wordt in toenemende mate ingezet, en is vooral populair vanwege 

de eigenschap om (in verschillende situaties) de motivatie van gebruikers te verhogen ten 

opzichte van traditionele leermethoden. 

Een ander groot voorbeeld is de opkomst van de ‘Massive Online Open Courses (MOOC’s)’, 

waarbij technisch gezien iedereen les kan krijgen van de beste docenten ter wereld. Dit 

brengt grote schaalvoordelen in het onderwijs met zich mee. Grootschalige adoptie van 

deze toepassing zou ook betekenen dat het beroep van docent niet meer zal bestaan in de 

vorm zoals we hem nu kennen. Mogelijk blijven er minder docenten over en/of verschuiven 

de werkzaamheden meer naar persoonlijke begeleiding en terugkoppeling. 
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11 ICT en publieke belangen 

Samenvatting Hoofdstuk 11 

De impact van ICT reikt verder dan het pure economisch domein. ICT is ook direct en 

indirect gerelateerd aan verschillende publieke belangen. Deze publieke belangen dienen 

geborgd te worden, terwijl economische mogelijkheden zo min mogelijk gelimiteerd 

moeten worden.  

Prominente publieke belangen in de context van ICT zijn privacy en veiligheid. ICT leidt tot 

nieuwe infrastructuur, nieuwe omgangsvormen en nieuwe manieren waarop informatie 

wordt opgeslagen en gedeeld. Dit heeft gevolgen voor hoe we omgaan met privacy en 

(digitale) veiligheid. 

De diepe worteling van ICT in onze maatschappij heeft er ook toe geleid dat we in 

toenemende mate afhankelijk zijn geworden van ICT. Het wegvallen van ICT kan een 

enorme impact hebben. 

Daarnaast heeft ICT er ook toe geleid dat het erg eenvoudig is om content te delen, 

waardoor er ook nieuwe aandachtspunten zijn ontstaan zoals spam en het verspreiden van 

illegale content. 

Tenslotte wordt geconstateerd dat de opkomst van ICT ook met een aanzienlijk 

consumentensurplus komt: mensen krijgen veel diensten gratis waar ze in principe bereid 

voor zouden zijn om voor te betalen (bijvoorbeeld WhatsApp, Google Maps of vergelij-

kingswebsites). 

11.1 Inleiding 

De impact van ICT reikt verder dan het pure economisch domein. ICT is ook direct en 

indirect gerelateerd aan verschillende publieke belangen, zoals privacy en veiligheid. Deze 

publieke belangen kunnen op gespannen voet staan met economische mogelijkheden. De 

uitdaging is om ruimte te bieden voor economische mogelijkheden, terwijl de publieke 

belangen geborgd worden. Hier ligt ook een duidelijke taak voor de overheid. 

In dit hoofdstuk laten we een vijftal prominente thema’s de revue passeren, te weten: 

 Privacy (11.2) 

 Veiligheid (11.3) 

 Afhankelijkheid van ICT (11.4) 

 Eenvoudig verspreiden van content (11.5) 

 Gratis diensten (11.6) 

11.2 Privacy  

Bedrijven en overheden verzamelen steeds meer persoonsgegevens en zij gebruiken deze 

ook steeds intensiever. Vaak hebben mensen daar voordeel van, maar niet altijd. Iedereen 

denkt verschillend over privacy en bedrijven gebruiken persoonsgegevens op verschillende 

manieren. [94] 

Privacy heeft voor verschillende mensen verschillende waarde. Privacy staat nooit als los 

element op zichzelf, maar staat altijd in relatie tot andere voor- en nadelen. Dit is goed te 

illustreren aan de hand van twee voorbeelden: 
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 Vrijwel iedereen gebruikt Google om informatie te zoeken, en neemt voor lief dat 

informatie over hen wordt opgeslagen. In dit voorbeeld overwinnen de voordelen 

(gemak, tijd, geld). Immers, mensen hebben de keuze om geen gebruik te maken 

van de zoekmachine. 

 De situatie wordt lastiger wanneer het gaat om het detecteren van terroristische 

activiteit. Sommige mensen hebben er geen probleem mee dat hun data voor dit 

doeleinde wordt gescreend, andere mensen wel (ook als de screening volautoma-

tisch gebeurt). De internationale commotie rond de NSA afgelopen jaar is hier een 

actueel voorbeeld van. 

Oftewel, privacy komt met een prijs, en die prijs is variabel. Een maatschappelijk probleem 

is dat een enkele (politieke) keuze vaak voor grote groepen mensen gevolgen heeft. 

Aangezien verschillende mensen privacy anders waarderen, zullen dit soort generieke 

besluiten altijd op weerstand stuiten. 

Een voorbeeld van (mogelijke) generieke besluiten op het gebied van privacy heeft 

betrekking op het personaliseren van (online) advertenties. Hiervoor moeten persoonsge-

bonden gegevens gebruikt worden. Aan de ene kant zorgt deze personalisering voor 

gereduceerde consumentenprijzen, vanweg betere matching tussen consumenten en 

adverteerders [14]. Aan de andere kant, als consumenten het verlies aan privacy zwaarder 

wegen dan de positieve gevolgen van verbeterde targeting, is het aan banden leggen van 

de mogelijkheden van adverteerders alsnog maatschappelijk optimaal [14]. Een ander 

voorbeeld in deze hoek is het ‘recht om vergeten te worden’. Dit kan de kosten voor onder 

andere data providers flink verhogen, maar biedt consumenten wel de mogelijkheid om 

hun privacy te beschermen [32]. 

Aangezien de waarde die aan privacy gehecht wordt zeer persoonlijk is, ligt het voor de 

hand om de voor- en nadelen rondom privacy door de betrokken partijen zelf te laten 

afwegen. Het CPB komt ook tot deze conclusie en geeft de volgende suggesties aan de 

overheid [94]:  

“Meer keuzevrijheid voor burgers en bedrijven stimuleert innovatief gebruik van 

persoonsgegevens, waarbij mensen zelf kunnen bepalen hoeveel privacy zij willen 

behouden. Een markt voor gebruiksrechten van persoonsgegevens brengt burgers en 

bedrijven bij elkaar.” 

“…De markt voor persoonsgegevens kan in de praktijk niet goed functioneren zonder 

overheidsbeleid. Zo is het moeilijk te controleren wat bedrijven met data doen en is het 

kostbaar om passende privacyovereenkomsten tussen bedrijf en klant af te sluiten. Het 

bevorderen van vertrouwen is een belangrijke doelstelling van het kabinet. Het werk van 

de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), is essentieel voor dit 

vertrouwen. Maar het gaat niet alleen om vertrouwen: er moet ook voldoende ruimte zijn 

voor keuzes en ondernemerschap. We bespreken een aantal beleidsopties hiervoor. Deze 

opties hebben betrekking op het recht om te wissen, de vormgeving van privacyovereen-

komsten, gebruik van persoonsgegevens zonder toestemming, Europees toezicht, 

keurmerken en technologie die burgers meer controle geeft over hun persoonlijke 

gegevens.” 

Een aanpalend relevant en actueel beleidsgebied waar de voor- en nadelen van privacy 

goed tegen elkaar afgewogen moeten worden is het gebied ‘Open data’. Opengestelde data 

kan (economische) waarde toevoegen, maar heeft een risico dat gevoelige informatie (al 

dan niet in combinatie met andere data) openbaar wordt. 
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11.3 Veiligheid 

ICT kent een sterk raakvlak met het thema veiligheid. ICT en veiligheid is op te delen in 

twee soorten veiligheid: 

 Cyber security: een ‘nieuw’ type veiligheid, direct gerelateerd aan ICT en haar 

toepassingen. 

 Algemene veiligheid: ‘traditionele’ veiligheid, waar ICT een rol bij speelt. 

Cyber security 

Er wordt veel waarde gehecht aan cyber security: wereldwijd wordt er in 2015 naar 

verwachting 58,2 miljard euro aan cyber security uitgegeven. 64  Doordat vrijwel alle 

informatiestromen met ICT-systemen geregeld worden, moet men ervoor zorgen dat deze 

systemen ook goed beveiligd zijn. 

Zo wordt betalingsverkeer bijvoorbeeld beveiligd door cryptografie. Deze beveiliging is te 

vergelijken met de beveiliging van geldtransport van fysiek geld (busjes, inkoppelsystemen 

bij banken en dergelijke). Ook zijn er verschillende manieren om te verifiëren dat een 

digitaal persoon is wie hij zegt dat hij is. Kortom, het digitale systeem kent nieuwe 

bedreigingen en heeft nieuwe typen beveiliging nodig.  

In recente jaren zijn nieuwe, direct aan ICT gerelateerde, bedreigingen opgekomen. Een 

aantal voorbeelden zijn: 

 DDOS-aanvallen: aanvallen waarbij enorm veel server requests gedaan worden 

binnen korte tijd, waardoor het systeem de requests niet meer kan verwerken. 

 Internetfraude, zoals phishing mails. 

 Afluisteren van Wifi-netwerken. 

 Bugs in beveiligingssytemen: Heartbleed 

Fysieke veiligheid 

ICT is ook verwerkt in het realiseren van beveiliging in het ‘fysieke’ domein. ICT zit 

bijvoorbeeld in de camerabeveiliging op bedrijfsterreinen. Door de beelden direct te 

uploaden kunnen van (grote) afstand verschillende locaties in de gaten gehouden worden. 

Het is zelfs mogelijk om software op deze beelden te laten draaien die automatisch 

verdachte beelden herkent. 

ICT zit ook in sensoren die verkeer veiliger (behoren te) maken. Deze zijn bijvoorbeeld 

onderdeel van autosystemen (bijvoorbeeld ABS) en vliegtuigsystemen (bijvoorbeeld 

automatische piloot). Een ander voorbeeld is dat ICT en haar nieuwe bijkomende 

databronnen worden ingezet om traditioneel gevaar zoals terrorisme te vinden en te 

bestrijden. Dit laatste heeft recent veel stof doen opwaaien in de context van de NSA. 

De belangrijke rol van ICT voor het waarborgen van veiligheid zorgt er voor dat extra 

maatregelen getroffen worden om uitval van ICT-systemen te voorkomen. De politie 

gebruikt bijvoorbeeld haar eigen telecomnetwerk, zodat zij in haar communicatie niet 

afhankelijk is van hetzelfde netwerk als de ‘normale gebruiker’. Het hoogspanningsnetwerk 

in Nederland maakt gebruik van telecomverbindingen om het netwerk te monitoren en 

wanneer nodig, direct uit te schakelen. Omdat de telecomverbindingen hier enorm 

belangrijk zijn, worden deze redundant aangelegd (vaak in de vorm van een ringstructuur, 

                                                

64 Bron: www.security.nl 
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waardoor gegevens bij uitval van een enkele verbinding altijd nog de andere kant op 

verstuurd kunnen worden). 

Hierboven zijn slechts enkele voorbeelden genoemd; het belang van ICT voor het 

waarborgen van de fysieke veiligheid is in de loop der jaren in de volledige breedte 

toegenomen. 

11.4 Afhankelijkheid van ICT 

ICT raakt in toenemende mate verwoven in meer en meer systemen en processen. 

Hiermee wordt men ook steeds afhankelijker van ICT. Deze afhankelijkheid ligt op vele 

gebieden, onder andere: 

 Betaling (bijvoorbeeld internetbankieren en iDeal) 

 Veiligheid (bijvoorbeeld inbedding andere infrastructuur, alarmsystemen) 

 Productie (bijvoorbeeld CNC-machines, gebruik MS Word voor rapportage, inkoop-

software) 

 Communicatie (bijvoorbeeld e-mail, WhatsApp, Facebook) 

 Informatie (bijvoorbeeld search engines, Wikipedia, 9292, Google Maps) 

 Recreatie (bijvoorbeeld televisie kijken, gaming, surfen, YouTube) 

De kosten van niet-functioneren en uitval van ICT worden hiermee ook steeds groter. Deze 

hoge kosten uiten zich bijvoorbeeld in het ‘5 9s’-principe in de telecom, waarmee wordt 

aangegeven dat de telecomverbinding 99,999 procent van de tijd up moet zijn. Dit komt 

overeen met slechts vijf minuten down-time per jaar. Dit lijkt wellicht op het eerste oog 

niet veel, maar het zijn complete infrastructuren die afhankelijk zijn van ICT. Voorbeelden 

zijn het elektriciteitsnet en het gasnet. Wanneer de ICT er vijf minuten uit ligt gaat het om 

enorm hoge (maatschappelijke) kosten. Het 3 seconden niet functioneren van het 

telecomnetwerk voor de hoogspanningsinfrastructuur kan betekenen dat alle hoogspan-

ningsstations zwaar beschadigd raken en Nederland zonder elektriciteit zit. Het feit dat de 

eisen zo hoog gesteld worden geeft op zichzelf al aan dat ICT veel waarde vertegenwoor-

digt. 

Dat ICT zo diep in onze economie doorgedrongen is, betekent ook dat er niet zomaar 

(goede) alternatieven te vinden zijn voor mogelijke oplossingen waar ICT nu een grote rol 

in speelt. Als gevolg moeten problemen waar we als maatschappij tegenaan lopen vaak 

opgelost worden binnen de wereld van de ICT. Hieronder vallen maatschappelijke opgaven 

zoals een goede modus vinden in de omgang met privacy (men gaat ICT en digitale 

informatie niet afschaffen), of het optimaliseren van een openbaar vervoerssysteem (we 

gaan niet meer terug naar de papieren kaartjes). Momenteel staat het systeem van de OV-

chipkaart ter discussie in de Tweede Kamer, maar de oplossing wordt wel binnen de ICT 

gezocht, bijvoorbeeld door aanpassingen te maken aan het huidige systeem, of te kijken 

naar een ander ICT-systeem. 

De afhankelijkheid van ICT in vele domeinen blijft bestaan, en zal naar verwachting alleen 

maar gaan toenemen.  

11.5 Eenvoudig verspreiden van content 

De opkomst van en de ontwikkeling in het internet heeft ertoe geleid dat elke internetge-

bruiker zeer eenvoudig en efficiënt data kan delen. Dit heeft een aantal belangrijke 

implicaties voor het publiek belang: 

 Illegaal verspreiden van content waar auteursrechten op liggen. Dit is al 

jaren een onderwerp van discussie. Door de jaren blijkt dat het lastig, of zelfs on-
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mogelijk is, om dit tegen te gaan. Dit dwingt bepaalde industrieën (bijvoorbeeld 

muziek, film) om naar nieuwe verdienmodellen op zoek te gaan. Voorbeelden hier-

van zijn iTunes, Spotify en Netflix. 

 Verspreiden van illegale content. Niet alles wat op internet gedeeld wordt blijft 

binnen de grenzen van onze wetten. Voorbeelden hiervan zijn kinderporno, online 

haatzaaien, en politiek beladen informatie (niet in Nederland).  

 Verspreiden van gevoelige content. Door het internet kan nu ook eenvoudiger 

content gedeeld worden, wat op zichzelf niet per se illegaal is, maar wel erg gevoe-

lig kan liggen. Het bekendste voorbeeld is Wikileaks, waar mensen anoniem 

kunnen ‘klokkenluiden’. De grens tussen illegaal en gevoelig kan overigens zeer 

dun zijn, wat geïllustreerd wordt door Edward Snowden die naar buiten kwam met 

gevoelige informatie over de NSA, en vervolgens naar het buitenland ‘gevlucht’ is. 

 Spam: door het eenvoudig en automatisch kunnen versturen van informatie is ook 

het fenomeen spam ontstaan. Voorheen was het voor partijen niet rendabel om 

duizenden of miljoenen brieven te sturen naar willekeurige mensen. Met digitale 

kopieer- en verzendkosten van praktisch nul is dit echter heel eenvoudig gewor-

den. Om deze (ongewenste) ontwikkeling tegen te gaan hebben mail-providers 

slimme systemen ontwikkeld om spam te onderscheiden van ‘echte’ communicatie. 

 Verspreiden van nieuws: door de huidige ICT is er meer diversiteit in media 

gekomen [26]. Kranten hebben een deel van hun markt moeten inleveren aan de 

opkomst van online nieuwsvoorzieningen. Door ICT is het eenvoudiger om nieuws 

te verspreiden, wat heeft geresulteerd in een groot aanbod en versnippering van 

nieuwsaanbieders. Opmerkelijk is dat er door deze ontwikkeling inmiddels sprake is 

van minder (!) ideologische scheiding in content [26].  

11.6 Gratis diensten 

Gratis (online) diensten bieden aanzienlijk consumentensurplus. Consumenten surplus is 

het voordeel dat consumenten behalen dat zij een dienst of product kunnen verkrijgen voor 

een prijs die veel lager is dan zij er bereid waren voor te betalen.  

Op internet zijn veel gratis online diensten, zoals Whatsapp, Google Maps, etc. Deze 

diensten zijn voor de meeste gebruikers veel waard, maar ze hoeven hier niets of weinig 

voor te betalen. De gemiddelde consument heeft door deze innovaties minder extra 

inkomen nodig om dit jaar even goed af te zijn als vorig jaar. Als deze innovaties niet 

worden meegenomen, wordt de consumentenprijsindex overschat en de welvaartswinst 

onderschat. Die welvaartswinst bestaat uit het consumentensurplus van de innovaties [15].  

Het consumentensurplus van online diensten in Nederland wordt in 2010 geraamd op 1,7 

miljard euro, opgebouwd uit circa 0,7 miljard euro voor communicatiediensten, circa 0,4 

miljard euro voor entertainment en circa 0,7 miljard voor informatiediensten. Dit betekent 

dat het consumentensurplus van gratis internetdiensten van een huishouden met een 

internetverbinding in Nederland ongeveer 250 euro per jaar bedraagt [15]. 

Greenstein en McDevitt [102] ramen het consumentensurplus van breedbandverbindingen 

in 30 landen, waaronder Nederland, op basis van prijsdalingen van de breedbandabonne-

menten. In 2010 is het surplus in Nederland 495 dollar per aansluiting als niet wordt 

gecorrigeerd voor kwaliteitsstijging in de vorm van grotere downloadsnelheid. Als die 

kwaliteitsstijging wordt meegenomen is het consumentensurplus groter [15]. 

De raming van het  consumentensurplus van een internetgebruiker verschilt enorm (tussen 

de 100 en 3000 dollar per jaar) en is afhankelijk van de onderzoeksmethode[15]. 



Dialogic innovatie ● interactie 96 

Consumenten profiteren van een verbeterde targeting via doorwerking van hogere 

reclame-surplus (gedreven door de gemiddelde waarde van de reclame-inkomsten per 

consument), maar ook van de meer intense concurrentie tussen websites (terug te vinden 

in de divergentie tussen marginale en gemiddelde reclame-inkomsten) [14]. 
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