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T
erwijl de smarrphone en an· 
dere technologie steeds die
per in ons leven dringen, 
gaan gemeenten en andere 
overheden maar mondjes

maat mee in die ontwikkeling. Door de 
opkomst van internerrechnologie wor
den onze steden en dorpen •smart d
ries'. Maar ze worden ontworpen, be· 
heerd en bestuurd alsof het leven nog 
analoog is. Gemeenten moeten aan de 
bak om die achtemand in te halen. En 
dat is niet gemakkelijk. 

Ruim 90 procent van de ambtenaren 
en gemeentebestuurders gebruikt dage- · 
lijks (mobiel) internet. Om te mailen, 
appen, telebankieren. Digitalisering 
heeft hun leven vergemakkelijkt. Tools 
als Google Maps, Wikipedia en Datum
prikker zijn veel handiger dan het stra
tenboek, de encyclopedie en een da· 
cumlijstje. De manier waarop die pro· 
fessionals werken, winkelen en contact 
onderhouden met elkaar is ingrijpend 
veranderd. ze zijn digiburgers gewor· 
dèn. . 

Maar als diezelfde ambtenaar ofbe· 
stuurder naar zijn werk gaat, gebeurt er 
iets raars. Dan stappen ze in een wereld 
die digitalisering en technologisering 
vaak ziet als een ver-van-mijn-bed· 
show. Uit onderzoek van USP Marke· 
ring Consultancy en de Future City 
Foundation blijkt dat maar een derde 
van de Nederlandse gemeenten een 
smart·cirybeleid heeft waarin is vastge
legd hoe die gemeente omgaat met de 
effero,n van technologisering en digita· 
lisering. En dat 42 procent een smart· 
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Geen menselijk contact bij de zelfscankassa. FOTO REMKO DE WAAL. ANP 

ciry-pilot deed, die slechts in de helft 
van de gevallen leidde tot vervolgbe
leid. Naar eigen zeggen heeftslechts 28 
procentvan de gemeenten voldoende 
kennis in huis. 

Die bedroevende cijfers kun je wij· 
ten aan het feit dat 'gemeenten altijd 
achteraan lopen bij nieuwe ontwikke· 
lingen'. Dat lijkt ons wat te gemakke· 
lijk. Zelfs als een wethouder voorop wil 
lopen, zijn er collega's die andere belan· 
gen hebben en een raad die het thema 
moet omarmen. Het ambtelijk apparaat 
richt zich vooral op wat raad en college 
willen. En die kunnen nieuwe ontwik· 
kelingen agenderen, maar zonder poli
tieke steun heeft dat vaak weinig zin. 
Dat kan veranderen als er druk ontstaat 
vanuit de bevolking of het bedrijfs· 

leven, maar dat hoeft niet. Trouwens, 
iedereen die.vindt dat owrheden ach· 
tedopen, moet eens kijlien in het be
drijfsleven. Kodak ging failliet. Kran· 
tenuitgevers wocstelen al bijna twintig 
jaar met internet. 

Internet en technologisering zullen 
ook het ontwerp, bestuur en beheer 
van onze steden veranderen. De con
stante verbondenheid en flexibiliteit 
die voonkomen uit internet leiden tot 
een andere samenleving die steden en 
dorpen anders gebruiken. Overheden 
moeten ervoor zorgen dat dit tech· · 
nisch, praktisch en democratisch blijft 
functioneren.Dat is ingewikkeld en 
het is niet vanzelfsprekend dat dit lukt. 
Gemeenten moeten daarom het debat 
voeren over hoe ze willen dat hun ge· 

meente technologiseert en over hoe ze 
omgaan met nieuwe ethische en poli· 
tieke vragen. 

Een concreet voorbeeld hietvan zijn 
zelfscankassa's. Op zichzelf een prakti· 
sche uitvinding. Maar het leidt wel tot 
steden en dorpen waar minder ver· 
plichte ontmoetingen zijn. Voor som· 

Voor sommige mensen 
is het gesprek met de 
kassajuffrouw het enige 
gesprek ~ n de dag 

mige eenzame mensen is het gesprek 

-
met de kassajuffrouw het enige gesprek..-'1 

van de dag. Gemeentebestuurders zou· 
den een visie moeten hebben op de ge· 
volgen van deze ontwikkeling en daar 
op sturen. Dat is in het begin lastig, 
maar we leggen bedrijven tal van eisen 
op_. Dus waarom kan dan rûet worden 
afgedwongen dat een ,vinkel personeel 
heeft? 

Zo zijn er tal van andere gevolgen 
van technologisering waar ze een ant· 
woord op moeten formuleren. Ge· 
meenten moeten zich bewust zijn dat 
digitalisering en technologisering geen 
keuze is. Internet stopt niet bij de ge
meentegrens. Elke gemeente krijgt er 
mee te maken, het is alleen de vraag 
hoe ze erop reageren. 
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Het zijn woelige tijden in onderwij$· 
land. Discussies over wat voor soon in
stituut een universiteit moet zij!_l, hoe 
deze gefinancierd moet worden en hoe 
onacceptabel de werkdruk is, zijn aan 
de orde van de dag. Daarbovenop ver
schijnen om de haverklap zorgwekken
de-berichten over de mentale gesteld· 
heid van studenten. 
OIO Universiteit van Amsterdam (UvA) 
~at daarom gemeste studenten de 

~ogelijkheid bieden om tijdens de ten· 
Gamenperiode te knuffelen met pup· 
py's (Trouw, 16 oktober). Een knuffel 

et een jonge hond als doekje voor het 
bloeden. 
In de Amerikaanse en Britse universi
teitscultuur zijn knuffelsessies al ge· 
meengoed geworden, net zoals safe• 
spaces, plaatsen waar studenten niet ge· 
kwetst mogen woeden, en slaapcabines. 
Het probleem met deze maatregelen is ----- -- ---·-

dat ze een symptoom oplossen, rûet de 
oorzaak. Het werkelijke probleem is 
wat de maatschappij allemaal van jong
volwassenen vraagt. 
Studenten kampen met een enorme 
onzekerheid over hun toekomst. Krij
gen ze nog wel een geschikte baan? Is 
hun cv wel genoeg gevuld? Kunnen ze 
überhaupt een woning huren of kopen? 
Het zijn dit soorr vragen die ervoor zor· 
gen dat veel studenten kampen met 
mentale problemen. Studenten zijn 
daarmee geen watjes geworden, zoals 
vaak wordt beweerd, maar worden veel 
meer zelf verantwoordelijk gehouden 
voor hun eigen keuzes. De druk op deze 

Krijgen studenten nog 
wel een geschikte baan, 
een woning? Is hun cv 
wel genoeg gevuld? 

groep is de afgelopen decennia alleen 
maar toegenomen en begeleiding, zoals 
in de vorm van (student)psychologen, 
is er nauwelijks. 
Anderzijds is natuurlijk bijna niemand 
tegen her knuffelen met puppy's en zal 
best aangetoond zijn dat het stress kan 
verlagen. Het is dan ook bedoeld als lu· 
diek idee om studenten wat ontspan
ning te bieden. Het problematische 
hieraan is dat dit initiatief gebracht 
wordt als een oplossing. Dat is het sim
pelweg niet. Studenten hebben uitein
delijk niks aan een zachte viervoeter. 
Ze verdienen een serieuzere aanpak 
van de problematiek die ze, samen met 
het personeel binnen het hoger onder
wijs, ondervinden. 
Beleidsmakers van binnen en buiten de 
onderwijsinstellingen zullen met een 
deltaplan moeten komen om de diverse 
problemen, van financiering tot de 
werkdruk, aan te pakken. Evenemen· 
ten zoals het puppyknuffelen leiden 
hiervan af, geven studenten een ver· 
keerde boodschap mee en vormen niks 
anders dan een mooie pr-stunt. 


