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VOORWOORD
Het is moeilijk onderscheidend te zijn op internet, maar er
zijn boeiende uitzonderingen. Onlangs stond ik, als staatssecretaris van cultuur, oog in oog met de Holy Animator.
De Holy is een snoepautomaat met een digiboodschap.
Behalve de spiralen met de snoepzakjes draait bovenin
op de ingebouwde monitor een spiraal van beelden: filmpjes, animaties en clips die iedereen zelf kan maken met
de speciale software. Talloze persoonlijke boodschapjes
worden zo verbeeld en digitaal verzonden naar de snoepautomaat. En kunnen  tegelijk met het snoep  geconsumeerd worden. De beeldboodschappen van Holy kunnen
door iedereen worden gemaakt en overal over gaan.
Wat ik belangrijk vind is dat zon project - net als de talloze andere mooie voorbeelden in deze publicatie - mensen op grote schaal laat inzien wat de kracht van internet
kan zijn als het gaat om informatieverspreiding, meningsvorming en openbaar debat. In het geval van Holy kom je
- gedreven door lekkere trek  digitaal in contact met de
verbeeldingskracht en identiteit van je medemens. Maar
internet kan mensen ook directer en actiever laten communiceren over politiek en sociale vraagstukken. Zo kan
iedereen bij politiek-digitaal.nl in discussie op een partijonafhankelijk politiek forum. Politiek-Digitaal wil mensen
de kans geven om zich laagdrempelig te oriënteren op
dingen die hen raken en daarover met anderen van gedachten te wisselen.
4

De publicatie .NL, Eén jaar Digitale Pioniers in het publieke domein op internet bevat heel uiteenlopende internetinitiatieven. Maar hoe verschillend ook, deze pioniers
hebben allen één ding gemeen: ze hebben allemaal creatief, vernieuwend en maatschappelijk betrokken nagedacht
over de manier waarop je informatie op een nieuw medium kunt structureren, interpreteren en bekritiseren. En
over de manier waarop je dat medium in kunt zetten om
mensen via verschillende invalshoeken met elkaar in contact te brengen.
In 2002 heeft het Ministerie van OCW samen met de Stichting Nederland Kennisland de tijdelijke stimuleringsregeling Digitale Pioniers vormgegeven. Digitale Pioniers is er
voor internetinitiatieven die zich richten op informatie-uitwisseling, meningsvorming, opinie en debat. De regeling
boort het creatieve en vernieuwende vermogen van individuen en kleinschalige organisaties aan. Dus niet van
boven opgelegd door de overheid, maar ontwikkeld door
voortrekkers vanuit de samenleving zelf, naar eigen inzicht en initiatief. Dat vind ik belangrijk en dat past ook
goed bij het medium. Zelf doen, direct communiceren,
actief op zoek. Dat zijn trefwoorden die nog altijd goed bij
het karakter van internet passen. De voorbeelden in deze
publicatie maken nog eens duidelijk hoezeer het publieke
domein op internet in ontwikkeling is. Nu de meeste Ne-
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derlanders de beschikking hebben tot vaak breedbandige internettoegang liggen er nog veel meer mogelijkheden in het verschiet. Die moeten we stimuleren. De
diversiteit en pluriformiteit van informatie op internet zal
de komende jaren toenemen en het belang van dit medium vindt daarom ook binnen het mediabeleid zijn plek.
Met veel interesse zal ik dan ook de lopende projecten en
het tweede jaar van Digitale Pioniers blijven volgen.
Medy van der Laan
Staatssecretaris Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Den Haag, december 2003
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INLEIDING
Deze publicatie verschijnt nog geen tien jaar nadat het
aantal Nederlandstalige internetpaginas op de .NL extensie op één hand was te tellen. Sindsdien heeft het .NL
domein een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Waar in
de begindagen van het internet een kleine groep pioniers
bezig was de mogelijkheden te ontdekken, is er nu sprake van een nieuwe pioniersperiode: nu het grote publiek
het internet heeft ontdekt, worden op tal van plekken in de
samenleving nieuwe wegen gezocht en gevonden om het
publieke domein vorm te geven. De titel refereert dus niet
aan de digitale vernieuwers van het eerste uur van het
publiek domein op internet, maar aan de maatschappelijke pioniers die nu digitaal actief zijn. Want juist bij hen zit
nu de grootste innovatieve kracht als het gaat om het publieke domein en de rol van internet daarbij.
De projecten uit het eerste jaar van de stimuleringsregeling Digitale Pioniers behoren tot deze pionierende groep.
De regeling richt zich op internetinitiatieven van kleine,
maatschappelijke en culturele organisaties die op een vernieuwende manier bijdragen aan meningsvorming en informatie-uitwisseling via internet. Nog steeds op basis van
de oorspronkelijke idealen van internet: openheid en transparantie van techniek en informatie.
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Het project Digitale Pioniers loopt sinds november 2002.
Stichting Nederland Kennisland (KL) voert deze stimuleringsregeling uit met een subsidie van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Nationaal Actie
Plan elektronische snelwegen. De wijze waarop de regeling is opgezet sluit zoveel mogelijk aan bij doel en doelgroep en tracht hierbij zelf ook vernieuwend te zijn.
Maatschappelijke vernieuwers hebben niet eens zoveel
geld nodig om zinvolle en innovatieve initiatieven te kunnen opzetten. Snel duidelijkheid krijgen en geen onnodige bureaucratie is vaak een grotere succesfactor. Daar
proberen we optimaal aan te beantwoorden. En het gaat
niet alleen om geld. Naast financiële ondersteuning krijgen aanvragers van KL begeleiding bij de uitvoering van
hun project. Inmiddels heeft de regeling bijna 300 projectvoorstellen ontvangen waarvan er 45 worden ondersteund.
Een jaar na de start blijkt uit de tussenbalans dat de regeling een breed bereik heeft en aan een grote vraag voldoet. Dat is niet zo vreemd. Naast traditionele media, zoals
de krant en omroepen, speelt het internet een steeds belangrijker rol als het gaat om publieke informatievoorziening en meningsvorming. Het ontwikkelen van een goede
pluriforme en onafhankelijke maatschappelijke infrastructuur op internet is één van de uitdagingen voor een sterke

...
INLEIDING

informatiesamenleving. Het stelt burgers namelijk in staat
om zich naast traditionele media en instituties te uiten en
zich te organiseren langs gedeelde interesses en/of belangen en daarbij creatieve en innovatieve content en
software te produceren. De eerste 45 geselecteerde projecten van Digitale Pioniers geven blijk van deze maatschappelijke potentie van internet.
Bij de tot dusver gekozen projecten horen Boekenmijn dat
amateur-schrijvers de mogelijkheid geeft hun boek binnen vijf minuten in de digitale etalage te zetten en het project Ook jij kan meebeslissen dat voorlichting geeft over
politiek aan verstandelijk gehandicapten. Andere voorbeelden zijn de chatapplicatie van de Kindertelefoon dat jonge (en dove) bezoekers de mogelijkheid biedt anoniem
problemen voor te leggen en de voice applicatie van
Maroc.nl. Deze applicatie moet bijdragen aan kennisoverdracht en participatiebevordering bij de bezoekers van de
website.

de doelstellingen en de werkwijze van Digitale Pioniers.
De projecten die in de drie themaronden zijn gekozen
worden allen kort besproken op achtergrond, doelstelling en resultaat. Voor het thema Samen leven zijn dat
22 projecten, voor het thema Identiteit 13 en voor de derde ronde met thema Leren 10.
Het beschikbaar stellen van informatie, ervaringen en
ontwikkelde applicaties is een van de doelstellingen van
de Digitale Pioniers regeling. Nu 45 projecten onderweg
zijn kunnen de eerste resultaten en lessen opgetekend
worden. Dit gebeurt in hoofdstuk 6. We sluiten af met
een analyse van trends die in deze nieuwe fase van het
internet zijn waar te nemen.

.NL, Eén jaar Digitale Pioniers in het publieke domein op
internet geeft inzicht in de dynamiek van de tweede pioniersperiode van het publieke domein op internet en het
veranderende medialandschap. Het eerste hoofdstuk geeft
een kort historisch overzicht van de ontwikkeling van het
publieke domein op internet. Hierna wordt ingegaan op
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1. CONTEXT AAN CONTENT
Het publiek domein op internet is een collectief goed dat
sterk in ontwikkeling is. Nu zon 75% van de Nederlandse
bevolking toegang tot internet heeft, is de kracht van het
internet alleen maar groter geworden. Maar dit levert ook
nieuwe vragen op. Waar in de begindagen van het internet een kleine groep pioniers bezig was de mogelijkheden te ontdekken, is de uitdaging nu om het grote publiek
de kracht van het internet te laten gebruiken. Als internet
vergeleken wordt met film, televisie en tijdschriften, wordt
duidelijk dat de ontwikkeling nog in een beginstadium verkeert. Waar nu precies de volle mogelijkheden liggen van
het publieks-, overheids- en commercieel domein op internet moet de komende periode nog duidelijk worden. In
dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van het publieke domein en de fase waarin het nu verkeert.

1.1

HET PUBLIEKE DOMEIN OP INTERNET

De oorsprong van het internet ligt in de Verenigde Staten.
Daar werden in oktober 1969 vier computers met elkaar
verbonden, die zo het ARPANET vormden. Het ARPANET
was oorspronkelijk bedoeld als onderzoeksnetwerk, waarmee wetenschappers data konden uitwisselen en bestanden van andere computers konden downloaden. De vier
computers stonden dan ook elk op een universiteit. De
ontwikkeling van internet vond in eerste instantie dus plaats
8

binnen de onderzoekswereld. In haar boek Internetpioniers stelt Monique Doppert dat de grondbeginselen van
internet bij het Massachusetts Institute of Technology zijn
ontstaan waar in de jaren tachtig de zogenaamde hackerethic werd geformuleerd: vrije stroom van informatie, wantrouwen jegens autoriteiten en het stimuleren van
decentralisatie.
In Nederland kreeg de ontwikkeling van internet in 1986
een belangrijke impuls toen het Centrum voor Wiskunde
en Informatica de verantwoordelijkheid kreeg over de uitgifte van .NL domeinen. In Nederland is dit publieke domein begin jaren negentig goed in ontwikkeling gekomen.
Rob Gongrijp speelde hierbij als hoofdredacteur van Hacktic en mede oprichter van XS4ALL een belangrijke rol. In
een doe-het-zelf subcultuur ontstonden grensverleggende initiatieven zoals in 1993 het Next5Minutes festival (voor
inzet van multimediale middelen om politieke, maatschappelijke en culturele idealen te realiseren) en de Hackers
and the End of the Universe camping waar kennis en ervaringen met internet werden uitgewisseld.
Op 15 januari 1994 volgde de oprichting van De Digitale
Stad (DDS). Dit moest een virtuele stad worden waar burgers (aan de vooravond van de Gemeenteraadsverkiezingen) een digitale discussieplek hadden. Vanaf de start
was het druk aan de stadspoorten van DDS. Manuel Cas-
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CONTEXT AAN CONTENT
tells typeert DDS in zijn boek The Internet Galaxy als: The
most famous citizen computer network. ( ) A new form of
public sphere combining local institutions, grassroots organisations, and computer networks in the development
of cultural expression and civic participation.
De initiatiefnemers wilden met DDS de culturele en maatschappelijke potentie van internet benutten. Het succes
van het initiatief zorgde voor veel navolging van andere
partijen die dezelfde diensten gingen leveren. Steeds meer
mensen en organisaties gingen vanaf die tijd zelf het internet op en DDS was snel niet uniek meer. In 2001 werd
de stichting DDS een BV als provider. Maar de grootste
verdienste van DDS is dat het internet uit de wetenschappelijke wereld tilde en in brede lagen van de bevolking
onder de aandacht bracht. Hiermee kwam het publieke
domein op internet pas echt op stoom.
Het publiek domein op internet wordt hier gedefinieerd als
de vrij toegankelijke ruimte waar content vrij beschikbaar
is gesteld om te gebruiken of te bewerken. Net als in het
gewone publieke domein is het de plek voor expressie,
interactie en vorming van ideeën, informatie en opinies.
Dat is een vrij ruime definitie. Internet schept de voorwaarden dat in dit publieke domein iedereen tegen betaalbare
kosten beschikbare informatie kan produceren, verzamelen, bewerken en delen in een open en toegankelijke
omgeving waar onderlinge communicatie tussen de deel-

nemers mogelijk is op elk gewenst tijdstip en op elke plaats.
Zo vormen maatschappelijke organisaties, wetenschappers, kunstenaars en muzikanten virtuele gemeenschappen waar samen gewerkt en gediscussieerd wordt, kennis
en creativiteit cumuleert en maatschappelijk participatie
wordt bevorderd.
Dat het sinds 1993 snel is gegaan met de ontwikkeling
van het world wide web laat de tabel hieronder zien. Een
decennium geleden waren er wereldwijd minder websites
dan we landen kennen. Inmiddels is het aantal websites
de 35 miljoen ruim gepasseerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat er over tien jaar gemiddeld één website per hoofd
van de wereldbevolking is. Deze cijfers geven in een notendop de fase weer waarin het publieke domein op internet zich begeeft.
Datum
juni
dec.
juni
dec.
juni
dec.

1993
1993
1994
1994
1995
1995

Aantal websites
130
623
2.738
10.022
23.500
90.000
Bron: OSCE, 2003
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1.2 PARTICULIER PRODUCENTSCHAP
Internet en de beschikbaarheid van goedkope, hoogwaardige digitale productiemiddelen (pcs, cameras, audioapparatuur ed.) hebben de condities geschapen voor een
nieuwe vorm van producentschap. Een producentschap
dat niet exclusief bij de traditionele professionele media
ligt, maar burgers in staat stelt om zelf maatschappelijke
en culturele content te produceren. Een steeds grotere
groep mensen en organisaties zoals buurtverenigingen,
sportclubs en vrijwilligers geeft hiermee het publiek domein op internet vorm.
Er ontstaan nieuwe vormen van discussie en expressie
waarin tekst, beeld en geluid hand in hand gaan. Nieuwe
gebruikers zorgen voor nieuwe ideeën en innovatieve toepassingen. Het gaat hier niet om digitale diensten van
overheids-, culturele en maatschappelijke instellingen en
media, maar om internetinitiatieven die buiten gevestigde
instellingen tot stand zijn gekomen. Deze laatsten worden
vaak draaiende gehouden door vrijwilligers en dragen het
karakter van kleinschalige communities, discussiefora en
informatienetwerken. Zij leveren een bijdrage aan democratische meningsvorming, maatschappelijke participatie,
informatie-uitwisseling en sociale cohesie. Voorbeelden
hiervan zijn o.a. ouders.nl, een onafhankelijke informatiebron op het internet voor ouders en toekomstige ouders
en Maroc.nl, een ongecensureerd digitaal platform teneinde de informatie, communicatie en integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving te bevorderen.
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Deze nieuwe platforms hebben een toegevoegde waarde
binnen het medialandschap. Ze stellen hun content vrij
beschikbaar, richten zich vaak op specifieke doelgroepen
zoals joods.nl en modereren een breed sociaal maatschappelijke discussie rond relevante themas zoals politiedigitaal.nl. De initiatiefnemers van deze websites doen dat
vanuit een eigen interesse of noodzaak. Zo startte de site
Ookjij.nl nadat Marca van den Eijnden als moeder erachter kwam dat er voor haar gehandicapte kind weinig toegankelijke informatie op internet aanwezig was. De Digitale
Pioniers projecten waren zonder particulier initiatief niet
ontstaan. De projecten zorgen voor verbreding en verdieping van informatie en de toegankelijkheid daartoe. De
toegevoegde waarde daarvan is evident. Tegelijkertijd zijn
het projecten, en is het content, die niet binnen de doelstellingen van traditionele media zoals kranten of publieke omroepen geproduceerd wordt. Dit maakt het publieke
domein op internet tot een nieuw medium in het medialandschap.
Het volgende hoofdstuk beschrijft hoe de tijdelijke stimuleringsregeling Digitale Pioniers nieuwe ontwikkelingen in
dit publieke domein faciliteert en ondersteunt.

1

CONTEXT AAN CONTENT
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2

DIGITALE PIONIERS

De stimuleringsregeling Digitale Pioniers richt zich op internetinitiatieven van kleine maatschappelijke organisaties die
op een vernieuwende manier bijdragen aan meningsvorming en informatie-uitwisseling. Zij hebben vaak goede en
vernieuwende ideeën, maar missen de kennis en de financiën om die ook daadwerkelijk te realiseren. Op 1 november 2002 is daarom de stimuleringsregeling Digitale Pioniers
gestart. Sindsdien kunnen projectvoorstellen worden ingediend voor financiële en organisatorische ondersteuning.
In dit hoofdstuk worden doelstelling en werkwijze van de
Digitale Pioniers regeling beschreven. Bovendien zijn in dit
hoofdstuk enkele kerncijfers van het eerste jaar te vinden.

2.1 MAATSCHAPPELIJKE CONTENT
Op verzoek van de Tweede Kamer liet toenmalig Staatssecretaris Van der Ploeg TNO-STB onderzoek doen naar
de mogelijkheid maatschappelijke content in het publieke
domein op internet te stimuleren. Het onderzoek bracht in
2000 in kaart welke internetinitiatieven gestart waren in
verschillende maatschappelijke sectoren. In het rapport
Publieke diensten op internet concludeert TNO dat bestaande overheids-, culturele en media-instellingen inmiddels volop actief zijn op het internet, maar over het
algemeen vrij langzaam reageren op vernieuwingen. Om
kwaliteit en vernieuwing in gevestigde instellingen en be12

staande sectoren te stimuleren, adviseerde TNO-STB om
de werkingssfeer van de bestaande fondsen uit te breiden.
Voor veel internetinitiatieven biedt dit echter geen soelaas. De doelstellingen en werkwijze van zelfstandige, vaak
kleinschalige internetinitiatieven sluiten moeilijk aan bij de
artistieke en professionele doelstellingen en beoordelingscriteria van fondsen. Alhoewel er meestal wel positief op
deze initiatieven gereageerd wordt, komen ze niet voor
ondersteuning in aanmerking. Op lokaal, provinciaal en
landelijk niveau bestonden hier geen of slechts incidentele ondersteuningsmogelijkheden voor. Het gaat dan om
initiatieven zoals www.ouders.nl en www.onlijn.nl die op
onafhankelijke wijze nieuws en informatie beschikbaar
stellen. Voor dit type internetinitiatieven, die wel bijdragen
aan publieke informatievoorziening en meningsvorming
maar die geen ondersteuning kunnen vinden bij de bestaande fondsen, stelde TNO-STB voor om een apart fonds
op te richten.
Op basis van dit advies heeft Stichting Nederland Kennisland (KL) samen met de Directie Media, Letteren en Bibliotheken van het Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap
(OCW) de stimuleringsregeling Digitale Pioniers ontworpen.
In het najaar van 2002 ontving KL een subsidie van OCW
om het project uit te voeren voor een periode van twee jaar.
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DIGITALE PIONIERS
2.2 WAT DOEN DIGITALE PIONIERS
Het TNO rapport gaf een startpunt en kader voor de stimuleringsregeling. Toch wist niemand precies aan te geven hoe groot de beoogde doelgroep was, hoe die te
bereiken is en waarop die precies beoordeeld moest worden. Hiertoe zijn een aantal uitgangspunten en criteria
geformuleerd. Digitale Pioniers ondersteunt internetinitiatieven die:
- een bijdrage leveren aan democratische meningsvorming, maatschappelijke participatie, informatie-uitwisseling en sociale cohesie;
- de kwaliteit en pluriformiteit van het aanbod van publieke informatie en meningsvorming via internet versterken;
- een functie vervullen in het opzetten en faciliteren van
online gemeenschappen, discussiefora en informatienetwerken (zgn. digitale podia);
- kleinschalig en innovatief of experimenteel van karakter
zijn;
- buiten de gevestigde instellingen tot stand komen en
vaak draaiende gehouden worden door vrijwilligers of
kleinschalige maatschappelijke organisaties;
- een stimulans voor vernieuwing kunnen zijn van maatschappelijke content op internet.

Projecten kunnen een maximale bijdrage van 25.000
ontvangen. Op het eerste gezicht geen enorm bedrag,
maar behoorlijk wat geld voor kleinschalige organisaties.
En vaak voldoende. Het geld kan onder andere worden
ingezet om derden in te huren voor de technische realisatie van bijvoorbeeld een forum of chat applicatie. Belangrijker is echter dat naast de financiële bijdrage, de projecten
ook op inhoudelijke en organisatorische ondersteuning
kunnen rekenen. Dit moet er voor zorgen dat de succeskans van de projecten wordt vergroot en dat er niet onnodig veel geld wordt uitgegeven aan producten die ergens
anders reeds bestaan of worden ontwikkeld. Tot 2005
worden in totaal 7 themaronden georganiseerd waarin
1,7 miljoen euro beschikbaar is voor zon 80 projecten.

1.3 ROL EN WERKWIJZE STICHTING NEDERLAND
KENNISLAND
Stichting Nederland Kennisland functioneert als een zogenaamde makelaar die niet alleen ingediende verzoeken
beoordeelt, maar ook zelf op zoek gaat naar innovatieve
projecten die in aanmerking komen.
Bij het ontwerpen van de regeling is ervoor gekozen om
de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk te maken.
De vragen op het aanbiedingsformulier zijn zo geformuleerd dat het invullen niet langer dan een uur in beslag
13

hoeft te nemen. Naast het aanvraagformulier is er een
leidraad opgesteld die indieners houvast biedt bij het opstellen van de aanvraag.
Ingediende aanvragen worden in eerste instantie door KL
gelezen en beoordeeld op basis van de vastgestelde criteria. Indien nodig wordt navraag gedaan bij de aanvrager of derden. Uiteindelijk wordt een shortlist van 25
kansrijke projecten gemaakt. Deze projecten worden in
een beoordelingsdocument samengevat op achtergrond,
doelstelling, innovatieve eindproducten, organisatie, planning en financiën. Dit document wordt aan een groep experts voorgelegd. Dit zijn mensen met een brede ervaring
binnen het lopende thema, kennis over internet of juist
experts met een technische achtergrond. Met hen worden
de voorstellen besproken en beoordeeld. Dit is een prettige vorm van selectie gebleken, zowel voor de experts die
in relatief korte tijd een goed gewogen oordeel kunnen
geven, als voor KL die op eenvoudige wijze een grote
groep experts kan laten meedenken en uiteindelijk ook
voor de indieners van de projectvoorstellen die kort na
het sluiten van de inschrijvingstermijn uitsluitsel krijgen
over hun project (vier weken).
Als eenmaal is vastgesteld welke projecten in aanmerking komen voor ondersteuning volgt een intakegesprek.
Dit vindt plaats bij de indienende organisatie. Het project
wordt doorgenomen en de mogelijkheden voor samenwerking met andere partijen worden besproken. Ook wordt
bekeken hoe de op te leveren producten aan andere partijen ter beschikking kunnen worden gesteld. Eventueel
14

wordt geassisteerd bij het oprichten van bijvoorbeeld een
stichting. Als na de intake een definitief akkoord is gegeven, kunnen projecten direct aan de slag. Als met een
project tijdens dit gesprek geen overeenstemming wordt
bereikt over bijvoorbeeld de op te leveren eindproducten,
dan kan een project alsnog afvallen.
Tijdens de looptijd van de projecten is er regelmatig contact. Zo organiseert KL bijeenkomsten waar de geselecteerde projecten zich aan elkaar presenteren en onderling
kennis uitwisselen. Elk project krijgt tijdens zon bijeenkomst een paar minuten de tijd om elementen van zijn/
haar project toe te lichten. Daarnaast worden voor projecten relevante workshops georganiseerd over themas als
doelgroepbereik en toepasbaarheid van open source.
Sommige projecten hebben behoefte aan individueel advies over samenwerking, organisatievorm, marketing of
techniek. KL assisteert en adviseert hierin.
Voor het optimaliseren van de kennisoverdracht en voor
het volgen van de projecten wordt de website
www.digitalepioniers.nl intensief gebruikt. De voortgang van
de realisatie van de projecten wordt bijgehouden, maar ook
worden hier software, handleidingen en ervaringen beschreven en beschikbaar gesteld.
KL heeft de regeling op diverse manieren onder de aandacht gebracht bij media en potentiële indieners. Zo zijn
er 15 ambassadeurs benoemd die met hun brede maatschappelijke netwerk de Digitale Pioniersregeling onder
de aandacht brengen tijdens presentaties en publicaties.
Daarnaast wordt de website druk bezocht en de nieuws-

brief goed gelezen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de regeling in relatief korte tijd in brede lagen van de doelgroep
bekend geworden is.
Digitale Pioniers kent per jaar meerdere aanvraagronden
die elk een inhoudelijk thema hebben dat op dat moment
in de maatschappelijke belangstelling staat. Projectvoorstellen moeten thema gerelateerd zijn. Voor de eerste ronde dat als thema Samen leven had, zijn 101 aanvragen
ontvangen waarvan er 22 zijn gehonoreerd. Voor de tweede ronde met als thema Identiteit zijn 13 van de 78 ingediende voorstellen geselecteerd. Leren was het thema van
de derde ronde waar uiteindelijk minder dan 10% van de
projecten (10 uit 109 voorstellen) werd goedgekeurd. De
selectie van projecten is tijdens het jaar verzwaard. Steeds
meer wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van
een initiatief en de overdraagbaarheid van kennis en producten. Ook zijn het eerste jaar enkele projecten die niet
binnen het thema vielen gehonoreerd.

3. Naast een financiële bijdrage kunnen projecten inhoudelijke en organisatorische ondersteuning en advies
krijgen;
4. Aan projecten worden geen voorwaarden gesteld met
betrekking tot co-financiering. Na toewijzing kunnen
projecten direct aan de slag.
5. Samenwerking tussen de projecten wordt actief gestimuleerd via projectbijeenkomsten, een mailinglist en
vraagbundeling bij applicatie/website ontwikkeling; en
6. De voortgang van de projecten is voor iedereen te volgen. Resultaten en producten die uit de projecten komen worden zoveel mogelijk vrij beschikbaar gesteld
via www.digitalepioniers.nl. Het kan hierbij gaan om een
redactiestatuut, open source software voor en chatapplicatie of de de installatie- en implementatiehandleiding daarvan.
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Ingediende projecten
120

Bij de opzet van de regeling zijn een aantal keuzes gemaakt om de regeling optimaal te laten aansluiten bij de
te bereiken doelgroep. Hieronder staan een aantal van de
uitgangspunten van de stimuleringsregeling:
1. Zo min mogelijk papiermassa of bureaucratie; een eenvoudige digitale aanvraag volstaat en bij selectie wordt
de aanvrager bezocht;
2. Indieners hoeven bij aanvraag geen rechtspersoon te
zijn. Kosten voor het oprichten van een rechtspersoon
kunnen onderdeel zijn van de aanvraag;
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Het afgelopen jaar is gebleken dat deze opzet heeft gewerkt. Uiteindelijk legt elk project gewoon een inhoudelijke en financiële verantwoording af. Het initiatief en het
project worden met zo min mogelijk regels geconfronteerd
om tot uitvoering te komen. De resultaten worden zo snel
mogelijk gedeeld en ter beschikking gesteld aan anderen.
Wat opvalt is dat het percentage aanvragen dat uit de
Randstad komt buitengewoon hoog is. Bovendien ligt de
kans op toekenning hier hoger. Dat is te verklaren door de
aanwezigheid van een groot deel van de creatieve industrie in de Randstad. Mensen die beroepsmatig met innovatieve en creatieve processen bezig zijn hebben vaak
goede maatschappelijke ideeën die passen binnen de
doelstellingen van Digitale Pioniers. De initiatiefnemers
van projecten zoals Baas in/op , Impakt Online en Waar
sta je? komen uit de hoek van de creatieve industrie. Daarnaast zorgen ook grootstedelijke processen voor het ontstaan van sommige projecten. Zo gaat De Wenswijk over
zwerfafval, betrekt Thuis op Straat jongeren bij de openbare ruimte en is Maroc.nl een platform voor Marokkaanse jongeren. De meerwaarde van deze internetprojecten
is dat ondanks dat veel projecten in Amsterdam, Rotterdam of Utrecht zijn ontstaan, de doelgroep en het bereik
van de website bovenlokaal en vaak landelijk is.
In de volgende drie hoofdstukken worden de projecten
per thema besproken. De in totaal 45 projecten worden
gepresenteerd en de initiatiefnemers aan het woord gelaten. In het hoofdstuk daarna worden de lessen van het
eerste jaar gepresenteerd.
16
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3. THEMA SAMEN LEVEN
Voor de eerste ronde van Digitale Pioniers werd voor het
brede thema Samen leven gekozen. Een thema dat in Nederland onderwerp is van veel debat. Of het nu gaat om de
veiligheid op straat, normen & waarden, sociale cohesie of
de multiculturele samenleving. Het zijn allemaal themas
waar in kranten, op televisie en onderling veel over wordt
gesproken. Ook op het internet wordt over het thema Samen leven druk gepubliceerd en gediscussieerd. Dit gebeurt
in tal van discussiegroepen, maar ook op websites voor meer
specifieke doelgroepen. In de eerste ronde van Digitale Pioniers werd gezocht naar internetinitiatieven die zich op een
aspect van dit thema richten. Van de uiteindelijk 101 ingediende projectvoorstellen zijn er 22 voor ondersteuning geselecteerd. Voor deze 22 projecten is in totaal zon 400.000
beschikbaar gesteld. In dit hoofdstuk worden de projecten
gepresenteerd. Er wordt ingegaan op de achtergrond van
het project en de huidige status.

www.ouders.nl
Henk Boeke
henk@ouders.nl
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Ouders Vragen Online
Ouders Online is een onafhankelijke informatiebron op het
internet voor ouders en toekomstige ouders. Zij kunnen hier
onderling gegevens uitwisselen, vragen stellen aan deskundigen, en meer dan 20.000 paginas informatie raadplegen. De website wordt bezocht door meer dan 140.000
unieke bezoekers per maand. Een onderdeel van de door
Ouders Online verzorgde online-informatievoorziening is de

Vraagbaak-rubriek. Hier worden vragen van bezoekers beantwoord door een keur van deskundigen. De rubriek geniet een enorme populariteit en levert vele honderden nieuwe
vragen per week. Van al deze nieuwe vragen worden er
wekelijks acht in het openbaar behandeld; de rest wordt
afgehandeld per e-mail. Henk Boeke van Ouders Online
licht toe dat de deskundigen, die allemaal een gewone baan
in de reguliere hulpverlening hebben en dit werk er vrijwillig
bijdoen, niet al die binnenkomende vragen zelf beantwoorden. Dat hoeft ook niet, aangezien er in de afgelopen jaren
een omvangrijk bestand van vragen en antwoorden is opgebouwd, waarmee de redactie van Ouders Online zelf de
meeste vragen (per e-mail) kan beantwoorden. Bij elke nieuwe vraag wordt gekeken om wat voor probleem het gaat,
waarna er handmatig het juiste antwoord bij wordt gezocht.
Door de grote belangstelling komt de redactie aan haar eigenlijke werk (verzamelen, analyseren en becommentariëren van maatschappelijk actuele zaken voor ouders en jonge
gezinnen) niet meer toe. Daarom is er gekozen voor het
ontwikkelen van een nieuwe databank. Bestaande informatie
op Ouders Online wordt geselecteerd en gesystematiseerd.
Uiteindelijk leidt dit tot een databank en een nieuwe web
interface op www.ouders.nl (en elders) waar vragen en antwoorden eenvoudig door iedereen bekeken kunnen worden, zonder tussenkomst van de redactie. Het nieuwe
systeem wordt in de regio Eindhoven getest door ouders
en Thuiszorg Nederland en daarna uitgebreid geanalyseerd.
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Boekenmijn
Dankzij nieuwe technieken is het mogelijk tegen acceptabele kosten kleine oplages van boeken te produceren. Dit
is een grote stimulans voor de amateur schrijfkunst. Probleem is dat de verspreiding van deze oplages vaak beperkt blijft. Om deze bijdragen aan het cultureel erfgoed
een eigen plek te geven is het plan voor Boekenmijn ontstaan. Boekenmijn is op vrijwillige basis opgezet door
Boekwinkeltjes.nl en Totemboek. Er zijn nu ruim 185 titels
door 46 uitgevers en zon 150 schrijvers ondergebracht.
Doelgroep van Boekenmijn bestaat enerzijds uit auteurs
die in eigen beheer uitgeven, kleine uitgevers en uitgevers en producenten die in eigen beheer boeken faciliteren. Anderzijds bestaat de doelgroep van Boekenmijn uit
boekenliefhebbers en boekwinkels die op zoek zijn naar
niet alledaagse, kleinschalige uitgaven.
Hoeveel amateurschrijvers er in Nederland zijn, is niet precies bekend. Een aantal jaar geleden heeft het Nipo een
onderzoek naar schrijven gehouden en daaruit geconcludeerd dat er ruim een miljoen Nederlanders schrijven of
een manuscript in de la hebben liggen. Deze cijfers worden
nog steeds aangehaald. Yvette Cramer, initiatiefneemster,
vertelt dat naast de virtuele Boekenmijn ook contact met
elkaar op beurzen en boekenmarkten bijdraagt aan het uitdragen van klein cultureel erfgoed. Daarom hebben we de
leden van de Boekenmijn dit jaar de gelegenheid geboden
present te zijn op de Deventer Boekenmarkt, de Boeken-

markt in Haarlem en De Kleine Uitgeversbeurs in Amsterdam. Op deze boekenbeurzen kunnen auteurs rechtstreeks
aan het publiek hun boeken verkopen en dit werkt in het
algemeen goed. Er worden al snel tot zon 30 boeken per
uitgever of titel verkocht op zon markt, mits de boeken prettig geprijsd zijn. Uit de statistieken van de website blijkt dat
het bezoekersaantal gestaag is gegroeid naar zon 1100
unieke bezoekers per maand. Soortgelijke projecten zijn in
Nederland of daarbuiten niet bekend. In het buitenland worden boeken die in eigen beheer worden uitgegeven vaak
op reguliere boekensites van bijvoorbeeld Amazon.com of
Bol.de aangeboden. In Nederland bestaat die mogelijkheid
alleen als je als uitgever bij het Centraal Boekhuis bent aangesloten.

www.boekenmijn.nl
Yvette Cramer
Yvettecramer@totemboek.nl

Met de bijdrage is de Stichting Het onbekende boek op
poten gezet. Daarnaast wordt een goed werkende, makkelijk toegankelijke, aantrekkelijke en makkelijk te onderhouden website gebouwd waar zowel aanbieders van titels
als leesliefhebbers aan hun trekken komen. Dit ontwerp
moet enkele jaren meegaan en door de aantrekkelijke en
makkelijke interface meer auteurs en meer boekenliefhebbers naar zich toe trekken.
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www.shespot.nl,
Liesbet Zikkenheimer
info@shespot.nl

www.impakt.nl
Arjon Dunnewind
Arjon@impakt.nl
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Shespot
Stichting Shespot heeft voor ogen een veilig en vertrouwd
platform voor vrouwen neer te zetten, waar vrouwen vragen, ervaringen en gevoelens rond het thema erotiek kunnen uiten. Shespot probeert vrouwenerotiek zichtbaar te
maken. Hierdoor ervaart de bezoeker wat vrouwen werkelijk bezig houdt als ze aan erotiek denken. Zikkenheimer vertelt dat ze zich vanuit andere vrouwenprojecten
waar ze bij betrokken was, enorm stoorde aan de grote
lawine porno op internet met veel mensonterend materiaal. Een plek waar erotiek wel mooi, warm, in relatie met
relaties en vrouwvriendelijk werd gebracht bestond niet in
Nederland, aldus Zikkenheimer. Shespot wil uitgroeien tot
dé community op internet waar mensen veilig en met veel
respect over deze belangrijkste gevoelens in hun leven
kunnen praten. Shespot wil een groot en breed bereik
hebben. Met de bijdrage is in eerste instantie een stichting opgezet. De website wordt d.m.v. een content management systeem handzamer gemaakt zodat redactieleden
vanuit hun huis content op de site kunnen plaatsen.
De afgelopen periode is er ook een nieuw forum geïmplementeerd. Hiervoor is het oude forum afgebroken; alle
interessante topics zijn verzameld en in eigen rubrieken
ondergebracht. Deze zijn nog steeds bereikbaar en doorzoekbaar voor de bezoeker die op zoek is naar antwoorden op zijn vragen. In deze topics kan niet meer
gereageerd worden: het is een groot naslagwerk geworden van de belangrijkste vraagstukken, die de afgelopen
twee jaar op Shespot de revue zijn gepasseerd. De belangrijkste argumenten voor Shespot om deze stap te

nemen waren onder andere een grotere bescherming van
de privacy van de forumdeelnemers en de mogelijkheden
voor de forumleden om met elkaar contact op te nemen,
zonder eigen mailgegevens bekend te hoeven maken.
Tevens was er behoefte aan een apart forum voor shespot-medewerkers.

Impakt Online
Stichting Impakt organiseert jaarlijks een festival op het
gebied van de audiovisuele kunsten. Impakt Online is een
aanvulling dat als platform moet fungeren. Het project wil
de ontwikkeling van nieuw werk op het gebied van internetkunst stimuleren en structureel aandacht geven aan
internetkunst. Resultaat zal zijn het creëren van een artistiek inhoudelijk interessant platform op de website van
Impakt. Met dit project worden in 2003 zes opdrachten
verstrekt aan kunstenaars rondom drie themas: de kunst
van het vertellen, zoektocht naar nieuwe vertelmanieren;
database dilemmas, bedoeld voor projecten die een kritische weergave van een database geven; en breaking out
of the box, hierin wordt onderzocht op welk punt het echte
leven het internet beïnvloedt en (nog belangrijker) wanneer het internet het echte leven beïnvloedt.
Het project is in januari 2003 gestart en loopt het gehele
jaar. Inmiddels zijn vier opdrachten binnen de thema´s
`Kunst van het vertellen´ en Out of the Box´uitgevoerd.
De werken van de eerste twee ronden zijn gelanceerd op
het Impakt Festival 2003 dat van 3 t/m 9 juni plaats had.
Deze zijn op de website van Impakt te zien www.impakt.nl/

online. De selectie rond het thema Database Dillemas
vindt deze maanden plaats. In december zullen deze opdrachten te zien zijn. Het project wordt in december 2003
afgerond.
Split Screen
Split Screen speelt in op het overwaaien van het Palestijns-Israëlisch conflict van het Midden Oosten naar Nederland. De spanning uit zich onder andere in disrespect
ten aanzien van elkaars standpunten. Door de meningsverschillen en de gebruikte argumentatie op een ongebruikelijke en fascinerende manier via een split screen in
kaart te brengen hoopt Split Screen de discussies te verdiepen. Hoofddoel is een toename van wederzijds begrip
door de gezamenlijke constructie van parallel histories.
Een tweede beoogd resultaat is het ontkrachten van mythen. Een eindproduct is een CDrom met een overzicht
van de discussies en mogelijke toepassingen. Hierbij zijn
de hoofdvragen en argumenten op basis van argumentatieleer in kaart gebracht.
Tijdens de uitvoering van het project bleek dat de originele planning niet haalbaar was. Zowel de complexiteit als
de gevoeligheid van het onderwerp maakte het moeilijk
deelnemers te werven en een goede balans te krijgen in
de testgroep. Ook de voorbereidende bijeenkomsten bleken moeilijker realiseerbaar dan verwacht. Deelnemers
waren niet altijd bereid een halve dag vrij te nemen of met
de ander bijeen te komen. In plaats van gezamenlijke bijeenkomsten is daarom over gegaan tot het individueel
bezoeken van de deelnemers op momenten dat het hen

uitkwam. Dit is inmiddels afgerond en het project zit in de
afrondingsfase. Eind 2003 moet de CDrom met daarin de
presentatie van de pilot gereed zijn.
Kiezers voor kiezers
Kiezers voor kiezers werd als één van de eerste projecten
door Digitale Pioniers ondersteund. In aanloop naar de
Tweede Kamer verkiezingen heeft Kiezers voor Kiezers
stemgerechtigden een instrument gegeven om andere
(zwevende) kiezers te helpen bij het bepalen van hun stem.
Het idee is simpel: van alle politieke partijen in de Tweede
Kamer heeft de redactie van de website een partijlid benaderd. Hen is gevraagd tot de verkiezingen de campagnes en de media uitgebreid te volgen. Per week leverden
deze beheerders twee berichten (een radiofragment, een
krantenartikel, etc) aan. Vervolgens konden bezoekers van
de website de berichten lezen, bekijken of beluisteren.
De bezoeker beantwoordde een aantal vragen. Bijvoorbeeld over hoe de politicus over komt.
Gebruikers binnen Kiezers voor Kiezers hebben dus de
mogelijkheid om feedback te geven op media uitingen.
Ook kunnen zij feedback van andere gebruikers op deze
media uitingen bekijken. Hierdoor ontstaat een lijst met
media uitingen die bekeken moeten worden door de
gebruikers. Het eindproduct is kiezersvoorkiezers.nl geweest. Uit de gegeven feedback was het mogelijk om verschuivingen binnen het electoraat te zien. De reacties van
de bezoekers op Kiezers voor Kiezers waren positief. Het
concept was voor sommige gebruikers niet volledig duidelijk, iets wat bij de volgende verkiezingen zal worden
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www.netuni.nl
Ewoud Poerink
splitscreen@netuni.uva.nl

www.kiezersvoorkiezers.nl
Maarten Alleman
maarten@alleman.nl

21

opgelost door een duidelijkere user interface. Het project
krijgt mogelijk eerder een vervolg, waarbij de focus niet
zozeer zal liggen op de verkiezingen als wel op het inzichtelijk maken van journalistieke keuzes die de media maakt.

www.baasopzuid.nl
Anouk Riehl
anouk@bbvh.nl

www.femfusion.nl
Dymphie Verleun
dymphie@femfusion.nl
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Baas in/op...
Afgelopen zomer is door stichting IAN in opdracht van
enkele woningbouwcorporaties het webbased interactieve spel Baas op Zuid ontwikkeld, met als doel de bewoners van de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam
meer inzicht te geven in de stedenbouwkundige problematiek in hun wijk. Het spel geeft bewoners en beleidsmakers een nieuwe kijk op de omgeving tijdens
bijvoorbeeld een renovatietraject. De gegeven antwoorden worden opgeslagen in een database en zijn te zien in
de statistieken. Momenteel wordt het project Baas in/op .
ontwikkeld, waarbij door de inzet van visuele en interactieve media een grote groep bewoners bereikt kan worden. Uiteindelijk zal het project in het kader van Digitale
Pioniers drie nieuwe spellen realiseren, waar ook nieuwe
software voor ontwikkeld wordt. Omdat de spellen op maat
gemaakt worden naar aanleiding van specifieke themas
die in een wijk spelen, worden drie verschillende varianten ontwikkeld. Ook de doelstellingen per spel kunnen
verschillen. Bij het spel voor Drents Dorp in Eindhoven
ligt de nadruk op begrip en inzicht bij de bewoners t.a.v.
het ontwikkelde masterplan voor deze wijk. Bij De Zeeburgemeester voor de Indische Buurt in Amsterdam ligt
de nadruk meer op het informeren van de bewoners over
projecten in het kader van de Stadsvernieuwing en het

promoten van de wijk. Met deze nieuw ontwikkelde varianten is voor andere spellen in de toekomst een ruim
aanbod mogelijk in de type vragen en kan een nieuw spel
samengesteld worden uit verschillende modules, zodat
deze software opnieuw ingezet wordt.

FemFusion Lesbisch Platform
Voor het tijdschrift Zij aan Zij realiseerde Stichting Femfusion een professioneel ogende website. Deze site heeft in
een jaar tijd een lesbische community aangetrokken die
het ledenbestand van het blad in aantal ruimschoots overtreft. De behoefte aan een site die als lesbisch platform
dient, blijkt zo groot dat het vormgeven en ondersteunen
van de interactiviteit van een dergelijke site het tijdschrift
inmiddels ver boven het hoofd is gegroeid. Daarom ontwikkelde de stichting Femfusion in 2003 een eigen interactieve website. De website is informatiebron voor lesbisch
Nederland, zowel op het gebied van het laatste nieuws
als op het gebied van het aanbod van lesbische activiteiten. Het platform moet bijdragen aan een imagoverbetering van de lesbische vrouw en zal als instrument fungeren
voor lesbische vrouwen om maatschappelijke barrières
te doorbreken. De nieuwe interactieve website wil een
groot deel van de ongeveer 150.000 lesbiennes in Nederland bereiken. Inmiddels draait de website. Er zijn op dit
moment 7.023 geregistreerde users. In totaal is de site
sinds haar bestaan 1,2 miljoen keer bezocht.
Het FemFusion platform is veel sneller van start gegaan
en nadrukkelijker gelanceerd dan gepland. De pers had

al lucht van het initiatief nog voordat dit de bedoeling was
en de users maken gretig gebruik van de functionaliteiten. Het gegenereerde dataverkeer ligt nu op 120GB per
maand, nog zonder chatroom. Dit houdt in dat het in stand
houden van het platform arbeidsintensiever en duurder is
dan gepland. Dit kan deels gefinancierd worden doordat
communityleden een vrijwillige bijdrage aan het platform
schenken. Hoe belangrijk de website voor de lesbische
vrouwen is, blijkt vooral uit het aantal bezoeken. De vrouwen bezoeken de site vaak zelfs een aantal maal per dag.
Dit is te verklaren. Wilde je als lesbische vrouw onder
gelijkgestemden zijn, dan kon je vroeger nog eens een
vrouwencafé binnenstappen. Tegenwoordig echter zijn
deze in de meeste steden niet meer aanwezig. De verleiding is dan ook groot thuis of op je werk, waar het merendeel tegenwoordig toch wel over een computer beschikt,
de virtuele wereld in te duiken, waar een hele community
van vrouwen is.

De Wenswijk
De Wenswijk biedt een aantrekkelijk, praktisch project om
schoolkinderen te betrekken bij de leefomgeving in de wijk.
De schooljeugd brengt de vonk en de verbeelding in de
Wenswijk, met een frisse kijk op een schone wijk. De
Wenswijk wil betrokkenheid en samenwerking in wijken
versterken in combinatie met de zorg voor de (fysieke)
leefomgeving. De leefbaarheid in wijken kan te wensen
overlaten door zwerfvuil, of door gebrek aan groen. Verandering vanuit wensen gaat beter dan vanuit een fixatie
op problemen. Vandaar de naam Wenswijk, verklaart An-

nette de Vries van Stichting Echte Welvaart. Vanuit zestien over het land verspreidde basisscholen werd in 2003
tezamen met gemeente, lokale bedrijven, welzijnswerk en
andere betrokkenen in de wijk een project op touw gezet
om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Het
wensbeeld van kinderen staat voortdurend centraal en
wordt zichtbaar gemaakt in beeldmateriaal, gezamenlijke
acties en publiciteit. Beoogd resultaat is om betrokkenheid tussen stakeholders in de wijk te verbeteren en te
komen tot leerervaringen en aanbevelingen voor nieuwe
projecten. Hierin speelt de website een centrale rol.

StreetJam
Iedereen kent wel het verlangen een kijkje te nemen in
het leven van andere mensen. Als onze nieuwsgierigheid
daartoe de kans krijgt, leidt zij tot een vriendelijk voyeurisme, dat belangstellend ziet hoe anderen leven, wonen of
werken, Martijn Hermans is aan het woord, hij vertelt over
het project StreetJam dat wil laten zien hoe jongeren hun
eigen leefomgeving ervaren. Het project nodigt jonge bewoners uit hun stad, dorp of wijk op een originele manier
aan anderen te presenteren: in een korte videoproductie
(max. 3 minuten film + 10 seconden titels) of een muzikaal portret. De komende tijd worden er minimaal 100
portretten verzameld. De verzameling van al die producties in een database leidt uiteindelijk tot een digitale kaart
van Nederland, die de mogelijkheid biedt op een heel andere, verrassende manier door eigen land te wandelen.
StreetJam sluit aan bij buitenlandse initiatieven, zoals het
Belgische Vidéocollectifs. Verder worden portretten op
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www.wenswijk.nl
Annette de Vries
a.de.vries@echtewelvaart.nl

www.streetjam.nl
Martijn Hermans
info@e-linq.nl
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www.persmuseum.nl
Angelie Sens
asens@persmuseum.nl

www.stichting-ilse.nl
Hanneke van der Horst
info@stichting-ilse.nl
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internationale (online) jongerenfestivals zoals Netd@ys en
Timeproject.org verzameld.

ze inzicht krijgen in de objectieve en subjectieve elementen
in de media, de nieuwsvoorziening en de pers. Dit zijn de
uitgangspunten van de multimediale leeromgeving.

Nieuwsflits!
Kinderen en jongeren lezen steeds minder. Vooral kranten en tijdschriften zijn hiervan het slachtoffer. Ook de
kwaliteit van het lezen baart zorgen. Kinderen en jongeren consumeren vooral nieuws. Populair zijn televisie en
internet. Media die doorgaans op snelle en bondige wijze
hun informatie overdragen. De gedrukte pers heeft in een
democratische samenleving niet alleen de rol nieuws te
verschaffen, maar is vooral belangrijk bij het prikkelen van
de kritische geest door het geven van achtergrondinformatie, het doorprikken van vanzelfsprekendheden en door
een platform te bieden voor verschillende meningen. De
pers kweekt mondige en kritische burgers. Doelstelling
van Nieuwsflits! is het verhogen van de kwaliteit van het
lezen en van de kritische verwerking van informatie door
jongeren. Hiervoor worden educatieve webbased instrumenten ontwikkeld en aangeboden, die het kritisch en
reflectief verwerven, lezen en verwerken van nieuwsmedia
stimuleren. Gekozen is voor de doelgroep 9-12 jarigen.
Scholieren die met Nieuwsflits! in aanraking komen, krijgen
op speelse, doch indringende wijze te maken met een aantal media-competenties volgens de werkwijze learning by
doing. Ze leren basisvaardigheden zoals herkenning en
duiding van de diverse elementen aanwezig in de media:
tekst, beeld en geluid. Ze krijgen niet alleen kennis aangereikt over de representatie van deze elementen, maar tevens leren ze deze te doorgronden. Van groot belang is dat

Het Persmuseum en de Waag Society verwachten in december Nieuwsflits! in de lucht te hebben. In januari zullen
de eerste scholen participeren in het project. Nieuwsflits! is
ingebed in het KidsEye-aanbod van de Waag Society.

De woning van nu voor ouderen van nu
Stichting Kennis- en Adviescentrum ILSE doet onderzoek
naar en geeft advies over de toepassing van bruikbare en
betaalbare domotica (huisautomatisering) en ICT voor ouderen. De stichting richt zich daarbij op de steeds groter wordende groep van ouderen die langer zelfstandig wil blijven
wonen. In de praktijk blijkt de afstand tussen ouderen en
moderne techniek echter groot te zijn. Deze afstand kan
aanzienlijk verkleind worden door veel meer rekening te
houden met de oudere gebruiker. In dit kader is de ILSEwebsite uitgebreid met een tweetal applicaties; een discussieforum en de archivering van de onderzoeksresultaten.
Deze onderzoeksresultaten worden onder andere verkregen uit het voorbeeldproject Moerwijk waar een woning in
Moerwijk uitgerust is met domotica en ICT-toepassingen.
Het pakket aan domotica-voorzieningen is ontwikkeld aan
de hand van door ouderen zelf gesignaleerde problemen
binnen de woonsituatie. Uitgangspunt voor ILSE is dat
ouderen, als ervaringdeskundigen, zelf de regie houden
in de ontwikkeling van moderne technische toepassingen

die voor hen bruikbaar zijn. Een interactieve website is
daar een goed hulpmiddel bij. Met een discussieforum
op het internet, het Virtueel Debat, worden ouderen en
andere geïnteresseerden uitgenodigd hun visie te geven
op onderwerpen rond ouderen, wonen en moderne techniek. Daarnaast brengen we via een Nieuwsbrief mensen
periodiek op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Stichting ILSE mikt hiermee op een landelijk bereik.
Muziekenzorg.nl
Musici hebben een grote passie voor hun vak en staan
daarbij vaak onder zware fysieke en mentale druk. Hoge
kwaliteitseisen en productiviteit, ongunstige arbeidsmarktsituatie en onderlinge concurrentie zorgen voor overbelasting. Marc Stotijn, zelf musicus vervolgt: Dit geldt niet alleen
voor musici in vaste dienst, maar nog meer voor freelancers: uit angst voor inkomstenverlies blijven zij doorspelen,
ziek of niet. Dit alles resulteert in blessures en beroepsziekten die snel tot onnodig leed en uitval leiden.
Stotijn constateert samen met het Medisch Centrum voor
Dansers en Musici en de vakbonden Ntb en FNV-Kiem een
grote behoefte aan informatie met betrekking tot in beroepsblessures van musici gespecialiseerde zorgverleners, waar
deze gevestigd zijn, welke behandeling mogelijk is en wat
deze inhoudt. De groep professionele musici bedraagt in
Nederland zon 25.000 personen. Daarom heeft de stichting Gezondheidszorg voor Musici een database ontwikkeld
van in beroepsblessures van musici gespecialiseerde artsen en therapeuten. Deze database wordt -tezamen met
preventieadviezen, patiënteneducatie en algemene voorlichting toegankelijk gemaakt door middel van een interac-

tieve website. De blessurewijzer leidt de bezoeker na het
invoeren van naar keuze: Instrument, Lichaamsdeel en
Symptoom naar een mogelijke blessure.
Doel is onder andere het terugdringen van beroepsziekten,
adequate dienstverlening en het verminderen van de WAOinstroom. Tijdens de looptijd van het project worden de binnenkomende gegevens geanalyseerd. Dit moet bijdragen
aan een cultuuromslag van de doelgroep door het bieden
van inzicht in schadelijke aspecten van de musiceerpraktijk. Door gebruik te maken van het medium Internet, komt
het project tegemoet aan het heersende taboe onder
musici op het spreken over de eigen beroepsblessures.

Holy: On-line zelfportret
Onze dagelijkse omgeving wordt gedomineerd door logos,
reclames en winkels van dezelfde internationale bedrijven.
Het publiek ontleent zelfs zijn identiteit aan deze povere,
uniforme merken, de Amsterdamse media kunstenares
Merel Mirage vertelt enthousiast over haar nieuwe laagdrempelige platform voor expressie en communicatie op internet. In het kunstproject Holy hebben het internet en een
snoepautomaat elkaar gevonden. Op een scherm geïntegreerd in de snoepmachine kun je animaties bekijken terwijl je (bio-) snoep koopt. Met de Holy software kan iedereen,
van computernerd tot digibeet, snel en gemakkelijk een korte
animatie maken met eigen beeld en tekst. Het filmpje kan
direct verzonden worden naar de Holy snoepautomaat waar
het dan voor iedereen te zien is. Holy brengt op deze manier de persoonlijke stem terug in de openbare ruimte.
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www.muziekenzorg.nl
Marc Stotijn
marc.stotijn@zonnet.nl

www.holy.nl
Merel Mirage
info@holy.nl
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Holy bestaat uit drie onderdelen:
1. de Holy Animator: laagdrempelige animatie- en archieveringssoftware op internet, waarmee animatie-clips
kunnen worden gemaakt;
2. de Holy Player: speelt de clips af uit het Holy archief
van de community op het internet en op het beeldscherm in de Holy snoepautomaat;
3. de Holy snoepautomaat: een automaat met biologisch
snoepgoed en ingebouwd beeldscherm met internet
verbinding.

www.connAct.org
Danny Akker
info@connact.org

www.ookjij.nl
Willem Hermsen
willem@ookjij.nl
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Vanaf november 2003 zullen in Den Haag op verschillende
locaties snoepmachines worden geplaatst. Om het Haagse
netwerk breed en coherent op te zetten zijn er nu niet alleen
bibliotheken, maar ook aan bibliotheken gelieerde instellingen, zoals scholen en culturele instellingen betrokken. Leden van de gemeenschappen kunnen op een inspirerende,
creatieve manier kennismaken met de sociale en culturele
diversiteit van de stad. De soft- en hardware van Holy wordt
zodanig aangepast dat het geschikt is voor het gebruik van
meerdere gemeenschappen.

Connact.org
De World Youth Connection (WYC) is een jongerenorganisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers en als missie heeft
jongeren binnen hun eigen interesseveld mogelijkheden te
geven om een positieve bijdrage aan hun omgeving en de
wereld te leveren op het gebied van interculturele uitwisseling en duurzame ontwikkeling.

De site www.connact.org wordt een internationale site met
nationale kernen. Er wordt nu in PHP Nuke gebouwd aan
de Nederlandse kern. De site wil info geven over organisaties, projecten, evenementen gericht op jongeren, interculturele uitwisseling en duurzame ontwikkeling. De site
heeft als doel jongeren vanuit verschillende culturen bewust te maken van de mogelijkheden op het gebied van
jongeren participatie en interculturele projecten van en
door jongeren. Er komen opinie paginas, een forum over
verschillende maatschappelijk relevante onderwerpen, een
evenementenkalender en een projectendatabank. Daarnaast komen er enkele communicatie tools waar verschillende communities en projecten gebruik van kunnen
maken Zo wordt er een expertise databank opgezet van
organisaties, personen, projecten en evenementen die bij
de doelstelling van de stichting aansluiten. Deze is online
te raadplegen.
Na de nodige programmeerproblemen is de website uiteindelijk in PHP Nuke gebouwd. De database wordt de
komende periode gevuld en aan het grote publiek kenbaar gemaakt door een uitgebreide promotiecampagne
op verschillende door ConnAct georganiseerde evenementen.

Ookjij kan meebeslissen
De site www.ookjij.nl heeft als doel om jongeren met een
verstandelijke handicap die niet kunnen lezen, middels
internet de mogelijkheid te bieden om zelfstandig infor-

matie tot zich te nemen, contact te leggen met anderen
en vermaak te kunnen vinden. Doel van het pilot project
Ookjij kan meebeslissen is om verstandelijk gehandicapten te informeren over politiek en staatsinrichting. Door
kennis te vergaren over dit onderwerp is het mogelijk om
een mening te vormen en een plaats te vinden in onze
samenleving. Ook deze mensen zijn burgers en veel van
hen hebben stemrecht. Uit het project zal waardevolle informatie gegenereerd worden over hoe informatie kan
worden aangeboden aan mensen met een verstandelijke
handicap, die niet kunnen lezen. Hier is niet veel over
bekend. Ookjij gaat uit van het fenomeen beelddenken.
In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen is een
item over de verschillende politieke partijen en hun politieke programma gemaakt. De reacties waren zeer positief en de gebruikers vertellen dat ze sindsdien meer
geïnteresseerd zijn in de politiek. Ook de staatsinrichting
van Nederland wordt op deze wijze in kaart gebracht. Er
wordt nu gewerkt aan scenarios om de onderwerpen goed
(inhoudelijk) vorm te geven. Deze scenarios worden door
de doelgroep getest. Daarna worden deze uitgevoerd en
gefaseerd geïntroduceerd bij de doelgroep. De Europese
verkiezingen van 2004 zijn hier een mooie aanleiding voor.

Buurtenonline
Buurtenonline is ontstaan op zon eureka moment. Tijdens
zijn werk voor het bedrijf Geodan ontstond bij medewerker Anne Blankert het idee om een website te maken waar

personen tweedehands goederen konden verhandelen in
de buurt op basis van postcode. Het idee werd snel als
een mogelijke oplossing gezien voor een groter probleem:
het ontbreken van een medium waar buurtbewoners met
elkaar kunnen communiceren. Marcel Wickel bood toen
aan om met medestudent Mark de Brauw en Anne Blankert de website op te zetten.
Nu, enkele jaren later worden steeds meer bezoekers op
basis van hun geografische positie (postcode) met elkaar
in contact gebracht . De website is door vrijwilligers opgezet in de avonduren en wordt door een bedrijf gratis gehost. In het gebruik zijn veel nieuwe ideeën gelanceerd
hoe extra functionaliteiten kunnen worden toegevoegd. De
huidige site (die inmiddels zon 65.000 bezoekers per
maand trekt) is een uitgegroeid prototype en moet aangepast worden. Zo zal de band tussen buurtenonline en haar
vrijwilligers door middel van nieuwe interactieve applicaties en met een vrijwilligersdag worden versterkt. Het succes van buurtenonline hangt af van de vrijwilligers en hun
vermogen om buurtbewoners te betrekken. Volgens Marcel ervaren sommige vrijwilligers dit als lastig: We zien
dat veel mensen in het begin enthousiast doen maar al
snel het allemaal te veel moeite vinden. Er wordt dan ook
een publiciteitscampagne gestart om de bekendheid van
het initiatief te vergroten. Dat gebeurt onder andere met
de invoering van de zogenaamde syndication applicatie.
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www.Buurtenonline.nl
Marcel Wickel
info@buurtenonline.nl
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Hierdoor wordt het voor andere buurtsites mogelijk de berichten en de functionaliteit van buurtenonline te gebruiken. De eerste pilot gaat op www.cyburg.nl draaien.

www.politiek-digitaal.nl
Jorrit de Jong
jorrit@politiek-digitaal.nl

www.albeda.nl
Toon Ariëns
T.Ariens@albeda.nl
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Politiek-Digitaal.nl
Het initiatief Politiek Digitaal is een, van oorsprong Duits,
netwerkinitiatief. Politiek-digitaal is een partij-onafhankelijk forum waarop mensen zich op een mediumspecifieke
manier kunnen oriënteren op politieke en maatschappelijke themas en daarover met elkaar in discussie kunnen
gaan. Jorrit de Jong van United Knowledge licht toe: Politiek leeft weer onder een groot deel van het publiek. Maar
voor veel mensen heeft actieve deelname aan de democratie toch een hoge drempel. ICT biedt veel mogelijkheden voor oriëntatie, verdieping en interactie op politiek en
maatschappelijk vlak. De site verkent en ontsluit die mogelijkheden voor een groot publiek van professionals en
geïnteresseerde leken.
Tijdens de verkiezingen van 2003 was www.politiekdigitaal.nl één van de meest bezochte Nederlandse politieke websites. Dat kwam onder andere door de eigen
stemwijzer Mens of Mening. Deze stemwijzer heeft een
heel andere opzet en doelstelling dan andere stemwijzers,
namelijk het toetsen van de vooronderstellingen van kiezers. Ook wordt er gewerkt met dossiers die onderwerpen
als Open source (Gasthoofdredacteur: Kees Vendrik) en
Interactieve beleidsvorming (Gasthoofdredacteur Thom de
Graaf) behandelen. De dossiers worden onder 4000
nieuwsbrief lezers verspreid. Hierbij wordt onder andere

samengewerkt met Publistat, De Balie, OSOSS, de UvA,
de VU, Onlijn, en Groen Links.
Stage Community
Doel van Stage Community is een internetpodium te bieden voor stage-ervaringen van jongeren van het (V)MBO,
een doelgroep van 600.000 leerlingen. Het gaat daarbij
vooral om sociale aspecten van de stage. Hoe ga je om
met collegas en je chef, intimidatie, flauwe grappen. Er
wordt een community gebouwd waar stagiairs anoniem
hun reactie kwijt kunnen en raad kunnen krijgen.
De stage-community heeft de functie van een collectief
dagboek, een luisterend oor en raadgever
ROC Albeda College trekt het project en werkt samen met
ETV.nl (regionale tv-zender), Hogeschool Holland en
VMBO school de Rotonde. Er zijn ondertussen 53 cursisten geïnterviewd over hun stage-ervaringen. Het gaat voornamelijk om Sociaal Pedagogisch Werk cursisten. Ze
liepen overwegend stage in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang instellingen. Een
paar liepen stage in een verzorgingstehuis. Op basis hiervan wordt een webcommunity gerealiseerd waarin jongeren hun gedrag op de werkplek kunnen vergelijken met
een peergroup. Dit moet uiteindelijk resulteren in een levendige site waar steeds meer stagiairs hun informatie
posten. De applicatie wordt van een handleiding voorzien
om geïnteresseerden en andere ROCs te motiveren ermee aan de slag te gaan.

Contentleveranciers via Simple Tools
United Different Voices (UDV) is een zelforganisatie van
bewoners in Amsterdam zuidoost. UDV heeft de website
www.amsterdamzuidoost.net opgezet. UDV wil deze site
uitbouwen tot een interactieve gebruiksvriendelijke webcommunity met echt actuele bewonersinformatie. Hierbij
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Open Source
Software. Hans Mooren is de drijvende kracht achter het
initiatief en heeft zichzelf de afgelopen jaren wegwijs gemaakt in de PHP programmeertaal. Zo bouwde hij de afgelopen maanden voor de website de naam van mijn
straat, een tool waarmee bewoners de geschiedenis achter de straat(naam) kunnen vertellen, een online buurtagenda en een virtuele gallery voor kunstenaars uit
Amsterdam Zuidoost. Hij houdt een logboek bij waarin het
proces van het vinden van een mogelijke Open Source
applicatie, via het aanpassen van de broncode tot de uiteindelijke implementatie op de site wordt beschreven.
Waar mogelijk is dit aangevuld met een gebruiksaanwijzing en een gebruikersanalyse. Mooren verzorgt ook workshops waarin de werking van de site uitgelegd wordt, zodat
deelnemende organisaties hun eigen pagina op
zuidoost.net kunnen onderhouden. Hier kunnen ze in een
paar regels vertellen wie ze zijn en wat ze doen

Waar sta je?
Op 11 september 2002 initieerde Stichting Wereldmensen voor het eerst het project MADE IN HOLLAND. Doel
was om precies een jaar na de aanslagen in Amerika door
middel van allerlei soorten ontmoetingen een onderzoek

in te stellen naar de praktijk van culturele diversiteit in
Nederland. In 2003 is een nieuwe versie van Made in
Holland tot stand gekomen, deze keer stonden jongeren
centraal. In het verlengde hiervan is nu de website Waar
sta je? gerealiseerd. De centrale invalshoek van het project en de site is hoe jongeren die in een niemandsland
tussen verschillende culturele loyaliteiten manoeuvreren
uiting geven aan hun eigen identiteit en welke culturele
verbeeldingen ze hiervoor kiezen.
Op de site is een verbeeldingsapplicatie gebouwd waar
jongeren hun beelden onder de titel Hier sta ik! kunnen
plaatsen. Met fotos, collages en schilderijen wordt uiting
gegeven aan de identiteit van jongeren. Bezoekers van
de site zijn sinds begin september actief betrokken door
middel van een aantal wisselende polls. Deze polls zijn
qua content gelinkt aan het event op 11 september waar
vier themas aan bod kwamen: Liefde en Relaties, Ambities en Dromen, Lifestyle, en Media en Beeldvorming. Uiteindelijk ontstaat een waardevol document over het
onderwerp van Made in Holland: een positieve focus op
de mogelijkheden van onze multiculturele samenleving.
En zo wordt een digitale community opgebouwd die door
Stichting Wereldmensen opnieuw kan worden aangesproken voor vergelijkbare onderwerpen.
Op 11 september vond het event Waar sta je? plaats in de
Meervaart in Amsterdam. De website fungeerde als bindmiddel in stelling en debat rondom de multiculturele samenleving van jongeren en trok in de zomer zon 5000 bezoekers.
De komende periode wordt gekeken hoe de resultaten van
de site kunnen worden ingezet bij nieuwe activiteiten.
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www.amsterdamzuidoost.net
Hans Mooren
jmooren@chello.nl

www.madeinholland.org
Jannet Vaessen
jannet@cultuurfabriek.nl
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4. THEMA IDENTITEIT

www.joods.nl
Ido Abram
Bestuur@joods.nl

Voor de tweede ronde van Digitale Pioniers is gekozen
voor het thema Identiteit. Het thema speelt in op de nieuwe inhoud en vormen van identiteit. Ontwikkelingen op
het gebied van mobiliteit, globalisering, communicatie en
vooral internet veranderen de manier waarop wordt omgegaan met identiteit. Op het internet ontstaan nieuwe
sociale formaties rond kern-identiteiten als sekse, religie,
afkomst en levensstijl. Het internet biedt daarbij toegang
tot nieuwe vormen van actie, interactie en relatievorming
waarmee mensen hun identiteit verder vorm geven. Van
de 78 ingediende projectaanvragen zijn er uiteindelijk 13
geselecteerd. Hieronder volgt in het kort de beschrijving
van de projecten en wordt ingegaan op de eindproducten
die (mede) met ondersteuning van Digitale Pioniers gerealiseerd gaan worden.

Het project de Identiteitsbrowser gaat ervan uit dat vijf ervaringsgebieden (bindingen) vandaag de identiteit van de
in Nederland wonende jood vormen. Dit is in een formule
weer te geven en uit te schrijven:
Joodse identiteit = I + II + III + IV + V, waarin
I
= de joodse religie, cultuur en traditie,
II = Israël, zionsverlangen en zionisme,
III = de Sjoa en antisemitisme, vervolging en overleving,
IV = iemands persoonlijke levensgeschiedenis,
V = de Nederlandse cultuur en omgeving.
Met een schijf van vijf  is dit ook schematisch te illustreren.

I

Identiteitsbrowser
Joods.nl is de internetsite van en voor joods Nederland.
De bezoeker vindt er informatie over het jodendom, interessante artikelen en columns. Van religie tot literatuur,
van politiek tot uitgaan: joods.nl besteedt aandacht aan
alle aspecten van het joodse leven. De site is een virtuele
afspiegeling van de joodse gemeenschap in Nederland.
Ook is joods.nl een thuishaven voor vele joodse organisaties. Joods.nl trekt dagelijks meer dan 1300 bezoekers.
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Hoe werkt de browser? Aan de hand van enkele sprekende voorbeelden wordt op de site van joods.nl de schijf van
5 en de identiteitsbrowser uitgelegd.

4

IDENTITEIT
1. De bezoekster van de site maakt haar eigen schijf van
vijf. Het belangrijkste segment maakt zij het grootst.
2. Zij gaat op zoek naar content op de site die haar persoonlijk aanspreekt en die past bij de segmenten van
haar identiteit.
3. Elk segment van de schijf is nu voorzien van een lijst
met voor haar relevante content. Wanneer ze op een
titel klikt, komt ze terecht op het betreffende item.
4. Ze kan nu de verhoudingen tussen de segmenten aanpassen, als de door haar gekozen items een nieuw licht
werpen op de eerder door haar gekozen indeling.
5. Ze moet nu alleen nog segment IV (iemands persoonlijke levensgeschiedenis) invullen met een  al dan niet
met beelden en geluid geïllustreerd  persoonlijk verhaal.
6. De op deze manier ontstane schijven van 5 zijn publiekelijk toegankelijk, tenzij de bezoekster aangeeft dat
ze dit niet wil.
Op deze manier kunnen bezoekers van de site elkaars
identiteit bekijken. Met de ondersteuning van Digitale Pioniers wordt de identiteitsbrowser ontwikkeld. De identiteitsbrowser wordt afgestemd op joods.nl maar wordt zo
gebouwd dat deze direct universeel toepasbaar is en ook
door andere communities kan worden gebruikt.

Digitaal Debat Beeldvorming
Het bureau Migranten & Media komt voort uit de Nederlandse Vereniging van Journalisten en organiseert debatten/discussies, geeft gastcolleges en bereidt
(onderzoeks)publicaties voor over beeldvorming in de
media over allochtonen. De organisatie is tevreden met
de huidige website www.beeldvorming.net (functionaliteit,
snelheid, geboden content en gemiddeld 180 dagelijkse
bezoekers) maar wil via een gastenboek de mogelijkheid
tot discussie bieden voor de ongeveer 10.000 leden van
de NVJ, maar ook een breder publiek de mogelijkheid
geven mee te discussiëren. Zo zou het debat over beeldvorming in de geschreven pers, radio en televisie ook op
internet een podium moeten krijgen. De media liggen de
afgelopen tijd zwaar onder vuur (de kogel kwam van links).

www.beeldvorming.net
Monique Doppert
menm@nvj.nl

Bij het formuleren van een nieuwe journalistieke ethiek
hoort een levendig debat onder de beroepsgroep.Het begrip Nederlandse identiteit krijgt een andere invulling met
een groeiend aantal mondige Surinaamse, Turkse, Marokkaanse Nederlanders. De media vervullen hierbij een
spilfunctie. De discussie stimuleren over nieuwe journalistieke ethiek (normen en waarden) in Nederland is hierbij van cruciaal belang. Hier blijkt onder journalisten ook
veel behoefte aan te zijn. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is een discussie applicatie gebouwd, zijn spelregels
opgesteld en moderators benoemd.
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www.strohalm.nl
Rinke Hoekstra
Rinke@strohalm.nl

De eerste quote was van Sadik Harchaoui, directeur Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling en luidde:
Journalisten doen onvoldoende hun best om andere allochtone woordvoerders te vinden dan de vijf die ze in
hun lijstje hebben staan. De reacties varieerden van relativering Het dr. Clavan-effect is overigens een algemeen
verschijnsel bij de media en geldt voor praktisch alle themas waarover wordt bericht tot bevestiging Vaak zijn
die woordvoerders vol van zichzelf (..) Wat ik ook constateer, is dat die woordvoerders helemaal niet representatief zijn voor de gemeenschap in wiens naam ze spreken.
Op de eerste drie, vier quotes kwamen redelijk veel reacties van zowel journalisten als voorlichters. Na de eerste
maand is het aantal reacties teruggelopen. De reacties
die worden gepost doen ter zake. De hoeveelheid valt
echter tegen. Moderator Olaf Stomp is journalist en columnist voor onder andere het U-Magazine en Contrast.
Hij vergelijkt de terugloop met de angst voor het blanco
vel papier: men durft niet meer. De volgende moderator,
Hasan Evrengun, redacteur Premtime en Historisch
Nieuwsblad, zal de discussie meer gaan regisseren. Hij
wil bijvoorbeeld hoofdredacteuren, zoals Hans Laroes,
uitnodigen te reageren op de quotes.

Internet-implementatie in Lokale ruilkringen (LETS)
In Nederland is steeds meer sprake van fragmentarisering van de samenleving. Sinds enkele jaren zijn lokale
groepen diensten en tweedehands goederen gaan uitruilen waarbij gebruik wordt gemaakt van een punten-administratie, de zogenaamde LETS-methode. De huidige 100
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groepen variëren van 50 tot 1000 deelnemers. Bottleneck
blijkt het arbeidsintensieve administreren van het netwerk.
Voor de administratie is geen moderne software beschikbaar.
Doel van dit project is het ontwikkelen van een softwarepakket dat LETS- en andere groepen een puntenadministratie biedt die geautomatiseerd én op internet gebaseerd
is, waarbij deelnemers zelf de administratieve handelingen ondernemen en hun accounts beheren. In deze software is tevens ruimte voor het aanbieden van goederen
en diensten, het in contact komen met andere leden, en
natuurlijk betalingen doen vanaf hun rekening in LETSpunten. Hierdoor wordt een groot deel van de arbeidsdruk bij het individu gelegd in plaats van bij de (overbelaste)
kerngroepleden van de ruilkringen. Deze organisatoren
zijn nu te veel tijd kwijt met het doen van administratieve
taken; we verwachten dat zij weer tijd krijgen om conform
de doelstellingen van de letsorganisaties daadwerkelijk
activiteiten te organiseren die een versterkende werking
hebben op de sociale cohesie binnen buurten en steden,
en een mens- en milieuvriendelijke uitruil van goederen
en diensten gerichter kunnen stimuleren.
Op dit moment wordt de nieuwe software in fasen ingebouwd in de website van noppes. Het advertentiedeel is
inmiddels klaar en via de site kunnen noppesleden nu al
het vraag en aanbod bekijken en gericht doorzoeken. Aan
de rest van de software wordt momenteel hard gewerkt.
De verwachting is dat deze voor het eind van 2003 in zn
eerste versie geïmplementeerd kan worden. De broncode van de software wordt openbaar ter beschikking ge-

steld via meerdere websites. Noppes geldt daarbij als een
pilot project, een voorbeeld om andere LETS in binnenen buitenland over de streep te halen. Tegen het eind van
het jaar zal de overkoepelende organisatie LETSLAND
verscheidene workshops organiseren voor de nationale
LETS groepen. Doel is dat er op minimaal 5 plaatsen in
Nederland een werkende versie van de software draait en
dat Strohalm een schriftelijke cursusmodule en gebruiksaanwijzing samenstelt.

Upgrade website huismannen.nl
Steeds meer mannen kiezen er voor om een deel van de
zorg voor huishouding en kinderen op zich te nemen. De
site fungeert als ontmoetingsplek voor huismannen en
probeert tevens mannen (en vrouwen) die zich
oriënteren over een mogelijke verdeling van werk
en carrière tegenover zorg en opvoeding van objectieve
informatie te voorzien. Op de site is ruime informatie te
vinden om ervaringen te delen en je te helpen bij je keuzes. Tevens wil ze laten zien dat er meer mannen zijn die
voor zorg- en opvoedingstaken hebben gekozen. De onafhankelijke site www.huismannen.nl bestaat al drie jaar.
Huismannen.nl is de enige serieuze website op haar terrein. In deze drie jaar is gebleken dat er behoefte is aan
dit platform voor zorgende en opvoedende mannen.
De verwachting is dat de vraag naar informatie over het
onderwerp, de komende periode zal toenemen. Met het
departement Emancipatiezaken is veel contact geweest
over mogelijke samenwerking maar dit bleek op dit mo-

ment nog moeilijk. Middels de bijdrage van Digitale Pioniers kan de site toch de verdieping en verbreding van de
informatie bieden. Oprichter Marcel van Veelen zet de
verschillende themas uiteen: We hebben 5 hoofdthemas
gedefinieerd waar alle rubrieken een eigen plek in hebben gekregen. Deze themas zijn: Achtergrond & Info, Zorg
& Opvoeding, Huishouden, Ontspanning en Interactief. Zo
vind je alles wat bij elkaar hoort bij een thema terug.Naast
de voorpagina, waar de belangrijkste berichten staan, is
er voor elk thema een eigen nieuwsoverzicht. Hierop staan
alle belangrijke zaken van hetzelfde thema gegroepeerd.
Op 29 oktober 2003 is de nieuwe site van huismannen.nl
gelanceerd. Ondertussen is men ook druk bezig met het
ontwikkelen van een educatieve lezing over de rolverdeling van zorg en werk vanuit het perspectief van de zorgende man. Deze lezing is al een eerste keer gegeven op
een VMBO school in Volendam. Daarnaast komt er in de
loop van 2004 een informatief boekje waarin de verschillende zaken nog eens netjes op een rijtje zijn gezet.

Special Kids
SpecialKids is een interactief magazine via het internet
voor, door en over kinderen met een beperking en hun
ouders. SpecialKids is ook een website die toegankelijk is
voor mensen met een handicap. Op de website kan men
algemene en praktische informatie vinden over de dagelijkse zaken van kinderen tot circa 12 jaar met een beperking en hun ouders. De inhoud wordt samengesteld door
de doelgroep zelf. Het magazine is een website met actu-
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www.huismannen.nl
Marcel van Veelen
info@huismannen.nl

www.specialkids.nl
Andrea Buma
abuma@specialkids.nl
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www.maroc.nl
Mohamed El Aissati
info@maroc.nl

www.submarinechannel.com
Peter Hofstede
peterh@submarine.nl
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ele artikelen, interviews, columns en interactieve rubrieken. Vaste onderwerpen zijn vrijetijdsbesteding, onderwijs,
gezondheid en maatschappij/wetgeving.
Stichting SpecialKids zet zich in voor het voortbestaan van
de website www.specialkids.nl. De reacties en de bezoekersaantallen (gemiddeld 130 per dag) zijn positief. De
website is echter statisch van aard en alle handelingen
worden handmatig uitgevoerd. Met de bijdrage van Digitale Pioniers worden de rubrieken geautomatiseerd en door
een Content Management Systeem in te bouwen zijn de
kosten en de hoeveelheid werkzaamheden door de stichting zelf op te brengen. Dit maakt de stichting, ook op langere termijn, onafhankelijk en is het voortbestaan
gewaarborgd. De content van de website wordt geheel
door een vast team van vrijwilligers en de doelgroep zelf
bijgehouden.

Maroc.nl Voice Community
Stichting Maroc.nl is een non-profit organisatie die als één
van de voornaamste doelstellingen heeft het instandhouden en uitbouwen van een inhoudelijk ongecensureerd
digitaal platform teneinde de informatie, communicatie en
integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Door de bezoekers van www.maroc.nl
voice-functionaliteiten aan te bieden denken de indieners
dat de community spannender, toegankelijker, hechter,
interessanter, en groter wordt. Het doel van het project is
het uitbreiden van de Maroc.nl Community met voice-functionaliteiten. Dit voegt een nieuwe dimensie toe aan de

community. De doelen van het project op een rij:
-Identiteitsversterking  versterken herkenning in Maroc.nl
van islamitische jongeren.
-Participatiebevordering - maatschappelijk relevante discussies initiëren en nieuwe doelgroepen aanspreken: o.a.
groepen die moeite hebben met het geschreven woord
zoals de eerste generatie allochtonen.
-Kennisoverdracht  Voicechat functionaliteiten bieden
interessante mogelijkheden om kennis over te dragen richting bijvoorbeeld het VO
-Vernieuwing  Maroc.NL is een vrijwilligers-organisatie
met een hoog ICT-gehalte en een sterke drive om vernieuwend bezig te zijn.
Met de bijdrage van Digitale Pioniers wordt de voice server aangeschaft en de voicechat en de voiceboard geïmplementeerd. Als dit allemaal naar behoren draait wordt
er begonnen met het ontwikkelen van software die zorgt
voor het encoderen, afspelen, opnemen, opslaan en distribueren van Voice over IP. De software wordt waar mogelijk openbaar beschikbaar gesteld. Los van dit traject
wordt er contact gezocht met een voortgezet onderwijs
instelling om gezamenlijk een pilot voor virtuele huiswerkbegeleiding in native language op te zetten.

Show me your sneakers
Show me your sneakers bestaat uit twee delen: een documentaire op televisie en een website. Zij tonen hoe de
sneaker in de afgelopen dertig jaar een cultuuricoon werd,
en een manier voor jongeren om uitdrukking te geven aan

hun identiteit. De website bevat een media-rijke discussie
en is deels cultuurhistorisch; het laat zien hoe verschillende merken en modellen schoenen symbool werden voor
een bepaalde subcultuur en tijdsbeeld (bijvoorbeeld de
Adidas Superstar voor de hiphop cultuur, de VANS schoen
voor de skateboard cultuur).
De site bevat interviews met sneakerverzamelaars, met
ontwerpers en strategen van gymschoenmerken. Ook
kunnen jongeren zelf materiaal toevoegen aan de documentaire website. Ze kunnen hun eigen schoenen en favoriete modellen fotograferen en beschrijven wat de
schoen voor hen betekent en waarom zij deze schoenen
dragen. Doel is jongeren bewust te maken hoe moeilijk
het onderscheid te maken is tussen authentiek en nep in
de huidige jongerenculturen. Zo ontwikkelt de website zich
tot een levendige verzameling schoenen en subculturen
als aanleiding voor een media-rijk discussieforum waarin
jongeren met elkaar in contact treden over waarom zij kiezen voor bepaalde merken en wat die voor hen betekenen.
De indiener, Submarine, is een onafhankelijk Amsterdams
crossmedia productiebedrijf. Submarine heeft zelf ervaring met het produceren van internetproducties. Deze
aanvraag betreft alleen de financiering voor de productie
van de website. Het doen van interviews e.d. is gefinancierd vanuit het televisiebudget. Partner is de VPRO: deze
omroep zendt de televisiedocumentaire uit.

Middendelflandismensenwerk.nl
2003 is het jaar van de boerderij. Binnen dat kader heeft
de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk het initiatief
genomen voor een oral history project waarin het leven
op boerderijen in Midden-Delfland tussen 1920-1940 wordt
vastgelegd. De stichting wil ervoor zorgen dat die geschiedenis, die een essentieel onderdeel vormt van de identiteit van dit unieke gebied en zijn bewoners, wordt ontsloten
en levend gehouden. Doel van het project is de interviews,
in combinatie met de grote hoeveelheid beeldmateriaal
en gegevens die in de afgelopen decennia door de historische verenigingen verzameld is, op een systematische
en aantrekkelijke manier toegankelijk te maken voor onderzoekers en andere belangstellenden via de website
www.middendelflandismensenwerk.nl.
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Gekozen is voor een dynamische website met laagdrempelige publicatiefaciliteiten om het gebruikers mogelijk te
maken het materiaal voortdurend aan te vullen en bij te
stellen. Op deze manier ontstaat een nieuwe, levende digitale identiteit van het gebied, waarin ook het onderwijs
een rol kan vervullen. Belangrijk is dat het project de lokale geschiedenis en identiteit van Midden-Delfland op een
innovatieve wijze onder de aandacht brengt. Er wordt daarnaast een speciaal educatief gedeelte ingericht waarin
leerlingen uit het onderwijs eigen onderzoek kunnen uitvoeren en publiceren. Tot nu toe zijn er zon 20 themas
uitgewerkt en semi-openbaar gemaakt via de website. De
eerste resultaten zijn te bekijken op www.mdmw.nl.
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www.limburgsenuje.nl
Joery Wilbers
joery@spl.nl

Alle geïnterviewden waardeerden het project en zagen het
belang van het bewaren van de informatie. Bij een kopje
koffie hebben de mensen volop gepraat over die tijd, al
hadden sommigen wel een zetje nodig om te beginnen.
De interviewster die veel mensen van het dorp kent, kon
bijv. door te vertellen dat zij een dochter was van die en
die, de tongen los maken. Oh, ben jij er een van die en
die: die kwamen altijd bij ons op de boerderij.......... en
het gesprek verliep vanaf dat moment soepel.
Er zijn mensen die niet alle details vermeld willen hebben; zo is er tijdens de interviews wel informatie gegeven
over geldzaken, maar ten aanzien van publicatie in het
openbaar heeft de geïnterviewde enig voorbehoud
gemaakt. Op de website staan tal van grappige details uit
deze interviews. Ada Koene-de Wit van het initiatief haalt
het verhaal aan dat in het gebied het hele jaar varkensvlees gegeten.
Elke dag stond er spek op het menu; ook bij gerechten
waar het absoluut niet bij smaakte of bij zomerse temperaturen. Klagen deed men niet. Het varken moest op en
iets anders was er niet... Dokter Tjebbes, de plaatselijke
huisarts in Maasland, heeft eens gezegd: Die boeren hier
eten zich ziek aan het spek en gezond aan de gruttenmelk.
Ook de Historische Verenigingen van Schipluiden en
Maasland zijn inmiddels bij het project betrokken voor o.a.
het leveren van beeldmateriaal en het bespreken van de
mogelijkheden voor publicatie van de interviews.
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Limburgs Nuje!
Limburgse Nuje! daagt jongeren uit om in het dialect liedteksten te schrijven die vervolgens worden verklankt door
de schrijvers zelf of popbands uit de leefomgeving van de
tekstschrijver. Van de 10 beste dialectliedjes (deze worden door een vakjury uit alle inzendingen geselecteerd)
worden beeld (videoclip)  en geluidsopnamen gemaakt
en op cd gezet. Deze beeld  en geluidsopnamen worden
gedurende het schooljaar 2003/2004 uitgezonden. Aan
het eind van het schooljaar 2003/2004 zal tijdens live uitzending op L1 TV de beste Limburgse dialectsong bekend worden gemaakt. Het winnende liedje wordt op single
uitgebracht en zal worden gepromoot in heel Nederland.
Om het project Limburgse Nuje! toegankelijk te maken
voor middelbare scholieren en docenten zal een (interactieve) website worden ontwikkeld. Via deze site is het
mogelijk om online dialectlessen en workshops songwriting te volgen. Op een aparte docentenruimte vinden docenten Nederlands en Muziek (CKV) van de middelbare
scholen lesmateriaal om klassikaal met het project Limburgse Nuje! aan de slag te gaan. Met het project Limburgse Nuje! streeft de projectgroep de volgende
doelstellingen na:
1. het leveren van een belangrijke bijdrage aan het behoud van de Limburgse streektalen.
2. het stimuleren en bevorderen van het gebruik van Limburgse streektalen door jongeren en de identiteit die
aan het spreken ervan wordt ontleent.
3. het bevorderen van samenwerking van de genoemde

partners bij het verwezenlijken van gezamenlijke en
aanvullende doelstellingen.
Het project wordt uitgevoerd door het Centrum voor Amateurkunsten Limburg. Op de website www.limburgsenuje.nl
zijn inmiddels de eerste bijdragen te vinden.

Internet Dionysia
In het amateur-theatercircuit is grote behoefte aan nieuwe actuele toneelstukken. Bij een éénakterfestival bleek
dat er op internet veel teksten te vinden waren die voor
het amateur-theater interessant zijn. Deze toneelteksten
zijn snel beschikbaar omdat er geen tussenpersonen als
uitgevers tussen schrijver en theatermaker zitten. Vanuit
regisseurs, schrijvers en vertalers was er veel enthousiasme om via internet stukken op te sporen, te vertalen en op
te voeren. Vervolgens bleek er in het buitenland interesse
om via het internet een internationale uitwisseling van toneelteksten tot stand te brengen.
Internet Dionysia is de naam voor een nieuw internationaal
netwerk en kenniscentrum van toneelschrijvers, vertalers
en theatermakers op internet. Via een internationale website worden nieuwe Europese toneelteksten en vertalingen
online toegankelijk gemaakt. Het is een project waarin door
vier Europese culturele organisaties uit Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Hongarije op een vernieuwende manier wordt samengewerkt. Daarnaast zijn er contacten
gelegd met Turkije en Frankrijk. In deze samenwerking wor-

den ook drama-schrijfopleidingen uit binnen- en buitenland
betrokken. Er wordt een inventarisatie gedaan naar beschikbare teksten en uiteindelijk gestart met minimaal vijf vertalingen van vreemde stukken in het Nederlands.

De Sterrewereld
In NL zijn 250.000 kinderen/jongeren met een chronische
of langdurige ziekte. Sterrewereld wil met slimme multimediatoepassingen de kwaliteit van leven van zieke kinderen kunnen verbeteren via een interactieve, veilige,
virtuele wereld. Zo krijgen kinderen thuis of in een van de
200 zorginstellingen in Nederland gemakkelijk toegang tot
de mogelijkheden van de Sterrewereld. De Sterrewereld
is een ontmoetingsplaats op internet voor kinderen & jongeren met een chronische of langdurige ziekte.
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Gerard Kooistra
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Stichting Sterrekind wil eind 2003 de Sterrewereld beschikbaar hebben voor 5000 kinderen en jongeren en voor eind
2005 voor 75.000. Stichting Sterrekind is een onafhankelijke stichting die wordt gesteund door een aantal vooraanstaande kinderartsen en door bedrijven.
Vanaf mei 2003 is het project de kinderredactie (kinderen
bepalen de content van de Sterrewereld) van start gegaan.
Ondertussen wordt er ook ondersteunende training gegeven voor het gebruik van de Sterrewereld. Deze is gericht
op begeleiders/ouders van de kinderen en jongeren. De
bijdrage van Digitale Pioniers is bedoeld voor de redactie
van de Sterrewereld voor verwerving van content en het
stimuleren van de redacteuren.

www.sterrekind.nl
Susan Osterop
susan.osterop@sterrekind.nl
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www.wirelessleiden.nl
Huub Schuurmans
huub@wirelessleiden.nl

www.kindertelefoon.nl
Frank Schalken
Chat@kindertelefoon.nl
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Open Kerk
De Stichting Wireless Leiden is opgericht in 2002 en heeft
in korte tijd een zelfstandig, draadloos netwerk opgebouwd
voor Leiden. Het is de verwachting dat dit netwerk eind
2003 de gehele stad en delen van de onmiddellijke omgeving zal bedekken.

voering als de ervaringen die zijn opgedaan met de begeleiding en training. Dit rapport zal een leidraad zijn waarmee anderen succesvol soortgelijke projecten kunnen
opzetten. In de toekomst is het bijvoorbeeld mogelijk om
zo bruiloften en evenementen over te stralen.

In dit project willen de indieners de methodiek ontwikkelen om kerkdiensten live beschikbaar te stellen via het
netwerk. Het gaat om het opzetten van een proefproject
met een kerk en het live uitzenden van kerkdiensten naar
een zorgcentrum. Live videobeelden van de dienst worden getoond in de recreatiezaal van het zorgcentrum, voor
bewoners, personeel en bezoekers. De relatie met een
kerkelijke gemeente, parochie of moskee is voor velen
een wezenlijk onderdeel van hun identiteit.

Chatten met de Kindertelefoon
De Kindertelefoon stelt zich al bijna 25 jaar ten doel de
zelfredzaamheid van kinderen en jongeren te vergroten.
Naast bellen met de Kindertelefoon bezoeken kinderen
de website www.kindertelefoon.nl veelvuldig en kunnen
ze ook mobiel bellen. Er is begin 2003 een chat experiment gestart om o.a. te kijken of doelgroepen die de
Kindertelefoon weinig bellen (kinderen tussen 13 en 18
jaar én jongens in het algemeen) liever chatten. Ook biedt
chat een mogelijkheid voor dove kinderen. In het experiment wordt een chatapplicatie gebruikt die niet voldoet
aan de hoge betrouwbaarheidseisen die eraan gesteld
worden. Daarom is aan de Digitale pioniers een bijdrage
gevraagd om een nieuwe applicatie te ontwikkelen.

Met het voorgestelde project wordt bereikt dat deze band
wordt hersteld/behouden en tevens dat dit gezamenlijk met
andere ouderen, familieleden en bezoekers beleefd kan
worden. Het initiatief speelt hiermee in op het gat dat door
het afschaffen van de kerktelefoon is ontstaan. Het project wordt uitgevoerd door de vrijwilligers van Wireless
Leiden in samenwerking met Zorgcentrum Rijn en Vliet
(activiteitenbegeleidster en vrijwilligers) en de Hervormde
Gemeente van de Hooglandse Kerk. Met de bijdrage wordt
niet alleen de techniek ontwikkeld en gedemonstreerd,
maar ook de organisatie en begeleiding / training van de
betrokken vrijwilligers en zorgcentrum-medewerkers. Het
resultaat is een beschrijving van zowel de opzet en uit-

Vanaf januari 2003 kunnen kinderen als proef 1 op 1 chatten met een medewerker van de Kindertelefoon. Gemiddeld zijn er 100 chatverzoeken per uur, waarvan er 17 tot
een gesprek leiden met een deskundige vrijwilliger. Naar
verwachting zullen er dit jaar ongeveer 5000 chats gevoerd worden. Ondanks de zeer beperkte openingstijden
en een volledige mediastilte is de chat van de Kindertelefoon nu al de op een na grootste voorziening op dit gebied in de wereld.

Het grootste knelpunt bij het grootschalig aanbieden van
chat was tot nu toe de gebrekkige chatapplicatie. Regelmatig liepen chats vast of werd één van de chatters er
spontaan uitgegooid, tot grote frustratie van kind en medewerker. Met de bijdrage van Digitale Pioniers is een nieuwe chatapplicatie ontwikkeld in open source. Deze
applicatie zal eind 2003 operationeel zijn.
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Nu zijn er geen technische belemmeringen meer om de
komende 2 jaar (2004-2005) een grootschalige proef te
houden met chat. Gedurende deze proef wordt de effectiviteit van chat onderzocht en kennis en ervaring verder
ontwikkeld. In plaats van 6 uur opent de chat dan voor 28
uur per week. Naar verwachting zal het totaal dan tot bijna
40.000 chats toenemen. Dit zou een stap in de goede richting zijn om te zorgen dat kinderen die behoefte hebben
aan laagdrempelige hulp, dit ook kunnen krijgen. Momenteel worden er allerlei activiteiten uitgevoerd om het vele
geld dat hiervoor nodig is, bij elkaar te krijgen.
Het bieden van informatie, advies en ondersteuning via
chat kan voor vele maatschappelijke organisaties een interessante aanvulling zijn op hun huidige dienstverlening.
Niet voor niks hebben Bureau Jeugdzorg, JIP en het Trimbos Instituut nu reeds hun interesse getoond voor het experiment van de Kindertelefoon. Is chatten met de huisarts
de volgende stap? Wie pakt de handschoen op? Suggesties zijn welkom op chat@kindertelefoon.nl.
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5. THEMA LEREN

www.miniconomy,nl
Mark of Wouter Leenards
info@miniconomy.nl

In november 2003 zijn de tien projecten bekend gemaakt
binnen het derde thema; leren. Leren gebeurt allang niet
meer alleen in het onderwijs. Overal in de samenleving
leren mensen en organisaties van elkaar. Dan gaat het
om professionals, maar net zo vaak om mensen die zich
vrijwillig ergens voor inzetten: ouders, bewoners, senioren, verzamelaars, maar ook hobbyisten, muzikanten, programmeurs en experts. Ook op het internet zijn veel
initiatieven te vinden die nieuwe vormen van leren ondersteunen. Dit wordt nog eens versterkt door de opkomst
van breedband internet dat audiovisuele interactie mogelijk maakt. Uiteindelijk werden er deze ronde 109 voorstellen ingediend waarvan er 10 projecten geselecteerd
zijn. Ze worden in dit hoofdstuk beschreven. De komende
periode is meer informatie over deze projecten te vinden
op de website van Digitale Pioniers

Miniconomy
Miniconomy bestaat sinds 1 januari 2002. Opgezet als
handelsspel met enkele tientallen deelnemers is Miniconomy uitgegroeid tot een internetgemeenschap met meer
dan vijfentwintig duizend leden. Drie weken na de lancering van de eerste versie moesten de twee jonge initiatiefnemers, Mark en Wouter Leenards, al op zoek naar meer
datacapaciteit. De vraag was te groot voor hun server.
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De broers vertellen vanuit de huiskamer bij hun ouders in
Almere dat, met het stijgen van het aantal deelnemers,
spelers steeds actiever gingen participeren bij het ontwerp
van het spel en het leven in Miniconomy. Op verzoek van
de deelnemers is het spel uitgebreid met een wetboek,
rechtsspraak, een politiek stelsel met verschillende zeer
actieve politieke partijen, een bank- en verzekeringswezen en speciale Miniconomy Vennootschappen.
Hoewel ook steeds meer oudere mensen Miniconomy
ontdekken is de gemiddelde Cyberiër (deelnemer) tussen
de 16 en 20 jaar oud. Uit enquêtes en persoonlijk contact
blijkt dat de deelnemers hoog opgeleid zijn, actieve gamers zijn,voor 89% uit mannen bestaan en geïnteresseerd
zijn in ondernemen.
Het spel trok daarmee ook de belangstelling van het onderwijs. Doel van het project is nu om Miniconomy geschikt te maken als educatief leermiddel voor de vakken
economie, maatschappijleer en Nederlands. Leerlingen
zullen benaderd worden via onderwijsinstellingen. Het is
uniek dat een webgame wordt ingezet als leermiddel. Het
learning by doing principe is zeer motiverend om mee te
werken voor de leerling.
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Expertnetwerk Literair Vertalen
Professionele literaire vertalers zijn een kleine club. Meestal mensen met een taalkundige achtergrond, die zich het
literair vertalen zelf hebben aangeleerd. Vroeger waren
hier nog universitaire opleidingen voor te volgen maar tegenwoordig niet meer. Buiten de groep beroepsvertalers
bevindt zich volgens Matthijs Bakker, initiatiefnemer van
het project, een grote groep geïnteresseerden die behoefte
heeft aan een verzamelplek: Het vertalen van literatuur
is méér dan alleen een kwestie van talent en kennis van
de vreemde taal. Er is specifieke vertaalvaardigheid voor
nodig. Die heeft niemand vanzelf, en veel is te leren. Een
virtuele locatie ligt daarmee meer voor de hand. Een punt
waar ze andere vertalers kunnen ontmoeten, ervaringen
uitwisselen, zich kunnen ontwikkelen en presenteren aan
mogelijke opdrachtgevers. Deze mensen wonen verspreid
door Nederland, maar ook in het buitenland.
Het doel van het project is een online netwerk op te zetten, waarbinnen vertalers ervaringen peer-to-peer via een
open vraagbaak uitwisselen, teleleren en informatie vinden over opleidingen en mogelijkheden voor vertalers. Ook
wordt een gesloten digitale leeromgeving gecreëerd ter
ondersteuning van de workshops die het steunpunt literair vertalen geeft. De doelgroep bestaat uit literair vertalers, aankomende (student) vertalers, en geïnteresseerden

van vertaalde literatuur in Nederland en Nederlandstalig
België. Het project loopt tot september 2004.

Timeproject.org 2.0
Het internationale communicatieproject This is our Time,
biedt jongeren over de hele wereld de kans elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over hedendaagse
themas zoals mensenrechten, racisme en xenofobie, cultureel erfgoed en duurzaamheid. De kern van het Timeproject is kennismaking en dialoog tussen jongeren
wereldwijd.
Afgelopen jaar ontmoetten meer dan 6000 jongeren uit
72 landen elkaar op de Time website www.timeproject.org
om samen activiteiten uit te voeren. De inzet van tientallen vrijwilligers en docenten uit de hele wereld is hierbij
cruciaal. Samen met het projectteam houden zij de tien
internationale regiokantoren, zogenaamde home bases
draaiende en blijven ze nadenken over de verbetering en
vernieuwing van activiteiten en leervormen.

www.literairvertalen.org
Matthijs Bakker
matthijs.bakker@let.uu.nl

www.timeproject.org
Wim Didderen
info@e-linq.nl

Het Timeproject is een (informele) leeromgeving die jongeren, al dan niet in georganiseerd verband, een scala
aan activiteiten biedt. De diversiteit binnen deze activiteiten maakt het mogelijk voor scholen om Time als lesacti-
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viteit uit te voeren of zelfs een koppeling te leggen met
het eigen onderwijscurriculum. Wim Didderen van Timeproject vertelt dat Deelnemers binnen het project elkaars
culturele verschillen en overeenkomsten ontdekken: stereotyperingen blijken niet te kloppen, hobbies en favoriete muziek blijken vaak universeler dan gedacht,
Nederlandse grappen blijken in Peru of Paraguay onbegrepen. Het Timeproject was in de beginjaren vooral een
e-mail- en faxproject.

www.steljevraag.nl
Joris Schuurmans
info@theken.org

Maar ondanks dat enthousiasme is de website, het kloppend hart van het project, niet meer van deze tijd. Het
beheer van dit omvangrijke project vraagt om een goede
infrastructuur en content management systeem. Er is te
weinig ruimte voor de regionale teams om zelf nieuwe dingen te ontwikkelen. Een meertalig CMS voor de internationale, decentrale redactie biedt meer mogelijkheden voor
de home bases om eigen tekst, foto, film en audio materiaal te publiceren. Timeproject heeft toegang tot een netwerk van meer dan 7.500 onderwijsorganisaties over de
hele wereld. Het project loopt tot maart 2004.

Lancering nieuwe generatie KEN websites
The Knowledge Explosion network (KEN) biedt het brede
publiek de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze vragen te stellen aan wetenschappers. De websites van KEN
(www.steljevraag.nl en www.deeljekennis.nl) dragen zo bij
aan het dichten van de kloof tussen de wereld van de
wetenschap en het brede publiek. Het idee ontstond nog
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tijdens de studententijd van de initiatiefnemers op een
barbecue. Joris Schuurmans van KEN vertelt dat iemand
toen opperde dat het mogelijk moest de kennis die zij tijdens hun studie hadden opgebouwd simpel toegankelijk
te maken voor scholieren en andere geïnteresseerden.
Ondertussen bestaat het netwerk van KEN uit 285 experts
die op vrijwillige basis vragen beantwoorden. Dat is een
groot succes. Uit een veelvoud van vragen zijn inmiddels
meer dan 1000 vragen beantwoord. Het gaat hierbij om
vragen zoals Hoe komt het licht aan zijn snelheid? of
Waarom is glas transparant?
Gezien de thuisbasis van het netwerk, Delft, ligt de nadruk voornamelijk op bèta wetenschappen. KEN wil nu
een uitbreiding van dat netwerk realiseren door een zelfstandige applicatie te ontwikkelen, waarmee naast individuen ook complete bedrijven hun kennis kunnen gaan
delen met geïnteresseerden. Dit worden clusterexperts
voor bijvoorbeeld kennismanagement. Op deze wijze kan
het netwerk snel groeien naar andere velden van expertise en wordt de continuïteit van het expertnetwerk beter
gewaarborgd. Daarnaast wordt KEN uitgebreid met de
functionaliteit kennisshoppen. Vragen worden hiermee in
een breder kader geplaatst. Experts geven vanuit verschillende invalshoeken en wetenschappelijke disciplines in
een discussieforum hun visie op de vraag. Het project loopt
tot februari 2004.

RadaR, blinde kinderen leren internet vaardigheden
In het voorjaar van 2003 werd de door Sonokids ontwikkelde webtool MaX gelanceerd. Met MaX kunnen blinde
en slechtziende computergebruikers zelf op eenvoudige
wijze (gratis) een eigen website bouwen. Aanleiding van
dit project was het mailtje dat Phia Damsma, initiatiefnemer van Sonokids, een tijdje daarvoor van de vader van
een blind kind had ontvangen. Damsma bracht een kinderkrant op internet uit, maar volgens de vader was haar site
voor blinde kinderen niet toegankelijk. Dit was voor Damsma, en haar zoon, reden om niet alleen haar site aan te
passen, maar ook om zich te verdiepen in de mogelijkheden voor blinden om zich op het net te begeven.
Via de ThinkQuest junior challenge maakte haar zoon met
andere scholieren een website voor blinden en ontstond
het contact met een Deens webontwikkelaar, die zich hier
al langer mee bezig hield. De tool Max werd door hen ontwikkeld. Maar voor kinderen die nog niets van het internet
afweten is de tool te ingewikkeld. Er moest een stapje voor.
Sonokids zal met de bijdrage het spel RadaR ontwikkelen. Het spel leert kinderen aan de hand van drie dieren,
die ook slecht of niet kunnen zien (mol, dolfijn, vleermuis),
in een virtuele wereld ontdekken wat een website is, wat
het internet is en wat ze daarmee kunnen. Na afronding
van het spel RadaR zijn de kinderen in staat om met het
webbouw-programma MAX zelf een website te ontwikkelen. Radar is gratis, webbased en zelfstandig door de kinderen thuis te gebruiken.

TOS Log en Handboek
TOS staat voor Stichting Thuis Op Straat. De stichting wil
de openbare ruimte terug geven aan de jeugd door TOS
teams in te zetten op straat. Deze hebben contact met de
kinderen die er spelen, signaleren problemen en kaarten
die aan. Initiatiefnemer van TOS, Ton Huiskens, heeft zelf
jarenlang in de Rotterdamse wijken gewerkt. Hij werd
moedeloos en verbitterd van de teloorgang in de buurten.
Het was de hoogste tijd om op een positieve manier met
de kinderen op de pleinen aan de slag te gaan. Bij TOS
worden kinderen beloond voor hun initiatief en inzet, in
plaats van gestraft voor de dingen die ze fout doen. Het
symbolische geld dat ze daarmee verdienen kunnen ze
gebruiken om speelgoed te lenen bij de speelgoedcontainer op het plein. De methode sloeg aan en verspreidt zich
nu rap naar andere delen van het land.
Om dit werk goed te kunnen doen is het belangrijk precies te weten wat er gebeurt op het plein waar je werkt,
ook als je een dag niet bent geweest. Daarnaast is het
van belang dat alle TOS bazen op dezelfde manier werken en de jongeren op dezelfde manier benaderen. Om
dit mogelijk te maken bij de groei die TOS doormaakt wil
de organisatie een online logboek en een online handboek ontwikkelen. Dit moet de medewerkers ondersteunen bij hun werkzaamheden en een goede overdracht van
kennis mogelijk maken. In het handboek staan virtuele
voorbeelden van straten en pleinen, zodat medewerkers
interactief kunnen leren en dezelfde aanpak hanteren.
TOS bestaat uit een hoofdkantoor, met kleine zelfstandige afdelingen in de wijken. In totaal zijn er 300 mensen
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www.sonokids.com
Phia Damsma
phia@sonokids.com

www.thuisopstraat.nl
Ton Huiskens
directie@thuisopstraat.nl
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actief bij TOS. Voor de aanpak van het project is aansluiting gezocht bij de Erasmus Universiteit. Deze heeft een
vragenlijst voor het logboek ontwikkeld.

www.denieuweomroep.nl
Loes de Vos
Loes@denieuweomroep.nl

www.vlinderstichting.nl
Titia Wolterbeek
info@vlinderstichting.nl
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Moveyourass.tv
MoveYourAss.tv is een online kruistocht van jongeren die
gewapend met een gezonde dosis humor en een rugzak
vol techniek op zoek gaan naar de beste en leukste manieren om de wereld te verbeteren. Zij verkennen de wereld
van duurzaam ondernemen, ontwikkelingssamenwerking,
mondialisering en wat mensen zoal doen of juist niet doen
om hun steentje bij te dragen de mondiale lusten en lasten
een beetje beter te verdelen.
Hoofdlijn van de site zijn de reisverslagen van een paar
jonge verslaggevers die voor Moveyourass.tv op pad zijn
geweest in Afrika en Zuid-Amerika. Daarnaast kunnen jongeren in de vacaturebank op zoek gaan naar baantjes in
binnen- en buitenland. De site wordt goed bezocht, maar
gebruikers hebben zelf weinig mogelijkheden om artikelen, fotos of filmpjes te plaatsen. Daar wil DeNieuweOmroep, de initiatiefnemer van Moveyourass.tv, wat aan gaan
doen. Het idee is de site uit te bouwen met een Participation-tool. Hiermee kunnen jongeren zelf hun activiteiten
publiceren in de vorm van weblogs, artikelen en/of foto-,
audio- en videoreportages. De zelfgeplaatste content wordt
gelinkt aan bestaande content. Via een aantal workshops
worden jongeren vertrouwd gemaakt met de nieuwe tools
en leren ze hoe ze hun eigen materiaal (fotos, film, audio) kunnen editen en uploaden. Het cursusmateriaal wordt

na afloop online gezet, zodat ook andere jongeren er gebruik van kunnen maken.

Vlindertuin
Vlindervriendelijke tuinen, parken, bossen en openbaar
groen. Dat is wat het project Vrij baan voor Vlinders voor
ogen heeft. Aan dit project doen een groot aantal verschillende organisaties uit de regio Utrecht en Amersfoort mee,
die samen allerlei projecten en acties zijn gestart. Na de
gemeenten, Utrechts Landschap en Defensie is nu de
particuliere tuinbezitter aan de beurt. Via een digitale applicatie wil de Vlinderstichting tuinbezitters simpel uitleggen hoe ze hun tuin vlindervriendelijk kunnen maken. Aan
de hand van een paar basisgegevens (postcode, ligging
tuin, grootte tuin) krijgt men een persoonlijk advies. De
applicatie maakt gebruik van de database van de Vlinderstichting, waarin meer dan een miljoen gegevens zitten
(verzameld door vrijwilligers). De Vlinderstichting zet zich
in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders
en libellen. Want een gezonde en gevarieerde natuur kan
niet zonder deze bedreigde diergroepen. De applicatie kan
gebruikt worden door tuinbezitters in heel Nederland en
zal via verschillende websites onder de aandacht worden
gebracht.

Creatieland
Het lijkt erg leuk om heel slim te zijn, maar dat is het vaak
niet. Hoogbegaafde jongeren lopen in het reguliere onderwijs vaak tegen onbegrip voor hun situatie aan. Deze

jongeren kunnen daardoor in een sociaal isolement komen, met regelmatig ernstige gevolgen. Hanny Hanssen,
initiatiefnemer van Creatieland, heeft vanuit haar persoonlijke ervaring als moeder van hoogbegaafde kinderen en
onderwijsbegeleider van dichtbij meegemaakt waar dit toe
kan leiden. Voor haar was het reden om met een speciaal
centrum voor creatief leren te starten. Hier worden hoogbegaafden vanuit hun kracht en creativiteit benaderd. Jongeren kunnen hier voltijds les krijgen, maar ook slechts
een dagdeel. De begeleiders van het centrum ondersteunen scholen en bieden ambulante begeleiding. Helaas
heeft het centrum maar een beperkte capaciteit en wonen
veel kinderen ver van het centrum, dat op de rand van
Brabant en Limburg is gelegen. Een virtuele leeromgeving, waar op dezelfde creatieve en autodidactische wijze
kan worden geleerd, biedt uitkomst voor de hoogbegaafde jongeren. Er wordt een leeromgeving ontwikkeld die
autodidactisch leren door hoogbegaafden stimuleert en
hen uitdaagt zich verder te ontwikkelen. De omgeving is
webbased en zelfstandig te gebruiken. Ook niet-hoogbegaafden kunnen van de site gebruik maken. Voor de specifieke invulling van de leeromgeving worden ten minste
twee applicaties ontwikkeld.
Stichting Centrum Creatief Leren werkt bij de uitvoering
samen met een aantal andere partijen, die ofwel kennis
op het technische vlak of op het didactische vlak hebben.
Op de site worden spelsituaties en gereedschappen aangereikt, die de kinderen uitdagen zich te ontwikkelen en
hun plannen en ideeën helpen realiseren.

Virtueel Inburgeringspel
Het Virtueel Inburgeringsloket is een informatief product
dat als intermediaire dienst functioneert tussen migranten en instellingen die betrokken zijn bij integratie- en inburgeringstrajecten. Deze dienst wordt voortdurend
geactualiseerd. Het Virtueel Inburgeringsloket draait als
applicatie op multimediale informatiezuilen en via (breedband) Internet, Intranet en Extranet. Uit de evaluatie van
het Virtueel Inburgeringsloket dat reeds in verschillende
gemeenten in Nederland in gebruik is, bleek dat er naast
de bestaande informatievoorziening ook behoefte was aan
een speelse manier van informatieoverdracht. Hieruit volgde het idee om immigranten ook via een spel op zelfstandige wijze met het integratieproces bezig te laten zijn: het
Virtueel Inburgeringspel maakt inburgeren leuk! De doelgroep bestaat uit allochtonen, nieuw- en oudkomers.
Omdat het spel via een website te benaderen is kunnen
zij het in de bibliotheek, het digitale trapveld of gewoon
thuis spelen. Alleen, met vrienden, kinderen of familie.
Het spel is een idee van Farshad Soleymani (vanuit huis
uit Iraniër), die voor zijn afstudeeropdracht aan de opleiding Industriële Vormgeving de evaluatie van het VI loket
uitvoerde en de bètaversie van het spel ontwikkelde. Hij
zal nu de ontwikkeling van een vrij toegankelijk webbased
spel begeleiden waarmee nieuw en- oudkomers op speelse wijze zelfstandig kennis maken met de Nederlandse
samenleving. Het spel wordt ontwikkeld in de Nederlandse taal. Aan vertaling in het Arabisch, Turks en Engels
wordt gewerkt. Het spel wordt breed verspreid onder de
doelgroep.
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www.creatiefleren.nl
Hanny Hanssen
info@creatiefleren.nl

www.inburgeringsloket.nl
Farshad Soleymani
info@inburgeringsloket.nl
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EÉN JAAR DIGITALE PIONIERS
De 45 gekozen projecten van Digitale Pioniers geven een
breed overzicht van maatschappelijke producties van kleinschalige organisaties op het internet. Bij lezing valt de diversiteit, originaliteit en de maatschappelijke betrokkenheid
op. Elk initiatief draagt op eigen wijze bij aan versterking
en verbreding van informatie-uitwisseling en debat op internet. We kunnen spreken van een tweede pioniersperiode waarin brede groepen in de Nederlandse samenleving
actief participeren op internet. Veel van de initiatieven worden geconfronteerd met dezelfde problemen. Of dat nu gaat
met het draaiend houden van een forum of het omgaan
met een steeds groter wordende groep bezoekers. Dit
hoofdstuk laat een aantal resultaten en lessen uit het eerste jaar zien.

6.1

MENINGSVORMING

Het stimuleren van maatschappelijk debat en informatie
uitwisseling in het publieke domein is een belangrijke pijler
voor de Digitale Pioniers regeling. Het selecteren van deelnemers en het modereren van zon debat blijkt zeer arbeidsintensief. Bezoekers zijn meestal door interesse en
nieuwsgierigheid op de website gekomen. Hoe maak je
daar actief betrokkenen van? Hoe zorg je voor de juiste en
kwalitatieve informatie?
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Het gaat dan bijvoorbeeld om een project als Ookjij.nl dat
een doelgroep, verstandelijk gehandicapten, weet te betrekken bij en te informeren over het politiek bestel. Een
probleem waar ookjij.nl tegenaan loopt is de objectiviteit
en de feitelijke juistheid van te verstrekken informatie over
bijvoorbeeld de Tweede Kamer verkiezingen. Die kennis
is binnen de organisatie niet aanwezig, maar wel zeer
wenselijk. Ookjij.nl heeft daarom aan een aantal gespecialiseerde organisaties en bedrijven (zoals Ordina en
Pentascope) advies gevraagd. Hierop werd positief gereageerd. De bedrijven zitten in het bestuur van de stichting en geven inhoudelijk en organisatorisch advies. Het
past binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen programma van deze bedrijven en helpt een organisatie als Ookjij.nl om een professionaliseringsslag te
maken. Er blijkt veel behoefte bij maatschappelijke initiatieven om de link tussen het initiatief en bedrijfsleven te
maken zonder financieel afhankelijk te worden. Het maakt
kleinschalige initiatieven inhoudelijk en organisatorisch
sterker.
Dat samenwerking met verschillende partijen een debat niet
altijd makkelijker maakt blijkt uit het project Split Screen,
een project dat inspeelt op het Israëlisch Palestijns conflict.
Initiatiefnemer Ewoud Poerink, In het project werken we
samen met verschillende partners. We hebben geprobeerd
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om vooral aan jongerenorganisaties gelieerde individuen
te verleiden tot deelname. Daarbij moet je denken aan
het CIDI, Electronic Intifada, Een Ander Joods geluid,
Meeting The Enemy. Aanvankelijk waren de reacties positief en opbouwend maar bleek daadwerkelijke participatie soms teveel gevraagd. Sommige van deze organisaties
kunnen nauwelijks door een deur met elkaar. Een politieke antenne is hierbij onontbeerlijk. Daarnaast bleek dat
deelnemers niet wilden meedoen aan de websessies zolang ze niet wisten wat de anderen zouden inleveren, waar
de opzet juist was dat alle reacties tegelijk geplaatst zouden worden. Voor aanvang en tijdens de pilot is lang
geprobeerd deze groep deelnemers via persoonlijke contacten te overtuigen van het nut en juist ook de mogelijkheden van deelname. Tijdens de pilot waren de meest
actieve deelnemers vaak het minst radicaal in hun opvattingen, wat het bereik van de discussie beperkte. Voor
aanvang waren er vijftien zorgvuldig geselecteerde deelnemers, tien daarvan namen deel aan de webdiscussies.
Split Screen bracht de meningsverschillen en de gebruikte argumentatie door middel van een Split screen in kaart.
Een nieuwe discussievorm die, ondanks een aarzelend
begin, tot nieuwe vormen van samenwerking en debat kan
leiden. Het is de uitdaging om de komende jaren soortgelijke discussies met andere groeperingen vorm te geven.
Het partij onafhankelijke forum Politiek Digitaal is opgezet

vanuit een samenwerkingsgedachte. Verschillende maatschappelijke organisaties zoals United Knowledge, Publistat, De Balie, de UvA, de VU en Onlijn.nl wilden met de
verkiezingen van 2002 een ander en kritisch geluid laten
horen. Met ondersteuning van verschillende partijen werd
een alternatieve stemwijzer gerealiseerd en aan een aantal relevante dossiers inhoud gegeven door gasthoofdredacteurs. Zo kreeg kamerlid Kees Vendrik de kans zijn
mening over Open source te delen met de ruim 4000
nieuwsbrieflezers. Minister Thom de Graaf kon zijn visie
op Interactieve beleidsvorming verder ventileren. In de
toekomst kan de samenwerking tussen de traditionele
politiek met deze podia een belangrijk nieuw uitingskanaal worden en bijdragen aan de diversiteit van het informatie aanbod.

EÉN JAAR DIGITALE
PIONIERS

Binnen de Digitale Pioniers regeling is er een variëteit aan
debat en aan fora. Het blijkt dat elk project haar eigen
eisen heeft om succesvol te worden en te blijven. De hier
aangehaalde voorbeelden maken het belang van samenwerking met verschillende partners duidelijk. Met de Digitale Pioniers kan het komende jaar verder gewerkt worden
om op basis van ervaringen de basisvoorwaarden voor
het voeren van een levendig en constructief digitaal debat
aan te scherpen.
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6.2

VIRTUELE PARTICIPATIE

Het betrekken van burgers bij ontwikkelingen in de wijk
en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt zijn twee
belangrijke pijlers van het beleid voor grote steden. Het
project Baas in/op is een voorbeeld van de wijze waarop burgerparticipatie in combinatie met internet zich ontwikkelt. In dit project is een applicatie ontworpen in de
vorm van een spel waarmee bewoners hun eigen wijk inrichten binnen de werkelijke grenzen van ruimte, belangen en middelen. Het succes in Rotterdam was groot en
het spel, in eerste instantie als klein project binnen een
kleine stichting opgezet, wordt nu ook in andere steden
zoals Amsterdam, Maastricht en Eindhoven gestart. De
kracht van het spel is dat bewoners niet alleen hun wensen kunnen uiten, maar ook gedwongen worden keuzes
te maken. Alleen maar roepen kan niet. Het is of meer
groen of meer parkeerplaatsen, en als je niet uitkijkt is het
geld op. Het spel vormt voor woningcorporaties, gemeenten en stadsdeelraden een geheel nieuw onderdeel van
hun communicatiestrategie bij herstructureringstrajecten.
Tegelijkertijd worden bewoners op interactieve wijze betrokken bij plannen en krijgen ze inzicht in beleidsvorming
en besluitvormingsprocedures. Tenslotte levert het ontwikkelaars een schat aan informatie op over de wensen van
bewoners. Het is interessant om de komende jaren te
onderzoeken in hoeverre deze vorm van participatie een
positief effect heeft op de beleving en de uitvoering van
herstructureringsprojecten.
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Naast Baas in/op betrekken ook projecten als Ouders
Online, Politiek Digitaal, Show me your sneakers,
Moveyourass.tv en Maroc.nl brede lagen van de bevolking via internet bij maatschappelijke en sociale issues.
Het traditionele verenigingsleven en de participatie in kerkelijke en politieke organisaties zien een verschuiving van
face-to-face contact naar mailinglists en websites die zich
rondom issues zoals natuur & milieu, politiek of globalisering organiseren. De impact van deze initiatieven kan groot
zijn. Zo organiseerden de leden van de Amerikaanse website www.Moveon.org in een paar maanden tijd de financiering van grote krantenadvertenties tegen het Irak beleid
van de regering Bush en wisten ze met 400.000 handtekeningen de Senaat ertoe te krijgen een streep te halen
door de versoepeling van concentratieregels voor media.
Doordat steeds meer mensen gebruik maken van internet kunnen deze virtuele organisaties snel voldoende
massa krijgen om als belangengroepering of spreekbuis
te fungeren richting de traditionele politiek.
Een project dat juist met een nieuwe applicatie de doelgroep actief weet te betrekken is Chatten met de Kindertelefoon. De Kindertelefoon is begin 2003 een chat
experiment gestart om o.a. te kijken of doelgroepen die
de Kindertelefoon weinig bellen (kinderen tussen 13 en
18 jaar én jongens in het algemeen) liever chatten. Ook
biedt chat een mogelijkheid voor dove kinderen. Met meer
dan 100 chat aanvragen per uur is het experiment een
groot succes en liggen er mogelijkheden om deze 1-op-1
chat ook voor huisartsconsultatie te testen. Dit en de an-

dere projecten laten zien dat de mogelijkheden om een
doelgroep met behulp van internet bij maatschappelijke
en sociale processen te betrekken legio zijn.

6.3

ZELFORGANISEREND VERMOGEN

De Digitale Pioniers projecten worden over het algemeen
draaiende gehouden door een kleine groep gemotiveerde mensen, meestal op vrijwillige basis. Zo is het binnen
de chatrooms en de fora van bijvoorbeeld Femfusion en
Maroc.nl op elk tijdstip van de dag gezellig druk. Om de
communicatie binnen te bewaken zijn operators/moderators nodig. Binnen de doelgroep is sprake van voldoende
animo om deze werkzaamheden op vrijwillige basis te
verrichten. Maar ook die moeten dan weer gemanaged
worden.
Dymphie Verleun van Femfusion vertelt: Het struikelblok
is op dit moment een manager voor deze vrijwilligers. Iemand die samen met de groep de gedragsregels opstelt
en er vervolgens op toeziet dat de operators zich zelf ook
aan deze gedragsregels houden. Zon manager is wenselijk bij meer websites. Hij/zij kan tevens de werktijden
coördineren en de vrijwilligers betrokken houden door af
en toe iets voor hen te organiseren of ze individueel voldoende aandacht te schenken.
Een geheel andere vorm van zelforganiserend vermogen
is te zien bij het handelsspel Miniconomy. Met het stijgen
van het aantal deelnemers wilden spelers steeds actiever

participeren bij het ontwerp van het spel en het leven in
Miniconomy. Op verzoek van de deelnemers is het spel
uitgebreid met een wetboek, rechtsspraak, een politiek
stelsel met verschillende zeer actieve politieke partijen,
een bank- en verzekeringswezen en speciale Miniconomy
Vennootschappen. Enkele actieve deelnemers helpen de
twee jonge initiatiefnemers nu bij het dagelijkse onderhoud van het spel.
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Bij veel van de Digitale Pioniers projecten ontbreekt het
dus niet aan het vermogen om mensen geïnteresseerd te
krijgen. Nieuwe projecten opzetten is een zeer dynamisch
proces waar je mensen relatief makkelijk in mee krijgt.
Maar bij los-vaste organisaties met vrijwilligers valt lang
niet alles goed te plannen. Marca van den Eijnden, initiatiefneemster van Ookjij.nl vertelt dat ze door het succes
van Ookjij.nl van een bijna anarchistische manier van
werken, moest overschakelen naar een professionelere
en voor iedereen eenduidige werkwijze. Dat is niet makkelijk. Drie punten springen er daarbij uit. De creatieven,
die bij de site betrokken zijn, wordt vaak pas tijdens het
productieproces duidelijk hoe het een en ander gerealiseerd kan worden. Tegelijkertijd moet een techneut in
woorden worden uitgelegd wat een beelddenker voor zich
ziet en moet de projectleider continu om flexibiliteit gevraagd worden. Maar Van den Eijnden heeft slechts een
advies: Met wat geduld en doorzettingsvermogen lukt het
meestal wel.
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Naast deze organisatorische aspecten komen veel projecten erachter dat het onderhouden van een website toch
meer werk is dan verwacht. De vrijwillige redacteuren
werken vaak thuis en de afstand tussen betrokken projectmedewerkers en redacteuren maakt het moeilijk goed
te overleggen. De content moet op gezette tijden ververst
worden en vragen van bezoekers beantwoord. Projecten
zien meer bezoekers naar de website komen en daarmee
ook een groter wordende druk ontstaan om continu nieuwe bijdragen te leveren en vragen van bezoekers te beantwoorden. Bij initiatieven als Huismannen.nl,
Steljevraag.nl en Specialkids ontstaat zo bij vrijwilligers
het gevoel dat ze bijna met een full-time job bezig zijn.
Om de taken van de redactie te verlichten en beter over
de vrijwilligers te verspreiden, hebben een aantal projecten hulpmiddelen ontwikkeld die het zelforganiserend vermogen van projecten vergroten. Een voorbeeld is het
redactiesysteem van websites zoals Shespot en Boekenmijn.

6.4

ONAFHANKELIJKE INFORMATIE

Binnen het publiek domein is onafhankelijke informatie
en vrije toegang daartoe een groot goed. Het project
Ouders Online is hier een goed voorbeeld van. Het project dreigde eind 2002 door succes ten onder te gaan.
Oplopende bezoekersaantallen zorgden voor oplopende
kosten. Het format was succesvol, de business case niet.
Noodgedwongen moesten de initiatiefnemers op zoek naar
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mogelijke partners. Gegadigden waren er genoeg. Onderzoeksinstellingen waren geïnteresseerd in de miljoenen
paginas met waardevolle data (redactionele artikelen en
forumdiscussies) die in de loop der jaren op Ouders Online zijn gepubliceerd. Commerciële partijen waren geïnteresseerd in de 140.000 bezoekers per maand. De
initiatiefnemers van Ouders Online willen echter niet dat
de site haar onafhankelijke karakter verliest of dat de informatie die door bezoekers op de website is geplaatst
door derden wordt gebruikt. Dit risico zit erin bij overname
door, of verkoop aan bijvoorbeeld een luierfabrikant. Initiatiefnemer Boeke verwacht dat het gevolg van zon koerswijziging zou zijn dat veel specialisten hun medewerking
staken, bezoekers de website anders gaan bekijken en
minder bijdragen aan de discussies. Dit zou de doodsteek
voor de levendige community zijn.
De vraag kan gesteld worden of de overheid dergelijke
platformen structureel moet ondersteunen of juist zelf dergelijke informatiestromen of platformen moet opzetten. Dit
lijkt niet wenselijk. Al was het alleen maar omdat de inhoudelijke kwaliteits- en communicatie-eisen van de overheid zo zijn opgesteld dat de dynamiek en participatiegraad
op een website als Ouders Online snel verloren zou gaan.
Op een overheidsforum zal niet zo snel door een ouder
worden gevraagd: Mijn man heeft sinds kort weer contact
met zijn 13 jarige dochter uit een eerdere relatie. In de
zomer vakantie heeft ze voor het eerst 2 weken bij ons
gelogeerd, nu, tijdens de herfstvakantie is ze er weer. Ik
weet echt niet hoe hier mee om te gaan, ben niet gewend

aan een puber in huis en wil niet de boze stiefmoeder
zijn!!! Is er iemand met ervaring???? Op Ouders Online
verschijnen continu dit soort oproepen waar binnen korte
tijd veel reacties op komen.
Hierin schuilt een dilemma binnen het publieke domein.
Er wordt door initiatieven zoals Ouders Online laagdrempelige waardevolle informatie-uitwisseling gestimuleerd,
geproduceerd en gepubliceerd. Het is echter moeilijk om
met de oplopende bezoekersaantallen de eigen broek op
te kunnen houden. Van Digitale Pioniers kregen zij daarom ondersteuning om een redactiesysteem op te zetten
waarmee de personele redactie-inzet een stuk gemakkelijker en efficiënter gemaakt kon worden. Ouders.nl kan
daarmee gemakkelijker op eigen benen blijven staan. Door
hulp en tomeloze inzet van leden uit de community, is
Ouders Online in 2003 over het dode punt heen getild en
ligt nu de weg open voor een gezonde exploitatie. Dat
komt deels door een aantrekkende online-advertentiemarkt, maar ook doordat Ouders Online ervoor heeft gekozen om de expertise die in de afgelopen jaren is
opgedaan te gelde te maken. Zo worden er onder andere
boeken en artikelen gepubliceerd en adviezen aan derden geleverd. Tenslotte staat Ouders Online aan het begin van een ontwikkeling die al eerder voorspeld was, maar
die nu pas echt vorm begint te krijgen, namelijk de bereidheid van bezoekers om te betalen voor onafhankelijke
online content. Een experiment van Ouders Online om
zeer specifieke en zeer hoogwaardige informatie tegen
betaling apart ter beschikking te stellen (in de vorm van

pdf-brochures), heeft bemoedigende resultaten geleverd.
Besloten is om deze betaalde dienstverlening in de komende jaren verder te ontwikkelen. De les die we hieruit
kunnen leren, is dat het vooral belangrijk is om tijd te winnen. Eenmalige subsidies of projectmatige steun kunnen
daarbij enorm helpen.

6.5
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NIEUWE VORMEN VAN LEREN

Digitale Pioniers is een regeling die zich op maatschappelijke content richt. Internet kent langzamerhand zo veel
initiatieven dat kennisuitwisseling over het aanbod van
content dat er is, maar ook over datgene wat werkt, cruciaal is. Dit bevordert het succes van de projecten zelf en
zorgt ervoor dat projecten de content, of juist een technische applicatie, doorontwikkelen en toepasbaar maken
voor educatieve toepassingen. Er is nog weinig kennis
over hoe content kan worden omgezet in goed interactief
educatief materiaal. Een aantal van de Digitale Pioniers
projecten is hiermee aan het experimenteren
Het succesvolle spel Miniconomy, dat al jaren op grote
belangstelling kan rekenen, gaat het spel geschikt maken
als educatief leermiddel voor de vakken economie, maatschappijleer en Nederlands. Voor docenten wordt een leerling-volg-systeem gebouwd. Het is uniek dat een webgame
wordt ingezet als leermiddel. Het learning by doing principe is zeer motiverend om mee te werken voor de leerling.
Dat blijkt ook uit de eerste resultaten van de multimediale
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snoepautomaat Holy. Leerlingen (en anderen) kunnen
snel en gemakkelijk een korte animatie maken met eigen
beeld en tekst. Het filmpje kan direct verzonden worden
naar de Holy snoepautomaat waar het dan voor iedereen
te zien is. De laagdrempeligheid van de animatie-software
kan rekenen op veel interesse van scholen die mogelijkheden voor toepassing in de lesprogrammas zien. Struikelblok is dat zij vaak geen financiële middelen hebben
voor de aanschaf van Holy.
Ofschoon de regeling van Digitale Pioniers niet op het
reguliere onderwijs is gericht, zijn er veel projecten die
bijdragen aan het leerproces. Pionieren met nieuwe vormen van leren en onderwijs gebeurt op vele plaatsen en
de ontwikkelingen gaan razend snel. Naast bovengenoemde projecten laten het internationale communicatieproject
This is our Time, de voice community van Maroc.nl en het
oral history project van Midden Delfland is Mensenwerk
zien hoe maatschappelijke en culturele internetprojecten
kunnen worden ingezet voor onderwijsvernieuwing. De
opkomst van breedband internet zal de komende jaren
nog eens extra bijdragen aan uitwisseling van nieuw lesmateriaal.
De in dit hoofdstuk opgetekende lessen zijn in omvang
nog bescheiden. Het komende jaar worden de meeste
projecten afgerond. Veel van de ontwikkelde applicaties
en geschreven handleidingen kunnen dan ook door andere projecten gebruikt worden. Deze worden op de website van Digitale Pioniers gepubliceerd.
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7. TOEKOMST
Deze publicatie laat zien dat er in het publieke domein op
internet een grote hoeveelheid projecten is ontstaan die
op innovatieve wijze bijdragen aan debat en meningsvorming. De nu ondersteunde projecten maken maar een klein
onderdeel uit van het enorme aanbod. Naast traditionele
media als radio, tv en kranten zal het belang van de informatie- en productiestroom uit dit publieke domein steeds
belangrijker worden. Deze publicatie sluit af met een visie
op de ontwikkelingen die het publiek domein te wachten
staat. Er wordt ingegaan op een aantal belangrijke trends.

% bezitters en actieve gebruikers van de internettechnologie
laggards

late majority

early majority
early adopters
innovators

54

7.1

INTERNETGEBRUIK

Op de grafiek hiernaast is de ontwikkeling van het percentage bezitters en actieve gebruikers van de internettechnologie onder de Nederlandse bevolking te zien. Tot
midden jaren tachtig was internet het terrein van een bescheiden groep innovators in de wetenschappelijke wereld. Door de start van de domeinnaam uitgifte door CWI,
de oprichting van XS4All en de lancering van De Digitale
Stad ontstond er in Nederland een groep van early adopters. Vanaf 1994 wordt het fenomeen internet opgepakt
door commerciële marktpartijen. Internet Service Providers schieten als paddestoelen uit de grond en steeds
meer mensen nemen ook thuis een internetaansluiting.
De overheid formuleert beleid voor een goede technische
en maatschappelijke infrastructuur. Deze early majority
fase gaat gepaard met een hausse rondom internet. Dit
zorgt voor veel hoge verwachtingen die op dat moment
nog niet waar kunnen worden gemaakt. De ontwikkeling
van de technologie loopt niet synchroon met de vaardigheden en het vertrouwen in de technologie door de gebruikers.

7

TOEKOMST
Rond 2001 volgt een natuurlijk omslagpunt. Internet als informatiebron en dienstenaanbieder wordt onder bredere
lagen van de bevolking als normaal beschouwd. Internet
als communicatiemiddel wordt waardevoller nu meer consumenten van de dienst gebruik maken. Dat wordt versterkt
door de opkomst van het aantal breedband internet aansluitingen. De late majority sluit zich aan. Met de aansluiting van deze in omvang grote groep start de door ons
genoemde tweede pioniersperiode van het publieke domein
op internet. Amateurkunstenaars en -schrijvers verkennen
de grenzen van multimediale mogelijkheden, muzikanten
werken samen en delen kennis, allochtone bevolkingsgroepen starten digitale platforms teneinde de informatie, communicatie en integratie van allochtonen in de Nederlandse
samenleving te bevorderen, gelijkgestemden vinden elkaar
in gespecialiseerde fora en buurtbewoners ontdekken nieuwe vormen van interactie. Kortom, steeds meer mensen
vinden via het internet hun weg in het publieke domein.
Dat is mooi, maar dit brengt ook nieuwe vragen met zich
mee. Hoe voorkomen we dat overal het wiel opnieuw wordt
uitgevonden? Hoe ondersteunen en stimuleren we de
ontwikkeling van innovatieve en nuttige software en content voor het publiek domein? Hoe gaan we om met auteursrechten van digitale content en hoe zorgen we voor
voldoende kritische massa van goede initiatieven?

7.2

BEHOEFTE AAN PUBLIEKE DIENSTEN

Het publieke domein op internet speelt een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling en ontsluiting van creativiteit, cultuur en informatie. Dit vertaalt zich ook in een
steeds groter wordende behoefte aan publieke diensten
op het internet. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt
van digitale gereedschappen om mensen te informeren,
te organiseren en om te communiceren. Naast de in deze
publicatie genoemde projecten valt te denken aan applicaties voor nieuwe vormen van interactie tussen mensen
en software voor maatschappelijke doeleinden (bv. speelschemas van toernooien, een tool voor een digitale buurtkrant of het digitaliseren van herinneringen met
audiovisueel materiaal). Het zijn allemaal digitale podia
voor publieke informatievoorziening, meningsvorming,
culturele uitingen en sociale cohesie. Deze trend toont
aan dat veel innovaties voor nieuwe internetapplicaties
niet meer alleen door ict- en softwarebedrijven worden
ontwikkeld maar bij de mensen zelf vandaan komen.
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7.3

DEBAT OVER COPYRIGHT EN
AUTEURSRECHTEN VOOR DIGITALE CONTENT

De ontwikkeling van internet heeft grote gevolgen voor de
effectiviteit van bestaande wetgeving ter bescherming van
intellectueel eigendom op maatschappelijke en culturele
content in het publieke domein. Het gaat dan om beeldmateriaal zoals fotos of juist cursusmateriaal dat door een
maatschappelijke organisatie ontwikkeld is. Hierop is auteursrecht van toepassing. Voor websites die deze content elders digitaal willen publiceren is het lastig, zo niet
onmogelijk, om de auteursrechthebbende van de content
te achterhalen en overeenstemming te bereiken over hergebruik. Temeer daar de makers van dit soort digitale
maatschappelijke en culturele content vaak niet de moeite nemen om voorwaarden voor hergebruik vast te leggen. Dit vormt een belemmering voor innovatie, creatieve
ontwikkeling en samenwerking in het publieke domein.
Sommige initiatieven besluiten content toch her te gebruiken en wachten af of er later een auteursrechtclaim komt.
Dit zorgt voor grote financiële risicos voor de hergebruikers van het materiaal (kosten achteraf) en voor de makers (gederfde inkomsten). Andere initiatieven besluiten
daarom content waar mogelijk auteursrecht op rust maar
niet te publiceren.
In dit juridische landschap begint wat te veranderen. In
december 2002 heeft de Amerikaanse organisatie Creative Commons (www.creativecommons.org) een set van
copyright licentiesystemen gepubliceerd die door ieder-
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een gebruikt kunnen worden. Een webapplicatie helpt bezoekers hun content onder behoud van copyright ter beschikking te stellen aan het publieke domein op internet.
Het gaat hier om maatschappelijke en culturele content
zoals websites, studie- en cursusmateriaal, muziek, film,
fotografie of literatuur. Creative commons zou wel eens
een krachtig stimulans voor publieke content ontwikkeling kunnen worden.

7.4

OPKOMST VAN OPEN SOURCE SOFTWARE

Open Source Software is software die gratis en rechtenvrij
te gebruiken is en waarvan de broncode openbaar is zodat
iedereen het kan gebruiken of modificeren om eigen toepassingen en applicaties te ontwikkelen. Het bekendste
voorbeeld is Linux, de niet-commerciële tegenhanger van
Windows. In Nederland bestaat o.a. MMBase, een open
source softwarepakket voor content management van websites. De ontwikkelings- en productiekosten van software
en content zijn erg hoog. Dit is met name voor kleinschalige
maatschappelijke en culturele organisaties een drempel om
van het internet maximaal gebruik te maken. Open source
software kan hiervoor een oplossing bieden. Het gebruik
van maatschappelijke en culturele open source software
neemt toe, maar er is een aantal knelpunten dat grootschalig gebruik van deze software tot op heden nog verhindert.
Beschikbaarheid, bekendheid en betrouwbaarheid zijn daarvan de belangrijkste. Waar commerciële applicaties vaak
te duur zijn voor burgers en maatschappelijke organisa-

ties, kan open source software juist voor bewoners, buurtorganisaties en zelforganisaties een goed en goedkoop
alternatief zijn. De belangstelling voor open source software is de afgelopen periode enorm toegenomen.

7.5

OPKOMST BREEDBAND INTERNET

Een vierde trend die van belang is voor het publieke domein is de opkomst van breedband internet. Ook op het
terrein van publiek domein biedt dit veel nieuwe mogelijkheden. Waar een intensief internetgebruik voorbehouden
was aan gamers en it-professionals, wordt breedband internet door steeds meer Nederlanders gebruikt. Het aantal breedbandaansluitingen (ADSL en kabel) neemt snel
toe. Volgens de Nationale Telecom Monitor van juli 2002
staat het totale aantal huishoudens dat beschikt over een
breedband-aansluiting op ruim 900.000. Een rapport van
marktonderzoeker Datamonitor in maart 2003 voorspelt
dat over drie jaar 41 miljoen Europese gezinnen op een
breedband internetverbinding surfen. Nu zijn dat er nog
maar 10 miljoen. Met het gebruik van breedband opent
zich een nieuwe wereld van mogelijkheden binnen het
publieke domein. Hierbij kan gedacht worden aan maatschappelijke breedbanddiensten zoals een Ziekenhuisbed
online waardoor virtueel ziekenbezoek mogelijk wordt of
community games waarin wijkbewoners virtueel participeren in besluitvorming over hun woon- en leefomgeving.
De ontwikkeling van veel van deze diensten loopt traag.
Er is grote behoefte aan een plek waar kleinschalige maar

populaire en innovatieve maatschappelijke en culturele
internetinitiatieven gehost kunnen worden zonder direct
afgerekend te worden op de hoeveelheid dataverkeer die
ze genereren. Succesvolle maatschappelijke initiatieven
zien met de toegenomen bezoekersaantallen ook de hoeveelheid dataverkeer toenemen en daarmee de kosten
voor hosting en technische ondersteuning. Hier staan echter geen substantiële inkomsten tegenover en menig internetinitiatief is hier (bijna) aan ten onder gegaan. Dit was
het geval met ouders.nl maar dreigt ook te gebeuren met
websites als femfusion.nl en miniconomy.nl die meer dan
100 GB dataverkeer per maand genereren.
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Kortom de ontwikkeling van maatschappelijke en culturele (breedband)diensten heeft op dit moment behoefte aan
een ontwikkelplek waar pioniers diensten kunnen ontwikkelen, testen en aanbieden. Die plek ontbreekt nog.
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7.6

.NL

Ontwikkelingen van het publieke domein op internet moeten in een internationaal perspectief gezien worden. Als
Nederland het vermogen heeft om op bovenstaande trends
in te spelen kan het de komende periode een voortrekkersrol spelen. Dat komt niet uit de lucht vallen. Er is een
aantal belangrijke voorwaarden voor een sterk publiek
domein in Nederland aanwezig:
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bron: Eurostat, 2003

% breedband-aansluiting 2001

% internet-aansluiting 2002
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1. De Nederlandse samenleving kent een hoog organisatie gehalte. Kleine groeperingen zijn gewend zich te
organiseren. De 16 miljoen inwoners zijn op een kleine ruimte nauw met elkaar verbonden. Dit zorgt ervoor
dat er al snel een kritische massa kan ontstaan voor
vernieuwende initiatieven. Issue- en doelgroepstromingen (zoals bijvoorbeeld ookjij.nl) komen daardoor in
Nederland snel tot stand;
2. Er is een grote traditie van pluriforme informatieverstrekking in Nederland die onder andere geworteld is
in een grote verscheidenheid aan (internationaal) toonaangevende uitgeverijen en het Nederlandse omroepbestel. Nederland kent verhoudingsgewijs veel dagbladen en opiniebladen en heeft een sterke journalistieke
en literaire structuur en cultuur;
3. Nederland scoort internationaal hoog met het percentage breedband internetaansluitingen. Alleen landen
als de VS, Zuid Korea en Zweden scoren hoger. Gecombineerd met de hoge internet penetratie en de digitale vaardigheden is de potentiële participatiegraad
van de gemiddelde Nederlander in het publieke domein hoog. Met de Gigaport/Surfnet glasvezelinfrastructuur (aangevuld met kabel en DSL) heeft Nederland ook één van de modernste infrastructuren voor
innovatieve en wetenschappelijke toepassingen
4. Projecten als Digitale Trapvelden, Kenniswijk, het Technologie & Samenleving programma, Digitale Broedplaatsen en Digitale Pioniers zorgen voor de stimulering van het sociaal maatschappelijke kader van het
publieke domein;

5. Organisaties zoals Lost Boys, MediaMatic, Waag Society, MonteVideo, V2, Doors of Perception, Submarine, Paradiso en de organisatoren van festivals als
Next5Minutes, IDFA, Browserdagen en de e-Culturefair zorgen voor een aangenaam en professioneel uitmuntend klimaat voor ontwikkelaars, programmeurs en
designers om hun werk te doen;
6. Traditionele cultuur en media-instellingen (musea, bibliotheken, omroepen) digitaliseren steeds meer van informatieve en cultureel waardevolle collecties, zodat deze
toegankelijker worden voor meer mensen;
7. Aanwezigheid van producenten als Endemol, PALM TV,
EyeWorks en Stageholding zorgen voor kennis en educatie van state-of-the-art techniek en design.

len. In de zomer van 2003 is echter geconcludeerd dat er
een aanvullend initiatief zou moeten komen dat op de
genoemde trends en barrières inspeelt. Stichting Nederland Kennisland heeft daarom samen met Waag Society
het initiatief genomen om de ontwikkeling van dit publiek
domein verder te ondersteunen. Niet door zelf de ontwikkeling ter hand te nemen, maar door een podium te maken voor al die mensen en organisaties die het publiek
domein op internet een nieuwe invulling geven en hen
daarbij te helpen. Een vrij domein waar iedereen innovatieve software en content kan plaatsen en halen. Zolang
het maar maatschappelijk of cultureel is. Een jaar Digitale
Pioniers en deze publicatie hebben aangetoond dat hier
bij veel projecten en initiatieven behoefte aan is.

Deze mix van uitstekende infrastructuur, vaardigheden en
een creatieve contentindustrie, zorgt voor de juiste voorwaarden voor een sterk publiek domein in de toekomst.
Het is nu de uitdaging om een goede en pluriforme maatschappelijke infrastructuur voor het publiek domein op
internet te ontwikkelen. Dit stelt de creatieve burger in staat
om zich naast traditionele media en instituties op vernieuwende manier te uiten en te organiseren langs gedeelde
interessen en/of belangen.

In 2004 gaat daarom het project Domein voor Innovatieve
Software & Content (DISC) van start. DISC wil een bijdrage leveren aan het publieke domein op internet door maatschappelijke en culturele software voor het grote publiek
beschikbaar te maken. Onder andere door bijvoorbeeld
Open Source software beter toegankelijk te maken. Maar
ook door als makelaar tussen applicatieontwikkelaars en
kleinschalige internetinitiatieven te functioneren en een
lerend netwerk te vormen. Tenslotte komt er een ontwikkel- en presentatie-infrastructuur voor maatschappelijke
culturele projecten. Het gaat dan om de inrichting van een
(tijdelijke) onafhankelijke, publieke server waarop kleinschalige initiatieven geplaatst worden.

7.7 DISC
Dit hoofdstuk heeft een aantal trends voor de komende
periode laten zien. Digitale Pioniers kan met de ondersteuning van specifieke projecten op deze trends inspe-
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DISC is daarmee een welkom vervolg op het eerste jaar
van Digitale Pioniers.
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