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’ICT EN SAMENLEVING’ IN EVOLUON

’Computerisering’ gaat maar door
Door JULES HEZEMANS
Vrijdag 3 december 2004 - Het Evoluon, ooit zelf een toonbeeld van moderne techniek, was
gisteren volgepakt vanwege de landelijke manifestatie ’ict en samenleving’. Zo’n duizend
bezoekers kwamen hiervoor naar de Eindhovense ’paddestoel’. Tien jaar na de doorbraak van
internet blijken welzijnswerkers, zorginstellingen en overheden nauwelijks meer zónder
computer te kunnen.

In vrijwel elke hoek van het Evoluon waren gisteren
workshops en presentaties vanwege de landelijke
manifestatie over ?ict en samenleving?.
(Foto Kees Martens)
Voor wie het tot op heden had gemist: de ’computerisering’ van de samenleving is al in volle gang en
gaat alleen nog maar verder. Tien jaar geleden begon internet door te breken, en inmiddels staat in
vrijwel elk huis een pc. Het gebruik gaat veel verder dan een beetje thuis internetten, e-mailen of
spelletjes spelen. Woningcorporaties bijvoorbeeld verloten huurhuizen steeds vaker via een website.
De techniek helpt soms ook minder voor de hand liggende doelgroepen. Bewoners van een
verzorgingshuis kunnen bijvoorbeeld moeilijk de deur uit, maar kunnen via beeldtelefoons en internet
contact krijgen met allerlei andere mensen, waar ook ter wereld. De bejaarde Eindhovenaar Jac van
Tongeren doet dit al, en hij is er blij mee, vertelt hij op een video van het Eindhovense project
Digistein. „De mensen die hier ook wonen, praten alleen over hun kwalen en het verleden. Maar ik wil
in het heden leven. En dat kan via de computer.“ En natuurlijk krijgt hij via die computer ook e-mails
met digitale foto’s van de kleinkinderen.
De verwachting is dat de computer en allerlei toepassingen steeds meer hun weg zullen vinden in de
samenleving. Het Evoluon bood gisteren een dwarsdoorsnede van de stand van zaken, tijdens de
tweede landelijke manifestatie over ’ict en samenleving’. Het voormalige Philips-museum voor
technologie stond van de kelder tot het plafond vol.
De circa duizend bezoekers uit heel het land gingen langs bij de tachtig projecten die zich hier
presenteerden en schoven aan bij de talrijke discussies en workshops. Minister De Graaf zou ook
komen, maar zegde af vanwege het overlijden van prins Bernhard.
Rode draad in het Evoluon was het succes, en soms het ontbreken ervan, van projecten die met hulp
van techniek proberen sociale problemen op te lossen: eenzaamheid bij senioren is een succesvol
voorbeeld, maar ook taallessen en cursussen inburgering voor allochtonen, maatschappelijk werkers
die via e-mail contact houden met randgroepjongeren, of een digitale dokter die bij kwalen vertelt wat
te doen.
Een ander thema was: hoe voorkomt de overheid dat groepen mensen verstoken blijven van

computerkennis.
De ontwikkelingen zijn op dit vlak sinds vier jaar veel sneller gegaan dan verwacht, stelt het ministerie
van Binnenlandse Zaken: er zijn bijvoorbeeld geen dertig, maar wel vierhonderd kleinschalige
projecten in buurten en wijken (digitale ’trapvelden’) ontstaan. En de ontwikkelingen staan
allesbehalve stil, voorspelde de Eindhovense burgemeester Sakkers in zijn toespraak: „Onze kinderen
zullen zaken als vanzelfsprekend beschouwen die er nu nog niet zijn: een beeldscherm van papier dat
je opfrommelt in je binnenzak, of een chip die de temperatuur binnenin je kleding regelt. Het is zaak
voor bedrijven en instellingen om vooruit te blijven denken. Als ze dat niet doen, worden ze
weggeconcurreerd.“
Opvallend was overigens wel dat al deze ict-professionals blijkbaar niet alléén met hun digitale
agenda of laptop kunnen leven. In het Evoluon liepen veel bezoekers nog te sjouwen met stapels
folders, brochures, boeken en rapporten. De computer verdringt het papier blijkbaar nog niet.

