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Het doel van deze notitie is een introductie van de twee volgende twee samenhangende thema's: 

 Big Data als "gamechanger" in wetenschap en samenleving 

 De gevolgen van technische (ICT-)ontwikkelingen op werkgelegenheid 

De twee onderwerpen overdekken elkaar, maar niet volledig. "Big Data" staat voor de enorme groei 

van en toegankelijkheid tot grote hoeveelheden data en de mogelijkheid daaruit nieuwe, vaak 

voorspellende, interessante patronen te extraheren. De veranderingen, die "Big Data" in al zijn 

verscheidenheid teweeg kan brengen in economie en samenleving zijn groot. Eén daarvan is de 

impact op de omvang en de aard van de werkgelegenheid. Dat geldt overigens ook voor andere ICT-

ontwikkelingen, b.v. op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie. De gevolgen zijn niet 

alleen groot maar vaak nog onvermoed en zijn potentieel ontwrichtend.  

Er zijn een aantal conspirerende factoren die dit drijven:  

 de snelle digitalisering van onze samenleving; informatie, in al zijn verschijningsvormen, is 

steeds meer digitaal beschikbaar; 

 de snelle toename van het aantal informatiebronnen, o.a. als gevolg van steeds verder 

voortschrijdende miniaturisering van o.a. sensoren; 

 de exponentiële groei van de data die door al deze bronnen worden geproduceerd; 

 daaraan gekoppeld de exponentieel groeiende capaciteit om die gedigitaliseerde informatie 

op te slaan, te verwerken en te distribueren: 

 de ontwikkeling van kennis en technologie, waarmee het mogelijk wordt om die 

gedigitaliseerde informatie te analyseren, te correleren en te gebruiken om inzicht in 

(sociale) processen en individueel handelen te krijgen, trends te voorspellen en taken beter 

en efficiënter uit te voeren. 

De basisfeiten zijn bekend: 

 vergroting van de dichtheid van het aantal transistorschakelingen op een siliciumchip 

tezamen met een grotere efficiency van de software leidt elke twee jaar tot een factor twee 

vergroting van de rekenkracht (wet van Moore) en dat al sinds enkele tientallen jaren; 

 de technologie om digitale gegevens op te slaan maakt een vergelijkbare, zo mogelijk nog 

snellere groei door; 

 dezelfde technologische ontwikkelingen leiden tot een miniaturisering van sensoren en 

proliferatie van andere informatiebronnen e.g. RFID chips op winkelproducten, smartphones, 

smart devices; 

 massaal gebruik van zoekmachines en toepassingen op het internet om diensten en 

producten te kopen laat een digitaal voetspoor achter van persoonlijke karakteristieken en 

gedrag; daarnaast leidt de snelle opmars van sociale media (Facebook, Twitter, Linkedin, 

Whatsapp, Printerest, mobiele telefoon etc.) ertoe, dat die informatie zich ook uitstrekt tot 

hun sociale netwerk; 

 steeds grotere datacommunicatiesnelheden maken het transport van grote hoeveelheden 

informatie mogelijk bij gelijkblijvende of zelfs verminderende kosten.  

 dit alles is schaalbaar, alleen beperkt door technologische/financiële randvoorwaarden, 

waarvan de grenzen voortdurend en steeds sneller verschuiven. 
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Er wordt gesproken over een "Internet of Things", een informatienetwerk waarbij een grote 

verscheidenheid aan informatiebronnen (mensen, ijskasten, wasmachines, auto's, bruggen, dijken, 

koeien, etc.) informatie uitwisselt. Een gedigitaliseerd ecosysteem, waarin individuen gewild of 

ongewild informatie over zichzelf, over hun sociale contacten en over hun interactie met hun 

materiële omgeving prijs geven. Daarmee is het in principe mogelijk autonome processen te sturen, 

betere beslissingen te nemen, voorspellingen te doen over individueel gedrag en maatschappelijke 

ontwikkelingen. De complexiteit van dit almaar groeiende volume aan data, de diversiteit ervan en 

de steeds toenemende verfijning van de analysesoftware maakt het gebruik ervan tegelijkertijd 

steeds moeilijker controleerbaar. Het perspectief is een wereld waarin biljoenen "intelligente" 

levende en dode objecten met elkaar verbonden zijn en gigantische hoeveelheden gegevens 

uitwisselen. Gegevens, die, mits we in staat zijn daarop intelligente analyse toe te passen, ons 

potentieel ongekende kansen bieden daar zinvolle informatie uit te extraheren, maar ook met grote 

gevaren voor onze democratische waarden en persoonlijke integriteit. Het is een digitale wereld met 

informatie als grondstof (en die data dus waarde geeft, zonder dat dit overigens in het BNP is 

opgenomen); de enige grondstof overigens die groeit in het gebruik (Johan van Benthem) en wel elke 

vijf jaar met een factor 10. Een bijzondere economische eigenschap van die digitale grondstof is 

bovendien dat hij niet rivaliserend is. De vermenigvuldiging ervan brengt bijna geen extra marginale 

kosten met zich mee. 

 
In de hiervoor geschetste wereld participeert iedereen, die zich een smartphone kan veroorloven. 

Dat aantal neemt in rap tempo toe, niet alleen in geïndustrialiseerde, maar ook in derde wereld 

landen. De technologie is zo goedkoop aan het worden dat er geen grote investeringen nodig zijn om 

deel uit te maken van die digitale gemeenschap (demonetization). In principe heeft iedereen toegang 

en kan zich in die digitale wereld laten horen (democratization). Het steeds snellere netwerk maakt 

dat vraag en aanbod van data, opslag en rekencapaciteit niet meer aan een locatie gebonden zijn 

(delocalization). Grotere vraag naar opslag of rekencapaciteit kan in de "cloud" worden gerealiseerd 

(Dropbox, Google Drive, Amazon). Met dit digitale ecosysteem vindt er ook een ontkoppeling plaats 

van materiële zaken. Je hebt geen zaklantaarn meer nodig maar je hebt een app op je smartphone 

(dematerialization). Misschien dat in eerste instantie die digitaliseringrevolutie, althans voor 

specifieke economische of maatschappelijke processen, langzaam lijkt te verlopen en niet zo 

ingrijpend is, maar dat kan "deceptive" zijn. Zodra het vermenigvuldigingsproces goed op gang komt 

en de exponentiële groei zichtbaar wordt, wordt die "disruptive". Digitization, demonetization, 

democratization, delocalization, dematerialization, deceptiveness en disruptiveness worden wel de 

D's van de digitale revolutie genoemd.  

 

Wat hierboven wordt beschreven geldt voor individuen als gebruiker van digitale diensten en hun 

impliciete rol daarbij als dataleverancier. Het toegevoegde waarde creëren met die gegevens ligt in 

de handen van vooral de grote "Big Data" spelers, de Googles, Facebooks etc. Participatie in de 

digitale wereld betekent dan ook niet dat individuen die ook controleren. Vrijwel alle informatie die 

de participerende digitale gebruiker bewust of onbewust op de digitale snelwegen achterlaat wordt 

door het zoekmachinebedrijf of de internetverkoper gretig gebruikt om zijn eigen advertentie-

inkomsten te spekken, ons te verleiden meer te kopen of aan anderen voor doelgerichte acties te 

verkopen. We zijn ons daar meestal niet van bewust en verkopen in feite onze persoonlijke gegevens 

en informatie over interesses, voorkeuren, etc. om gratis te kunnen Googelen of met onze vrienden 

te communiceren en goedkoper een boek te kunnen aanschaffen. Weliswaar kunnen we vaak 
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toestemming geven voor het gebruik van onze data, maar het kenmerk van "Big Data" is dat het 

gebruik ervan meestal niet beperkt is tot het primaire gebruik waarvoor toestemming werd gegeven, 

maar dat er -en dat ook nog onvoorspelbaar, door ze te correleren met volstrekt andere 

gegevensbestanden- secundaire toepassingen voor zijn. Dat het ongecontroleerd aggregeren van al 

die informatie ook aanzienlijk onprettiger gevolgen kan hebben, niet alleen door misbruik van 

commerciële partijen, maar ook van overheden -en dan hebben we het nog niet eens over die met 

een ondemocratische signatuur- is weliswaar bekend, maar over de omvang en de diepgang van het 

probleem zijn we slecht geïnformeerd. Het feit dat ook individuele criminele schnabbelaars zich 

ongevraagd toegang verschaffen tot onze persoonlijke digitale omgeving vergroot onze 

kwetsbaarheid. In feite gaat de ontwikkeling van de technologie zo snel dat maatregelen om die op 

een ordentelijke manier in te passen in onze samenleving altijd in "hindsight" gebeuren. Op dit 

ogenblik is zelfs dat "hindsight" niet van toepassing.  

 

Over "Big Data" wordt veel geschreven, maar er zijn nog betrekkelijk weinig boeken die een meta-

evaluatie doen van de economische en maatschappelijke gevolgen van de "Big Data" explosie. Op het 

Internet vond ik: 

 Watched by the Web: Surveillance Is Reborn 

‘Big Data,’ by Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier 

De eerste auteur is professor of Internet governance and regulation (Oxford University), de 

tweede de data editor voor The Economist.  

 

Het is niet een bijzonder diepgravend boek, in zijn analyses niet altijd overtuigend en nogal in 

herhalingen vervallend, maar om snel geïnformeerd te worden over wat "Big Data" is, wat de kansen 

en bedreigingen zijn, is het een acceptabele introductie. 

 

Een goed overzicht is te vinden in een Special Report van de Economist: Data, data everywhere (27 

februari 2010). Het diende als basis van bovenstaand boek. Andere relevante Economist-artikelen 

zijn: 

 Separating tweet from chaff (1 April 2014) 

 The backlash against Big Data (20 April 2014) 

 Withered in bloom (30 April 2014) 

 Rules for the new tools (7 Mei 2014) 

 Hiding from big data (7 Juni 2014) 

 Little things that mean a lot (19 Juli 2014) 

 Turning the tables (3 September 2014) 

Recent hield Sander Klous , werkzaam bij KPMG als hoofd van het Big Data team, zijn oratie als 

hoogleraar Big Data bij de UvA. Ter gelegenheid van zijn oratie verscheen een boek: 

 Wij zijn Big Data; door Sander Klous en Mart Wielaard, 2014 Business Contact 

 

In de wetenschap is "Big Data" de basis waarop e(nhanced)-science rust. Vanuit de typische big 

(Bèta)science disciplines: astronomie, deeltjesfysica spreidde het zich uit naar de life sciences 
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(genomics, proteomics, metabolomics) en nu maken ook de maatschappij- en gedragwetenschappen 

en de geesteswetenschappen een "Big Data" ontwikkeling door. Er is naast theoretische en 

experimentele wetenschap een nieuw domein bijgekomen: de datawetenschap. Kenmerk is dat het 

begint met ongediscrimineerde gegevensverzameling om vervolgens op diverse, heterogene en 

verspreide gegevensbestanden analytische technieken toe te passen die mogelijke correlaties 

ontdekken en patronen herkennen. Daarbij concentreert de vraag zich in eerste instantie vaak meer 

op wat er gevonden wordt dan waarom.  

In de gezondheidssector kan de geaggregeerde informatie over geneesmiddelengebruik gewenste of 

ongewenste correlaties tussen medicamenten zichtbaar maken. Persoonsgegevens over gedrag, 

leefomstandigheden, voedingspatronen (en straks genetisch profiel) kunnen zowel tot generieke 

conclusies leiden over gezond gedrag als voorspellende over dreigende gezondheidsproblemen. Van 

genetische informatie weten we dat die aanzienlijk complexer is dan oorspronkelijk werd gedacht. 

Meer dan één gen is in het algemeen betrokken bij het ontstaan van genetisch bepaalde ziekten. 

Bovendien kunnen externe factoren daar ook nog een rol in spelen. Het ontdekken van die patronen 

begint pas nu mogelijk te worden dank zij de beschikbaarheid van betere technologie, 

gegevensbestanden en analytische technieken. Het is niet moeilijk voor te stellen welke impact deze 

ontwikkelingen kunnen hebben op de niet-bètawetenschappen. Tekstmateriaal wordt in hoog tempo 

gedigitaliseerd, zowel historisch als hedendaags. Een recent nieuwsbericht rept van het automatisch 

herkennen en annoteren van beeldmateriaal door een team van Google en Stanford University. Dat 

betekent dat we kunnen verwachten dat niet alleen tekst maar ook beeld in digitale (geannoteerde) 

vorm beschikbaar komt. Economische gegevens, zich uitstrekkend over vele jaren kunnen 

gecorreleerd worden met reeksen andere indicatoren. De informatie die bij analyses gebruikt wordt 

hoeft niet beperkt te worden tot professionele teksten, maar zal ook de potentieel rijke bron van 

informatie kunnen omvatten, die beschikbaar komt via velerlei sociale media, blogs etc. Juridische 

informatie begint al in ruime mate digitaal beschikbaar te komen. Het hieruit opdiepen van relevante 

informatie, enerzijds voor gebruik door de juridische beroepsgroepen en anderzijds om die te 

correleren met sociale indicatoren door wetenschappers zal daarmee een grote vlucht kunnen 

nemen. Een bekend aansprekend voorbeeld van de mogelijke toepassingen van "Big Data" zijn de 

voorspellingen die Google maakt over de verspreiding van het griepvirus op basis van o.a. klikgedrag 

van Googlegebruikers, geruime tijd voordat dit door de medische wereld is geregistreerd. Een ander 

voorbeeld is de claim dat het met Twittergegevens mogelijk is collectieve stemmingsveranderingen 

te registreren, die voorspellend zijn voor de koersontwikkelingen op de beurs. 

Om zich te onderscheiden van hun concurrenten zullen bedrijven proberen steeds beter gebruik te 

maken van de overvloed van informatie die zich om ons heen bevindt. Analyse van alle beschikbare 

data over het functioneren van hun producten en diensten, de wijze waarop ze gebruikt worden, de 

reacties van individuele gebruikers, zoals b.v. in sociale media geuit, kunnen een belangrijke rol 

spelen bij doestellingen als kwaliteitsverbetering, efficiency, winstgevendheid etc. Bij banken en 

verzekeringsmaatschappijen zijn fraudebestrijding en risicoanalyse belangrijke doelen voor een "Big 

Data" benadering. Autofabrikanten zullen informatie gebruiken ten behoeve van kwaliteitsbewaking 

en, op individueel niveau, het tijdig signaleren van mogelijke defecten. Verkeersdeelnemers worden 

tijdig geïnformeerd over opstoppingen en alternatieve routes. Logistieke firma's kunnen 

afleveringsroutes optimaliseren, zowel voorspellend, op basis van gemiddelde congestiepatronen, als 

op incidenteel niveau. Klikgedrag verraadt interesses en biedt mogelijkheid tot gerichte marketing. 

Koopgedrag suggereert producten waarin men geïnteresseerd zou kunnen zijn. Virale marketing 
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gebruikt de sociale media om effectief belangstelling te kweken. In de interactie tussen 

energieleveranciers en consumenten kunnen vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden 

afgestemd, o.a. door energieslurpende apparaten op het juiste ogenblik aan- en uit te zetten. 

Koopgedrag gekoppeld aan verwachte gebeurtenissen , b.v. slecht weer, stuurt bevoorrading. 

Camera's inde winkel helpen niet alleen proletarisch winkelen te voorkomen, maar geven ook inzicht 

in het koopgedrag van consumenten in de winkel. RFID chips versnellen de kassa-afhandeling. De 

vergaarde informatie geeft waardevolle input over locatie- en individuafhankelijke koopprofielen. 

In de politiek wordt "Big Data" effectief gebruikt om het kiezerspotentieel te analyseren en gericht te 

beïnvloeden. Obama deed het succesvol voor zijn campagne. De republikeinen hebben daarvan 

geleerd en dit soort technieken in hun Novembercampagne, gebruikt. De politie gebruikt 

geaggregeerde informatie over risicogebieden om zijn surveillance efficiënter te organiseren. De 

wolk van informatie die mensen om zich heen verzamelen en die niet alleen bestaat uit informatie 

over de persoon zelf, maar ook van zijn contacten en de contacten daar weer van en de correlaties 

tussen dit alles kunnen indicator zijn voor potentieel crimineel en terroristisch gedrag. 

Alles wat hierboven genoemd wordt is gaande. Niettemin staan we nog maar aan het begin en is het 

redelijk te veronderstellen, dat, ook al zijn we wellicht nog sceptisch over de effecten van deze "Big 

Data" revolutie, de gevolgen voor wetenschap, economie en samenleving zeer groot zullen zijn. 

Dat leidt tot een ander aandachtspunt: de mate waarin deze ontwikkelingen inbreuk gaan maken op 

onze privacy, de democratische waarden van onze samenleving en onze eigen vrije wil. Het tempo 

van de ontwikkelingen naar een door data overspoelde en gestuurde samenleving is hoog, waarbij ze 

overigens nog maar aan het begin staat van de exponentiële "take-off". Maar zelfs nu is het tempo 

aanzienlijk hoger dan dat waarmee de samenleving met wet en regelgeving in staat is de ongewenste 

maatschappelijke gevolgen onder controle te houden. We worden opgeschrikt door de 

gegevensverzameling, die buiten ons zicht plaats heeft door de NSA en onze eigen geheime diensten. 

Alles wat we doen, van het verzenden van onze e-mails tot het gebruik van onze telefoons, wordt in 

principe geregistreerd en is waarschijnlijk toegankelijk voor deze partijen. De vraag of deze 

informatie mag worden vergaard en voor hoe lang die beschikbaar mag blijven wordt wel gesteld, 

maar leidt voorlopig nog niet tot heldere overtuigende afspraken. Wel is recent een Amerikaans 

rapport verschenen dat een aantal aanbevelingen doet 

(http://www.whitehouse.gov/blog/2014/05/01/findings-big-data-and-privacy-working-group-

review). Historische gegevens over politiemeldingen gekoppeld aan sociale informatie stuurt het 

patrouillebeleid van de politie, ook nu al. Voorspellende analyse van het gedrag van individuen met 

als conclusie dat er een kans is dat ze ontsporen, kan weliswaar op positieve wijze gebruikt worden, 

door tijdig hulpdiensten te attenderen tot bijsturende actie te komen, maar kan gemakkelijk ook een 

discriminerend en stigmatiserend effect hebben. Onze straten worden gevuld met camera's. Al die 

beelden zijn gedigitaliseerd. Gezichtsherkenning gebeurt steeds effectiever. Ook kunnen potentieel 

bedreigende situaties worden herkend. Dat gaat bovendien in "real time" mogelijk worden en 

gekoppeld worden aan andere gegevensbestanden. Gebruik van dit alles om onze samenleving 

veiliger te maken lijkt weliswaar een goede zaak, maar de mogelijkheid van verkeerd gebruik loert 

ook hier om de hoek. Hoe we de balans moeten vinden tussen deze twee kanten van de medaille is 

niet een triviaal probleem, waar eigenlijk nog nauwelijks een fundamentele discussie aan is gewijd. 

Militaire hardware wordt ook zeer snel geautomatiseerd en het gebruik ervan in handen gelegd van 

systemen die beslissingen nemen op basis van grote hoeveelheden data, van satellieten, drones, 
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bestaande geodata maar ook andere meer zachte informatiebronnen. Het gevaar van het 

oorlogvoeren op afstand met zelfs uitschakeling van de menselijke beslissingsrol wordt onderkend, 

maar de vraag is of het proces, dat zich snel in die richting beweegt, te stuiten is  

Merkwaardig genoeg is er nauwelijks protest tegen de wijze waarop we uit eigen vrije wil, zij het wel 

verleid door de voordelen die we daaruit putten, informatie over ons doen en laten rondstrooien. In 

eerste instantie, denken we naïef, voor gebruik door de gegevensregistrerende partijen als Facebook, 

Google, Twitter en onze telefoon en internetprovider, maar mogelijk ook doorverkocht, al of niet 

gefilterd, aan derde partijen. We hebben simpelweg geen notie wat er met die gegevens gebeurt, 

afgezien van een advertentie die op een webpagina verschijnt en lijkt te refereren naar een product 

of dienst, waar we eerder, indirect, mogelijk interesse in hadden getoond, of suggesties voor aan te 

schaffen boeken, naar aanleiding van eerdere boekbestellingen. Door ons vrijwillig uitgestrooide 

informatie kan te herleiden zijn tot vingerwijzingen over onze gezondheid, zelfs zonder inzage te 

hebben in onze medische dossiers en daarmee interessante informatie bieden aan b.v. 

verzekeringsmaatschappijen. Het is niet zo ver gezocht te denken dat nieuws dat we voorgeschoteld 

krijgen via het Internet op een vergelijkbare manier gefilterd wordt op onze vermoede persoonlijke 

voorkeuren, daarmee onze informatievoorziening sturend. Anonimiseren van de informatie is minder 

doeltreffend dan vaak gedacht, omdat juist de toegang tot "Big Data" het mogelijk maakt de 

informatie uiteindelijk toch weer te herleiden naar het niveau van een individu. De wijze waarop in 

verkiezingscampagnes gebruik wordt gemaakt van "Big Data" technieken kan ook gemakkelijk 

ongewenste vormen krijgen. Zoektechnieken kunnen uit een grote verscheidenheid van 

gegevensbestanden kwetsbare aspecten van kandidaten extraheren, vervolgens uitvergroten en die 

doelgroepafhankelijk toespitsen op het ondermijnen van de geloofwaardigheid van kandidaten.  

Wat wordt samengevat onder de term "Big Data" brengt ons kortom interessante tijden. Kansen voor 

de samenleving voor een reeks van belangrijke maatschappelijke thema's: energievoorziening, 

duurzaamheid, mobiliteit, sociale dienstverlening. Kansen voor bedrijven: beter inspelen op wensen 

van de consument, efficiëntere kwaliteitsbewaking, kostenreductie. Kansen voor de consument: 

nieuwe en betere diensten en producten, beter inzicht in de verhouding van kosten en kwaliteit. 

Maar de tijden zijn of worden niet allen interessant omdat "Big Data" nieuwe kansen biedt, maar ook 

vanwege de vele bedreigingen en de noodzaak die tijdig te signaleren en te beheersen.  

 

Een van de impliciete bedreigingen van de technologische, digitale revolutie is het effect op de 

arbeidsmarkt. De grondstof van die revolutie is gedigitaliseerde informatie en het is IC-technologie 

die de waarde daarvan met nieuwe producten en diensten vergroot, aangestuurd door een beperkt 

aantal, met de juiste bekwaamheden toegeruste individuen. "Big Data" is overigens een -uiterst 

belangrijk- onderdeel van die revolutie. Het maakt het mogelijk om in combinatie met geavanceerde 

analytische technieken steeds intelligentere taken na te bootsen. Een steeds meer prangende vraag 

is wat de effecten hiervan zijn op de vraag naar arbeid en op ons sociale bouwwerk. De factor arbeid 

komt steeds meer op de tocht te staan en dat niet alleen voor de routine klussen op laag 

scholingsniveau, maar nu ook voor de middenklasse beroepen. De combinatie van "Big Data" en 

slimme machines zal sommige beroepen volledig overbodig maken, in andere zullen bedrijven meer 

kunnen doen met minder mensen. Voorbeelden, naast alle fysieke handelingen die door robots 

worden overgenomen, zijn: textmining dat banen zal doen verdwijnen in de juridische 
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beroepsgroepen; beeldverwerking dat het interpreteren van medische gegevens automatiseert ten 

koste van medische assistenten; software voor het invullen van belastingaangiftes die de rol van 

belastingconsulenten verkleint; software, die in staat is op basis van feiten nieuwsberichten te 

produceren en daarmee journalistieke taken overneemt. Anderzijds is er een toenemende vraag naar 

-en tekort aan- talent voor de creatieve, innovatieve vaardigheden, die deze nieuwe economie eist. 

Het kan niet alleen tot een grotere structurele werkloosheid leiden, maar ook tot een grotere 

polarisatie en inkomensongelijkheid, met alle sociale en politieke gevolgen daarvan. Majeure 

veranderingen in de arbeidsmarkt en de economie zijn er eerder geweest, e.g. het aantal mensen 

werkzaam in de landbouw als gevolg van mechanisering en de impact van automatisering als gevolg 

van de industriële revolutie, maar ze speelden zich af over een langere periode en bovendien niet in 

een -ook technologisch gezien- geglobaliseerde wereld. Bits stromen moeiteloos over grenzen en 

delocaliseren arbeid (call centers, softwareontwikkeling). Dat wil overigens niet zeggen dat de lage 

lonen landen immuun zijn voor de gevolgen van de digitale revolutie. Reshoring vindt plaats in met 

name de maakindustrie, waar vergaande robotisering gekoppeld aan het logistieke voordeel om 

dicht bij de markt te zitten opwegen tegen de lage, en bovendien toenemende, loonkosten in b.v. 

China. De vrees dat in een steeds verder digitaliserende samenleving de huidige grote werkloosheid 

niet alleen het gevolg is van het -tijdelijke- effect van een economische crisis, maar een belangrijke 

structurele component heeft begint de politieke agenda te bereiken. De toename van de 

productiviteit, als gevolg van automatisering, leidt niet, zoals dat eerder het geval was, tot hogere 

lonen. Integendeel, het wettelijk minimum loon in de VS is in reële termen significant omlaag gegaan. 

Lodewijk Asscher verwoordde zijn zorg recent. Picketty, zij het dat hij het accent wat anders legt, 

roert het impliciet aan. Degenen die profiteren van de toename van de welvaart die door de digitale 

revolutie wordt gecreëerd zijn in toenemende mate degenen die het kapitaal bezitten en het 

toptalent dat die digitale revolutie weet te exploiteren. De kloof tussen laag- en middel- en 

hooggeschoold neemt toe en ook al wordt de angst voor de toekomst als gevolg van deze snelle 

ontwikkelingen wellicht niet gearticuleerd, hij ligt mogelijk wel ten grondslag aan de snelle opkomst 

van populistische partijen in al onze contreien.  

 

 

 

 

Vanzelfsprekend wordt de angst door de supporters van de positieve effecten van de digitale 

revolutie weersproken. Zij roepen het oude adagium aan dat technologische innovatie weliswaar 

banen elimineert, maar dat ze nieuwe en betere creëert, omdat een meer productieve samenleving 

rijker wordt en de welvarender mensen die daarin leven meer goederen en diensten wensen en 

afnemen. Op de lange termijn zou dat misschien waar kunnen zijn, maar zoals hiervoor gesteld het 

tempo waarmee alles dreigt te gebeuren is zeer hoog en lijkt alleen maar toe te nemen. Bovendien is 

de ontvankelijkheid voor meer scholing afhankelijk van intelligentie en daarmee niet het panacee 

voor een significante fractie van onze bevolking. Larry Summers keek naar de trends in 

werkgelegenheid voor Amerikaanse mannen tussen de 25 en 54 jaar. In de zestiger jaren werkte 

maar een van de 20 mannen niet. Volgens een extrapolatie van Summers zou die verhouding over 

Een persoonlijke illustratie: in een rapport dat ik schreef voor de Gemeente 

Amsterdam over het onderwerp ICT en Arbeidsmarkt interviewde ik een groot 

aantal bedrijven, vooral ook in de dienstensector. Ze vroegen alle om 

vaardigheden, die minimaal MBO4 eisten, maar liefst op HBO+ niveau lagen. 

ICT'ers tot MBO3 niveau hebben moeite een baan te vinden. Maar voor HBO+ is 

de vraag en het tekort groot. 
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 een jaar of 10 een op zeven zijn. Zijn conclusie is dat technologische verandering in toenemende 

mate de vorm aanneemt van "capital that effectively substitutes for labour". 

Als illustratie van het tempo van de ontwikkelingen is het goed even terug te blikken op de 

ontwikkeling van het world wide web. Ik werd daar voor het et mee geconfronteerd in 1992. 

Belangstelling van de Europese industrie om de potentie daarvan te exploiteren bleek ondanks 

verwoede pogingen afwezig. De Europese Unie reageerde te traag. In 1993 brachten we het in het 

publieke domein. Twintig jaar later is het niet meer weg te denken uit ons leven. Heeft het de 

diensten en de retailsector op zijn kop gezet. Worden winkels en bankfilialen gesloten en komen de 

mensen die daar werken op straat te staan. 

De vraag is of we een proces van geleidelijke aanpassing weten te realiseren, of dat de 

ontwrichtende effecten oncontroleerbare sociale gevolgen gaan hebben. De politiek, afgezien van 

een enkel signaal zoals door Asscher gegeven, lijkt zich maar moeizaam bewust te zijn van wat op ons 

af lijkt te gaan komen. Hoe moeten we ons onderwijs inrichten om de negatieve effecten te 

mitigeren. Hoe kunnen we, al is het maar uit lijfsbehoud, in de voorhoede staan/komen van deze 

revolutionaire ontwikkelingen. Het in de mond doen rollen van het woord innovatie is daarvoor niet 

genoeg. Welke visie hebben we op het overbruggen van de kloof tussen laag en hooggeschoold. Hoe 

moeten bedrijven zich aanpassen en waar moeten ze zich op inzetten. De maakindustrie b.v. is niet 

dood, maar verandert van structuur: autofabrikanten richten zich meer op toegevoegde waarde door 

ICT dan op het fysieke product zelf en verschuiven de productie zelf naar een groot aantal 

toeleveranciers; een bedrijf als Rolls Royce verschuift het accent van de verkoop van 

vliegtuigmotoren naar het leasen daarvan met daaraan gekoppelde dienstverlening, daarbij gebruik 

makend van een groot assortiment aan sensoren in het product; een bedrijf als ASML zoekt het in 

zeer gespecialiseerde apparatuur waarin het de competitie wint door de toepassing van 

geavanceerde kennis (die het o.a. vindt door samenwerking met academische R&D organisaties). 

Wellicht dat werkgelegenheid in de maakindustrie indien het op een meer inclusieve manier wordt 

benaderd minder snel daalt dan hieronder in de figuur het geval lijkt te zijn. In Nederland krijgt de 

maakindustrie, maar dan in een modern high-tech jasje, hernieuwde aandacht. In Amsterdam heeft 

de Amsterdam Economic Board recent het cluster maakindustrie toegevoegd aan zijn regionale 

zwaartepunten.  
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De problemen zoals hierboven beschreven zijn eerder benoemd. Keynes sprak (1933) over een “new 

disease”: “technological unemployment…due to our discovery of means of economising the use of 

labour outrunning the pace at which we can find new uses for labour.” Zijn lezers stelde hij hadden 

wellicht nog niet van het probleem gehoord, maar ze zouden er zeker meer van horen in de jaren 

daarop volgend (jaren dertig).  

Het verschil met het verleden is dat nu niet alleen routine taken worden overgenomen door 

geautomatiseerde systemen, maar ook niet-routine taken (autorijden, teksten vertalen, 

spraakherkenning), taken met een steeds meer cognitieve component. 

Er gaat geen dag voorbij of dit onderwerp komt wel in een of andere publicatie aan de orde. Een 

lijstje uit de Economist: 

 Special Report "The Future of Jobs" 10 Sept. 2011  

 The future of Medicine "Squeezing out the doctor" 2 juni 2012 

 "The factory of the future " 30 Oct. 2013 

 "Coming to an office near you" 18 Januari 2014 

 "The future of jobs; the unrushing wave" 18 Januari 2014  

 Special Report "Robots" 29 Maart 2014 

 "Internet Monopolies" 29 November 2014 

Ook McKinsey in zijn "Insights" publicaties besteedt er steeds meer aandacht aan. Het meest recent 

is: 

 Automation, jobs and the future of work, december 2014 

Al die publicaties tonen een verre van unanieme conclusie. De ene helft van de economen voorspelt 

dat er inderdaad in de komende decade een groot aantal banen zal verdwijnen als gevolg van 

robotisering en de toepassing van kunstmatige intelligentie. De andere helft stelt optimistisch dat 

nieuwe kansen ontstaan met nieuwe zij het andersoortige werkgelegenheid. Niemand weerspreekt 

echter dat we op de drempel staan van een digitale revolutie waarvan de impact tenminste 

vergelijkbaar is met die van de industriële revolutie, zo'n tweehonderd jaar geleden. Een belangrijk 

verschil met die industriële revolutie is echter het tempo waarmee de nieuwe technologie zich 

ontwikkelt, met "Moore's law" als de maat daarvoor, een verdubbeling elke anderhalf tot twee jaar 

van de basistechnologie. Is onze samenleving in staat die exponentiële toename te volgen en zich 

tijdig, althans in gemiddelde zin, aan te passen aan de consequenties ervan. 

In een recente publicatie: 

 Carl Benedikt Frey  C. Frey and M. Osborne, “The future of employment: How susceptible are 

jobs to computerization,” The Oxford Martin programme, Sep 2013 

(http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf). 

wordt geprobeerd de effecten van de automatiseringsgolf te kwantificeren. Ze gebruiken 

Amerikaanse gegevens om banen te categoriseren (zo'n 700) en te berekenen wat de kans is dat 

deze zullen verdwijnen als gevolg van automatisering. Men kan enige scepsis hebben over de 

hardheid van de resultaten van hun statistische berekeningen, maar de conclusie dat een aanzienlijk 

deel van de banen, zoals we die nu kennen, in de komende twintig jaar door automatisering zullen 

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
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verdwijnen, lijkt redelijk robuust. Volgens hun analyse valt 47% van de Amerikaanse banen in de 

hoog-risicocategorie. De onderstaande tabel is een selectie uit hun tabel van beroepen en 

waarschijnlijkheden voor banenverlies. Niet verrassend is de conclusie dat de minst kwetsbare 

beroepen in één van de volgende categorieën vallen: beroepen die creatieve intelligentie, sociale 

intelligentie of moeilijk te automatiseren manuele handvaardigheid vereisen. De auteurs signaleren 

een discontinuïteit in het effect van automatisering op verschillende inkomenscategorieën als functie 

van de tijd. In de 19e eeuw leidde meer kapitaal in fabricagetechnologie tot een vermindering van de 

vraag naar geschoolde arbeid als gevolg van de opsplitsing en vereenvoudiging van productietaken. 

In de 20e eeuw leidde de computerrevolutie tot een uitholling van de middeninkomensklasse. Op 

grond van hun modelberekeningen zou blijken dat deze trend naar arbeidsmarktpolarisatie wordt 

doorbroken en dat het vooral de laaggeschoolde en lage inkomens beroepen zijn, die door de 

computerisering van arbeid worden bedreigd. Of dit een correcte conclusie is valt te betwijfelen 

tegen de achtergrond van trends, die op het ogenblik waarneembaar zijn in b.v. de banken- en de 

winkelsector. De polarisatie lijkt zich te ontwikkelen naar een binaire situatie, waarin enerzijds de 

hooggeschoolde creatieve beroepen kunnen rekenen op een grote arbeidsmarktvraag met 

corresponderende hoge inkomens, maar waar anderzijds het merendeel van de bevolking de vereiste 

kwalificaties niet heeft en zijn arbeidskansen ziet verschrompelen. In hoeverre dit vervolgens weer 

een terugkoppeling teweegbrengt, doordat minder besteedbaar inkomen leidt tot een afname van 

de vraag naar producten en diensten en dus uiteindelijk tot een vermindering van de vraag naar 

hooggeschoolde arbeidskrachten, blijft onbeantwoord. Onbeantwoord is ook de vraag hoe flexibel 

onze economie en samenleving kunnen zijn bij het creëren van nieuwe werkgelegenheid, die 

compenseert voor de weggevallen arbeidsplaatsen, wellicht juist dank zij al die nieuwe technologie 

en hoe flexibel werknemers zijn bij het ontwikkelen van de vaardigheden die de toekomstige 

arbeidsmarkt vereist. Onaangetast is de conclusie dat er sprake is van een door ICT ontwikkelingen 

gedreven maatschappelijke revolutie, waarvan de mogelijke impact in globale termen te voorspellen 

valt, maar waarvan het tempo zodanig is dat het moeilijk is voor een samenleving zich daarop voor te 

bereiden. 
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Het bovenstaande artikel ontleent veel van zijn argumenten aan het volgende boek: 

 Eryk Brynjolfsson and Andrew McAfee, "The second machine age: work, progress and 

prosperity in a time of brilliant technologies" W.W. Norton & Company, New York, London 

De auteurs zijn respectievelijk directeur en adjunct-directeur van het "center for digital business" van 

de "MIT Sloan School of Management". De titel van het boek verwijst naar de opvatting dat, na de 

industriële revolutie (the first machine age), we nu aan de drempel staan van een tweede, waarin 

computers en andere digitale ontwikkelingen voor cognitieve taken hetzelfde doen als wat de 

stoommachine en elektriciteit deden voor taken die fysieke handelingen vereisten. Het boek is niet 

bijzonder diepgravend, maar vlot geschreven voor een groot publiek en geeft wel een goed overzicht 

van de te verwachten ontwikkelingen en de mogelijke consequenties daarvan, met uitgebreide 

onderbouwing van en verwijzing naar publicaties en uitspraken van bekende economen. Het feit dat 

er geen eenduidige conclusie wordt getrokken over de gevolgen voor de vraag naar menselijke 

arbeid, illustreert de verwarring over de impact van de digitale revolutie. De geciteerde economen 

zijn te klasseren als optimisten of pessimisten in een ongeveer 50/50 verhouding. De auteurs zelf, 

wijden uitgebreid uit over de mogelijk negatieve gevolgen, maar tonen zich uiteindelijk optimistisch. 

Hun adagium is dat de transformatie voordelen zal brengen door meer keuzes en meer vrijheid. De 

onderbouwing van dat optimisme is echter eerder bezwerend dan overtuigend, met een oproep dat 

we ons best moeten doen om de te verwachten welvaartsgroei te maximaliseren en tegelijkertijd de 

negatieve effecten (polarisatie in termen van werkgelegenheid en inkomen) te mitigeren. 

In de volgende alinea's wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste thema's en 

conclusies van het boek. Daarbij is enige herhaling met wat in het voorgaande werd opgemerkt en 

gesteld niet te vermijden. 

 In tegenstelling tot sommige economen die menen dat de belangrijkste (laaghangende) 

vruchten van ICT al geplukt zijn (Bob Gordon, Tyler Cowen) en dat dit een verklaring is voor 

een afvlakking van de productiviteitsgroei zijn Brynjolfsson en McAfee, samen met andere 

economen, van mening dat ICT wel degelijk een "General Purpose Technology" is die nog op 

het punt van ontluiken staat. ICT biedt ongekende mogelijkheden om nieuwe ideeën te 

combineren en te recombineren. Elke nieuw idee is een bouwsteen voor andere. Zo'n 

bouwsteen gaat niet verloren maar vergroot de kansen voor nieuwe combinaties. De huidige 

digitale omgeving is een speeltuin voor grootschalige recombinaties. ICT leidt in principe tot 

een democratisering van het innovatieproces. De afvlakking van de productiviteitsgroei is 

kortom niet het gevolg van het feit dat de belangrijkste effecten al zijn gerealiseerd, maar 

van ons onvermogen om al die nieuwe ideeën snel genoeg te verwerken en de 

complementaire bouwstenen met elkaar te verbinden. Om ten volle van de positieve 

effecten van de "second machine age" te profiteren is er bovendien organisatorische 

innovatie nodig (zie b.v. hoe het www in het bedrijfsleven is geïncorporeerd). Voor elke euro 

investering in hardware moeten bedrijven zo'n negen euro investeren in software, training 

en herontwerp van bedrijfsprocessen. De econoom Paul Romer trekt op grond van dit alles 

deze conclusie: "...the country that takes the lead in the 21st century will be the one that 

implements an innovation that more effectively supports the production of new ideas...".  

 Een interessante kanttekening die de auteurs maken is dat we op dit ogenblik minder weten 

over wat waarde representeert dan vijftig jaar geleden. Hoe meten we de waarde van 
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goederen of diensten die ons vrij ter beschikking staan, maar die kort geleden zelfs voor geen 

enkele prijs beschikbaar waren. Omdat Wikipedia, Google search etc. kosteloos zijn, zijn ze 

vrijwel onzichtbaar in de officiële statistieken. Ze voegen waarde toe aan de economie, maar 

niet euro's aan het BNP. Omdat productiviteitsgegevens gekoppeld zijn aan het BNP leidt het 

ertoe dat de overvloedige beschikbaarheid van gratis diensten geen effect heeft op de 

productiviteitscijfers. Ze kunnen er zelfs toe leiden dat het BNP afneemt, hoewel het profijt 

dat we als samenleving ervan hebben juist toeneemt. Erik en Joo Hee schatten dat alleen het 

Internet al in 2011 ongeveer $2600 aan waarde per gebruiker per jaar creëerde. De officiële 

statistieken missen kortom een toenemend deel van de werkelijke waarde, die in onze 

economie wordt gecreëerd. Volgens de econoom Robert Gordon bedraagt de niet in het BNP 

verdisconteerde waarde van nieuwe goederen en diensten ongeveer 0,4 % per jaar. Meer en 

meer wordt de productie gekenmerkt door immateriële activa, met name intellectueel 

eigendom, organisatorisch kapitaal., door gebruikers gegenereerde content, menselijk 

kapitaal. Alleen de waarde van het menselijk kapitaal in de VS is al 5-10 maal groter dan al 

het fysieke kapitaal.  

 Een vergelijking van het lot van Kodak en Facebook illustreert de ontwrichtende effecten van 

de nieuwe economie en de zorgen die men daaraan kan ontlenen voor onze samenleving. 

Kodak werd in 1880 opgericht. In de jaren zeventig nog gaf het aan bijna 150.000 mensen 

werk. De welvaart van de stad Rochester dreef voor een groot deel op het succes van Kodak. 

Maar Kodak verzuimde tijdig in te spelen op de digitale revolutie en in 2011 ging het failliet. 

Facebook ontstond in 2004. Het verwerkt na de overname van Instagram tientallen miljarden 

digitale foto's. De marktwaarde is op dit ogenblik nabij de 100 miljard dollar, vele malen 

groter dan Kodak ooit had. Het telt daarentegen niet meer dan 5000 werknemers, waarvan 

ongeveer 1000 ingenieurs. Facebook heeft tenminste 7 personen tot miljardair gemaakt, elk 

met een netto-vermogen, dat meer dan tienmaal groter is dan dat van George Eastman, de 

stichter van Kodak. Wat dit laat zien is dat de snelle ontwikkeling in vooral digitale 

technologie tot een ongekende herallocatie leidt van welvaart en inkomen. Het merendeel 

van de bevolking profiteert er alleen maar indirect van, in de vorm van vrij beschikbare 

nieuwe populaire diensten (waarvoor ze overigens wel een deel van hun persoonlijke 

gegevens inleveren). Die ontwikkeling vertaalt zich ook in het gegeven dat productiviteit en 

mediane lonen ontkoppeld lijken te raken. Tussen 1999 en 2011 is het mediane inkomen in 

de VS 10% gedaald, terwijl het BNP een recordhoogte bereikte. Een daarmee gecorreleerd 

gegeven is dat de 1 % van de Amerikanen in de top inkomens klasse een steeds groter deel 

van het totale inkomen verdiende. De auteurs stellen dat de belangrijkste drijvende kracht 

achter deze groeiende ongelijkheid, de exponentiële groei van de digitale technologie is en 

zijn daarvan afgeleide diensten en producten. In deze door digitalisering en automatisering 

gekenmerkte economie lijken er drie groepen winnaars te zijn; degenen die significante 

hoeveelheden van de juiste kapitaalgoederen hebben weten te vergaren, hetzij niet-

menselijk kapitaal (apparaten, intellectueel eigendom, financiële activa) of menselijk kapitaal 

(training, kennis en expertise, vaardigheden) en tenslotte degenen die door de auteurs 

supersterren worden genoemd, zij die uitzonderlijk talent en/of geluk hebben. 

 Technologieën in de ICT sector versterken de rol van abstract en data-gedreven redeneren 

en als gevolg daarvan de waarde van mensen met technische, creatieve en 

ontwerpbekwaamheden. Individuen, die over meer van dat menselijk kapitaal beschikken 

profiteren dus van bovengenoemde ontwikkelingen. Dat blijkt uit het feit dat, terwijl het 
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aantal afgestudeerden met deze vaardigheden toenam hun reële inkomens niet daalden, 

maar stegen. De vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten (van het juiste profiel) nam 

kortom sneller toe dan het aanbod. Aan de onderkant van de beloningstabel is het 

tegenovergestelde het geval. Het totaalresultaat is dat de verhouding tussen inkomen dat 

naar arbeid gaat en naar fysiek kapitaal, na vele decades, min of meer, constant te zijn 

geweest, nu kleiner lijkt te worden. Dat wil overigens nog niet zeggen dat alle beroepen, 

waar niet een HBO+ niveau voor wordt gevraagd door automatisering met werkloosheid 

worden bedreigd. Er blijven, althans voorlopig, beroepen, waar automatisering niet veel 

impact zal hebben, zoals kleuterleerkrachten, schoonmakers etc. Wel lopen die het gevaar, 

dat door de toename van het aanbod hun inkomens onder druk komen te staan. Wel wordt 

als gevolg van de exponentieel groeiende potentie van digitale technologie continu 

geknabbeld aan de rol van menselijke arbeid en wat we nu voor onwaarschijnlijk houden is 

dat mogelijk over tien jaar niet meer. Wie sprak er tien jaar geleden over volledig 

automatisch rijdende auto's. Nu bereiden alle autofabrikanten zich voor op die toekomst.  

 De bovenstaande ontwikkelingen verminderen in sterke mate ook de  sociale mobiliteit. Het 

wordt allengs moeilijker voor kinderen die geboren worden in de minst geprivilegieerde 

sector van de samenleving om daaruit te ontsnappen. Het proces dat hier parallel aan loopt -

en zich tot op zekere hoogte al voltrekt- is dat de groeiende economische ongelijkheid leidt 

tot groeiende politieke ongelijkheid en zij die meer politieke macht hebben verworven dit 

zullen gebruiken om nog grotere economische voordelen te halen, kortom tot een 

neergaande spiraal leidend.  

 Een groot deel van de economen vindt zoals hiervoor al aangegeven, dat dit doemscenario 

incorrect is en dat het fundamenteel creatieve karakter van het kapitalisme andere, vaak 

betere kansen voor werknemers biedt. De problemen in de werkgelegenheid zijn van 

tijdelijke aard en mogen geen rem zetten op de vooruitgang, daarbij wijzend naar de Luddite-

opstand waarbij arbeiders zich verzetten tegen de komst van gemechaniseerde 

weefgetouwen. Die benadering veronderstelt dat er een elastische vraag is, dat de 

technologische veranderingen bijgebeend kunnen worden en dat de ongelijkheid beperkt 

blijft. Bij al deze drie veronderstellingen kan men twijfel hebben. De veronderstelling van 

elasticiteit in de vraag i.e. een vergelijkbare percentuele toename van de vraag als een 

percentuele verlaging van de prijs van een product of dienst is niet meer dan een wankele 

veronderstelling, zelfs als men stelt dat dit in een bredere context moet worden gezien, n.l. 

dat een lagere prijs leidt tot meer geld dat elders in de economie wordt besteed. De tweede 

veronderstelling is nog twijfelachtiger. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat 

het de vraag is of werknemers tijdig in staat zijn zich daarop te prepareren door nieuwe 

vaardigheden te verwerven. Die kunnen al weer achterhaald zijn op het ogenblik dat ze 

ingezet kunnen worden. Wat de derde veronderstelling betreft is eerder gewezen op de 

groeiende ongelijkheid van de nieuwe economie. Er lijkt een "winners take all" samenleving 

te ontstaan. Er zijn enkele winnaars, die een ongekende rijkdom vergaren een grotere groep 

van mensen, die de bekwaamheden hebben om de winnaars hun succes mogelijk te maken 

en een grote groep van verliezers. 

 De bovengenoemde vermindering van de werkgelegenheid in vooral de maakindustrie wordt 

ook wel eens toegeschreven aan globalisering. Het blijkt echter dat competitie van China in 

de VS maar een kwart van de afname in de werkgelegenheid daarvan verklaart. Ook is sinds 

1996 de werkgelegenheid in de maakindustrie in China zelf met ongeveer 25% afgenomen. 
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De stelling is dat het grootste effect van de automatiseringsgolf te verwachten is in 

ontwikkelingslanden. Zolang de vraag bij ons groot blijft zal bij verdergaande automatisering 

de productie zich daarnaar terug verplaatsen. Dat proces is al gaande en geldt overigens ook 

voor de dienstverlenende sector.  

 De auteurs komen met een aantal suggesties hoe de dreiging van de digitale revolutie kan 

worden gepareerd.  De eerste is in te zetten op kwaliteiten, die mensen nog steeds 

onderscheiden van digitale systemen, ook al hebben we gezien dat de uniciteit van mensen, 

als gevolg van de "brute force" van steeds krachtiger technologie, steeds verder wordt 

teruggedrongen. Ideevorming, in zijn vele gedaanten, is een gebied waar mensen een 

comparatief voordeel hebben. Weliswaar worden veel van die activiteiten ondersteund en 

versterkt door computers, maar ze leveren niet het creatieve idee. Computers zijn nog steeds 

goed in het beantwoorden van vragen, maar niet in het stellen van vragen. Partnerschap van 

mens en machine is de route die we moeten volgen. Patroonherkenning is een andere 

kwaliteit waarin het menselijk brein nog superieur is en tenslotte complexe vormen van 

communicatie. Ook hier zal gezocht moeten worden naar complementariteit van mens en 

machine.  

 Onvermijdelijk en terecht maken de auteurs het punt, dat ons onderwijssysteem niet 

toegerust is voor de uitdagingen van de digitale revolutie. Ze maken de interessante 

opmerking dat ons onderwijssysteem zijn oorsprong heeft in de Victoriaanse periode en dat 

het is opgezet voor het opleiden van mensen waar het systeem van die dagen behoefte aan 

had, in feite als onderdeel van een grote uitgebreide menselijke computer, waarbij de 

individuele componenten moeten voldoen aan de eis dat ze kunnen lezen, schrijven en 

rekenen. Die vaardigheden zijn volstrekt uitwisselbaar. Het alternatief dat ze voorstellen is 

"zelf organiserende leeromgevingen", waar kinderen geleerd wordt om de bekwaamheden 

te ontwikkelen, die hen een voordeel geeft boven digitale arbeid. Hun aanbeveling aan 

studenten en hun ouders: studeer hard en gebruik daarbij alle nu beschikbare technologie 

om het instrumentarium te verwerven (de vaardigheden en bekwaamheden), die 

noodzakelijk zijn in de "second machine age". Besef dat je kracht schuilt in taken waar 

menselijke kwaliteiten het complement zijn van wat digitale data en computers kunnen 

bieden. Het feit dat die rol niet voor iedereen is weggelegd, wordt evenwel nauwelijks 

aangeroerd. Weliswaar zijn er voorlopig nog vele beroepen, die afhankelijk zijn van 

vaardigheden, die, althans nu, niet gemakkelijk te automatiseren zijn, zoals kok, loodgieter, 

tandarts, thuishulp, tuinman, etc., maar het gevaar is dat -afgezien van ook hier de dreiging 

dat voortschrijdende technologie menselijke arbeid gaat vervangen, er een toestroom is op 

de arbeidsmarkt van deze beroepen, met grote concurrentie en druk op honorering als 

gevolg. Niettemin, de noodzaak om het onderwijs, langs de gehele onderwijsketen, te 

hervormen, teneinde de uitdagingen van de second machine age te weerstaan, is 

onweerlegbaar. 

 Een andere niet verrassende aanbeveling is om entrepreneurschap te stimuleren en te 

investeren in wetenschap, die uiteindelijk het fundament legt, direct of indirect, van elke 

innovatie. Om in de globale economie concurrerend te blijven, moet, ondanks de  mogelijke 

negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt geïnvesteerd wordende in geavanceerde 

infrastructuur, zonder de traditionele overigens te vergeten.  

 De auteurs geven ook hun mening over mogelijke belastingmaatregelen, die zouden kunnen 

worden genomen. Die zijn er overigens -los van de vraag of ze erg realistisch zijn- meer op 
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gericht om de schok van de digitale revolutie te dempen dan om het probleem op te lossen. 

Verminderen van de kosten van arbeid om de competitie met machines beter aan te kunnen 

is, tegen de achtergrond van de boodschap van dit boek, op zijn best een tijdelijke maatregel. 

Basisinkomen of negatieve inkomstenbelasting lost niet het probleem op van mensen die 

zonder werk komen te zitten ervan uitgaande, dat werk meer is dan een manier om geld mee 

te verdienen.  

 

Als je kijkt naar een grafiek waarin de totale wereldbevolking en de sociale ontwikkelingsindex als 

functie van de tijd worden getoond, dan lijken de twee curven elkaar in hoge mate te overdekken. Ze 

lopen redelijk vlak tot ongeveer twee honderd jaar geleden en dan voltrekt zich een explosieve groei. 

De toepassing van digitale technologie bevindt zich ook in zo'n buigpunt. De gevolgen voor onze 

samenleving zijn niet in detail te voorspellen. Ze zullen welkome nieuwe kansen en diensten 

genereren, maar zullen ook ontwrichtend kunnen zijn. Er zijn vele aanwijzingen voor dit proces. 

Bankkantoren sluiten en de medewerkers worden ontslagen. Robotisering van routinetaken vindt in 

hoog tempo plaats, zie b.v. de bagageafhandeling op Schiphol. Winkels sluiten, omdat ze de 

concurrentie met Internetverkoop niet kunnen bolwerken. Vertalen wordt een computerklus, dank 

zij de snelle verbetering van de kwaliteit van automatische vertaalprogramma's. Dat geldt ook voor 

spraakherkenning. Gekoppeld aan kunstmatige intelligentie technieken beginnen call centra daar de 

gevolgen van te ondervinden. Automatisch rijden lijkt, zelfs voor de uiterst complexe condities die 

het dagelijks verkeer kenmerken, op afzienbare termijn tot de mogelijkheden te behoren. 

Oorlogsvoering vindt steeds meer op afstand plaats. Het leidt allemaal tot maatschappelijke, maar 

ook morele dilemma's. De groepen, die op de arbeidsmarkt bedreigd worden bevinden zich vooral in 

de lagere en nu ook steeds meer de middeninkomensklassen. Er is daarentegen een premie op 

kwaliteiten, die nodig zijn om die ontwikkeling te voeden: innoverend denken, creativiteit, 

hoogwaardige intellectuele arbeid. De enkeling, die in staat is een innoverend idee, dank zij de steeds 

betere communicatie-infrastructuur en de netwerkeffecten, die daarmee kunnen worden bereikt, tot 

snelle schaalvergroting te brengen strijkt megapremies op. Er ontstaat een verdere polarisatie in de 

vermogens- en inkomensverdeling. Het idee, dat bij een toename van de totale welvaart, iedereen 

een graantje meepikt, blijkt op grond van recente statistieken niet meer te gelden. De technologische 

ontwikkelingen zijn niet te stuiten en, mocht een land ze proberen te vertragen, bedreigen zijn 

concurrentiepositie op de globale markt. Het is goed dat sommige politici het probleem op hun 

netvlies beginnen te krijgen. Maar dat is duidelijk niet voldoende. Er zal in rap tempo moeten worden 

ingespeeld op het mogelijke antwoord op deze bedreigingen. Onderwijs, innovatief vermogen, 

stimuleren van innovatie zijn een paar van de belangrijke ingrediënten. Het tempo van de 

ontwikkelingen is zo moordend hoog dat het gevaar dreigt dat het normale aanpassingsvermogen 

van een complex systeem als onze samenleving tekort schiet. Het minste dat we kunnen doen is het 

probleem erkennen en de politieke creativiteit en moed in te zetten om dit een centraal 

maatschappelijk thema te maken, met daaraan gekoppelde maatregelen. 

Walter Hoogland 
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