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Samenvatting 

In deze dissertatie is besproken in hoeverre en hoe online communicatie de sociale 

verbondenheid van ouderen kan verbeteren. Het vaststellen en verklaren van een 

mogelijk effect van online communicatie op sociale verbondenheid van ouderen is 

relevant. Sociale verbondenheid draagt bij aan het gezond ouder worden en online 

communicatietechnologieën worden vaak gezien als een middel om dit doel te berei-

ken. Tegelijk is er weinig wetenschappelijk bewijs voor deze laatste aanname voor-

handen. Enige scepsis is daarom op zijn plaats en deze vormde de aanleiding voor 

dit onderzoek.  

De beschikbare literatuur liet zien dat ouderen nieuwe technologieën, waaronder 

online communicatietechnologie, vaak pas relatief laat adopteren. Voor oudere popu-

laties zou dit het potentiële positieve effect van de interactiemogelijkheden die on-

line communicatie biedt kunnen beperken. Vanuit de ‘digitale kloof’-gedachte is het 

zelfs denkbaar dat de sterke diffusie van online communicatietechnologie bestaande 

ongelijkheden tussen oud en jong versterkt in plaats van vermindert. Leeftijdsge-

bonden ongelijkheden in adoptiepatronen maken het aansturen van technologische 

interventies onder oudere populaties in ieder geval bijzonder lastig. Richtlijnen zijn 

nagenoeg niet beschikbaar. Gezien deze observaties moesten we vaststellen dat on-

voldoende kennis beschikbaar is over de effectieve implementatie van online com-

municatietechnologieën bij een doelgroep ouderen die weinig tot geen gebruik ma-

ken van computers, de zogenaamde achterblijvers. 

Daarnaast is het bij een eventuele adoptie onduidelijk hoe online communicatie ver-

volgens de sociale verbondenheid van ouderen beïnvloedt. Er zijn tegenstrijdige on-

derzoekresultaten die suggereren dat sociale, technologische en persoonlijk kenmer-

ken de relatie tussen de adoptie van online communicatietechnologie en sociale ver-

bondenheid beïnvloeden. Dit riep de centrale vraag op hoe een werkzame combinatie 

van deze kenmerken kan worden gerealiseerd tijdens het adoptieproces. Aangezien 

de beschikbare literatuur dit onderwerp slechts zijdelings ter discussie stelt, bestond 

er een behoefte aan nader onderzoek naar de invloed van de adoptie van online 

communicatietechnologieën op de sociale verbondenheid van ouderen. 
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Deze dissertatie had tot doel beter te begrijpen hoe online communicatie de sociale 

verbondenheid van ouderen, in het bijzonder oudere achterblijvers, kan verbeteren. 

We formuleerden twee onderzoekvragen die de twee hierboven beschreven hiaten in 

de wetenschappelijke kennis adresseren. De eerste vraag, die wordt besproken in de 

Hoofdstukken 2 en 3, is gerelateerd aan het implementatievraagstuk: Hoe kan de 

implementatie van online communicatietechnologieën onder oudere achterblijvers 

zodanig worden georganiseerd dat deze lokaal resulteert in de gewenste veranderin-

gen voor deze oudere populatie?  

Om deze vraag te beantwoorden deden we een systematische literatuurstudie, die in 

Hoofdstuk 2 wordt besproken. In deze studie zochten we naar factoren die de im-

plementatie van e-Health in plattelandsgebieden beïnvloeden. Op het oog conflicte-

rende bevindingen konden worden verklaard door het samenspel tussen projectcon-

text, implementatieproces en projectinhoud in ogenschouw te nemen. Op basis van 

deze analyse formuleerden we drie proposities. De eerste propositie stelt dat alhoe-

wel geografische isolatie e-Health implementatie bemoeilijkt, deze vervolgens de 

adoptie stimuleert (context-inhoud interactie). Ten tweede stelden we dat zonder 

daar specifiek op gerichte interventies, e-Health implementatie bestaande socio-

economische structuren en ongelijkheden versterkt (proces-context interactie). Ten 

slotte lijken voor een duurzame adoptie van e-Health, strategische verschuivingen 

in project eigenaarschap en leiderschap tussen project en lokale stakeholders essen-

tieel te zijn (inhoud-proces interactie). Het hoofdstuk benadrukt dat online commu-

nicatietechnologieën de sociale verbondenheid van ouderen alleen kunnen verbete-

ren in combinatie met interventies gericht op het veranderen van reeds bestaande 

sociale structuren. Zonder dergelijke interventies zullen het de hoog opgeleide, de 

jongere, en de rijkere ouderen zijn die de aangeboden technologieën adopteren en 

daar de vruchten van plukken. De lager opgeleiden, de oudsten, en de meest kwets-

baren in een samenleving lopen een hoog risico buiten de boot te vallen. Wisselend 

en elkaar aanvullend leiderschap tussen centraal en lokaal gepositioneerde actoren 

is nodig om de sociale veranderingen die de interventies teweegbrengen te borgen. 

De proposities geven aan dat nader onderzoek nodig is naar welk samenspel tussen 

een centraal aangestuurd project en lokale systemen lokale verandering tot stand 

kan brengen die ten goede komen aan oudere achterblijvende populaties: welke spe-

cifieke mechanismen zijn hierin werkzaam? 
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In Hoofdstuk 3 pakken we deze vraag op en rapporteren we ons onderzoek naar de 

verbindingsmechanismen tussen een centraal aangestuurd project en dorpsbewo-

ners die lokale veranderingsprocessen van de grond brengen tijdens een implemen-

tatieproces. Voor dit onderzoek voerden we een geneste gevalstudie uit naar een pro-

ject waarbinnen online communicatie toepassingen werden ontwikkeld en aangebo-

den aan de oudere populaties in drie dorpen. Het theoretisch perspectief dat we han-

teerden combineerde structuratie theorie met elementen uit socio-technische denk-

wijzen om de interacties tussen het centrale project en de lokale actoren beter te 

kunnen duiden. Dit gecombineerde perspectief maakt het mogelijk de rollen van 

menselijke en technologische actoren binnen en tussen het centrale project- en het 

lokale niveau te analyseren. De dynamiek in deze rollen en rolverdelingen vormt de 

basis voor blijvende lokale veranderingen. De analyse resulteerde in een multi-site 

practice perspectief waarin drie ‘verbindingsmechanismen’ centraal staan: afstem-

ming tussen project en lokaal handelen, gezamenlijke acties, en verschuivende acto-

ren. Onze gevalstudie laat de werking en meerwaarde van deze drie verbindingsme-

chanismen zien. Voorts blijkt dat om de verbindingsmechanismen tot stand te bren-

gen sociale en technologische veranderingen nodig kunnen zijn binnen de project-

voering. Tot slot laten we zien hoe in de praktijk concreet naar voren komen als ver-

anderingstactieken. Projectmedewerkers, maar soms ook dorpsbewoners, gebruiken 

deze verbindingstactieken bewust om lokaal gericht gewenste veranderingen teweeg 

te brengen in multi-site implementatie projecten. Daarmee vormen verbindingstac-

tieken een basis ingrediënt van wat we hier ‘managed structuration’ hebben ge-

noemd. De resultaten van Hoofdstuk 3 geven beter inzicht in de mechanismen 

waardoor lokale veranderingen gestalte krijgen. Echter, zelfs als online communica-

tietechnologie succesvol kan worden geïmplementeerd onder oudere populaties, leidt 

dit niet vanzelfsprekend tot verbeterde sociale verbondenheid. Verder onderzoek is 

nodig om te begrijpen hoe en waarom de sociale verbondenheid van ouderen veran-

dert als een gevolg van de adoptie van online communicatietechnologie. 

Het tweede gedeelte van de dissertatie was daarom gewijd aan het effect van de uit-

eindelijke adoptie van online communicatietechnologie door oudere achterblijvers op 

hun sociale verbondenheid. De volgende onderzoekvraag stond centraal: Hoe beïn-

vloeden adoptie factoren en mechanismen het effect van online communicatie op de 
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sociale verbondenheid van oudere achterblijvers. De resultaten staan beschreven in 

Hoofdstukken 4 en 5. 

In Hoofdstuk 4, introduceerden we een alternatief adoptieperspectief om het adop-

tieproces van oudere achterblijvers beter te begrijpen. Dit perspectief beschouwt 

adoptie als een context-gebonden veranderingsproces in plaats van een beslissings-

moment en de ouder achterblijvers als ‘sociale actoren’ in plaats van ‘technologiege-

bruikers.’ Binnen dit perspectief konden drie adoptiemechanismen worden onder-

scheiden: kennisontwikkeling, waardeafstemming, en omgaan met emoties. Geza-

menlijk bepalen zij de eventuele verandering in de sociale verbondenheid van oudere 

achterblijvers. Alhoewel het optreden van de in dit hoofdstuk gerapporteerde veran-

deringen in sociale verbondenheid ook in eerdere studies al werden vermeld, ligt de 

meerwaarde van ons onderzoek in de getoonde relatie tussen enerzijds het samen-

spel van de drie adoptiemechanismen en anderzijds de veranderingen in sociale ver-

bondenheid.  

Wij concludeerden dat veranderingen in sociale verbondenheid niet alleen afhanke-

lijk zijn van de socio-technische context waarin zij plaats vinden, maar ook van per-

soonlijke reflecties en reacties op deze context. Hierop voortbordurend, stelden wij 

dat veelvuldig gebruik van interactieve online communicatie vormen (bijvoorbeeld, 

het herhaaldelijk ‘liken’, posten en e-mailen met veel verschillende contacten) niet 

noodzakelijkerwijs een positieve bijdrage levert aan de sociale verbondenheid. Een 

verbetering van de sociale verbondenheid is het meest waarschijnlijk wanneer het 

type online communicatie aansluit bij de kennis, waarden, emoties en percepties van 

sociale normen van oudere achterblijvers. Wanneer dit het geval is, kunnen ook pas-

sief en/of sporadisch gebruik een bijdrage leveren aan sociale verbondenheid. In on-

ze studie waren het met name indirecte effecten van online communicatietechnolo-

gie adoptie die bijdroegen aan de sociale verbondenheid. Zo leerden de ouderen (de 

betekenis van) aan gebruik van online communicatietechnologie gerelateerde ter-

men, zoals ‘google’, ‘posten’, ‘online’, ‘downloaden’ enzovoort. Uitgerust met dit voor 

hen nieuwe ‘digitale’ vocabulaire, waren zij beter in staat deel te nemen aan ge-

sprekken in offline settingen.  

Een context-gebonden veranderingsperspectief kan bovenstaande bevindingen ver-

klaren. Het laat zien waarom online communicatie zowel online als offline verande-
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ringen teweeg kan brengen. Daarbij werpt het perspectief zowel licht op de contac-

ten en relaties tussen de oudere achterblijvers en hun sociale omgeving als op hun 

eigen individuele reflecties aangaande de rol van online communicatie binnen deze 

omgeving. Een context-gebonden perspectief biedt daarom nieuwe, bruikbare inzich-

ten die de online en offline veranderingen in de sociale verbondenheid van oudere 

achterblijvers verhelderen. 

Tot slot gebruikten we paneldata om de impact van online communicatie op de socia-

le verbondenheid van ouderen te onderzoeken. De in Hoofdstuk 5 gerapporteerde 

bevindingen laten zien dat online communicatie eigenlijk vrijwel geen effect heeft op 

de sociale verbondenheid van ouderen. Een belangwekkende uitzondering vormde de 

groep ouderen met weinig sociale contacten: zij ondervinden een negatief effect van 

online communicatie. Dit duidt op het in werking zijn van een buffermechanisme, 

waarbij ouderen met betere sociale contacten in staat blijken te zijn de negatieve 

effecten van online communicatie te dempen of voorkomen. Dit “buffer-effect” bleek 

afhankelijk van de combinatie van het type sociale contacten (contacten met buurt-

genoten of vriendschappen), en het type online communicatie (email of Facebook). 

Onze verklaring voor deze verschillen is gelegen in de wijze waarop de kenmerken 

van het type sociale contact (geografische nabijheid voor contacten met buren en 

emotionele intimiteit voor vriendschappen) zich verhouden tot de kenmerken van de 

online communicatietechnologie (de lage informatie rijkheid van email en het hogere 

privacy risico van Facebook). De resultaten wijzen erop dat sociaal achtergestelde 

groepen in de samenleving niet alleen meer moeite hebben met het adopteren van 

online communicatietechnologie, zij ervaren ook meer negatieve sociale effecten 

wanneer zij wél beginnen met online communiceren. Deze resultaten bevestigen de 

conclusie uit Hoofdstuk 2 dat de implementatie van online communicatietechnolo-

gieën bestaande sociale ongelijkheid eerder versterkt dan verandert, tenzij in de 

implementatie gebruikt wordt gemaakt van op de betreffende sociale structuren ge-

richte interventies en wisselend leiderschap tussen het implementatieproject en de 

lokale actoren.  

Op basis van deze resultaten werden de volgende vijf hoofdconclusies getrokken: 

1. Terughoudendheid is geboden bij generieke investeringen in en promotie van 

online communicatie, daar het effect van online communicatie op de sociale ver-
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bondenheid van oudere achterblijvers samenhangt met persoonlijke, technolo-

gische en sociale mechanismen en factoren. 

2. Zonder interventies gericht op het veranderen van de bestaande sociaalecono-

mische structuren, zal de implementatie van online communicatietechnologieën 

bestaande sociaaleconomische ongelijkheden versterken. 

3. Online communicatie vergroot de ongelijkheid tussen ouderen met en zonder 

sterk sociaal netwerk, omdat juist en alleen de ouderen met een beperkt sociaal 

netwerk nadelen van online communicatie ervaren. 

4. Het beter begrijpen van de invloed van online communicatie op de sociale ver-

bondenheid van oudere achterblijvers vereist een context-gebonden perspectief 

op adoptieprocessen. 

5. Alhoewel een context-gebonden perspectief impliceert dat de mogelijkheid tot 

het vanuit centraal niveau instigeren en sturen van lokale verandering beperkt 

is, zijn er implementatie- en adoptiemechanismen die lokale verandering kun-

nen stimuleren. 

 

  


