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Nietdathetzijnwerkplekis.Hijishierin
debuurtvanwegewerkoverlegmetcol-
lega’suitUtrecht.Hetisomdiereden

datRestaurantThe BasketopdeUithof,decam-
pusvanHogeschoolUtrechtendeUniversiteit
Utrecht,deafgesprokenplekvormtvoorhetin-
terviewmetJanSteyaert.Hetiservol,lawaaierig
enrokerig.Lunchendestudentenwisselendelaat-
stenieuwtjesuit.Erwaseenbetereentourage
vooreeninterviewdenkbaar.Maaralgauwblijkt
het rumoer Steyaert nauwelijks te deren. Op
kalmeenbijnaopdicteertoondoethijinvolzin-
nenzijnverhaal.Hijpermitteertzichtelkenseen
kortedenkpauze,maardaarnazijndevragenvan
deverslaggevervooralopmaattoteenbetoog,
waarinhijmoeiteloosputuitdiverseonderzoeks-
resultaten.Collegeindevermommingvaneen
interview,alshetware.Steyaert,afkomstiguit
Antwerpen,issinds2000lectoraandeHoge-
schoolFontysinEindhoven(ziekader)enhoudt
zichvooralbezigmetdevraagwatdesociale
gevolgen zijn in de samenleving van ICT-ge-
bruik.

Digitale kloof
Hijsteektvanwaloverdevermeendedigitale
kloofindesamenleving.Onderdiekloofverstaan
wehetonderscheidtussenmensendiewelen
mensendiegeentoegangtotICT,decomputer
eninternethebben.‘Wehebbenlanggedachtdat
detoegangtoteentechnologiealsinternet,dus
hetinbezíthebbenvancomputers,deoorzaak
zouzijnvannieuwesocialeongelijkheid.Omde
digitaledrenkelingentereddenzijneenpaarjaar

geledensocialeinterventiesontwikkeld:dedi-
gitaletrapveldjes.(Gemakkelijktoegankelijke
computervoorzieningenindewijk,OS).Hetis
natuurlijkachterafinzichtmaarhetliepallemaal
anders.Invrijkortetijdkregenbijnaallehuis-
houdensinNederlanddebeschikkingovereen
computereneeninternetaansluiting.’

‘Datditzosnelzougaanhadniemandkunnen
voorspellen.Hetisnuooknietzomoeilijkte
verklaren.Pc’szijnveelgoedkopergeworden,je
haaltzebijwijzevansprekenbijdesupermarkt.
Enzezijnveelgebruikersvriendelijkerdaneen
paarjaargeleden.’

Alleenouderen,zoblijktuitonderzoek,ma-
kennogweiniggebruikvaninternet.Enzelfs
bijdiegroepvalteenkanttekeningtemaken.
Steyaert:‘Degroepouderendienietopinternet
zit,wordtouder.Hetgaatvooralomdegroep
70-plussers,75-plussers.’
Bijna iedereen zit dus op het internet… 
‘Ja,maarerzijnwelgroteverschilleninhetge-
bruikervan.Ikhebooiteenonderscheidge-
maaktinverschillendedigitalevaardigheden.
Deinstrumentelevaardighedenhebbenbetrek-
kenopknoppenkennis:kunjeeene-mailver-
zenden,kunjeopgooglewatopzoekenenkun
jesneldejuistetoetsenvinden?Eenvoorbeeld
vaneenstructurelevaardigheidisdatjededa-
tumvaneenbrondiejeopinternetvindt,weet
techecken.Strategischevaardighedenstrekken
nogverder.Vaarjeblindopdeinformatiedieje
vindt–latenwezeggendeinformatieuitdefol-
dervaneenzorgverzekeraar.Ofbenjekritischer
engajeverderopzoeknaarinformatieomdit
techecken?

Jan Steyaert, lector sociale infrastructuur en technologie

niet antitechnologie’
Jan Steyaert,	lector	aan	de	
Fontys	Hogeschool,	houdt	
zich	bezig	met	de	sociale	
effecten	(zowel	kansen	als	
bedreigingen)	van	nieuwe	
technologieën.	SoziO	sprak	
met	hem	over	onder	meer	
internetgebruik,	de	digitale	
kloof	in	de	samenleving	en	de	
verkeerde	beeldvorming	over	
hulpverleners	en	nieuwe	
media.	‘Het	zijn	namelijk	
vooral	managers	geweest	die,	
vanuit	het	oogpunt	van	
bureaucratie,	ICT	in	de	sociale	
sector	introduceerden.’	
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‘De denkfout is dat als je op technologisch gebied maar het neusje van de 
zalm in huis haalt, je dan klaar bent. Zo werkt het natuurlijk niet.’

›››

INTERVIEW

‘Sociaal werkers zijn beslist
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Wat die strategische vaardigheden betreft: 
moeten we jongeren en studenten die vaardighe-
den expliciet aanleren? Ik heb namelijk het idee 
dat informatie die van internet wordt geplukt 
via google nogal eens voor zoete koek, dus 
kritiekloos wordt geslikt…
‘Onderzoekleertdatdebeheersingvanstrategi-
schevaardighedensterksamenhangtmetscho-
lingsgraad.Laaggeschooldenscorenhierslecht
op.Datvertaaltzichinwatwijnoemencontent 
preferences.Detoegangdiezehebbentottech-
nologieisevenwaardigaanhooggeschoolden.
Ookdetijddielaaggeschooldenaaninternetbe-
stedeniszogoedalsgelijkaandievanhoogge-
schoolden.Maarzegebruikennieuwemediavoor
anderezaken.OverditfenomeenisneteenBrits
onderzoekverschenen(*).Daaruitblijktdatkin-
derenvanlaaggeschooldeoudersveelmeerde
nieuwemediagebruikenvoorentertainmenten
dekinderenuithooggeschooldemilieusopzoek
gaannaarinformatierijketoepassingen.Letwel:
dithangtnietspecifieksamenmetdenieuweme-
diaalsinternet.Datiseigenlijknietandersdan
vroeger.Mettelevisiewasenishetnetzo.’
Kunt  u een voorbeeld geven?
‘Hettv-programmaSesamstraatisontwikkeld
omdetaalachterstandvankinderenuitarmege-
zinnenterugtedringen.Enwatzagje?Vooral
kinderenuitgezinnenmethoogopgeleideouders
kekenenkijkenmeernaarSesamstraat.Boven-
diendoenzeditsamenmethunouderswaardoor
zeerveelmeeruithalen.Heteffectvandeinter-

ventieSesamstraatwasenisdatereengrotere
ongelijkheidontstonddandaarvoor…’
Wat is daar aan te doen?
‘Doordescholingskansenvanlaaggeschoolden
tevergroten.Hetishetaloudeverhaal.Jekunt
geenquick fixoplossingenmaken.Jekuntniet
zeggen:wemoeteneenspecialewebsitemaken
voorlaaggeschooldenofeenanderecomputer.’
Welke aandacht moeten hogescholen, de 
opleidingen sociale beroepen in het bijzonder, 
besteden aan het aanleren van vaardigheden 
rond nieuwe media?
‘Indethuissituatiehebbenveeljongerenalde
instrumenteleenstructurelevaardighedenaan-
geleerd.Opdehogeschoolkunjejeconcentreren
ophetaanlerenvandestrategischevaardigheden.
Maardaarbijmaakthetnietuitofhetgaatom
oudemediaalsdekrantofomcomputers.Wat
sindsdekomstvaninternetwéleennieuwfeno-
meenrondkennisvergaringis,isdatkennisveel
meerinteractiefisgeworden.Vroegerhadjeen-
kelpublicatiesalsbron.Nukunjemeteenbeet-
jegooglensneldeauteursvandiepublicaties
vindenenbenaderen.Ofjevindteendiscussie-
groepdiespecifiekaandachtgeeftaandatthema.
Opdiemanierisereenverschuivingvanviapu-
blicatiesovergedragenberoepskennisnaarvia
interactieovergedragenkennisendatleidtnaar
communities of practice.’
U vindt dat rond nieuwe technologische 
toepassingen veel tijd, geld en energie gaat naar 
de techniek maar dat er te weinig aandacht is 
voor het sociale aspect van nieuwe technologie 
(zie tekst homepage lectoraat). Kunt u daar een 
voorbeeld van geven?
‘Eenaantaljarengeledenwarenergroteverwach-
tingenoversnelleinternetverbindingenviaglas-
vezel.HetScandinavischebedrijfBredBandver-
leiddewoningcorporatiesinstedenalsAmsterdam
enEindhoventotgroteinvesteringen.Hetidee
daarachterwasdatveelhuishoudensmetdie
snelleinternetverbindingenkondenwordenbe-
reikt.Alsargumentachterdieinvesteringen,die
veelgeldhebbengekost,werdsteedsalsargument
gehanteerd:weemanciperendeburger.Immers:
metdiesnelleinternetverbindinginaldiewonin-
genkomtdeemancipatievanzelf.Datiseennaïef
geloofinwatiknoemquick fixes,snelleoplos-
singen.

Dedenkfoutisdatalsjeoptechnologischge-
biedmaarhetneusjevandezalminhuishaalt,
jedanklaarbent.Zowerkthetnatuurlijkniet.
Simpelweghetbeschikkenoverglasvezelhaalt
jounietuitdearmoede.Dátismijnkritiek.Je
moetverderkijkendandietechnologie.Stel,er
komteensnelleinternetverbindinginallehuizen
inachterstandswijken,hoeemancipeertdatdan
deburgersindiewijken?Dievraagisnooitge-
steld.Gelukkighebiknuindeontwikkelingrond

krachtwijkennogniemandhorenroependatwe
maarweereensaanglasvezeltotdehuiskamer
moetendenken.’
Onder social workers bestaat veel weerstand 
tegen gebruik van ICT. Vooral omdat ze het 
associëren met toegenomen bureaucratische 
rompslomp. Door die weerstand bestaat het 
gevaar dat de social worker zich tekortdoet. De 
sociale toepassingen van ICT vormen toch ook 
een verworvenheid die hij binnen zijn werk kan 
gebruiken?
‘Langetijdhebbensociaalwerkershet imago
gehadvanmoderneLuddieten(**).Hetimagodat
zetechnologischevooruitgangactiefzoudenboy-
cotten.Datimagokloptniet.Ookdegeschiede-
nis van het sociaal werk leert dat (zie www.
canonsociaalwerk.nl).Kijkindejarenvijftigtoen
detelefoonalstechnischeinnovatieeenbeetje
gemeengoedwerdinhuishoudensisdaardirect
telefonischehulpverleningopontwikkeld.Kijk
naarvideo.Toendevideo’sindehuishoudens
verschenen, isniet langdaarnademethodiek
video-interactietrainingontwikkeldomwatmet
dezetechnologietedoen.Kijknunaarinternet.
Erzijngenoegvoorbeeldenhoedatmediumis
ingezetominhetberoepwattebetekenen.Kor-
relatie met hulpverlening via e-mail, e-thera-
py…’
‘Kortom,bijelketechnologischeinnovatieisde
beroepsgroepercreatiefmeeomgegaan.Deweer-
standvansociaalwerkerszit’minandereaspec-
tenvanhetgebruikvandetechnologie.Deover-
vloedvanaandachtgingnamelijkuitnaarhet
gebruikvannieuwemediaomdehulpverleners
tedisciplinerenentebureaucratiseren:registra-

tiesystemen,cliëntensystemen,tijdschrijftoestan-
den…Hetzijnnamelijkvooraldemanagersge-
weestdieICTvanuiteenmanagersoogpuntinde
socialesectorintroduceerden.Endankrijgje
natuurlijkdeassociatiebijdehulpverlenerstussen
techniekenbureaucratie.Endatroeptweerstand
optegentechnologie.’

Datbijhetonderwerpsocialetoepassingenvan
ICTmomenteelbijweinighulpverlenersdeharten
snellergaankloppen,heeftnogeenanderereden,
zegtSteyaerttotbesluit.‘Hetonderwerpiseven
nietaandeordeomdateranderezakenprioriteit
hebbenindesector.Jehoefthetnieuwsmaarte
volgenofjekrijgtdiversevoorbeeldenvande
erbarmelijkezorgdiedesamenlevingzijnburgers
aanbiedt.Letwel,ikzegsamenleving,ikverwijt
hetnietdehulpverleners.Dwangmedicatieom
bejaardenrustigtehouden,jeugdinrichtingendie
eengevaarzijnvoorpersoneelenbewoners,on-
derzoek naar falende hulpverlening van “het
Maasmeisje”,hulpverlenendeinstantiesdieniet
metelkaarpraatten,desluitingvaneenafdeling
op’sHeerenLoovanwegedeinzetvanonderge-
kwalificeerdpersoneel.Dátisterechtwathen
bezighoudt.NietICT.’


(*) Agnes Nairn, Jo Ormrod, Paul Bottomley. 
Watching, wanting and wellbeing: exploring the 
links, a study of 9 to 13-year-olds. 

(**)  Ned Ludd was een Britse activist in de tijd van 
de industriële revolutie. De man was tegen de 
industriële en technologische vooruitgang, 
omdat hij machines als een soort bedreiging 
zag voor zowel de mensen zelf, het milieu en 
de economie. Hij verzamelde verschillende 
aanhangers en noemde zijn groep de 
Luddieten. De Luddieten bestormden 
verschillende fabrieken en vernielden of 
saboteerden verschillende machines. (Bron: 
wikipedia)

‘Het onderwerp ICT 
is even niet aan de 
orde omdat er 
andere zaken 
prioriteit hebben in 
de sector.’

Kort cv
Jan Steyaert (1962) is lector sociale 
infrastructuur en ICT aan de Fontys 
Hogeschool Sociale Studies in Eindho-
ven. Hij promoveerde in 1996 op een 
proefschrift over de cliëntregistratie 
in de Vlaamse ambulante welzijnszorg 
(In de ban van het getal). Sinds 1995 is 
Steyaert aan de Fontys Hogeschool 
verbonden. Voor zijn lectorschap deed 
hij daar onderzoek in de sector zorg 
en welzijn. Steyaert is ook bijzonder 
hoogleraar aan de Universiteit van 
Southampton (GB). In zijn werk houdt 
Steyaert zich bezig met technologie-
toepassingen in de sociale sector en 
met de dynamiek tussen technologie 
en de sociale kwaliteit van de samen-
leving.

Informatie en publicaties
Meer informatie en publicaties van Jan Steyaert vind je op 
www.steyaert.org/Jan.
Jan Steyaert voerde samen met Jos de Haan de redactie over de 
Jaarboeken ICT en samenleving. Het laatste deel daarvan (2007) 
verscheen kortgeleden. Zie ook de rubriek Crossmedia op 
pagina 31. In dezelfde rubriek vind je ook een recensie van het 
boek Nieuwe links in het gezin…
JAN STEYAERT OP FILM
Klik naar www.sozio.nl/nieuwsitems.php?pag=1 voor de korte 
film waarin Jan Steyaert reageert op de stelling: De opleidingen 
social work (SPH, MWD, CMV) moeten meer aandacht besteden 
aan sociale toepassingen van ICT.
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