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Inleiding 

 

In het kader van mijn stage bij SETUP heb ik een onderzoek uitgevoerd naar ouderen1 en nieuwe 

media. De voornaamste reden voor dit onderzoek was dat er binnen de new media studies vrijwel 

geen aandacht besteed wordt aan de steeds ouder wordende maatschappij; er is bijna geen 

literatuur omtrent ouderen en informatie- en communicatietechnologie (ICT) binnen dit 

onderzoeksveld beschikbaar. Een gemiste kans, omdat deze groep juist een dermate grote potentie 

heeft: deze bevolkingsgroep wordt steeds groter en ze hebben de tijd en de middelen om nieuwe 

media te gebruiken (van Engelen, 2009, p. 152). Daarnaast bieden nieuwe media mogelijkheden om 

in te spelen op de fysieke en cognitieve beperkingen waar ouderen vaak mee te maken krijgen 

(Bakardjieva & Smith, 2001, pp. 80-81; Duimel, 2007, p. 63; Selwyn, 2004, p. 370; van Dijk, 2001, pp. 

165-172). Nieuwe media kunnen ook op sociaal en individueel gebied een positieve bijdrage leveren 

aan het leven van ouderen (bijvoorbeeld door het bieden van sociale ondersteuning of het bieden 

van een gevoel van verbintenis), of ouderen ondersteunen bij taakgeoriënteerde doelen 

(bijvoorbeeld ICT-ondersteunend werk, reizen, winkelen en de administratie) (Cody, Dunn, Hoppin, & 

Wendt, p. 269; Loges & Jung, 2001, pp. 558-559; H. White, et al., 1999, p. 358; J. White & Weatherall, 

2000, p. 371). Verder hebben empirische studies bewezen dat ouderen die gebruik maken van het 

internet minder stres in hun leven ervaren (Wright, 2000, p. 100). Nieuwe media wordt hierbij gezien 

als ‘een nieuwe verbinding of een betere verbinding met de buitenwereld’ (Wright, 2000, p. 100) en 

als ‘het ervaren van een betere kwaliteit van het leven’ (Irizarry & Downing, 1997, p. 161). De 

positieve invloed van het gebruik van nieuwe media op ouderen hangt samen met de opkomst van 

de netwerk-/informatiemaatschappij, waar de maatschappij steeds meer afhankelijk is van nieuwe 

media (van Dijk, 2001, pp. 207-239). Het is daarom van belang dat mensen van alle leeftijden, 

waaronder ouderen, met deze nieuwe vormen van technologie om weten te gaan. Zo beginnen 

theoretici binnen de aging studies zo langzaam maar zeker al te beseffen dat de informatie-

/netwerkmaatschappij ook een verouderde maatschappij is (Bernard & Phillips, 2000, p. 33) en dat 

de deelname van ouderen in binnen deze informatie-/netwerkmaatschappij van cruciaal belang is om 

de digitale kloof2 tegen te gaan (Selwyn, 2004, p. 370). Een reden voor theoretici binnen de new 

                                                 
1
 Binnen mijn stageonderzoek werden ouderen omschreven als mensen in de leeftijdsgroep van vijfenzestig 

jaar en ouder, omdat deze leeftijdsgroep als een kwetsbare groep in de samenleving beschouwd kunnen 

worden (campen, 2011, p. 13). 

2
 Met de digitale kloof wordt het verschil bedoeld tussen diegenen die kunnen profiteren van digitale 

technologie en zij die dit niet kunnen. De term is zowel van toepassing op maatschappelijk vlak tussen 

individuen, als op wereldschaal tussen technologisch meer en minder ontwikkelde landen. In dit geval is de 



 

 2 

media studies om interdisciplinair onderzoek met andere studies aan te gaan, zodat er meer 

inzichten kunnen komen omtrent de deelname van ouderen binnen de informatie-

/netwerkmaatschappij.  

 

Doordat nieuwe media een positieve invloed kunnen uitoefenen op ouderen en de maatschappij 

steeds meer afhankelijk wordt van nieuwe media, heb ik tijdens mijn stageonderzoek geprobeerd de 

digitale wereld van ouderen bloot te leggen en onderzocht in hoeverre ze toegang tot de nieuwe 

media hebben. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat ouderen nog geen volledige toegang tot de 

informatie-/netwerkmaatschappij hebben3. Vooral met de meer complexere internetactiviteiten 

(sociale media) en het leren van de mediumvaardigheden bleken ze nog vaak problemen te 

ondervinden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de oorzaak hiervoor gevonden kan worden in 

de usability van nieuwe media: ze spelen meestal niet in op de fysieke en cognitieve beperkingen 

waar veel ouderen mee te kampen hebben.  

 
 
Het onderzoek dat ik hier wil gaan uitvoeren kan gezien worden als een verlengstuk van mijn 

stageonderzoek. Uit mijn stageonderzoek bleek dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de 

usability van nieuwe media, waardoor ouderen geen volledige toegang tot de nieuwe media hebben. 

Naar mijn mening is dit een gemiste kans, nieuwe media kunnen juist oplossingen bieden om de 

kwetsbaarheid van ouderen tegen te gaan en het voor ouderen eenvoudiger maken om deel te 

nemen aan de informatie-/netwerkmaatschappij (Bakardjieva & Smith, 2001, pp. 80-81; Duimel, 

2007, p. 63; Selwyn, 2004, p. 370; van Dijk, 2001, pp. 165-172). In dit onderzoek hoop ik dan ook 

meer inzicht te krijgen in de rol van nieuwe media bij de maatschappelijke participatie van ouderen4. 

Kunnen nieuwe media de participatie van ouderen verbeteren en kunnen ouderen wel omgaan met 

deze media? De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat is de volgende: 

 

                                                                                                                                                         
digitale kloof van toepassing op ouderen (diegenen die nie kunnen profiteren van digitale technologie) en 

jongere mensen(diegenen die wel kunnen profiteren van digitale technologie). 

3
 Deze informatie is afkomstig uit mijn stageonderzoeksverslag. 

4
 In dit onderzoek worden ouderen omschreven als mensen van vijftig jaar en ouder. Gedurende het onderzoek 

kunnen er voorbeelden aangekaart worden die op verschilde leeftijdsgroepen binnen de doelgroep ouderen 

van toepassing zijn. Wanneer de doelgroep van een voorbeeld afwijkt van de vastgestelde leeftijdsmarge 

waaronder ouderen in dit onderzoek gedefinieerd zijn, zal dit expliciet worden gemaakt.  
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Welke mogelijkheden bieden nieuwe media bij de maatschappelijke participatie van ouderen
5
? 

 

De focus ligt hier dus niet zo zeer op de ‘digitale toegang’, maar meer op de ‘participatie’ van 

ouderen. Omdat er een grote diversiteit aan gebruiksvormen bestaat rondom het concept 

participatie (Jager-Vreugdenhil, 2011, p. 90), zal eerst de gebruiksvorm die in dit onderzoek 

gehanteerd wordt, gespecificeerd worden. Marja Jager-Vreugdenhil heeft een aantal aanbevelingen 

opgesteld voor de afbakening van het concept participatie (94-96). Deze aanbevelingen zullen in dit 

onderzoek meegenomen worden om zo tot een volledige definitie van het concept te komen.  

 

1. Wie is/zijn ‘de participant(en)’ en in welke ‘context’ vindt de participatie plaats? 

Allereerst is het van belang om te bepalen wie de participant(en) is/zijn en in welke context, ook wel 

instituut6, de participatie plaatsvindt. Zoals eerder is aangegeven ligt de focus van deze thesis op de 

ouderen (participanten) en zal ingaan op de mate waarin ze kunnen participeren in de netwerk-

/informatiemaatschappij (context/instituut).  

 

2. De aard van de relatie tussen ‘participant’ en ‘context’ 

De tweede aanbeveling gaat in op de aard van de relatie tussen de participant en de context waarop 

de participatie van toepassing is. Deze relatie kan op twee manieren benaderd worden: (1) het 

‘bijdragen aan’ en (2) het ‘delen in’ de participatie. Het ‘bijdragen aan’ gaat in op de toegevoegde 

waarde van een participant aan de context; de bijdrage die een individu aan de context levert. Het 

‘delen in’ gaat in op de toegevoegde waarde van de context voor de participant; de winsten of 

verworvenheden die hij of zij ontvangt vanuit die context. Dit impliceert dat participatie altijd het 

karakter van reciprociteit heeft. Het is hier niet noodzakelijk dat er een evenwichtige verdeling 

tussen deze twee benaderingen bestaat. In deze thesis ligt de nadruk op de toegevoegde waarde van 

de informatie-/netwerkmaatschappij voor de ouderen, dus staat het ‘delen in’ de participatie 

centraal.  

 

 

 

                                                 
5
 Het is belangrijk dat ouderen hier niet als een homogene groep beschouwd worden. Er zijn wel degelijk 

uitzonderingen, zo zijn er ouderen die wel met de nieuwste technologieën om kunnen gaan en ouderen die 

gewoonweg niet om willen gaan met technologie.  

6
 Een institutie kan gedefinieerd worden als een sociale structuur waarin altijd verschillende participanten een 

rol spelen (Searle, 2005). 
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3. De benadering van het concept ‘participatie’ 

Een derde en laatste punt waar rekening mee gehouden dient te worden gaat in op de verschillende 

manieren waarop dit concept benaderd kan worden: het ‘kunnen’, ‘mogen’ of ‘willen’ participeren. 

Het ‘kunnen’ gaat in op de capaciteiten, kennis, competenties en kwalificaties van een individu. Het 

‘mogen’ gaat in op de diversiteit van volksvertegenwoordiging, emancipatie en democratie. En het 

‘willen’ gaat in op de bereidheid tot vrijwillige inzet. In deze thesis ligt de focus op het mee ‘kunnen’ 

participeren, het gaat hier namelijk om het wegnemen van fysieke belemmeringen voor deelname 

aan de informatie-/netwerkmaatschappij.  

 

Concluderend wil dit zeggen dat in dit onderzoek de nadruk wordt gelegd op participatie die ingaat 

op de vraag: kunnen ouderen delen in de informatie-/netwerkmaatschappij? 

Het onderzoeksproces zal in vier stappen verlopen: 

 

1. Welke mogelijkheden bieden nieuwe media voor ouderen om te participeren in de maatschappij? 

Allereerst zal er ingegaan worden op de participatie van ouderen. Aan de hand van de afbakening 

van het concept participatie wordt er onderzocht welke nieuwe mediatechnologieën de 

maatschappelijke participatie van ouderen ondersteunen. De maatschappelijke participatie zal vanuit 

de volgende zes vormen worden benaderd (Uunk & Vrooman, 2001, p. 145): (1) onderwijs, (2) 

arbeid, (3) sociaal, (4) mobiliteit, (5) publieke ruimte en (6) cultureel. 

 

2. Wat is de usability van de mediatechnologieën die de maatschappelijke participatie ondersteunen? 

In de tweede stap van het onderzoek worden de nieuwe mediatechnologieën die de 

maatschappelijke participatie ondersteunen uiteengezet, waarbij de usability van deze technologieën 

centraal staat. Dus spelen deze technologieën in op de beperkingen van ouderen7? 

 

3. Discussie 

In de derde stap van het onderzoek wordt er gekeken naar de meest opvallende punten die uit de 

analyse naar voren zijn gekomen en hoe het onderzoeksveld binnen dit domein hier tegenover staat. 

Vervolgens wordt er gekeken naar in hoeverre de overheid en de nieuwe media-industrie hier op in 

                                                 
7
 Ondanks ouderen binnen dit onderzoek gedefinieerd worden als mensen van vijftig jaar en ouder, zal de 

analyse zich richtten op mensen van vijfenvijftig jaar en ouder, omdat de usabilityrichtlijnen op deze 

leeftijdsgroep zijn afgestemd. Daarnaast kan het, zoals eerder aangegeven, voorkomen dat de voorbeelden in 

de analyse op verschillende leeftijdsgroepen binnen de doelgroep ouderen zijn afgestemd. 
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kunnen spelen. Dus wat moet er vanuit de overheid/nieuwe media-industrie gedaan worden om de 

mogelijk open gebieden in te vullen? 

 

4. Conclusie 

Tenslotte zal er in de laatste stap, op basis van de verworven informatie uit de voorgaande stappen, 

een conclusie op de hoofdvraag geformuleerd worden. 

 

1. Maatschappelijke participatie ouderen 

 

Zoals in de inleiding is beschreven ligt in deze thesis de focus op de vraag of ouderen kunnen delen in 

de informatie-/netwerkmaatschappij. De maatschappelijke participatie van ouderen staat hierbij 

centraal. Voor het bepalen van de participatievormen hebben Uunk en Vrooman zes dimensies van 

sociale in- en uitsluiting voor volwaardige deelname van personen aan de maatschappij in kaart 

gebracht (2001, p. 145): (1) onderwijs, (2) arbeid, (3) sociaal, (4) ruimtelijk, (5) institutioneel en (6) 

cultureel. Onder andere van Dijk heeft deze participatievormen toegepast op ongelijkheid in de 

toegang tot ICT (van Dijk, 2003, p. 55). Omdat deze thesis ook ingaat op ICT (nieuwe media) en de 

mogelijkheden die het te bieden heeft voor de maatschappelijke participatie van ouderen, zullen 

deze vormen aan de basis van dit onderzoek staan. Om meer duidelijkheid te scheppen omtrent de 

participatievormen ‘ruimtelijk’ en ‘institutioneel’ zullen er in dit onderzoek andere benamingen voor 

deze participatievormen gehanteerd worden. De participatievorm ruimtelijk gaat in op de mobiliteit 

van de eigen persoon en zal hier dan ook vervangen worden door het concept mobiliteit. De 

participatievorm institutioneel gaat in op de publieke deelname en wordt hier vervangen door het 

concept publieke ruimte. In de volgende paragrafen zal er onderzocht worden in hoeverre nieuwe 

media deze participatievormen voor ouderen eenvoudiger kunnen maken. 

 

1.1 Onderwijs 

 

Bij participatie in het onderwijs gaat het om de rol van nieuwe media bij deelname aan het onderwijs 

door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding (van Dijk, 2003, p. 56). Niet alleen jongeren maken 

deel uit van het onderwijs, er zijn ook steeds meer ouderen die nieuwe kennis willen opdoen 

(Verdult, 2008, p. 53). Ouderen die een opleiding volgen, doen dat vanuit de wens zich te ontplooien, 

in de vorm van een hobby of een interesse, of om sociale contacten te onderhouden (de Boer, 2006, 

pp. 33-34) Naast het volgen van reguliere lessen/cursussen spelen nieuwe media een steeds grotere 

rol bij het volgen van een opleiding/cursus (van Dijk, 2003, p. 56). Zo is het tegenwoordig mogelijk 

om digitaal afstandsonderwijs te volgen, zoals een cursus van de LOI of een andere zelfstudie. Dit 
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soort cursussen kan men thuis in de eigen tijd volgen, waarbij het contact via de mail en de post 

plaatsvindt8. Daarnaast zijn er diverse cursussen en opleidingen beschikbaar op het internet die 

speciaal gericht zijn op ouderen. Zo heeft Seniorweb
9 een aantal online cursussen tot haar 

beschikking die zich hoofdzakelijk richten op het digitaal vaardiger maken van ouderen10. Ze bieden 

onder andere online groepscursussen aan, waar ouderen via de mail met hun docent in contact 

staan. Daarnaast kunnen ouderen er ook voor kiezen om zelfstandig aan de slag te gaan door een 

‘digitale route’ te volgen. Hier kunnen ze aan de hand van online artikelen en instructiefilmpjes de 

nodige kennis verwerven. Ten slotte biedt seniorweb de mogelijkheid om weblessen te volgen, hier 

kunnen ouderen op hun eigen tempo aan de hand van instructiefilmpjes de gewenste stof leren. 

Doordat deze cursussen de mogelijkheid bieden om zelf te bepalen waar en wanneer ouderen hier 

tijd aan besteden en ze er niet voor het huis uit hoeven, zal het deelname bevorderen of zelfs 

vergroten. Naast deze particuliere vormen van onderwijs11, wordt de deelname van ouderen aan het 

onderwijs ook vanuit de overheid gesteund middels het lifelong learning programme
12

. Een 

onderdeel van dit programma is het Grundtvig programma, wat staat voor volwasseneneducatie. Een 

onderwijsvorm dat deel uitmaakt van dit programma, is de onderwijsinstelling HOVO
13. HOVO biedt 

hoger onderwijs aan voor mensen ouder dan vijftig jaar. Via internet kunnen ouderen zich 

aanmelden en kunnen ze zelf kiezen aan welke universiteit ze lessen willen volgen. Naast het volgen 

van de colleges kunnen ouderen ook via e-mail contact onderhouden met de docenten14.  

 

 

 

                                                 
8
 Contact via de post is alleen van toepassing op opdrachten dat niet digitaal ingeleverd kan worden, 

bijvoorbeeld bij een tekening bij een tekenencursus. Informatie is geraadpleegd op 17 juni 2011. Bron: 

www.loi.nl. 

9
 Seniorweb biedt cursussen aan voor ouderen. De gemiddelde leeftijd van de cursisten ligt tussen de zestig en 

zeventig jaar. 

10
 Informatie is geraadpleegd op 16 juni 2011. Bron: www.seniorweb.nl.  

11
 Hier dient opgemerkt te worden dat Seniorweb ook vanuit de overheid gesubsidieerd wordt. 

12
 Het lifelong learning programme is een overkoepelend onderwijsprogramma dat in 2007 van start is gegaan. 

Het programma, dat loopt tot en met 2013, beoogt de totstandkoming van een moderne kennismaatschappij 

in de hele Europese Unie te bevorderen. Lifelong learning moet zorgen voor meer uitwisseling, samenwerking 

en mobiliteit tussen de onderwijs- en beroepsopleidingstelsels. Informatie is geraadpleegd op 5 juli 2011. Bron: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm.  

13
 Informatie is geraadpleegd op 16 juni 2011. Bron: www.hovo-nederland.org.   

14
 Ouderen kunnen er zelf voor kiezen of ze mail- of telefooncontact met hun docenten willen. 
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1.2 Arbeid 

 

Bij arbeidsparticipatie gaat het om de rol van nieuwe media bij de deelname van ouderen aan het 

arbeidsproces (van Dijk, 2003, p. 55). Ook hier speelt het lifelong learning programme een 

belangrijke rol. Het lifelong learning programme dient namelijk niet alleen ter bevordering van de 

kennis van ouderen, maar ook ter bevordering van de arbeidspositie van ouderen. Want kennis- en 

vaardighedenontwikkeling leidt tot betere kansen op de arbeidsmarkt. Omdat ouderen in de 

toekomst de grootste groep in de samenleving vormen, is het belangrijk om hun deelname aan het 

arbeidsproces te vergroten (van Engelen, 2009, p. 152). Nieuwe media kan hier een belangrijke rol bij 

spelen, omdat deze mogelijkheden bieden om werknemers bij te scholen door bijvoorbeeld online 

cursussen te volgen en/of een belangrijke rol kunnen spelen bij het zoeken naar een baan (van Dijk, 

2003, p. 55). Daarnaast bieden nieuwe media mogelijkheden om vanuit huis te werken (de Koning & 

Gelderblom, 2004, p. 65). Het thuiswerken via nieuwe media wordt ook wel aangeduid als E-werk 

(Andriessen & van der Laan, 2007, p. 93). Voordelen van E-werk is dat het tot meer kennis leidt en 

het om lagere scholingseisen vraagt (ICT kan veel denkwerk overnemen) (Andriessen & van der Laan, 

2007, p. 103). E-werk kan in vier vormen onderverdeeld worden: (1) virtuele teams, (2) mobiele 

teams, (3) virtuele netwerken en (4) gelokaliseerde netwerken. Virtuele teams bestaan uit een groep 

mensen die aan een gezamenlijk doel werken, ze zijn vaak ruimtelijk verspreid (soms mondiaal), 

maar ieder van de deelnemende E-werkenden bevindt zich meestal op een vaste plaats. Mobiele 

teams zijn net als virtuele teams ook sterk doelgericht en eveneens ruimtelijk verspreid, alleen 

wisselen de deelnemers hier continu van werkplaats. In zowel virtuele en gelokaliseerde 

kennisnetwerken wordt er geen gezamenlijk doel nagestreefd, maar is men vooral geïnteresseerd in 

kennisuitwisseling. Een andere vorm van arbeid waar nieuwe media bij betrokken is, is telewerken 

(Andriessen & van der Laan, 2007, p. 115). Telewerken kan in drie vormen onderverdeeld worden. 

Allereerst telethuiswerken, wat verwijst naar het thuis verrichten van betaalde arbeid in plaats van 

op de reguliere werkplek. De werknemer staat hier via nieuwe media in verbinding met de werkgever 

of opdrachtgever. Een tweede mogelijkheid is mobiel werken, wat werknemers betreft die op locatie 

bij een externe opdrachtgever werken. En ten slotte zijn er de vanuit huis werkende ondernemers. 

Bij deze twee vormen van thuiswerken (E-werk en Telewerken) is het belangrijk dat er bestanden 

uitgewisseld kunnen worden en dat deze ook door alle betrokken partijen bestudeerd en aangepast 

kunnen worden. Online databases als Dropbox en Google docs zijn hier een goed voorbeeld van. Met 

deze databases kan men online bestanden beheren, opstellen, aanpassen en uitwisselen15. Doordat 

nieuwe media de mogelijkheid bieden om thuis te werken, is voor ouderen de stap minder groot om 

                                                 
15

 Informatie geraadpleegd op 19 juni 2011. Bron: www.dropbox.com en http://docs.google.com.  
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langer door te werken of weer aan de slag te gaan, omdat ze zo minder snel tegen hun beperkte 

mobiliteit aanlopen. 

 

1.3 Sociaal 

 

Bij sociale participatie in de netwerk-/informatiemaatschappij gaat het om de rol van nieuwe media 

bij het onderhouden van bestaande sociale contacten en het verwerven van nieuwe contacten (van 

Dijk, 2003, p. 57). Hier kan gedacht worden aan het gebruik van medianetwerken als het internet 

(sociale media) en de telefoon met zijn toenemende digitale antwoordfaciliteiten. Een voorbeeld van 

een dergelijk medianetwerk is Facebook. Op deze sociale netwerksite kunnen mensen van alle 

leeftijden lid worden en met elkaar communiceren. Voor ouderen zou dit een ideale mogelijkheid 

zijn om contacten met familie, in het bijzonder kleinkinderen, te onderhouden. Ook zijn er sociale 

netwerksites die zich alleen op ouderen richten, zoals 50plusnet. Op deze site kunnen ouderen 

nieuwe contacten opdoen via een sociaal netwerk en mogelijk ook face-to-face afspreken16. 

Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om contacten op te doen bijvoorbeeld via online fora, 

(ver)koopwebsites, datingwebsites etcetera. Zo zijn er verschillende ouderen die gebruik maken van 

Marktplaats om nieuwe mensen te ontmoeten (Hettinga, Smits, Ludden, Szwajcer, & Slagter, 2010, 

p. 17). Maar ook gezondheidsfora zijn erg populair bij ouderen. Via dit soort sites kunnen ze 

gelijkgestemden opzoeken en hun ervaringen delen (Hettinga, et al., 2010, p. 18). Daarnaast zijn er 

ook enkele ouderen die zich hebben ingeschreven op datingwebsites. Zo zijn er speciale 

datingwebsites voor oudere volwassenen, bijvoorbeeld 50plusmatch en Seniordating. Uit onderzoek 

is gebleken (haan,93) dat ouderen17 die ingeschreven staan op dit soort sites dit als erg positief 

ervaren en dat de meerderheid van deze ouderen ook daadwerkelijk zijn of haar toekomstige partner 

op deze sites ontmoet heeft.  

 

1.4 Mobiliteit 

 

Bij mobiliteit gaat het om de rol van nieuwe media bij het vergroten van de mobiliteit van de eigen 

persoon (van Dijk, 2003, p. 57). Het gaat hier zowel om het vergroten van de mobiliteit in de privé als 

de openbare ruimte. Bij mobiliteit staat het fysiek zelfstandig kunnen functioneren centraal. Ouderen 

hechten hier veel waarde aan en willen dan ook het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven (Kester, 

2005, p. 4). Omdat ze op zowel fysiek als psychisch/sociaal gebied steeds beperkter worden is het 

                                                 
16

 Informatie geraadpleegd op 17 juni 2011. Bron: www.50plusnet.nl  

17
 Het gaat hier om ouderen boven de vijfenvijftig jaar. 
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voor hen vaak moeilijk om volledig zelfstandig te functioneren. Er komen dan ook steeds meer 

nieuwe media-initiatieven om ouderen langer zelfstandig te laten functioneren, wat hun mobiliteit 

ten goed komt (Kester, 2005, pp. 4-5). 

 

Mobiliteit in de privé ruimte: 

Bij mobiliteit in de privé ruimte gaat het om het zelfstandig kunnen functioneren van ouderen in hun 

eigen woonomgeving. Één van de initiatieven om ouderen langer zelfstandig te laten wonen is 

Domotica (woonhuisautomatisering). Deze techniek (smart housing en woon-ICT) bestaat uit 

woninggebonden technologieën die ouderen18 meer zelfredzaam maakt en de mogelijkheid biedt om 

ouderen langer zelfstandig te laten wonen (van der Leeuw, 2007, p. 93). Domotica staat voor 

communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in een woning en woonomgeving ten behoeve 

van bewoners en dienstverleners19. In woningen waar Domotica aangesloten is worden zorgtaken, 

communicatie, ontspanning en andere huiselijke bezigheden door talrijke elektrische apparaten en 

netwerken eenvoudiger gemaakt. Bij toepassingen voor ouderen gaat de aandacht vooral uit naar de 

functies op het gebied van de zorg, communicatie, comfort en energie (Kester, 2005, p. 10). Hierbij is 

het essentieel om een solide en open netwerk neer te zetten, afgestemd op de individuele behoeften 

van ouderen. Het gaat hier om de volgende toepassingen: noodoproepsysteem, inactiviteitmeting, 

toegangscontrole, brandalarm en -preventie, inbraaksignalering, automatische verlichting en 

binnenklimaat (Kester, 2005, pp. 10-12).  

 

Mobiliteit in de openbare ruimte 

Een andere participatievorm waar nieuwe media het zelfstandig functioneren van ouderen kan 

bevorderen is de mobiliteit in de openbare ruimte. Zo biedt bijvoorbeeld het openbaar vervoer voor 

ouderen, die moeilijker ter been zijn of zelf niet in staat zijn om een lange afstand af te leggen, de 

kans om hun mobiliteit te vergroten. Om gebruik te maken van het openbaar vervoer dient men in 

bezit te zijn van een ov-chipkaart
20. Deze kaart maakt het eenvoudiger om te reizen, er is namelijk 

nog maar één kaart nodig om deel te nemen in het openbaar vervoer. Om optimaal gebruik te maken 

van deze kaart is het van belang dat ouderen met het internet en de elektronische apparaten op het 

station weten om te gaan. Het internet biedt mogelijkheden om de ov-chipkaart op te laden en om 

de meest recente reis- en vertrekinformatie te controleren. Naast de ov-chipkaart zijn er ook nog 

andere initiatieven om ouderen mobieler te maken zoals de TomTom voor ouderen met een rolator. 

                                                 
18

 Het gaat hier om ouderen van vijfenvijftig jaar en ouder. 

19
 Informatie geraadpleegd op 7 juni 2011. Bron: http://www.domotica.nl/domotica.php. 

20
 Informatie geraadpleegd op 20 juni 2011. Bron: http://www.ov-chipkaart.nl/?home=1.  
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Deze TomTom kan aan de rolator worden bevestigd en kan ouderen die de weg kwijt zijn helpen om 

de weg weer terug te vinden 21. Aan de hand van een zender in de omgeving van de oudere kan de 

TomTom bepalen waar de oudere zich op dat moment bevindt en geeft een routebeschrijving naar 

een gewenste locatie. Hier dient wel opgemerkt te worden dat deze TomTom op dit moment alleen 

toepasbaar is in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, omdat het apparaat verbinding moet maken 

met een zender. In de toekomst zullen ze ook in openbare ruimtes worden toegepast. Naast dit soort 

oplossingen zijn er ook nieuwe mediatoepassingen die het ouderen eenvoudiger kunnen maken om 

bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen te doen, wat ook wel wordt aangeduid als online shopping. 

Dit biedt ouderen de mogelijkheid om vanuit hun eigen huis boodschappen te doen. Een voorbeeld 

hiervan is de webwinkel van de AH (Albert Heijn). Hier kunnen consumenten hun dagelijkse 

boodschappen doen en worden ze nog dezelfde dag thuisbezorgd door de AH thuisbezorgservice22.  

 

1.5 Publieke ruimte 

 

Bij participatie in de publieke ruimte gaat het om de rol van nieuwe media bij deelname aan de 

faciliteiten van de (gezondheids)zorg, de sociale zekerheid en de centrale overheid (rechten en 

diensten voor burgers) (van Dijk, 2003, p. 59). Vooral ouderen hebben veel baat bij dit soort 

faciliteiten, omdat ze vaker te kampen hebben met diverse fysieke en psychische/sociale 

beperkingen23. Het is daarom belangrijk dat ze deel kunnen nemen in het elektronisch 

betalingsverkeer, de gezondheidszorg, de sociale zekerheid en overheidsdiensten. Ouderen die aan 

het elektronisch betalingsverkeer deel willen nemen dienen over een pinpas en een Digipass
24 te 

beschikken. In de toekomst zal dit ook het geval zijn met de zorgpas in de gezondheidszorg, de 

identiteitskaart voor de sociale zekerheid en de burgerservicekaart voor overheidsdiensten. Als 

ouderen optimaal gebruik willen maken van deze passen dienen ze over een internetaansluiting te 

beschikken en daarnaast ook met de diverse programma’s, die bij deze faciliteiten centraal staan, om 

te kunnen gaan. Daarnaast is ook het internet een belangrijk hulpmiddel bij de deelname aan de 

publieke ruimte. Zo zijn op internet de kortste wachtlijsten te vinden, en informatie over hoe de 

                                                 
21

 Informatie geraadpleegd op 20 juni 2011. Bron: http://sync.nl/ouderen-krijgen-tomtom-voor-in-

bejaardentehuis/   

22
 Informatie geraadpleegd op 17 juni 2011. Bron: www.ah.nl  

23
 Uit het regeerakkoord blijkt dat door de vegrijzing steeds meer ouderen afhankelijk zijn van de 

gezondheidszorg. Informatie geraadpleegd op 20 juni 2011. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-

kabinet/regeerakkoord/ouderenzorg  

24
 Digipass is de merknaam voor een token van het bedrijf Vasco Data Security. Digipass wordt gebruikt voor 2-

factor authenticatie. Het meest wordt dit toegepast voor een beveiligde toepassing voor internetbankieren. 
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bezoeken aan de sociale dienst en het gemeentehuis verminderd kunnen worden. Meer complexere 

mogelijkheden zijn het opvragen van diagnostische medische informatie op het internet voordat er 

een bezoek wordt gebracht aan de dokter en het uitrekenen van een gunstige belastingopgave voor 

het doen van aangifte. Ook bij de deelname aan het politieke systeem fungeert het internet als een 

belangrijk hulpmiddel. Internet biedt hier de mogelijkheden om bewuster en actiever bezig te zijn 

met de politiek. Een voorbeeld hiervan is de elektronische stemwijzer of de mogelijkheid om 

elektronisch te stemmen.  

 

1.6 Cultureel 

 

Bij culturele participatie in de informatie-/netwerkmaatschappij gaat het om de rol die nieuwe media 

speelt bij de toegang tot het culturele erfgoed (van Dijk, 2003, p. 58). Hier kan gedacht worden aan 

het internet, nieuwe communicatievormen zoals e-mail en chatting, nieuwe transactievormen zoals 

e-commerce en internetdating en allerlei digitale reproductie- en collagetechnieken. Daarnaast is het 

zo dat bij de oude media de betaaldiensten meer toegenomen zijn dan bij de nieuwe media. Het gaat 

hierbij om betaaltelevisie, de stijgende kosten van Cd’s en in mindere mate boeken, kranten en 

tijdschriften. Verder is het via nieuwe media mogelijk om toegang te krijgen tot bepaalde diensten 

van informatie, communicatie en transacties die offline niet te verkrijgen zijn. Voorbeelden hiervan 

zijn: dossiers van kranten, nieuwsgroepen en verzendlijsten en elektronische reserveringssystemen 

met selfservice (voorstellingen, reizen en sportfaciliteiten). Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden 

aan het digitale krantenarchief van De Volkskrant en De Telegraaf, waar oude online 

krantenartikelen terug te vinden zijn25. Ook Twitter is een belangrijke nieuwsbron waar snel en veel 

nieuws verspreid kan worden, die via offline methoden onmogelijk te verkrijgen zijn. Daarnaast zijn 

er ook diverse reisbureaus die reizen online aanbieden en acties online verspreiden. Verder zijn er 

diverse vergelijkingssites waar men verschillende merken van een bepaald product met elkaar 

kunnen vergelijken om zo de beste keus te maken. Een laatste voorbeeld is marktplaats, via deze site 

kan men gemakkelijk en goedkoop aan nieuwe producten komen, wat offline niet mogelijk is. Bij 

deze vorm van participatie staat het om kunnen gaan met een computer en internet dan ook 

centraal.  

 

 

 

                                                 
25

 Informatie geraadpleegd op 20 juni 2011. Bron: http://archief.nrc.nl/?modus=w en 

http://www.telegraaf.nl/snelnieuws/index.jsp?sec=binnenland.   
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2. Usability ondersteunde nieuwe media 

 

In het voorgaande hoofdstuk zijn er een aantal nieuwe mediatoepassingen, die de participatie van 

ouderen kunnen bevorderen, uiteengezet. Om te bepalen of deze technologieën ook daadwerkelijk 

tot een bevordering van de deelname van ouderen in de maatschappij leiden, is het van belang om te 

onderzoeken in hoeverre er bij deze media rekening is gehouden met de usability. Hierbij is het 

belangrijk dat de nieuwe media geen belemmering vormt voor de ouderen, dus dat ze ondanks hun 

fysieke en cognitieve beperkingen goed met dit soort technologieën om weten te gaan.  

 

In het rapport van SCP over kwetsbare ouderen26 zijn de meest voorkomende fysieke en cognitieve 

beperkingen van ouderen in kaart gebracht (Campen, 2011, p. 9-215). De fysieke beperkingen waar 

ouderen mee te maken kunnen krijgen bestaan in totaal uit acht afzonderlijke kenmerken: (1) weinig 

tot niet wandelen, (2) ongewenst gewichtsverlies, (3) slecht kunnen lopen, (4) slecht evenwicht 

kunnen bewaren, (5) slecht kunnen horen, (6) slecht kunnen zien, (7) weinig handkracht hebben en 

(8) lichamelijk moe zijn (Campen, 2011, p. 96). Daarnaast krijgt vrijwel iedere oudere te maken met 

achteruitgang van het cognitieve vermogen. De cognitieve beperkingen bestaan uit drie kenmerken: 

(1) het slechter worden van het geheugen, (2) afname van de snelheid in het denken en (3) het 

achteruitgaan van het vermogen om meerdere dingen tegelijk te doen (Campen, 2011, p. 107). Om 

te bepalen of de nieuwe media, die centraal staan bij de maatschappelijke participatie van ouderen, 

inspelen op deze beperkingen is het belangrijk om te kijken naar de usability van deze media. Nielsen 

heeft een aantal heuristieken opgesteld die ingaan op de gebruiksvriendelijkheid van user interfaces 

voor ouderen27. Hij onderscheid hier de volgende tien heuristieken (1993, pp. 115-148): (1) een 

simpel en natuurlijk dialoog, (2) een aangepaste spreektaal, (3) minimale geheugen belasting, (4) 

consistentie, (5) feedback, (6) duidelijke uitwegen, (7) afkortingen, (8) duidelijke foutboodschappen, 

(9) fouten tegengaan en (10) hulp en documentatie. In tabel 1 zijn de heuristieken met de 

bijbehorende uitleg weergegeven. 

 

Heuristiek Uitleg 

Een simpel en natuurlijk dialoog Hier is het belangrijk dat het systeem simpel in gebruik is, dus 

zonder onnodige toevoegingen. Presenteer de exacte informatie 

die de gebruiker nodig heeft, op de juiste tijd en de juiste plaats 

                                                 
26

 Met name ouderen met een leeftijd van vijfenzestig jaar en ouderen hebben een groot risico om kwetsbaar 

te worden. 

27
 Het gaat hier om ouderen van vijfenvijftig jaar en ouder. 
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zodat de navigatie minimaal is.  

Een aangepaste spreektaal De spreektaal moet aangepast zijn op de gebruiker en de 

informatie moet overeenkomen met het conceptuele model van 

de gebruiker 

Minimale geheugenbelasting Zorg dat de gebruiker zo min mogelijk zelf hoeft na te denken, 

maar laat hem nog wel een gevoel van controle houden. Dit kan 

bijvoorbeeld door zichtbare dialoogelementen toe te passen.  

Consistentie Zorg dat dezelfde informatie ook op dezelfde manier getoond 

wordt, dit kan door een standaard design te volgen. 

Feedback Geef de gebruiker feedback op zijn input. 

Duidelijke uitwegen Biedt een eenvoudige uitweg aan, de gebruiker is namelijk graag 

in controle. 

Afkortingen Maak gebruik van afkortingen of bepaalde iconen.  

Duidelijke foutboodschappen Zorg ervoor dat wanneer er een fout optreedt de gebruiker op 

de hoogte gesteld wordt van deze fout op een manier dat hij het 

ook begrijpt. 

Fouten tegengaan Zorg dat er zo min mogelijk fouten kunnen optreden. 

Hulp en documentatie Zorg dat er een handleiding beschikbaar is voor wanneer de 

gebruiker niet meer weet wat hij moet doen of ergens niet 

uitkomt.  

Tabel 1: heuristieken voor de gebruiksvriendelijkheid van interfaces (Nielsen: 115-48) 

 

De in tabel 1 weergegeven heuristieken zullen gehanteerd worden als uitgangspunt bij de analyse 

van de usability van user interfaces voor ouderen. Naast de hierboven genoemde heuristieken zijn er 

ook richtlijnen die inspelen op de usability van websites voor ouderen. Zo hebben U.S. National 

Institutes on Aging een aantal richtlijnen ontworpen die ingaan op de behoeften van oudere 

gebruikers28 (Lazer, 2005, p.162). In deze richtlijnen zijn zowel de hierboven genoemde heuristieken 

als speciale richtlijnen (die inspelen op de fysieke en cognitieve beperkingen) voor ouderen 

opgenomen. Deze richtlijnen bieden een goede handleiding bij het design van websites voor ouderen 

(Lazar, 2005, p. 162). De richtlijnen zijn weergegeven in tabel 2. 

 

 

 

 

                                                 
28

 Het gaat hier om ouderen van vijfenvijftig jaar en ouder. 
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Wat: Richtlijnen: 

Leesbare teksten - Gebruik een Sans Serif lettertype. Ga hierbij nieuwe, en onleesbare 

lettertypes uit de weg. 

- Gebruik grootte 12 of 14 voor de body tekst. 

- Gebruik medium of dikgedrukte lettertypes. 

- Gebruik dubbele spaties 

- Presenteer de body tekst in hoofdletters en kleine letters. Gebruik 

hoofdletters en schuingedrukte letters alleen in titels. En onderlijning 

alleen voor links gebruiken. 

- Gebruik links uitgelijnde teksten, ouderen kunnen dit eenvoudiger 

lezen. 

- Gebruik de kleuren geel, blauw en groen niet dicht bij elkaar. Deze 

kleuren en samenstelling van kleuren zijn voor ouderen moeilijk te 

onderscheiden. Zorg ervoor dat de tekst en afbeeldingen begrijpelijk 

zijn, zodat ze ook op een zwart-witte monitor getoond kunnen 

worden. 

- Gebruik een donker kleurtype voor afbeeldingen tegen een lichte 

achtergrond of een licht kleurtype afbeelding op een donker gekleurde 

achtergrond. Gebruik geen patronen in de achtergrond. 

Presentatie van informatie - Presenteer de informatie op een duidelijke en bekende manier om het 

aantal inferenties die gemaakt moeten worden te verminderen. 

- Gebruik positieve uitdrukkingen. 

- Actief taalgebruik. 

- Schrijf de tekst in een makkelijke taal. Biedt een online samenvatting 

met technische termen aan. 

- Organiseer de inhoud in een standaard format. Verdeel een lange 

tekst in kortere stukjes tekst. 

Opname van andere media - Gebruik alleen tekstrelevante beelden. 

- Gebruik korte segmenten om de download tijd op oude computers te 

verminderen. 

- Biedt tekstalternatieven, zoals een open-captioning of toegang tot een 

statische versie van de tekst voor alle animaties, video en audio 

fragmenten. 

Navigatie - De structuur van de website moet simpel en duidelijk zijn. Gebruik 

expliciete stap-voor-stap navigatie procedures wanneer dit mogelijk is, 

om er zo zeker van te zijn dat mensen begrijpen wat het volgende is 

dat komt. Ben voorzichtig met het labelen van links. 
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- Gebruik eenmalige muisklikken om toegang te krijgen tot informatie. 

- Gebruik een standaard paginadesign en dezelfde symbolen en iconen 

voor de gehele site. Gebruik dezelfde set navigatieknoppen op 

dezelfde plaats op iedere pagina om van de ene naar de andere pagina 

te komen. Label iedere pagina op dezelfde locatie van de titel van de 

website.  

- Neem een tekst op bij elk icoon dat op de website getoond wordt en 

gebruik grote knoppen die niet om een precieze muis beweging vragen 

voor de activatie. 

- Maak zo weinig mogelijk gebruik van pulldown menu’s. 

- Ga automatische scrollende teksten uit de weg. Als scrolling nodig is, 

gebruik dan specifieke scrolling-iconen op iedere pagina.  

- Neem knoppen op, zoals vorige pagina en volgende pagina om de 

lezer de mogelijkheid te bieden om iets terug te lezen of over te slaan. 

- Gebruik een sitemap om de structuur van de site weer te geven. 

- Gebruik iconen met tekst als hyperlinks 

- Zorg dat er een telefoonnummer beschikbaar is voor de gebruikers die 

een voorkeur hebben om met een persoon te praten over problemen 

of informatie over de site in te winnen. Zorg ook dat er een e-mail 

beschikbaar is voor vragen en commentaren. 

Tabel 2: richtlijnen voor het ontwerp van nieuwe media die gericht zijn op ouderen (Lazar, 2005, p. 162). 

 

In de volgende paragrafen zal er bij iedere participatievorm zowel een best practice als een worst 

practice van een nieuwe mediatoepassing behandeld worden. Hier zal er eerst kort worden ingegaan 

op de nieuwe mediatoepassing zelf, waarna de resultaten van de analyse uiteengezet zullen worden. 

De complete analyses zijn terug te vinden in de bijlagen (bijlage 1 tot en met 6). Wanneer er een user 

interface geanalyseerd wordt, dan zal de toepassing vanuit de door Nielsen opgestelde heuristieken 

beschreven worden (tabel 1) en wanneer het een internetpagina betreft, dan zal de digitale 

toepassing vanuit de opgestelde richtlijnen door de U.S. National Institutes on Aging beschreven 

worden (tabel 2).  

 

2.1 Usability onderwijs 

 

In paragraag 1.1 zijn er diverse nieuwe media-initiatieven toegepast op de participatie in het 

onderwijs aan bod gekomen. Omdat de deelname van ouderen in het onderwijs vaak via zelfstudies 

gaat, worden in deze paragraaf de ondersteunde technologieën bij het volgen van een zelfstudie 
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centraal gesteld. De website van HOVO/Seniorenacademie (best practice) en de website van 

Seniorweb (worst practice) zullen hier behandeld worden, omdat deze inspelen op de bevordering 

van het onderwijs voor ouderen. Er is voor deze websites gekozen omdat deze zich speciaal richten 

op het bijbrengen van kennis en vaardigheden bij ouderen en hier waarschijnlijk meer ouderen bij 

aangesloten zijn in verhouding tot de reguliere online zelfstudies. 

 

Best practice (HOVO/Website Seniorenacademie) 

HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen), ook wel Seniorenacademie, biedt academisch onderwijs aan 

voor mensen van vijftig jaar en ouder. HOVO biedt verschillende cursussen aan die op universiteiten 

en hogescholen door gerenommeerde (oud)hoogleraren en externe docenten worden gegeven. Men 

hoeft hiervoor geen speciale vooropleiding te hebben gevolgd. HOVO vindt plaats aan dertien 

instellingen met in totaal ongeveer dertig leslocaties in Nederland. Deze website is geanalyseerd op 

basis van de in tabel 2 opgestelde richtlijnen (een screenshot van HOVO is weergegeven in figuur 1).  

 

 
Fig. 1: Screenshot HOVO. 

 

Uit de analyse (zie bijlage 1) kwam naar voren dat er op de website van HOVO enigszins rekening is 

gehouden met de oudere gebruiker. Zo is de tekst goed leesbaar, de informatie is op een duidelijke 

manier gepresenteerd, er is goed rekening gehouden met ouderen met tragere computers en ook bij 

de navigatie is er rekening gehouden met de oudere gebruiker: de structuur van de website is simpel 

en duidelijk. Echter, de website laat hier en daar een steekje vallen. Zo is er bijvoorbeeld geen 

mogelijkheid om de tekst groter te maken, het taalgebruik is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen 

en ouderen zijn genoodzaakt lange lappen teksten te lezen. HOVO zou hier en daar dus nog het één 

en ander aan kunnen passen om de website optimaal op de oudere gebruiker af te stemmen. 
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Worst practice (Digitale routes Seniorweb) 

Een minder goed voorbeeld van een online cursusaanbieder in het onderwijs voor ouderen is de 

digitale route van Seniorweb. Bij een digitale route neemt Seniorweb mensen van vijftig jaar en 

ouder mee ‘op reis’ langs verschillende populaire computeronderwerpen. Ieder jaar staan er weer 

andere onderwerpen centraal. Iedere route is onderverdeeld in haltes, die duidelijke artikelen en 

instructiefilmpjes bevatten. Wanneer de cursist tussendoor behoefte heeft aan ontspanning dan 

hebben ze de mogelijkheid om online een spelletje te spelen. Dit onderdeel van de website van 

Seniorweb is geanalyseerd op basis van de in tabel 2 opgestelde richtlijnen (een screenshot van de 

digitale routepagina is weergegeven in figuur 2). 

 

 
Fig. 2: Screenshot Seniorweb (Digitale routes) 

 

Uit de analyse (zie bijlage 1) kan worden opgemaakt dat Seniorweb bij dit onderdeel van hun aanbod 

vrijwel geen rekening gehouden heeft met de oudere gebruiker. Zo zijn de kleuren niet afgestemd op 

de oudere gebruiker, de informatie is op een onbekende manier gepresenteerd, er is geen rekening 

gehouden met ouderen met een tragere computer en ook bij de navigatie is er niet optimaal 

ingespeeld op de oudere gebruiker. Echter, dit wil niet zeggen dat de website niet voldoet aan de 

opgestelde richtlijnen, zo is de tekst duidelijk leesbaar, is het taalgebruik eenvoudig en positief en 

wordt er goed gebruik gemaakt van symbolen en iconen. Ook al voldoet de website aan een aantal 

van de opgestelde richtlijnen, wil dit nog niet zeggen dat deze ook geschikt voor hen is. Vooral de 

navigatie en de manier waarop de informatie is gepresenteerd zouden problemen kunnen opleveren. 
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Hierdoor kunnen ouderen met beperkte mediumvaardigheden en een trage internetverbinding 

mogelijk geen digitale route29  volgen.  

 

2.2 Usability arbeid 

 

In paragraaf 1.2 zijn diverse nieuwe media-initiatieven om de participatie van ouderen in 

arbeidsproces te vergroten aan bod gekomen, zoals thuiswerken (E-werk/telewerken). Deze 

paragraaf zal verder ingaan op het thuiswerken, omdat uit onderzoek is gebleken dat thuiswerken 

vooral onder ouderen populair is (Verschuur, 2009, p. 16). De aandacht wordt hierbij gevestigd op de 

usability van nieuwe media die het thuiswerken ondersteunen, zoals online databases waar 

bestanden gemaakt, aangepast en gedeeld kunnen worden. De online databases van Dropbox (best 

practice) en Google docs (worst practice) zullen hier geanalyseerd worden. Er is voor deze databases 

gekozen, omdat over gesloten softwareprogramma’s geen informatie bekend is en deze in 

tegenstelling tot open source softwareprogramma’s een minder groot bereik hebben. 

 

Best practice (Dropbox) 

Dropbox is een online database die beschikbaar is voor Windows, Mac en Linux. Deze dienst maakt 

het mogelijk om via internet bestanden op te slaan en te synchroniseren met verschillende 

computers. Deze synchronisatie verloopt via de Dropbox-client die in verbinding staat met het 

internet. Verder kunnen gebruikers gratis gebruik maken van deze dienst, al is de opslagcapaciteit 

maar twee Gigabyte. Dropbox-gebruikers die wel betalen hebben een opslagcapaciteit van 50 of 100 

GB. Deze website is geanalyseerd op basis van de in tabel 2 opgestelde richtlijnen (een screenshot 

van Dropbox is weergegeven in figuur 3). 

 

                                                 
29

 Hier dient opgemert te worden dat Seniorweb naast digitale routes ook andere cursussen aanbiedt die 

mogelijk wel beter afgestemd zijn op de oudere gebruiker. 
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Fig. 3: Screenshot Dropbox 

 

Uit deze analyse (bijlage 2) kan worden opgemaakt dat er enigszins rekening gehouden is met de 

oudere gebruiker. Zo is de tekst van de website duidelijk en leesbaar, de informatie is op een 

bekende manier gepresenteerd, er is goed rekening gehouden met ouderen die een trage computer 

hebben en de structuur van de website is simpel en duidelijk wat de navigatie ten goede komt. 

Echter, Dropbox is nog niet op alle punten optimaal op de oudere gebruiker afgestemd. Zo is er geen 

optie om de tekst groter te maken, de taal op de website is Engels en ook de navigatie laat soms te 

wensen over: gebruikers moeten vaker klikken om bij de gewenste informatie te komen en ook is er 

(beperkt) gebruik gemaakt van pulldown menu’s. Dit wil niet zeggen dat deze website niet als een 

goed voorbeeld kan fungeren als ondersteunende database bij het E-werken/telewerken, maar 

Dropbox kan hier en daar nog wel wat onderdelen toegankelijker maken voor oudere gebruikers. 

 

Worst practice (Google Docs) 

Google Docs is een online database van Google waarmee opgemaakte documenten, spreadsheets en 

presentaties aangemaakt kunnen worden, die online opgeslagen worden. De dienst is vergelijkbaar 

met de software van Microsoft (Word, PowerPoint en Excel). Om van Google Docs gebruik te kunnen 

maken, is er een zogenaamd Google Account nodig. De aangemaakte documenten en spreadsheets 

worden online opgeslagen, en kunnen ook met andere Google Accountgebruikers worden gedeeld, 

en realtime online tegelijk worden bewerkt, waarbij men elkaars wijzingen direct op het scherm ziet 

verschijnen. Deze website is geanalyseerd op basis van de in tabel 2 opgestelde richtlijnen (een 

screenshot van Google Docs is weergegeven in figuur 4). 
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Fig. 4: Screenshot Google Docs 

 

Uit deze analyse (bijlage 2) kan worden opgemaakt dat er vrijwel geen rekening gehouden is met de 

oudere gebruiker. Zo is er geen optie om de tekst groter te maken, de informatie is vrij onduidelijk en 

op een onbekende manier gepresenteerd en ook op het gebied van navigatie laat Google Docs te 

wensen over: de structuur is onduidelijk, er bevinden zich automatisch scrollende teksten op de 

websites en er is geen contactinformatie beschikbaar. Toch zijn sommige richtlijnen wel terug te 

vinden in deze site. Zo is er goed rekening gehouden met ouderen met een trage 

computer/verbinding, de tekst is leesbaar, het bevat duidelijke instructies en over de hele website 

worden dezelfde iconen en symbolen gebruikt. Echter, dit wil nog niet zeggen dat deze site goed in 

het gebruik is. Vooral de navigatie en de manier waarop de informatie is gepresenteerd zouden 

problemen kunnen opleveren voor ouderen met beperkte mediumvaardigheden. Ondanks de vele 

mogelijkheden die Google Docs te bieden heeft, is het niet echt gebruiksvriendelijk voor ouderen. 

 

2.3 Usability sociaal 

 

In paragraaf 1.3 zijn diverse nieuwe media-initiatieven die de sociale participatie van ouderen 

kunnen vergroten aan de orde gekomen, zoals sociale netwerksites, online fora, datingwebsites 

etcetera. Deze paragraaf gaat in op de usability van nieuwe media die een bijdrage kunnen leveren 

aan het liefdesleven van ouderen, namelijk online datingwebsites. Er is hiervoor gekozen, omdat uit 

een rapport van het SCP is gebleken dat er steeds meer ouderen30 zich op dit soort sites begeven 

(Duimel, 2007, p. 94). Ze ervaren deze websites als erg positief en voelen zich hierdoor minder 

kwetsbaar. Daarnaast zien ze dit als een plek om nieuwe mensen te ontmoeten en een aantal van 

deze ouderen hebben elkaar ook daadwerkelijk (face-to-face) ontmoet. In deze analyse worden 

                                                 
30

 Het gaat hier om ouderen van vijfenvijftig jaar en ouder. 
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50plusmatch (best practice) en Datingsenioren (worst practice) centraal gesteld. Er is voor deze 

websites gekozen, omdat ze zich speciaal richten op de ouderen en hier waarschijnlijk ook de meeste 

ouderen zich op zullen inschrijven. De sociale netwerksites worden hier buiten beschouwing gelaten, 

omdat deze in mijn stageonderzoek al uitgebreid aan bod gekomen zijn. 

 

Best practice (50plusmatch) 

50plusmatch richt zich op mensen van vijftig jaar en ouder die op zoek zijn naar een serieuze relatie. 

50plusmatch laat ouderen sneller in contact komen met gelijkgestemden. Ouderen kunnen zich 

gratis inschrijven op de site. In zeven stappen kan een oudere een profiel samenstellen. Wanneer 

een oudere eenmaal lid is kunnen ze zelf actief zoeken naar kandidaten die bij hen passen. Deze 

website is geanalyseerd op basis van de in tabel 2 opgestelde richtlijnen (een screenshot van 

50plusmatch is weergegeven in figuur 5). 

 

 

Fig. 5: Screenshot 50plusmatch 

 

Op basis van de analyse (bijlage 3) kan er geconcludeerd worden dat 50plusmatch redelijk goed 

afgestemd is op de oudere gebruiker. Zo is de tekst goed leesbaar, de informatie is op een duidelijke 

en bekende manier gepresenteerd, er is rekening gehouden met ouderen met een trage 

computer/internetverbinding en ook de navigatie voldoet grotendeels aan de opgestelde richtlijnen: 

de structuur van de website is simpel en duidelijk. Echter, deze site biedt geen mogelijkheden om de 

tekst groter te maken. Met hier en daar wat aanpassingen zou deze website als een goed voorbeeld 

kunnen fungeren om online dating onder ouderen te bevorderen. 
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Worst practice (Datingsenioren) 

Datingsenioren.nl is een datingwebsite voor mensen van vijftig jaar en ouder die op zoek zijn naar 

een relatie, vriendschap of date. Ouderen kunnen zich gratis inschrijven op deze site en ontvangen 

een week gratis volledig lidmaatschap, daarna moet men betalen voor een volledig lidmaatschap. Op 

deze site kunnen ouderen profielen van andere leden bekijken, berichten sturen en ze kunnen zelf op 

zoek gaan naar potentiële kandidaten. Deze website is geanalyseerd op basis van de in tabel 2 

opgestelde richtlijnen (een screenshot van Datingsenioren is weergegeven in figuur 6). 

 

 

Fig. 6: Screenshot Datingsenioren 

 

Uit de analyse (bijlage 3) kwam naar voren dat Datingsenioren in het design vrijwel geen rekening 

heeft gehouden met de oudere gebruiker. Zo is er geen optie om de tekst groter te maken, de 

informatie is op een onduidelijke en onbekende manier gepresenteerd, er bevinden zich onrelevante 

afbeeldingen op de website en ook de navigatie is niet optimaal: de structuur van de website is vrij 

lastig en onduidelijk en er bevindt zich veel onrelevante informatie op deze website. Echter, de tekst 

is wel goed leesbaar en eenvoudig te begrijpen. Ook al zijn er wel een aantal van de opgestelde 

richtlijnen terug te vinden in deze website, het overgrote deel is niet op de oudere gebruiker 

afgestemd. Vooral met de navigatie en de manier waarop de informatie is gepresenteerd zouden 

problemen kunnen opleveren.  

  

2.4 Usability mobiliteit 

 

Zoals in paragraaf 1.4 is beschreven zijn er diverse nieuwe media-initiatieven om de mobiliteit van 

ouderen te vergroten, zowel in de privé als in de openbare ruimte. In deze paragraaf wordt er op 

beide vormen van mobiliteit ingegaan. Voor de openbare ruimte wordt de TomTom voor ouderen 
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(best practice) geanalyseerd en voor de privé ruimte wordt het systeem van Domotica (worst 

practice) geanalyseerd.  Er is hiervoor gekozen, omdat deze nieuwe mediatools de zelfredzaamheid 

van ouderen bevorderen, wat wil zeggen dat ze met deze middelen langer zelfstandig kunnen 

functioneren. Dit is belangrijk omdat de groep ouderen steeds groter wordt (van Engelen, 2009, p. 

152) en er steeds meer ouderen voorkeur geven aan het langer zelfstandig wonen (Kester, 2005, p. 

4). Daarnaast is er nu al een tekort aan ouderenwoningen, wat in de toekomst alleen nog maar 

groter zal worden (Kester, 2005, p. 4). 

 

Best practice (TomTom voor ouderen) 

De TomTom voor ouderen is een navigatiesysteem dat ontwikkeld is door studenten van de 

Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN)31. Het systeem werkt op de draadloze netwerkpunten die 

meestal in bejaardentehuizen of ziekenhuizen hangen. Hoe sterker het signaal, des te dichter is de 

gebruiker in de buurt van de zender. Wanneer het systeem van minimaal drie verschillende 

zendpunten een signaal ontvangt, kan het redelijk bepalen waar de bejaarde loopt. Op basis van de 

informatie en de kaart van het gebouw die op het computertje is ingeladen, kan het 

navigatiesysteem de bejaarde zeggen waar hij rechts of links moet afslaan. De afgelopen jaren zijn er 

door Novay (voorheen telematica instituut), in Enschede, kleine onderzoekjes uitgevoerd 

betreffende dit navigatiesysteem voor ouderen (Hettinga, De Boer, Goldenberg, & Moelaert, 2009, p. 

428). De bedoeling is dat (dementerende) ouderen in de toekomst met dit systeem zowel in de privé 

als openbare ruimte hun weg kunnen vinden. Dit systeem is geanalyseerd op basis van de in tabel 1 

opgestelde richtlijnen (in figuur 8 is een voorbeeld van de TomTom voor ouderen weergegeven). 

 

 

Fig. 8: TomTom voor ouderen 

                                                 
31

 Informatie geraadpleegd op 7 juli 2011. Bron: http://sync.nl/ouderen-krijgen-tomtom-voor-in-

bejaardentehuis 



 

 24 

Uit de analyse (bijlage 4) kan er geconcludeerd worden dat dit systeem vrij goed inspeelt op de 

usability voor ouderen. Zo is de bediening van het systeem vrij eenvoudig in het gebruik, de taal is 

aangepast op de oudere gebruiker (het is mogelijk om de navigatie in te laten spreken door de 

mantelverzorger van de oudere), de informatie wordt op een consistente manier naar buiten 

gebracht, de gebruiker ontvangt feedback bij het nemen van een verkeerde richting en ook op het 

gebied van hulp en documentatie doet het systeem goed dienst. Echter, op het gebied van 

geheugenbelasting en het tegengaan van fouten moet het systeem nog verbeterd worden. Zo 

kunnen ze vaak de landkaart op het beeldscherm niet plaatsen. Licht dementerende ouderen raken 

namelijk vaak hun topografische kennis kwijt waardoor ze plattegronden niet goed kunnen 

interpreteren. In plaats van een landkaart zou het beter zijn om hier landmarks (Hettinga, 2009, p. 

35) in te zetten. Dit wil zeggen dat foto’s van herkenbare punten, bijvoorbeeld een kerk of een 

kruispunt, worden weergegeven in plaats van een pijl of landkaart in het huidige systeem. Daarnaast 

vertoont het systeem gebreken wanneer er iemand met een mobiele telefoon zich in de buurt van 

het systeem bevindt. Er kan dus geconcludeerd worden dat dit systeem vrij goed inspeelt op de 

usability voor ouderen en mogelijk in de toekomst, met hier en daar een paar aanpassingen, dienst 

kan doen als wegwijzer voor (dementerende) ouderen.  

 

Worst practice (Domotica) 

Domotica is een verzamelnaam voor een combinatie van diensten, apparaten en 

informatietechnologie op het gebied van veiligheid, comfort en zorg. Domotica zou een bijdrage 

kunnen leveren aan het op duurzame wijze langer zelfstandig blijven wonen van mensen van 

vijfenvijftig jaar en ouder. Dit systeem is geanalyseerd op basis van de in tabel 1 opgestelde 

richtlijnen (in figuur 7 zijn enkele Domotica-producten weergegeven). 

 

 

Fig. 7: Domotica-producten 
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De analyse (bijlage 4) laat zien dat Domotica hier en daar op het gebied van gebruiksvriendelijkheid 

nog te wensen overlaat. Zo is de apparatuur vrij complex in het gebruik, het systeem is niet altijd 

aangepast op de wensen en behoeften van de oudere gebruiker, de informatie wordt niet op een 

consistente manier naar buiten gebracht, er wordt niet altijd even efficiënt feedback gegeven en het 

systeem is erg storinggevoelig waardoor er regelmatig fouten in het systeem voorkomen. Op het 

gebied van afkortingen, geheugenbelasting en hulp en documentatie speelt het systeem wel goed in 

op de mogelijke beperkingen van ouderen. De reden dat dit systeem niet goed op de oudere 

gebruiker aangepast is heeft te maken met het feit dat het systeem oorspronkelijk niet voor ouderen 

ontwikkeld is, maar voor mensen in het hoogste woonsegment. Dit wil niet zeggen dat dit systeem 

geen potentie heeft. Wanneer er in de toekomst beter gekeken wordt naar de wensen en behoeften 

van ouderen en Domotica hierop wordt aangepast, heeft het wel degelijk potentie om de mobiliteit 

van ouderen in de privé ruimte te vergroten. 

 

2.5 Usability publieke ruimte 

 

In paragraaf 1.5 zijn er diverse nieuwe media-initiatieven beschreven die de deelname aan de 

publieke ruimte van ouderen te vergroten. In deze paragraaf zullen twee mogelijkheden van 

internetbankieren geanalyseerd worden, omdat het op dit moment niet mogelijk is om op een 

andere manier je geldzaken te regelen en de digipass voor veel gebruikersproblemen kan zorgen bij 

ouderen (Steyaert, 2007, p. 35). De digipass 300 Comfort van de SNS bank (best practice) en de 

E.dentifier 2 van de ABN Amro (worst practice) zullen hier geanalyseerd worden. Er is voor deze 

voorbeelden gekozen, omdat deze digipassen speciaal ontwikkeld zijn voor ouderen en dus in zouden 

moeten spelen op mogelijke fysieke en cognitieve beperkingen waar ouderen mee te maken kunnen 

krijgen.  

 

Best practice (Digipass 300 Comfort SNS bank) 

Deze gebruikersinterface biedt een leidraad voor slechtziende gebruikers en ongeëvenaarde veilige 

toegankelijkheid van telefonisch bankieren, internetbankieren en e-commerce-diensten. Naast een 

ingebouwde luidspreker en hoofdtelefoon heeft deze interface ook grotere knoppen dan de 

gebruikelijke interface. Op deze manier kunnen blinde of slechtziende ouderen veilig telefonisch 

bankieren, internetbankieren. Dit systeem is geanalyseerd op basis van de in tabel 1 opgestelde 

richtlijnen (in figuur 8 is een voorbeeld van de Digipass 300 comfort weergegeven). 
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Fig. 8: Digipass 300 Comfort SNS bank voor slechtzienden 

 

Uit de analyse (bijlage 5) kan opgemaakt worden dat dit systeem goed inspeelt op de opgestelde 

richtlijnen voor de gebruiksvriendelijk van user interfaces en als een goed voorbeeld fungeert voor 

vergelijkbare apparaten. Zo bevat dit systeem een simpel en natuurlijk dialoog, het systeem is 

aangepast op de mogelijke beperkingen van ouderen (het bevat extra grote knoppen en een 

luisterfunctie), de geheugenbelasting is minimaal, de informatie wordt op een consistente manier 

naar buiten gebracht, de gebruiker krijgt duidelijke feedback en ook op het gebied van hulp en 

documentatie voldoet het systeem aan de opgestelde richten.  

 

Worst practice (E.dentifier 2 ABN amro) 

De E.denitifier 2 is een zelfde soort systeem als de digipass 300 Comfort van de SNS Bank: ook deze 

interface is speciaal ontwikkeld voor slechtzienden. Alleen dient men voor het gebruik van dit 

systeem eerst software te downloaden en kan er middels een usb-verbinding met het systeem 

gewerkt worden. Daarnaast is het met deze interface niet mogelijk om gebruikershandelingen te 

vertalen naar auditieve informatie. Dit systeem is geanalyseerd op basis van de in tabel 1 opgestelde 

richtlijnen (in figuur 10 is een voorbeeld van de Digipass 300 comfort weergegeven). 

 

 

Fig. 9: Edentifier2 ABN Amro bank voor slechtzienden 
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De analyse (bijlage 5) laat zien dat dit systeem in mindere mate voldoet aan de opgestelde usability 

richtlijnen. Zo is het systeem eenvoudig in het gebruik, is enigszins aangepast aan de beperkingen 

van de oudere gebruiker, de informatie wordt op een consistente manier naar buiten gebracht, de 

gebruiker krijgt in bepaalde mate feedback op zijn acties en ook op het gebied van hulp en 

documentatie voldoet het systeem aan de opgestelde richtlijnen. Ondanks dat het systeem op de 

oudere gebruiker is gericht, kunnen blinden en slechtzienden ouderen wellicht moeite hebben bij het 

gebruik van dit systeem. Door bijvoorbeeld auditieve informatie, zoals bij de digipass 300 Comfort, 

beschikbaar te maken zou het systeem wellicht eenvoudiger in het gebruik zijn. 

 

2.6 Usability cultureel 

 

Zoals in paragraaf 1.6  is beschreven zijn er diverse nieuwe media-initiatieven om de culturele 

participatie van ouderen te vergroten, zoals online krantenarchieven. Er is voor online 

krantenarchieven gekozen, omdat uit gegevens van het CBS32 naar voren komt dat veel ouderen van 

het internet gebruik maken voor het lezen van nieuws en actualiteiten (53 procent) en daarnaast is 

de krant ook offline een veelgebruikt medium onder ouderen, slechts 7 procent van de ouderen leest 

geen krant (Nationaal Leesonderzoek 50+, 2008, p. 1). In deze paragraaf zullen twee 

krantenarchieven worden behandeld: De Volkskrant (best practice) en de Telegraaf (worst practice). 

Er is voor krantenarchieven gekozen, omdat ouderen hier veel tijd aan besteden en steeds meer 

kranten overgaan op de publicatie van digitale artikelen. De dagbladen van de Telegraaf en de 

Volkskrant zullen hier worden geanalyseerd, omdat uit onderzoek is gebleken dat ouderen deze 

kranten het meest lezen (Nationaal Leesonderzoek 50+, 2008, p. 2).  

 

Best practice (De Volkskrant) 

Het archief van de Volkskrant biedt lezers de mogelijkheid om online oude artikelen terug te lezen. 

Het gaat hier om artikelen die dagelijks gepubliceerd worden op de website en dus niet verschijnen 

in de krant zelf. Wanneer een lezer recente nieuwsberichten terug wil lezen dan kan dat door 

simpelweg op een datum te klikken in de kalender. Deze website is geanalyseerd op basis van de in 

tabel 2 opgestelde richtlijnen (een screenshot van het digitale archief van de Volkskrant is 

weergegeven in figuur 9). 

 

                                                 
32

 Deze onderzoeksgegevens zijn afkomstig van het CBS, geraadpleegd op 15 februari 2011: 

http://statline.cbs.nl/statweb/. 
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Fig. 9: Screenshot krantenarchief Volkskrant 

 

Uit de analyse (bijlage 6) kan worden opgemaakt dat er enigszins rekening gehouden is met de 

oudere gebruiker. Zo is de tekst goed leesbaar, de informatie is op een duidelijke en bekende manier 

gepresenteerd, ouderen met een trage computer/internetverbinding kunnen van deze website 

gebruik maken en ook de navigatie is simpel en duidelijk. Toch is de website nog niet optimaal op de 

oudere gebruiker afgestemd. Zo is er geen knop om de tekst groter te maken en is er geen gebruik 

gemaakt van iconen. Al met al kan er geconcludeerd worden dat deze website met enige aanpassing 

als een goed voorbeeld kan fungeren voor digitale nieuwsverspreiding middels een archief. 

 

Worst practice (De telegraaf) 

Het archief van de Telegraaf biedt net als de Volkskrant de lezers de mogelijkheid om online recente 

artikelen terug te lezen. Ook hier kan de lezer een nieuwsbericht teruglezen door op een datum te 

klikken. Deze website is geanalyseerd op basis van de in tabel 2 opgestelde richtlijnen (een 

screenshot van het digitale archief van de Telegraaf is weergegeven in figuur 10). 
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Fig. 10: Screenshot digitaal krantenarchief telegraaf 

 

Uit de analyse (bijlage 6) kan worden opgemaakt dat er vrijwel geen rekening gehouden is met de 

oudere gebruiker. Zo is er geen optie om de tekst groter te maken, de website is erg onoverzichtelijk, 

er zijn te veel afbeeldingen gebruikt en ook op het gebied van navigatie laat deze website te wensen 

over: er bevinden zich te veel links in de tekst en men moet vaker klikken om bij de gewenste tekst te 

komen. Echter, de tekst is wel goed leesbaar en de website bevat een duidelijke en eenvoudig te 

begrijpen structuur. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit niet echt een geschikte website voor 

ouderen is. Vooral de navigatie en de manier waarop de informatie is gepresenteerd zouden 

problemen kunnen opleveren.  

 

 

3. Discussie 

 

In de voorgaande hoofdstukken is er een beeld geschetst van de rol die nieuwe media speelt bij de 

maatschappelijke participatie van ouderen. Als eerste werd er onderzocht in hoeverre nieuwe media 

de participatie van ouderen kan vergroten op zes gebieden: (1) onderwijs, (2) arbeid, (3) sociaal, (4) 

mobiliteit, (5) publieke ruimte, (6) cultureel. Vervolgens werd er een analyse gemaakt van een aantal 

nieuwe mediaproducten die bij de participatie van ouderen centraal staan en in hoeverre deze 

inspelen op de fysieke en cognitieve beperkingen waar veel ouderen mee te kampen hebben. In dit 

hoofdstuk zullen de meest opvallende resultaten van deze analyse ter discussie gesteld worden, 

waarna er ingegaan wordt op mogelijke aanbevelingen voor de nieuwe media-industrie en de 

overheid. 
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3.1 Beperkt gebruik van de nieuwe media mogelijkheden 

 

Een eerste opvallend punt is dat er nog maar weinig nieuwe mediaproducten beschikbaar zijn die 

specifiek op ouderen gericht zijn, in het bijzonder op het gebied van onderwijs-, arbeids- en culturele 

participatie. Dit komt mede doordat ouderen binnen het nieuwe mediadomein vaak ontweken 

worden of als een verloren markt worden beschouwd, er wordt gewoonweg minder voor hen 

ontwikkeld in verhouding tot andere leeftijdsgroepen. Dit heeft grotendeels te maken met hun 

digitale achterstand; het nieuwe mediagebruik van ouderen licht lager ten opzichte van andere 

leeftijdsgroepen (van Ingen, de Haan, & Duimel, 2007, p. 32). Maar in hoeverre is het van belang dat 

er speciaal voor ouderen nieuwe media ontwikkeld worden? Kunnen nieuwe media de 

maatschappelijke participatie van ouderen bevorderen of zelfs vergroten? Of kunnen ze beter buiten 

beschouwing gelaten worden bij de participatiebevordering van ouderen? Binnen dit vraagstuk 

bestaan twee benaderingen: (1) ouderen kunnen verleid worden tot het gebruik van nieuwe media 

die hun participatie kan bevorderen of zelfs vergroten en (2) traditionele vormen van media en 

dienstverlening kunnen beschermd worden, zodat ouderen kunnen blijven participeren in de 

maatschappij zonder daarop achteruit te gaan.  

 

De eerste benadering, waar nieuwe media gezien wordt als hulpmiddel ter bevordering en het 

verbeteren van de maatschappelijke participatie van ouderen, wordt veelal gehanteerd door 

instanties en onderzoekers in de nieuwe mediasector. Zo heeft Seniorweb, in samenwerking met 

plaatselijke afdelingen van De Zonnebloem en het Rode Kruis, een internet-aan-huis-project Esc@pe 

gerealiseerd, waarbij nieuwe media werd ingezet om de eenzaamheid van ouderen tegen te gaan 

(Fokkema & Steyaert, 2005, p. 23). De eenzaamheidsreducerende werking van Esc@pe is bevestigd 

door de uitkomsten van het project. Uit de evaluatieformulieren van de deelnemers bleek dat 

Esc@pe hun verwachtingen overtroffen heeft. De deelnemers konden veel meer plus- dan 

minpunten van het project noemen en de eenzaamheid gevoelens waren aanzienlijk afgenomen, dit 

werd ook beaamd door hun omgeving. Dit impliceert dat nieuwe media wel degelijk een bijdrage kan 

leveren aan het tegengaan van eenzaamheid en dus de sociale participatie van ouderen kunnen 

bevorderen of zelfs verbeteren. Een ander onderzoek (Hettinga, et al., 2010, p. 19) wijst uit dat 

vooral e-communities op het internet de sociale participatie van ouderen bevorderen. Zo zouden 

ouderen elkaar via e-communities virtueel kunnen vinden en delen ze hier ook informatie en 

ervaringen met elkaar uit. Ze hebben niet alleen virtueel contact, maar vinden elkaar ook, via e-

communities, in real-life door mee te doen aan activiteiten die bemiddeld zijn door de e-community. 

Dit impliceert dat e-communities een bijdrage kunnen leveren aan het sociale leven van ouderen, ze 

kunnen hier nieuwe contacten opdoen die ze wellicht zonder nieuwe media niet tegen gekomen 
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waren, wat hun eenzaamheid ten goede komt.  Daarnaast heeft het SCP een rapport uitgebracht 

(surfende senioren) dat ingaat op nieuwe mediamogelijkheden die de kwaliteit van het leven van 

ouderen kunnen verbeteren (Klumper, de Haan, & Steyaert, 2007, p. 6). Volgens het rapport kunnen 

veel ouderen baat hebben bij nieuwe mediatoepassingen in bijvoorbeeld de dienstverlening en 

zouden nieuwe media kunnen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken die door vergrijzing 

ontstaan (Klumper, et al., 2007, p. 2). Zo gaat één van de auteurs (van der Leeuw) in op de bijdrage 

die nieuwe media kan leveren aan het langer zelfstandig wonen van ouderen en hanteert hierbij het 

Domotica-project als voorbeeld (van der Leeuw, 2007, p. 106). Volgens van der Leeuw kan de 

domotica-technologie, mits het hier en daar aangepast wordt, bijdragen aan het langer zelfstandig 

wonen van ouderen, wat ertoe leidt dat ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren. Dit 

bevordert hun mobiliteit en komt dus de participatie van ouderen ten goede. Naast domotica is 

zorgrobotica33 ook een goed voorbeeld waar technologie de zelfredzaamheid van ouderen kan 

vergroten (de Witte, 2009, p. 1). Echter, op dit moment komen de projecten van zorgrobotica nog 

moeilijk van de grond. Met meer kennis en onderzoek betreffende de toepassingen van robotica in 

de zorg, zullen ouderen in de toekomst geen hulpverlening meer nodig hebben bij het dagelijks 

functioneren. Nieuwe media dienen niet alleen ter ondersteuning van de mobiliteit van ouderen in 

de privé ruimte. Volgens Hettinga kunnen nieuwe media ook een bijdrage leveren aan het 

bevorderen van de mobiliteit in de openbare ruimte (zie voorbeeld TomTom voor ouderen) 

(Hettinga, 2009, p. 34). Navigatieondersteuning zou het voor dementerende ouderen mogelijk 

maken om een stukje te wandelen, wat de cognitieve functies ten goede zou komen. Ook dit systeem 

moet hier en daar nog aangepast worden, zodat ouderen er optimaal gebruik van kunnen maken en 

het hun mobiliteit in de openbare ruimte kan bevorderen of zelfs verbeteren. 

 

De tweede benadering gaat meer in op het handhaven van de bestaande dienstverlening en oude 

media om zo de participatie van ouderen te bevorderen. Deze benadering wordt vooral gehanteerd 

door instanties en onderzoekers in de zorgsector, maar er zijn ook een aantal onderzoekers binnen 

het nieuwe mediadomein die achter dit standpunt staan. Aanhangers van dit standpunt gaan niet zo 

zeer in op de vele mogelijkheden die nieuwe media te bieden hebben, maar kijken meer naar de 

voorkeuren en vaardigheden van ouderen. Willen en kunnen ouderen wel met dergelijke nieuwe 

complexe media omgaan? Zo is onder andere Steyaert van mening dat er over het algemeen alleen 

maar gekeken wordt naar de mogelijkheden van nieuwe media, hier zou namelijk meer voordeel uit 
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 Zorgrobotica is een term die wordt gebruikt wanneer er gesproken wordt over de toepassing van robotten in 

de zorg, zoals de iCat (interface robot), Mealtime Partner (eetrobot) en MOVEMENT 

(mobiliteitsondersteunende robot) etcetera. 



 

 32 

gehaald kunnen worden. Oudere mediavormen moeten dan ook plaatsmaken voor nieuwere, 

efficiëntere en/of effectievere media, wat interventies ter bevordering van het nieuwe mediagebruik 

van ouderen noodzakelijk maakt (Steyaert, 2007, p. 37). Volgens Steyaert hebben ouderen vaak meer 

voorkeur voor oude media, maar worden ze, door de steeds grotere rol van nieuwe media, steeds 

meer bemoeilijkt bij het gebruik van oude media. Steyaert vindt dat de maatschappij zich te sterk op 

de nieuwe media richt. Hij pleit dan ook dat er meer aandacht besteed moet worden voor het 

handhaven van oude media. Ook Bauer vindt dat de handhaving van oude media meer onder de 

aandacht moet komen (Bauer, 1995, p. 1). Volgens Bauer krijgt beleid op oude technologie 

nauwelijks aandacht en wordt het ten onrechte al te snel omschreven als een rem op vooruitgang, 

als oppositie tegen innovatie. Ook vanuit de zorgsector wordt de aandacht meer gevestigd op 

handhaven van bestaande dienstverleningen. Zo zou de kwetsbaarheid van ouderen niet per se 

verholpen hoeven te worden door nieuwe media, een beter zorgbeleid met integrale zorg voor 

kwetsbare ouderen, en samen met alle betrokkenen in Nederland streven naar een richtinggevend 

perspectief op de toekomstige zorg en ondersteuning voor ouderen, zou de oplossing zijn om 

kwetsbaarheid bij ouderen tegen te gaan (Boekholdt & Coolen, 2010, p. 1). Ook het verbeteren van 

de interventies die zorginstellingen vaak hanteren zou een oplossing kunnen zijn om de 

kwetsbaarheid van ouderen tegen te gaan (Barelds, Lissenberg, & Luijkx, 2010, p. 5). Het tijdig 

uitvoeren van interventies zouden het ontstaan van eenzaamheidgevoelens kunnen voorkomen, wat 

de sociale participatie ten goede komt.  

 

Binnen deze discussie zijn een aantal interessante punten te vinden. Zo is het wel degelijk belangrijk 

om te kijken naar de voorkeuren en vaardigheden van ouderen; willen ze en kunnen ze wel met 

dergelijke technologieën omgaan? Daarnaast mag ook zeker niet worden ontgaan dat nieuwe media 

een steeds grotere rol spelen in deze maatschappij en dat oude media hoe dan ook steeds meer 

vervangen worden door nieuwe media. Verder kunnen er uit nieuwe media vaak meer voordelen 

gehaald worden ten opzichte van de oudere media. En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat 

nieuwe media mogelijkheden te bieden hebben die de maatschappelijke participatie van ouderen 

kunnen vergroten. Het is alleen jammer dat de media die op dit moment beschikbaar is voor ouderen 

vaak niet aan de usability-richtlijnen voldoen, waardoor ouderen hier geen optimaal gebruik van 

kunnen maken. Ik ben dan ook van mening dat er wel degelijk meer onderzoek moet komen naar de 

mogelijkheden die nieuwe media te bieden hebben bij het bevorderen of het vergroten van de 

maatschappelijke participatie van ouderen. Hierbij is het belangrijk dat deze media inspelen op de 

voorkeuren en behoeften van ouderen. Dus de nieuwe media afstemmen op de oudere gebruiker. 

Door mogelijke belemmeringen, die ouderen nu nog vaak ondervinden bij het gebruik van nieuwe 

media, uit de weg te gaan, wordt het voor ouderen wellicht eenvoudiger om deze media ook 
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daadwerkelijk te gebruiken. Hierbij is het belangrijk dat de voordelen van het gebruik van nieuwe 

media voor ouderen expliciet en duidelijk zichtbaar worden gemaakt (het gebruiksgemak en op 

welke manier het hun maatschappelijke participatie kan bevorderen of vergroten), zodat deze niet 

als expliciet afwezig waargenomen worden en ze dus eerder bereid zijn om het ook daadwerkelijk te 

gebruiken (Melenhorst, 2002, p. 107).  

 

3.2 Nieuwe mediaproducten zijn niet afgestemd op de oudere gebruiker 

 

Een tweede opvallend punt is dat de nieuwe mediaproducten die voor ouderen beschikbaar zijn in 

eerste instantie niet voor de oudere gebruiker ontwikkeld zijn wat de gebruiksvriendelijkheid niet ten 

goede komt (Domotica, TomTom voor ouderen, digipass etcetera). Daarnaast zijn veel bestaande 

media niet afgestemd op de voorkeuren en mogelijke beperkingen van ouderen (veel websites 

hebben geen optie om de tekst groter te maken en de navigatie is vaak te complex). Dit heeft te 

maken met het feit dat nog steeds te veel apparatuur gemaakt wordt vanuit het gezichtspunt van de 

ontwerpers; vaak jonge, hoogopgeleide mannen (Klumper, et al., 2007, p. 10). Hierdoor is het voor 

ouderen vaak moeilijk om met dergelijke media om te gaan; ze hebben vaak niet de motoriek die 

nodig is om bepaalde knoppen te bedienen, knoppen met meerdere functies kunnen voor 

problemen zorgen en kleine letters op het scherm leveren voor slechtziende ouderen de nodige 

problemen op. Maar kan het gebrek aan vaardigheden volledig verklaard worden vanuit het gebrek 

aan gebruiksvriendelijkheid voor ouderen? Of maken ouderen gewoon te weinig gebruik van de 

nieuwe media waardoor ze de digitale vaardigheden missen? Binnen dit onderzoeksgebied zijn 

verschillende standpunten te vinden: (1) er zijn onderzoekers die pleiten voor het bijbrengen van 

digitale vaardigheden van ouderen, (2) er zijn onderzoekers die beweren dat de mogelijke voordelen 

die nieuwe media kunnen hebben meer zichtbaar gemaakt moeten worden en (3) ten slotte zijn er 

onderzoekers die pleiten voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van nieuwe media. 

 

Allereerst is er literatuur waarin de beperkte digitale vaardigheden van ouderen verklaard worden 

vanuit het feit dat ouderen te weinig gebruik maken van nieuwe media. Er zou meer aandacht 

moeten komen voor het bijbrengen van digitale vaardigheden bij ouderen (mediawijsheid). Zo heeft 

Klumper een onderzoek uitgevoerd naar ouderen in woonzorgcentra en het kennismaken met 

internet (Klumper, 2000, p. 38). Hij doet hier onder andere aanbevelingen voor een beter beleid 

betreffende cursussen die zich richten op het bijbrengen van digitale vaardigheden van ouderen. Op 
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deze manier zou de ‘digitale kloof34’ gedicht kunnen worden. Daarnaast hebben van Deursen en van 

Dijk een trendrapportage opgesteld waarin ze verschillende fasen die iemand moet doorlopen om 

volledig toegang tot computers en het internet te verkrijgen (motivatie, fysieke toegang, 

vaardigheden en soorten van gebruik) hebben bestudeerd (van Deursen & van Dijk, 2010, p. 6). Uit 

hun onderzoek kwam naar voren dat er een negatief verband bestaat tussen ouderen en 

mediumvaardigheden en dat mediumvaardigheden noodzakelijk zijn voor inhoudelijke vaardigheden. 

Verder kwam er uit dit onderzoek naar voren dat ervaring een positief effect heeft op de 

mediumvaardigheden; hoe meer ervaring, hoe beter de mediumvaardigheden. Dit impliceert dat 

wanneer ouderen meer tijd aan nieuwe media besteden ze wellicht ook betere 

mediumvaardigheden ontwikkelen. Dus het stimuleren van het bijbrengen van digitale vaardigheden 

heeft wel degelijk een positief effect op het digitaal vaardiger maken van ouderen. Ook vanuit de 

overheid wordt het bijbrengen van digitale vaardigheden bij ouderen gestimuleerd. Zo is er een 

Europees actieplan (European Information Society 2010) dat door ‘e-inclusion’ wil voorkomen dat 

mensen uitgesloten raken van de voordelen van de informatiemaatschappij (Duimel, 2007, p. 107). 

Ook Nederland hanteert dit beleid. Digitale achterstandsgroepen, waaronder ook ouderen, moeten 

bij de kennismaatschappij betrokken worden en nieuwe media dient hierbij als inzet voor de 

bestrijding van sociale uitsluiting. Door het internetgebruik en vaardigheden te stimuleren, moet het 

risico op uitsluiting verkleind worden. Een voorbeeld hiervan is Seniorweb, een organisatie die zich 

inzet voor het bijbrengen van digitale vaardigheden onder ouderen. Daarnaast is er ook vanuit de 

Raad voor Cultuur aandacht voor het stimuleren van de digitale vaardigheden onder ouderen, 

middels het programma mediawijsheid. Binnen hun advies35 (2005) benadrukken ze de 

belangrijkheid van mediawijze burgers. Het is zaak dat mensen de kennis, vaardigheden en 

mentaliteit hebben om zich gemakkelijk en betekenisvol in een omgeving te kunnen bewegen waarin 

nieuwe media een steeds groter onderdeel van uitmaakt. Zij leggen de verantwoordelijkheid bij de 

overheid. Met name achterstandsgroepen op het gebied van nieuwe media, waaronder ouderen, 

krijgen het steeds moeilijker om te participeren in de maatschappij. Niet zo zeer omdat ze geen bezit 

of toegang hebben, maar wel omdat ze er slechts zeer beperkt gebruik van maken: eenzijdig, passief 

                                                 
34

 Met de digitale kloof wordt het verschil bedoeld tussen diegenen die kunnen profiteren van digitale 

technologie en zij die dit niet kunnen. De term is zowel van toepassing op maatschappelijk vlak tussen 

individuen, als op wereldschaal tussen technologisch meer en minder ontwikkelde landen. In dit onderzoek ligt 

de nadruk op de jongeren en ouderen. 

35
 Advies mediawijsheid ’05. Informatie geraadpleegd 18 juli 2011. Bron: 

http://www.mediawijsheidinperspectief.nl/advies_inleiding.php.  
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en weinig reflectief. De overheid moet met name voor deze achterstandsgroepen programma’s 

ontwikkelen voor het digitaal vaardiger maken van deze burgers.  

 

Een tweede groep onderzoekers gelooft niet zo zeer dat het gebrek aan digitale vaardigheden ervoor 

zorgt dat ouderen achterliggen in het gebruik van digitale media. Echter, deze groep gelooft meer in 

het gebrek aan motivatie van ouderen, wat ervoor zorgt dat ze achterliggen in het gebruik van 

nieuwe media. Deze onderzoeken richten zich dan ook meer op de motivaties van ouderen om 

nieuwe media wel dan niet te gebruiken. Zo heeft Melenhorst een onderzoek gedaan naar de rol van 

baten bij het gebruiken van nieuwe media (Melenhorst, 2002, pp. 106-107). Een opvallend punt 

binnen dit onderzoek was dat redenen van ouderen om nieuwe media niet te gebruiken vaak 

teruggevoerd werden op de afwezigheid van mogelijke baten, wat wil zeggen dat ze geen voordelen 

zien in het gebruik van nieuwe media. Naast de waarde van het object speelt voor ouderen ook de 

verkrijgbaarheid of haalbaarheid van het product een belangrijke rol. Als het te lang duurt voor ze 

het positieve ervaren, wordt het al snel minder interessant. Volgens Melenhorst is het dus van 

belang om de relevante voordelen vanuit het perspectief van de oudere gebruiker zichtbaar te 

maken, zodat ze niet als expliciet afwezig waargenomen kunnen worden. Daarnaast moeten 

mogelijke kosten, als het leren bedienen van een apparaat, behalve overkomelijk ook transparant 

zijn voor de oudere gebruiker, vooral wanneer deze onervaren is. Ook Steyaert, Eggermont en 

Vandebosch pleiten voor het stimuleren van de positieve effecten van digitale media. Het zou het 

leven van ouderen eenvoudiger kunnen maken. Ze baseren deze uitspraak op basis van hun 

onderzoek waarin ze een kwalitatief onderzoek (semigestructureerde interviews), naar de wensen en 

behoeften van ouderen op het gebied van nieuwe media, hebben uitgevoerd. Hieruit kwam naar 

voren dat het nieuwe mediagebruik van ouderen bepaald wordt door mogelijke voordelen die ze uit 

het gebruik kunnen halen. Dit wordt ondersteund door een onderzoek naar de usability van games 

(IJsselsteijn, Nap, de Kort, & Poels, 2007, pp. 17-22). In dit onderzoek wordt de aandacht niet alleen 

op usability-problemen gevestigd, maar wordt deze meer gevestigd op de motivaties van ouderen 

om aan een game deel te nemen. Zij zien de motivatie van ouderen als belangrijker punt dan het 

kijken naar bepaalde regels en pleiten ook voor meer onderzoek op het gebied van de ontvangen 

voordelen van ouderen bij het gebruiken van digitale media.  

 

Ten slotte is er nog een benadering die ingaat op de usability van huidige media, een positie die 

steeds meer voorkeur krijgt vanuit het onderzoeksgebied binnen het nieuwe mediadomein. Zo is er 

volgens Steyaert niet genoeg aandacht voor de toegankelijkheid van nieuwe media op lokaal gebied; 

regels om websites gebruiksvriendelijk te maken kan de overheid maar in beperkte mate sturen, 

particuliere instanties mogen zelf bepalen of ze bijvoorbeeld hun website wel of niet op een oudere 
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gebruiker afstemmen (Steyaert, 2007, p. 42). Zo zijn er wel enkele initiatieven die zich richten op 

gebruiksvriendelijke media voor ouderen, zoals it’s never too late
36, maar echt populair zijn ze niet. 

Ook Nielsen pleit voor een gebruiksvriendelijker aanbod van nieuwe media voor ouderen (J. Nielsen, 

2002, p. 1). Op basis van zijn onderzoek, waar hij ouderen heeft geobserveerd bij het gebruiken van 

websites, heeft hij een aantal regels opgesteld voor het gebruiksvriendelijker maken van websites. 

Volgens Nielsen ondervinden ouderen nog te veel problemen bij het huidige aanbod en is er 

behoefte aan meer gebruiksvriendelijke websites. Een andere ontwikkeling die vraagt om 

gebruiksvriendelijke nieuwe media is dat technologie steeds complexer wordt, wat het voor ouderen 

met hun beperkingen en gebrekkige kennis van de technologie steeds moeilijker maakt om met 

dergelijke technologie om te kunnen gaan (Docampo Rama, 2001, p. 119). Dus wanneer ze in 

aanraking komen met een dergelijke complexe technologie, lopen ze tegen gebruikersproblemen 

aan. Omdat beslissingen vaak gemaakt worden bij het eerste gebruik van een bepaald product, in dit 

geval nieuwe media, is het dermate van belang om het generatiespecifieke referentiekader van de 

consument of gebruiker in acht te nemen bij de ontwikkeling van het bedieningspaneel (Docampo 

Rama, 2001, p. 122). Ook Duimel en Notenboom geven aan dat ouderen, digibeten, het gebruik van 

nieuwe media als complex ervaren, waardoor ze meer fouten maken en vastlopen (Duimel & 

Notenboom, 2010, p. 78). Uit hun rapport is dan ook naar voren gekomen dat ouderen behoefte 

hebben aan gebruiksvriendelijke nieuwe media, dit kan al door het zo simpel mogelijk te houden 

door het op iets te laten te laten lijken wat ze al kennen. Een andere manier om nieuwe media 

gebruiksvriendelijker te maken is door ouderen de websites zelf te laten testen. Nu worden websites 

nog t vaak gemaakt op basis van het gebruikersprofiel van de ontwerper.  

 

Binnen deze discussie zijn er een aantal interessante punten te vinden. Zo is het wel degelijk 

belangrijk om te kijken naar de beweegreden van ouderen voor het wel dan niet gebruiken van 

nieuwe media, alleen ben ik van mening dat we deze passage al gepasseerd zijn. Nieuwe 

mediatoegang verloopt namelijk in vier fasen: motivatie, bezit, vaardigheden en gebruik (van Dijk, 

2003, p. 6). Op het gebied van motivatie en bezit zijn we de digitale kloof al voorbij gegaan. Uit 

gegevens van het CBS blijkt namelijk dat ruim 70% van de ouderen in het bezit is van nieuwe media37.  

Dit wil zeggen dat ouderen het stadium van het gebrek aan motivatie en bezit al grotendeels 

gepasseerd zijn. Ook van Dijk geeft aan dat er ten aanzien van motivatie en bezit geen sprake meer is 

van een digitale kloof, maar dat de kloof is verschoven naar vaardigheden en gebruik. Binnen deze 

                                                 
36

 Informatie geraadpleegd op 18 juli 2011. Bron: www.in2l.com.  

37
 Deze onderzoeksgegevens zijn afkomstig van het CBS, geraadpleegd op 15 februari 2011. Bron: 

http://statline.cbs.nl/statweb/.  
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fasen is er nog wel degelijk sprake van maatschappelijke ongelijkheid (van Dijk, 2003, p. 6). Dit wil 

zeggen dat ouderen achterliggen op vaardigheden en gebruik, dus het bijbrengen van digitale 

vaardigheden een logische stap is. Maar wat heb je aan het bijbrengen van digitale vaardigheden als 

ouderen steeds problemen ondervinden bij het gebruik van de steeds complexer wordende nieuwe 

media? Op deze manier zullen ouderen altijd achterblijven op het gebied van digitale vaardigheden, 

omdat ze niet optimaal gebruik kunnen maken van de nieuwe media. Naar mijn mening is het dan 

ook beter om te kijken naar hoe ouderen met technologieën omgaan en inspelen op de problemen 

die ouderen hierbij ondervinden, dus de gebruiksvriendelijkheid. Het is hierbij belangrijk om rekening 

te houden met de wensen en behoeften van ouderen, zodat ook zij gaan inzien wat deze technologie 

voor hen te bieden heeft en er ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Pas wanneer er meer 

aandacht besteed wordt aan de gebruiksvriendelijkheid voor ouderen, zal de kloof mogelijk gedicht 

kunnen worden. 

 

3.4 Aanbevelingen nieuw media-industrie en overheid 

 

Uit de discussie kan ten eerste opgemaakt worden dat nieuwe media vooral de participatievormen 

mobiliteit en sociaal kan bevorderen en in sommige gevallen zelfs vergroten welke voornamelijk van 

toepassing zijn op de dienstverlening in de zorg. Het is alleen jammer dat dergelijke initiatieven vaak 

niet van de grond komen. Dit heeft mede te maken met de slechte samenwerking tussen zorg en 

technici. Ontwikkelaars van technologie hebben vaak te weinig kennis en kunde over de praktijk van 

de zorg en dienstverleners in de zorg zijn vaak niet op de hoogte van de beschikbare technologie en 

weten vaak ook niet hoe deze zinvol kunnen toepassen (de Witte, 2009, p. 1). Het is daarom dermate 

van belang dat er meer onderzoek komt binnen dit onderzoeksdomein, zodat dit soort technologie 

beter op de praktijk van de zorg afgestemd kunnen worden en zo op grotere schaal toegepast 

kunnen worden. Dit kan alleen maar bereikt worden wanneer dienstverlening in de ouderenzorg en 

ontwikkelaars van technologie hun kennis met elkaar uitwisselen.  

 

Ten tweede wordt er nog te vaak vanuit gegaan dat het bijbrengen van vaardigheden 

(mediawijsheid38) voldoende is voor het dichten van de digitale kloof. Vanuit de overheid wordt er 

vrijwel alleen maar geïnvesteerd in programma’s en initiatieven die de mediawijsheid van ouderen 

bevorderen. Een van deze initiatieven is Seniorweb, een website voor ouderen waar cursussen op 
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 Mediawijsheid is alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, 

kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol 

spelen. Informatie geraadpleegd op 6 juli 2011. Bron: Raad voor Cultuur. 
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het gebied van nieuwe media worden aangeboden zodat ouderen beter om kunnen gaan met deze 

technologie. Naar mijn mening zijn deze initiatieven een begin om de participatie van ouderen in de 

informatie- en netwerkmaatschappij te ondersteunen, alleen wordt hier een belangrijk aspect over 

het hoofd gezien: ouderen vinden het vaak moeilijk om met nieuwe media om te gaan. In plaats van 

ouderen te leren hoe ze met nieuwe media om moeten gaan, zou het beter zijn wanneer er al in het 

design rekening wordt gehouden met de ouderen (iets waar de overheid nu nog vrijwel geen 

aandacht aan besteed). Ouderen kunnen gewoonweg niet snel leren en daarnaast hebben ze vaak te 

kampen met verschillende beperkingen die hen er nu nog vaak van weerhouden om nieuwe media te 

gebruiken en kunnen daardoor nadelen ondervinden bij hun deelname aan de maatschappij (zie 

paragraaf 3.1). Naar mijn mening moet er in de toekomst vanuit de overheid meer aandacht worden 

besteed aan de manier waarop ouderen met technologieën omgaan, wat ook wel omschreven wordt 

als mediaeigenwijsheid39. Er zou dus eerst meer onderzoek gedaan moeten worden naar de 

manieren waarop ouderen met dit soort technologieën omgaan en de problemen die ze hierbij 

ondervinden meenemen in het design van nieuwe mediatechnologieën. Daarnaast is het van belang 

dat er ook gekeken wordt naar de specifieke wensen en behoeften van ouderen. Op deze manier 

zullen ouderen volledig deel kunnen nemen aan de informatie-/netwerkmaatschappij en zullen ze 

niet meer tegen hindernissen aanlopen die hen er nu nog van weerhouden om actief bezig te zijn 

met nieuwe media. Niet alleen de overheid is hiervoor verantwoordelijk. Vooral bedrijven in de 

nieuwe mediaindustrie moeten gaan inzien dat ouderen geen gemiste doelgroep zijn, maar juist een 

doelgroep waar ze in de toekomst winst uit kunnen halen. Door meer te investeren in producten die 

speciaal voor ouderen ontwikkeld zijn, kunnen zij hier in de toekomst meer winst uit halen en zal dit 

de participatie van ouderen middels nieuwe media vergroten. Dit kan alleen bereikt worden wanneer 

zowel de overheid als de nieuwe mediaindustrie in gaan zien dat speciaal voor ouderen ontwikkelde 

producten daadwerkelijk nodig zijn. Hier is onderzoek voor nodig, theoretici binnen de new media 

studies moeten dan ook gaan inzien dat ouderen een belangrijke groep binnen de informatie-

/netwerkmaatschappij vormen en zullen dan ook buiten hun eigen onderzoeksgrenzen moeten gaan 

door een interdisciplinair onderzoek aan te gaan met andere studies omtrent ouderen en nieuwe 

media. Wanneer er meer onderzoeksliteratuur beschikbaar is, zullen de overheid en de nieuwe 

mediaindustrie eerder gaan inzien dat er meer nieuwe media moet komen die specifiek inspelen op 

de beperkingen en wensen van ouderen. 
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 Binnen SETUP staat dit voorjaar het thema mediaeigenwijsheid op de planning. Het gaat hier over het eigen 

maken van een technologie: de technologie iets van jou maken in plaats van jou iets van de technologie. 
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4. Conclusie 

 

In dit onderzoek is gekeken naar de rol van nieuwe media bij de maatschappelijke participatie van 

ouderen. De participatie is vanuit zes gebieden benaderd: (1) onderwijs, (2) arbeid, (3) sociaal, (4) 

mobiliteit, (5) publieke ruimte, (6) cultureel. Op vrijwel alle bovengenoemde gebieden speelt nieuwe 

media een belangrijke rol en kan het de participatie van ouderen bevorderen of zelfs vergroten. 

Echter, dit is alleen mogelijk wanneer deze media inspelen op de mogelijke beperkingen van 

ouderen. Uit een analyse van de nieuwe media die bij de participatie van ouderen centraal staan 

kwam naar voren dat er nog niet echt heel veel rekening is gehouden met de oudere gebruiker, zelfs 

niet bij nieuwe media die speciaal op ouderen gericht zijn. Vooral nieuwe media bij de deelname aan 

het onderwijs, arbeid en cultuur laat nog te wensen over. Wanneer er wel nieuwe media voor 

ouderen beschikbaar zijn (onderwijs), worden de kansen hiervan niet optimaal benut of ouderen zijn 

gewoonweg niet meegenomen in het designproces (arbeid en cultureel). Hierdoor brengen deze 

technologieën vaak problemen met zich mee (Domotica). Daarnaast wordt er nog te vaak vanuit 

gegaan dat het bevorderen van de mediawijsheid voldoende is voor het dichten van de digitale kloof. 

Een goed begin, maar er wordt hier over het hoofd gezien dat ouderen vaak problemen ondervinden 

bij de omgang met nieuwe media. Het zou dan ook beter zijn als er al in het design rekening wordt 

gehouden met de ouderen, zodat ze optimaal van het nieuwe mediaproduct gebruik kunnen maken. 

Op dit moment wordt er zowel vanuit de overheid als vanuit de nieuwe mediaindustrie te weinig 

aandacht besteed aan de usability voor en voorkeuren van ouderen, waardoor er nog geen optimale 

nieuwe mediatool voor ouderen beschikbaar is en ze nog steeds problemen ondervinden met het 

huidige aanbod. Het gebrek aan aandacht vanuit de overheid en de nieuwe mediaindustrie heeft 

mede te maken met het gebrek aan onderzoek omtrent ouderen en nieuwe media. Dit is wel zo 

belangrijk, want de maatschappij zal steeds meer afhankelijk worden van technologie en nieuwe 

media, waardoor digitale vaardigheden verreisd zijn om optimaal deel te kunnen nemen aan de 

maatschappij en te profiteren van de voordelen die nieuwe media met zich meebrengen. Theoretici 

binnen de new media studies zouden dan ook interdisciplinair onderzoek met andere studies aan 

moeten gaan om tot meer inzichten te kunnen komen omtrent de deelname van ouderen in de 

informatie-/netwerkmaatschappij, zodat de overheid en de nieuwe mediaindustrie hier op in kunnen 

spelen. 
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Bijlage 1 Analyse usability onderwijs 

 

Best  practice (HOVO/Website Seniorenacademie) 

 

Leesbare teksten:  

- De tekst op de website is links uitgelijnd, er is goed gebruik gemaakt van hoofdletters en 

kleine letters, de tekst is duidelijk en leesbaar (Sans Serif) en ook het kleurgebruik in de 

teksten is op de oudere gebruiker aangepast.  

- Echter, er is geen knop om de letters groter maken en ook de dubbele spaties ontbreken. 

 

Presentatie informatie: 

- De informatie op de website is duidelijk en op een bekende manier gepresenteerd, het 

taalgebruik is positief en lange teksten zijn goed verdeeld in kortere stukjes teksten. 

- Echter, het taalgebruik is niet altijd actief en soms bevat de tekst moeilijke woorden die voor 

sommige ouderen niet goed te begrijpen zouden kunnen zijn. Daarnaast wordt er ook geen 

online samenvatting aangeboden. 

 

Opname andere media: 

- De website heeft geen animaties, video of audio fragmenten, waardoor ouderen met een 

trage internetverbinding ook de volledige toegang hebben tot de site. 

- Echter, de abeeldingen/foto’s zijn niet altijd even relevant voor de tekst.  

 

Navigatie: 

- De structuur van de website is simpel en duidelijk, er is directe toegang tot de informatie 

(middels één muisklik), voor de hele website is hetzelfde design gebruikt, de titel van de 

website komt op iedere pagina terug, er is geen gebruik gemaakt van pulldown menu’s en 

automatische scrollende teksten, de website heeft een sitemap en is er de mogelijkheid om 

zowel via de telefoon als de mail contact op te nemen. 

- Echter, er is geen gebruik gemaakt van iconen, volgende en vorige knoppen zijn ook niet 

terug te vinden op de site en wanneer je op een pagina klikt, moet men naar beneden 

scrollen om de hele tekst te lezen.  
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Worst  practice (Digitale routes Seniorweb) 

 

Leesbare teksten:  

- De tekst op de website is links uitgelijnd, er is goed gebruik gemaakt van hoofdletters en 

kleine letters, de tekst is duidelijk en leesbaar (Sans Serif), er zijn dubbele spaties in de tekst 

toegepast en de website biedt de mogelijkheid om de tekst groter te maken.  

- Echter, het kleurgebruik is niet optimaal, de kleuren blauw en groen staan allebei voor een 

route; er zijn ouderen die deze kleuren moeilijk van elkaar kunnen onderscheiden. 

 

Presentatie informatie: 

- De informatie op de website is eenvoudig te begrijpen, het taalgebruik is actief en positief en 

lange teksten zijn goed verdeeld in kortere stukjes teksten. 

- Echter, de informatie is niet op een bekende manier georganiseerd, wat verwarring bij 

ouderen kan veroorzaken. Daarnaast wordt er geen online samenvatting aangeboden over 

de werking van deze pagina en ook een uitleg van de technische termen ontbreekt hier. 

 

Opname andere media: 

- De opgenomen andere media (animaties, video en audiofragmenten) zijn relevant voor de 

tekst. 

- Echter, binnen de digitale routes wordt er geen tekstalternatief voor deze media 

aangeboden, waardoor ouderen met een slechte internetverbinding buiten de boot vallen.  

 

Navigatie: 

- De structuur van de website is simpel en duidelijk, over de hele websitepagina worden 

dezelfde symbolen en iconen gebruikt, er zijn geen automatische scrollende teksten, er is 

geen gebruik gemaakt van pulldown menu’s, er zijn volgende en vorige knoppen beschikbaar 

en de titel van de website komt op iedere pagina terug. 

- Echter, de gebruiker moet vaker klikken om op de gewenste pagina te komen, niet alle 

iconen zijn voorzien van een ondersteunende tekst, er is geen sitemap en geen 

contactfunctie. De gebruiker kan wel terug naar de hoofdpagina waar de contactgegevens en 

de sitemap wel te vinden zijn. 
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Bijlage 2 Analyse usability arbeid 

 

Best practice (Dropbox) 

 

Leesbare teksten:  

- De tekst op de website is links uitgelijnd, er is goed gebruik gemaakt van hoofdletters en 

kleine letters, de tekst is duidelijk en leesbaar (Sans Serif), er zijn dubbele spaties in de tekst 

toegepast en de kleuren in de teksten zijn goed op de oudere gebruiker afgestemd. 

- Echter, er is geen optie om de tekst groter te maken. De tekst heeft een vrij kleine 

lettergrootte waardoor het voor ouderen mogelijk moeilijk te lezen is en behoefte hebben 

aan een groter lettertype. 

 

Presentatie informatie: 

- De informatie op de website is op een duidelijke en bekende manier gepresenteerd, het 

taalgebruik is actief en positief, lange teksten zijn goed verdeeld in kortere stukjes teksten en 

de website heeft een helpdesk waar uitleg wordt gegeven over de verschillende onderdelen 

op de website. 

- Echter, het betreft hier een Engelstalige website wat voor sommige ouderen problemen op 

kan leveren door hun beperkte kennis van deze taal (Europeanen en talen: een enquête in het 

kader van de Eurobarometer, 2000, p. 5).  

 

Opname andere media: 

- De opgenomen andere media (animaties, video en audiofragmenten) zijn relevant voor de 

tekst en naast het introductiefilmpje over de werking van dropbox is er ook een helpdesk 

beschikbaar waar potentiële gebruikers kunnen lezen hoe deze online database werkt. 

 

Navigatie: 

- De structuur van de website is simpel en duidelijk, over de hele website worden dezelfde 

symbolen en iconen gebruikt, de iconen worden ondersteund met een tekst, de knoppen om 

op de iconen te klikken zijn eenvoudig in het gebruik, er zijn geen automatische scrollende 

teksten, onderaan de pagina is een sitemap beschikbaar, er is een e-mail adres beschikbaar 

om contact op te nemen en de titel van de website komt op iedere pagina terug. 

- Echter, de gebruiker moet vaker klikken om op de gewenste pagina te komen, er is 

gebruikgemaakt van pulldownmenu’s (al is dit wel vrij beperkt gehouden), er zijn geen 

vorige- of volgende-knoppen in de website geïntegreerd en er is geen mogelijkheid om 
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contact op te nemen via de telefoon. Ouderen die problemen willen bespreken met een 

persoon vallen op deze manier buiten de boot, ze worden als het ware gedwongen om te 

mailen. 

 

Worst practice (Google Docs) 

 

Leesbare teksten:  

- De tekst op de website is links uitgelijnd, er is goed gebruik gemaakt van hoofdletters en 

kleine letters, de tekst is duidelijk en leesbaar (Sans Serif), er zijn dubbele spaties in de tekst 

toegepast en de kleuren in de teksten zijn op een goede manier toegepast. 

- Echter, er is geen optie om de tekst groter te maken. Ook hier heeft de webtekst een vrij 

kleine lettergrootte waardoor ouderen mogelijk problemen kunnen ondervinden bij het 

lezen van de tekst. 

 

Presentatie informatie: 

- Het taalgebruik is actief en positief en de instructies voor beginners zijn in het Nederlands, 

dus een eenvoudig te begrijpen. 

- Echter, de informatie is vrij onduidelijk en op een onbekende manier georganiseerd, 

waardoor een oudere gebruiker meer inferenties moet maken om het te begrijpen. Er is 

geen online samenvatting beschikbaar met uitleg van de werking van de site en op de 

homepage wordt je meteen overdonderd met een hele lange lijst met bestanden.  

 

Opname andere media: 

- Deze website biedt niet direct andere media aan, dus zijn ook eenvoudig in het gebruik voor 

ouderen met een slechte internetverbinding of een oudere computer.  

 

Navigatie: 

- Voor de hele website worden dezelfde symbolen en iconen gebruikt, de knoppen om op de 

iconen te klikken zijn eenvoudig in het gebruik en de titel van de website komt op iedere 

pagina terug. 

- Echter, de structuur van de website is onduidelijk, de iconen worden niet ondersteund met 

een tekst, de gebruiker moet vaker klikken om op de gewenste pagina te komen, er 

bevinding zich automatisch scrollende teksten op de website, er is gebruikgemaakt van 

pulldownmenu’s, er zijn geen vorige- of volgende-knoppen in de website geïntegreerd,  er is 

geen sitemap beschikbaar en er is geen mogelijkheid om contact op te nemen. Ouderen die 
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tijdens het werken met dit programma problemen ondervinden kunnen zo nergens terecht, 

waardoor ze mogelijk gehinderd worden in hun werkzaamheden en het programma niet 

meer kunnen en/of willen gebruiken. 
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Bijlage 3 Analyse usability sociaal 

 

Best practice (50plusmatch) 

 

Leesbare teksten:  

- De tekst op de website is links uitgelijnd, er is goed gebruik gemaakt van hoofdletters en 

kleine letters, de tekst is duidelijk en leesbaar (Sans Serif), er zijn dubbele spaties in de tekst 

toegepast, de kleuren in de teksten zijn goed op de oudere gebruiker afgestemd en er is goed 

gebruik gemaakt van de afbeeldingen en grafieken in de tekst: ze zijn duidelijk en 

tekstrelevant. 

- Echter, er is geen optie om de tekst groter te maken, waardoor ouderen mogelijk problemen 

kunnen ondervinden met het lezen van de webtekst.  

 

Presentatie informatie: 

- De informatie op website heeft een duidelijke en bekende structuur, het taalgebruik is actief 

en positief, de taal is eenvoudig te begrijpen, er is een online samenvatting beschikbaar over 

de werking van de site en de tekst is in korte stukjes opgedeeld. 

 

Opname andere media: 

- De opgenomen andere media (afbeeldingen, grafieken) zijn relevant voor de tekst en naast 

de grafieken is er ook een tekst beschikbaar die uitleg geeft over deze grafieken. 

 

Navigatie: 

- De structuur van de website is simpel en duidelijk, de gebruiker komt middels één muisklik 

bij de informatie waar die naar op zoek is, er is een standaard pagina design voor de hele site 

gebruikt, er zijn geen pulldown menu’s,  onderaan de pagina is een sitemap beschikbaar, er is 

een e-mail adres beschikbaar om contact op te nemen en de titel van de website komt op 

iedere pagina terug. 

- Echter, er is geen gebruik gemaakt van iconen, er bevinden zich automatisch scrollende 

teksten (deze zijn wel beperkt gehouden), er zijn geen vorige of volgende-knoppen in de 

website geïntegreerd en er is geen mogelijkheid om contact op te nemen met de telefoon. 

Ouderen die met een persoon over problemen willen praten vallen op deze manier buiten de 

boot, ze worden als het ware gedwongen om te mailen. 
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Worst practice (Datingsenioren) 

 

Leesbare teksten:  

- De tekst op de website is links uitgelijnd, er is goed gebruik gemaakt van hoofdletters en 

kleine letters, de tekst is duidelijk (Sans Serif) en de kleuren in de teksten zijn op een goede 

manier toegepast. 

- Echter, er is geen optie om de tekst groter te maken. De tekst heeft een vrij kleine 

lettergrootte waardoor het voor ouderen mogelijk moeilijker te lezen is. Er is geen gebruik 

gemaakt van dubbele spaties en de afbeeldingen zijn niet altijd even duidelijk, zo is er 

bijvoorbeeld een tekst over een afbeelding heen geplaatst. 

 

Presentatie informatie: 

- Het taalgebruik op deze website is actief en positief, de taal is eenvoudig te begrijpen, er is 

zelfs een optie om de taal te veranderen naar het Engels, er is een online samenvatting 

beschikbaar over de werking van de site en de tekst is in korte stukjes opgedeeld. 

- Echter, de informatie is op een onduidelijke en onbekende manier gepresenteerd, waardoor 

er meer inferenties gemaakt moeten worden. Daarnaast is de inhoud ook niet in een 

standaard format georganiseerd, zo staan de menuopties onderaan de site. 

 

Opname andere media: 

- De beelden zijn niet echt tekstrelevant, maar zijn ook niet dermate groot of onduidelijk dat 

ze een belemmering vormen bij het gebruiken van de website.  

 

Navigatie: 

- De gebruiker komt via één muisklik bij de informatie waar die naar op zoek is, er is een 

standaard pagina design voor de hele site gebruikt, er zijn geen pulldown menu’s, er is een e-

mail adres beschikbaar om contact op te nemen en de titel van de website komt op iedere 

pagina terug. 

- Echter, de structuur van de website is vrij lastig en onduidelijk, er bevinden zich vrij veel niet 

gerelateerde links op deze website, er is geen gebruik gemaakt van iconen, er bevinden zich 

automatisch scrollende teksten (al zijn ze wel beperkt), er zijn geen vorige- of volgende-

knoppen in de website geïntegreerd en er is geen mogelijkheid om contact op te nemen met 

de telefoon. Ouderen die problemen willen bespreken met een persoon vallen op deze 

manier buiten de boot, ze worden als het ware gedwongen om te mailen. 
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Bijlage 4 Analyse usability mobiliteit 

 

Best practice (TomTom voor ouderen) 

 

Een simpel en natuurlijk dialoog: 

De bediening van dit systeem is vrij eenvoudig en uit een proef met een aantal ouderen is gebleken 

dat ze deze na enige oefening het systeem ook konden bedienen (Hettinga, 2009, p. 34). Hierbij dient 

wel opgemerkt te worden dat dit alleen geld voor de auditieve functie van het systeem. De geteste 

groep ouderen maakte vrijwel geen gebruik van de visuele functie van het navigatiesysteem 

(Hettinga, 2009, p. 34). Dit heeft te maken met het feit dat licht dementerende ouderen vaak hun 

topografische kennis kwijtraken waardoor ze plattegronden niet goed kunnen interpreteren. In 

plaats van een pijl of landkaart geven ouderen meer de voorkeur aan landmarks (Hettinga, 2009, p. 

35). Dit wil zeggen dat foto’s van herkenbare punten, bijvoorbeeld een kerk of een kruispunt, worden 

weergegeven in plaats van een pijl of landkaart zoals bij het huidige systeem. Helaas is het nog niet 

mogelijk om landmarks in het huidige systeem te integreren en ontbreekt het hier nog op de 

usability.   

 

Een aangepaste spreektaal: 

 

Vooral de auditieve functie van de TomTom wordt veelvuldig door de ouderen gebruikt. Het zou nog 

beter zijn wanneer de navigatie-instructies ingesproken worden door de eigen mantelzorger. Uit 

onderzoek van Hettinga (34-35) is namelijk gebleken dat ouderen de bestemming sneller bereikten 

als er een stem van de mantelverzorger werd gebruikt in plaats van een standaardstem. In hetzelfde 

onderzoek waren ook waarschuwingsbelletjes in het systeem ingebouwd om een instructie aan te 

kondigen. Dit bleek echter een negatief effect te hebben op de navigatieprestaties: de participanten 

weken vaker van de route af. Hieruit blijkt dat wanneer de stem van een mantelverzorger, dus 

aangepast is op de individu die het systeem gebruikt, een beter navigatieresultaat oplevert dan 

wanneer er gebruik wordt gemaakt van een standaardstem. Het is dus belangrijk dat dit in toekomst 

ook in het systeem geïntegreerd wordt.  

 

Minimale geheugenbelasting: 

Op dit moment vraagt het systeem om te veel geheugenbelasting. Omdat ouderen vaak niet meer 

alles kunnen herinneren, in het bijzonder dementerende ouderen, kunnen ze de landkaart vaak niet 

plaatsen en weten ze niet waar ze zich op dat moment bevinden. Het zou beter zijn wanneer hier 

landmarks gebruikt zouden worden. Zoals eerder is aangegeven bieden deze ondersteuning bij het 
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geheugen van ouderen en kunnen ze de foto’s relateren aan de plaats waar ze zich op dat moment 

bevinden zodat ze de weg sneller terug kunnen vinden 

 

Consistentie: 

Op het gebied van consistentie doet het systeem goed dienst als user interface. De instructies 

worden namelijk door één persoon ingesproken, een instructie hoort bij een handeling (niet 

meerdere instructies voor een handeling of andersom) en ook de visuele informatie wordt op een 

consistente manier weergegeven. 

 

Feedback: 

Wanneer de gebruiker een verkeerde weg inloopt reageert het systeem door de gebruiker weer de 

juiste richting op te sturen, zowel visueel als auditief. Daarnaast krijgt de gebruiker ook feedback 

wanneer hij de bestemming heeft bereikt. Er wordt alleen geen feedback gegeven wanneer de 

gebruiker goed loopt.  

 

Fouten tegengaan: 

Het huidige systeem werkt nog niet optimaal, het werkt namelijk op een draadloos netwerk. 

Wanneer de gebruiker zich te ver van een netwerkpunt bevindt, werkt het systeem niet meer. Ook 

wanneer er iemand met een mobiel telefoontje zich in de buurt bevindt, werkt het systeem niet 

meer optimaal.  

 

Hulp en documentatie: 

Voor het gebruik van het systeem worden ouderen ingelicht over hoe ze het systeem moeten 

gebruiken en ook is er een handleiding over het gebruik van dit systeem beschikbaar.  

 

Duidelijke uitwegen, duidelijke foutboodschappen en afkortingen zijn op dit systeem niet van 

toepassing of er is geen informatie over bekend.  

 

Worst practice (Domotica) 

 

Een simpel en natuurlijk dialoog: 

De apparatuur van Domotica is vaak te complex in het gebruik, in het bijzonder ouderen met lichte 

functionele beperkingen ondervinden moeilijkheden wanneer ze gebruik maken van deze 

apparatuur. Daarnaast vraagt de wijze van alarmering intensief overleg met zorginstellingen, 

mantelzorg, politie en brandweer. Al deze partijen hebben zo hun eigen werkwijze en het vraagt dus 



 

 54 

ook om veel afstemming om te kunnen garanderen dat Domotica-alarmering 24 uur per dag tot het 

in gang zetten tot de juiste reacties leidt (Kester, 2005, pp. 23-24). 

 

Een aangepaste spreektaal: 

Het systeem is niet altijd aangepast op de wensen en behoeften van de gebruiker. In de praktijk is 

gebleken dat de kwaliteitsverbetering van wonen met Domotica alleen zo wordt ervaren als die goed 

is afgestemd op de gebruiker. Het is daarom belangrijk dat bewoners niet verplicht worden om een 

standaardpakket af te nemen, maar een flexibel aan te passen Domotica-pakket met in- en uit te 

schakelen functies tot hun beschikking hebben. Het is dus belangrijk om systemen te hebben die je 

goed kunt afstemmen op de individuele behoeften van een oudere en ook op wat een ouder persoon 

‘aan kan’. Het gebruiksgemak van de bedieningsapparatuur moet eenvoudig zijn en gemakkelijk aan 

te leren. De apparatuur moet ook goed geïntegreerd worden in de woonomgeving. Een eerste 

vereiste voor het slagen van Domotica is dat de individuele bewoner met zijn persoonlijke 

voorkeuren centraal staat. Vraaggestuurd aanbieden is daarom noodzakelijk. Dit voorkomt ook een 

overkill aan voorzieningen en onnodige kosten (Kester, 2005, p. 24).  

 

Minimale geheugenbelasting: 

Op alle knoppen zijn symbolen geïntegreerd die erg eenvoudig te begrijpen zijn en zo de 

geheugenbelasting van ouderen verminderen.  

 

Consistentie: 

Op het gebied van consistentie laat het systeem nog te wensen over. Zo doen verschillende 

schakelaars dienst voor meerdere functies. Zo heeft het kort indrukken van een schakelaar iets 

anders tot gevolg dan lang indrukken (van der Leeuw, 2007, p. 101). Het systeem is uitgerust met een 

user interface in de vorm van een paneel met knoppen en een display. Deze systeemonderdelen 

omvatten vaak meerdere knoppen met vaak meerdere functies en zijn vaak meegestuurd via het 

display. Het betreffende systeemonderdeel heeft nog meer functies. Deze extra functies worden 

vaak niet gebruikt en leiden tot verwarring. Dit geldt ook voor de afstandsbedieningen die bij de 

huisautomatiseringssystemen horen. Deze zijn ook niet afgestemd op de oudere gebruiker en ook 

hier fungeren bepaalde knoppen voor meerdere functies.  

 

Feedback: 

Wanneer een oudere in een noodsituatie zit kunnen ze de zorg- en dienstaanbieder alarmeren door 

een techniek die personenalarmering wordt genoemd (van der Leeuw, 2007, pp. 104-105). Het 

probleem zit hem hierbij in de techniek waarmee de ouderen aan de zorg- en dienstaanbieder kan 
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laten weten dat hij in een noodsituatie bevindt. Dit gebeurt vaak via een hand- of halszender, alleen 

worden deze vaak niet gedragen waardoor ouderen hen hiervan niet op de hoogte kunnen stellen. 

Daarnaast is gebleken dat de huidige generatie passieve personenalarmering via inactiviteitsmelting 

een belangrijke bron is van valse alarmen, waardoor de zorg- en dienstaanbieder denkt dat de 

oudere in een noodsituatie bevindt en hierop reageert, terwijl er in feite niets aan de hand is. 

 

Afkortingen: 

Op alle knoppen zijn symbolen geïntegreerd die erg eenvoudig te begrijpen zijn en de 

geheugenbelasting van ouderen verminderen.  

 

Fouten tegengaan: 

Het systeem is erg storingsgevoelig waardoor er regelmatig fouten in het systeem voorkomen, wat 

de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede komt.  

 

Hulp en documentatie: 

Bewoners krijgen niet altijd een goede voorlichting en instructies over de werking van het systeem, 

terwijl dit van groot belang is voor het gebruik van het systeem. Uit de testfase is namelijk gebleken 

dat bewoners die beperkte of geen voorlichting en of instructies hebben gekregen, niet gebruik 

maken van alle mogelijkheden die Domotica te bieden heeft (Kester, 2005, p. 22).  

 

Over duidelijke uitwegen en de duidelijkheid van foutboodschappen is niets bekend.  
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Bijlage 5 Analyse usability publieke ruimte 

 

Best practice (Digipass 300 Comfort SNS bank) 

 

Een simpel en natuurlijk dialoog: 

Binnen dit systeem wordt geen extra of overbodige informatie geboden. Het bevat de cijfers die 

nodig zijn bij het internetbankieren en een correctieknop. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om te 

horen wat je indrukt via een microfoon of een hoofdtelefoon. Ook de knoppen zijn groter dan op de 

normale interface waardoor ze eenvoudig in het gebruik zijn. 

 

Een aangepaste spreektaal: 

Dit systeem is dermate aangepast aan de gebruiker dat er grotere knoppen op het systeem bevinden, 

zodat de gebruiker beter kan zien waar welke knop voor staat. Daarnaast is het systeem zo 

aangepast dat de gebruiker precies kan horen wat hij doet zodat ook slechtziende en blinde ouderen 

van dit systeem gebruik kunnen maken. 

 

Minimale geheugenbelasting: 

Doordat elk contact van de gebruiker tegenover een corresponderend geluid staat, weet de 

gebruiker direct wat hij doet en blijft de geheugenbelasting beperkt. 

 

Consistentie: 

Het systeem voldoet aan de eis van consistentie. De knoppen zijn namelijk gelijk aan elkaar en één 

knop staat voor één handeling. Daarnaast is de auditieve informatie door één persoon ingesproken. 

 

Feedback: 

De feedback is dermate aanwezig dat de gebruiker bij elke handeling die hij verricht kan horen wat 

hij doet. 

 

Hulp en documentatie: 

Op het internet bevindt zich een handleiding en een voorbeeld hoe men van het systeem en de 

bijbehorende software gebruik kan maken 

 

Over duidelijke uitwegen, afkortingen, duidelijke foutboodschappen en fouten tegengaan zijn geen 

gegevens bekend.  
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Worst practice (E.dentifier 2 ABN amro) 

 

Een simpel en natuurlijk dialoog: 

De knoppen op het systeem zijn duidelijk en bieden geen overbodige informatie. Maar om gebruik te 

maken van het systeem dient de gebruiker eerst software te downloaden en het systeem aan te 

sluiten middels een usb-kabel. 

 

Een aangepaste spreektaal: 

Dit systeem is dermate aangepast aan de gebruiker dat er grotere knoppen op het systeem te vinden 

zijn, zodat de gebruiker beter kan zien welke knop waarvoor staat. Op deze manier kunnen ook 

ouderen en slechtzienden van dit systeem gebruik maken. Daarnaast is dit apparaat niet toegankelijk 

voor blinden, omdat er geen spraakfunctie op het systeem zit.  

 

Minimale geheugenbelasting: 

Door de extra software die de gebruiker eerst moet downloaden, moet de gebruiker hier eerst mee 

leren omgaan. Daarnaast moet de gebruiker ook nog met het systeem zelf om leren gaan, wat zorgt 

voor extra veel geheugenbelasting. Inloggen via het internet zou mogelijk een betere oplossing zijn. 

 

Consistentie: 

Het systeem voldoet aan de eis van consistentie. De knoppen zijn namelijk gelijk aan elkaar en een 

knop staat voor een handeling. 

 

Feedback: 

De gebruiker kan bij een handeling zien wat hij doet, maar feedback in de vorm van geluid is niet 

aanwezig.  

 

Hulp en documentatie: 

Op het internet bevindt zich een handleiding en een voorbeeld van hoe men van het systeem en de 

bijbehorende software gebruik kan maken.  

 

Over duidelijke uitwegen, afkortingen, duidelijke foutboodschappen en fouten tegengaan zijn 

gegevens bekend.  
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Bijlage 6 Analyse usability cultureel 

 

Best practice (De Volkskrant) 

 

Leesbare teksten:  

- De tekst op de website is links uitgelijnd, er is goed gebruik gemaakt van hoofdletters en 

kleine letters, de tekst is duidelijk en leesbaar (Sans Serif), er zijn dubbele spaties in de tekst 

toegepast en de kleuren in de teksten voldoen aan de richtlijnen. 

- Echter, er is geen optie om de tekst groter te maken, waardoor ouderen met een beperkt 

zicht meer moeite hebben met het lezen van de website.  

 

Presentatie informatie: 

- De informatie op website heeft een duidelijke en bekende structuur, de taal is eenvoudig te 

begrijpen, er is een pagina met de meest gestelde vragen en de tekst is in korte stukjes 

opgedeeld. 

- Over het taalgebruik valt niet echt veel te zeggen, omdat het hier gaat om artikelen, die in 

een bepaald format geschreven worden en niet speciaal om een positieve en actieve 

schrijfstijl vragen. 

 

Opname andere media: 

- De opgenomen andere media (afbeeldingen) zijn relevant voor de tekst en geven een goed 

beeld van de inhoud van de tekst. 

 

Navigatie: 

- De structuur van de website is simpel en duidelijk, er is gebruik gemaakt van eenmalige 

muisklikken om toegang te krijgen tot informatie, over de hele website is hetzelfde design 

gebruikt, de titel van de website komt op iedere pagina terug, er is geen gebruik gemaakt van 

pulldown menu’s, automatische scrollende teksten zijn zo veel mogelijk uit de weg gegaan 

door een schematisch overzicht in de vorm van een kalender weer te geven, de website 

heeft een sitemap en er is de mogelijkheid om zowel via de telefoon als de mail contact op te 

nemen. 

- Echter, er is geen gebruik gemaakt van iconen met een tekstuitleg en volgende- en vorige-

knoppen zijn ook niet terug te vinden op de site.  
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Worst practice (De telegraaf) 

 

Leesbare teksten:  

- De tekst op de website is links uitgelijnd, er is goed gebruik gemaakt van hoofdletters en 

kleine letters, de tekst is duidelijk en leesbaar (Sans Serif), er zijn dubbele spaties in de tekst 

toegepast en de kleuren in de teksten voldoen aan de opgestelde richtlijnen. 

- Echter, er is geen optie om de tekst groter te maken, waardoor ouderen met een beperkt 

zicht meer moeite hebben met het lezen van de website.  

 

Presentatie informatie: 

- De taal is eenvoudig te begrijpen en de tekst is in korte stukjes opgedeeld. 

- Echter, de website is erg onoverzichtelijk waardoor er meer inferenties gemaakt moeten 

worden, er is teveel informatie op een pagina. Ook is er geen online samenvatting 

beschikbaar met uitleg over de werking van de site. Over het taalgebruik kan niet veel gezegd 

worden, omdat het hier gaat om artikelen die in een bepaald format geschreven worden en 

niet speciaal om een positieve en actieve schrijfstijl vragen. 

 

Opname andere media: 

- De opgenomen andere media (afbeeldingen) zijn relevant voor de tekst en geven een goed 

beeld van de inhoud van de tekst. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er te veel 

gebruik is gemaakt van afbeeldingen. Dit heeft mede te maken met de informatieoverload 

op de site. 

 

Navigatie: 

- De structuur van de website is simpel en duidelijk, over de hele site is hetzelfde design 

gebruikt, de titel van de website komt op iedere pagina terug, er is geen gebruik gemaakt van 

pulldown menu’s en automatische scrollende teksten, de website heeft een sitemap en is er 

de mogelijkheid om via de mail contact op te nemen. 

- Echter, de Telegraaf is niet echt zuinig geweest met het labelen van links. Zo bestaat vrijwel 

de hele tekst uit links. Daarnaast moet men vaker klikken om bij de gewenste informatie te 

komen. Verder zijn de knoppen die verbonden zijn aan een link vrij klein, waardoor het 

moeilijk is om direct op de goede link te klikken. Ook moet men vaak naar beneden scrollen 

om bij de gewenste informatie te komen, er is geen gebruik gemaakt van iconen met een 

tekstuitleg, volgende- en vorige-knoppen zijn ook niet terug te vinden op de site en er is geen 

mogelijkheid om contact op te nemen via de telefoon. Ouderen die voorkeur hebben om met 
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een persoon te praten over problemen te praten vallen op deze manier buiten de boot, ze 

worden als het ware gedwongen om te mailen. 

 

 

 

 

 


