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1 Inleiding 

Naarmate internettoepassingen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het politieke en 

maatschappelijke gebeuren, wordt de vraag naar de democratische spreiding van de toegang 

tot dit medium ook steeds acuter. Om maar één voorbeeld te noemen: nu het Belgische 

Staatsblad niet langer op papier verschijnt, maar enkel op het internet ter beschikking is, 

rijst uiteraard de vraag hoe personen die geen toegang hebben tot een internetaansluiting 

nog kunnen verondersteld worden ‘de wet te kennen’. In de wetenschappelijke literatuur 

heeft men het in dit verband over de digital divide: de kloof tussen diegenen die wel mee zijn 

met alle nieuwe ICT-ontwikkelingen en de achterblijvers die verstoken blijven van deze 

nieuwe ontwikkelingen (Guillén en Suaréz 2005; Howard en Jones 2004; Norris 2001). 

Pippa Norris (2001) onderscheidt drie deelelementen binnen de digital divide. De global 

divide, refereert naar de ongelijkheid in internettoegang tussen de geïndustrialiseerde en de 

ontwikkelingslanden. De social divide bekijkt de kloof binnen elk land, voornamelijk op basis 

van socio-economische achtergrond. Tenslotte is er de democratic divide, die binnen de 

online-gemeenschap kijkt naar wie al dan niet internet gebruikt om te mobiliseren en te 

participeren aan het publieke leven. Hier zullen we ons vooral richten op deze tweede en de 

derde vorm van ongelijkheid: de sociale en democratische kloof. Het beschikbare materiaal 

toont aan dat gebruikers van internet zeker geen dwarsdoorsnede vormen van de totale 

bevolking, maar integendeel sterk afwijken met betrekking tot leeftijd, opleidingsniveau, 

socio-economische status en geslacht (Sparrow en Curtice 2004). Op basis van bestaand 

surveymateriaal voor België en voor Europa gaan we na in hoeverre er de afgelopen jaren 

sprake is van een democratisering van de toegang tot het internet. In de theoretische 

literatuur over deze vraag kunnen we twee verschillende stromingen onderscheiden. De meer 

optimistische visie gaat er van uit dat het internet ervoor zorgt dat meer mensen toegang 

krijgen tot alle mogelijke vormen van informatie, waardoor er de facto sprake is van een 
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democratisering van het communicatieproces. De pessimistische visie wijst er op dat 

technologische vooruitgang kan leiden tot een concentratiebeweging, waardoor de controle 

over de inhoud van wat er op het internet wordt aangeboden bij een zeer beperkt aantal 

actoren komt te liggen. 

De bestaande literatuur omtrent de digitale kloof geeft aan dat er sterke verschillen bestaan 

in het internetgebruik op het vlak van scholingsniveau, leeftijd, geslacht, inkomensniveau en 

etniciteit. Lager opgeleiden, vrouwen, zestigplussers, personen in huishoudens met een laag 

inkomen en etnische minderheden zijn duidelijk ondervertegenwoordigd. Zo blijkt dat de 

toegang tot internet de traditionele breuklijnen van de sociale stratificatie volgt (Hargittai 

2004; Middleton en Sorensen 2005; Steyaert en De Haan 2001; Van Dijk, De Haan en Rijken 

2000). De belangrijkste bezorgdheid omtrent de ‘digital divide’ is dat de informatiearmen 

verder worden gemarginaliseerd en dit in een samenleving waar computervaardigheden en 

internet steeds meer onmisbaar worden voor economisch succes, persoonlijke ontwikkeling, 

een goede job, onderwijsmogelijkheden, toegang tot sociale netwerken en mogelijkheden 

voor sociaal engagement. De vraag die echter hier moet gesteld worden is, of er hier van 

blijvende ongelijkheid sprake is. De meer pessimistische diffusietheorie stelt dat in het 

gebruik en het aanleren van de nieuwe ICT de bestaande ongelijkheden worden bestendigd 

en nog verder worden versterkt. De verschillen in internettoegang en gebruik duiden op een 

‘gap’ tussen de informatierijken en de informatiearmen. De meer optimistische 

normalisatiethese voorspelt dat in de meer rijke postindustriële samenlevingen, het sociale 

profiel van de online-gemeenschap zich zal uitbreiden naar de verschillende lagen van de 

maatschappij, zoals het geval is met de oudere communicatievormen. Nieuwe producten 

verspreiden zich over het algemeen volgens een ‘trickle down’ principe. Eerst schaffen de 

hogere statusgroepen deze producten aan, de lagere statusgroepen volgen later (Steyaert en 

De Haan 2001). 

Eerdere diffusieprocessen volgden een S-vorm. Deze vorm wijst op een relatief langzaam 

begin van de verspreiding, een versnelling in de middenfase waarbij steeds grotere groepen 

van de bevolking de innovatie opnemen en een vertraging wanneer verzadiging optreedt. De 

voorspelling is dat internet even populair zal worden als de TV vandaag, zodat uiteindelijk de 

verspreiding van internet 90-95 procent over de hele bevolking zal bedragen. De ongelijkheid 

is van tijdelijke aard en moet eerder worden gezien als een faseverschil in hetzelfde 

ontwikkelingsproces (Norris 2001). Uit analyse van verspreidingscurven komt naar voor dat 

de verschillen tussen bevolkingsgroepen het grootst zijn als de penetratiegraad van een 

product rond de 50 procent ligt. Onder de hogere lagen van de bevolking ligt de verspreiding 

meestal rond 80 procent, terwijl de achterblijvers het vaak moeten doen met 20 procent. 

Voortgaande verspreiding van de apparatuur doet de verschillen in het bezit tussen de 

bevolkingsgroepen verder afnemen (Steyaert en De Haan 2001; Van Dijk et al. 2000). Ook 

onderzoek van de General Accounting Office van de Amerikaanse overheid1 (2001) toont aan 

dat de ‘digital divide’ krimpt naarmate meer Amerikanen toegang krijgen tot het internet. 

Voor de ontwikkeling, evaluatie en effectiviteit van initiatieven en maatregelen om deze 

mogelijke kloof weg te werken, is het belangrijk een duidelijk zicht te hebben op de bestaande 

sociale ongelijkheden op het individuele niveau van de gebruikers en op de evolutie en de 

                                                        

1 Voor meer informatie zie http://www.gao.gov 
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achterliggende redenen van deze ongelijkheden. In dit hoofdstuk zullen we trachten een 

bijdrage te leveren aan het ongelijkheidvraagstuk door een antwoord te bieden op de 

volgende vragen. In welke mate kan de Belgische bevolking in gelijke mate gebruik maken 

van ICT-toepassingen? Hoe is het gesteld met de sociale ongelijkheid in het internetgebruik 

en de internettoepassingen. Is er inderdaad sprake van een deepening divide (Van Dijk 2003, 

2005)? De stelling is dat grotere groepen van de samenleving wel toegang hebben tot het 

internet, maar dat ze dit nieuwe medium op volstrekt andere wijze gebruiken. De resultaten 

zullen worden vergeleken op basis van de achtergrondkenmerken van de respondenten, de 

gebruiksfrequentie en de verschillende toepassingen waarvoor het internet wordt gebruikt. 

Daarbij zal dieper worden ingegaan op de sociale ongelijkheden in het politieke gebruik van 

dit medium. Om de ongelijkheden van die toepassingen beter te begrijpen en te kunnen 

kaderen wordt de focus niet alleen gelegd op de klassieke achtergrondfactoren, maar ook op 

de politieke attitudes van de respondenten. In een tweede fase wordt dieper ingegaan op de 

relatie tussen de verschillende internettoepassingen en de politieke betrokkenheid en 

engagement van de internetgebruikers. 

 

 

2 Digitale kloof of digitale differentiatie?  

Internettoegang is de laatste jaren sterk toegenomen in zowel de Verenigde staten als 

Europa. De snelle verspreiding van het internet heeft een aantal sociale ongelijkheden in de 

internettoegang doen afzwakken. Zo blijkt dat ongelijkheden in de leeftijd, het 

opleidingsniveau en de genderverdeling van de internetgebruikers veel extremer waren bij de 

eerste gebruikers. Naarmate de internetpenetratie stijgt, lijken ook deze ongelijkheden af te 

zwakken aangezien een groter percentage van de bevolking toegang heeft tot het medium 

(Korupp en Szydlik 2005). Dit betekent echter niet dat deze ongelijkheden helemaal zijn 

verdwenen, ze zijn enkel minder pertinent aanwezig (Willis en Tranter 2006). In het 

algemeen zien we dat jongeren nog steeds oververtegenwoordigd zijn in de online populatie 

en dat het geslacht en het onderwijsniveau een belangrijke impact heeft op de doeleinden en 

toepassingen waarvoor men het internet gebruikt. Zo zien we dat de ongelijkheden verder 

kunnen worden doorgetrokken naar de verschillende internettoepassingen. Ondanks het feit 

dat steeds meer mensen met een lager opleidingsniveau toegang hebben tot het internet 

zullen zij veel minder geneigd zijn om dit medium te gebruiken voor het opzoeken van 

politieke informatie of om in contact te komen met politici of beleidsmakers (Hargittai 

2004). Het internetgebruik ligt in deze groep eerder gecentreerd rond sociale interactie, 

entertainment en het beluisteren en downloaden van muziek (Assael 2005). 

Internetgebruikers met een hoger opleidingsniveau of meer algemeen een hogere socio-

economische status gebruiken het internet vaker als een (doeltreffend) politiek instrument.  

Wat betreft politieke informatie, betekent dit dat de hoger opgeleide strata de politieke 

informatie stroom zullen blijven domineren. Dit zou ook impliceren dat, ondanks de 

democratisering van de internettoegang, het ICT gebruik de kenniskloof (knowledge gap) 

hypothese blijft bekrachtigen (Tichenor, Donohue en Olien 1970). Deze hypothese is 

gebaseerd op de assumptie dat de introductie van nieuwe communicatievormen de reeds 

bestaande kloof tussen de informatiearmen en informatierijken nog zal vergroten. Zo wordt 

verwacht dat nieuwe media niet leiden tot democratisering, maar dat zij eerder bestaande 

ongelijkheden versterken (Van Dijk 2005). 
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Deze verschillende activiteiten kunnen ook een andere (bijvoorbeeld een positieve of een 

negatieve) invloed hebben op het politieke engagement van de internetgebruikers (Polat 

2005; Turkle 1995). Dit maakt dat het internetgebruik op een al dan niet indirecte manier 

mee vorm kan geven aan de politieke betrokkenheid van de gebruikers (Chaffee en Frank 

1996; John, Halpern en Morris 2002; McLeod, Rush en Friederich 1968; Pasek, Kenski, 

Romer en Jamieson 2006). Als we willen nagaan welke online activiteiten een invloed 

kunnen hebben op de mate waarin de gebruikers zich politiek engageren is het belangrijk dat 

we een onderscheid maken naar de verschillende activiteiten. De tijd die online wordt 

doorgebracht mag dan al een belangrijke factor zijn, nog belangrijker is wat er juist wordt 

gedaan wanneer men online is.  Cyberoptimisten zien het internet als een instrument dat het 

politieke engagement van de gebruikers kan stimuleren (Norris 2001). Maar verschillende 

internetactiviteiten kunnen een andere invloed hebben op het engagement van de gebruikers. 

Zo kan bijvoorbeeld het volgen van de actualiteit online een positieve invloed hebben op 

participatie, maar het spelen van spelletjes op het internet juist een negatief of helemaal geen 

effect hebben. Zo hebben Lupia en Philpot (2002) aangetoond dat er een positieve relatie 

bestaat tussen het bezoeken van nieuwswebsites en de mate waarin men politiek actief is. 

Hun bevindingen waren meer uitgesproken voor de jongste generaties, wat waarschijnlijk 

ook deels te verklaren is door het feit dat jongeren gewoon vaker nieuwsbronnen raadplegen 

op het internet (Jung, Qiu en Kim 2001; Lupia en Philpot 2002; Polat 2005). Jonge mensen 

zijn zowat voor alle zaken meer afhankelijk van het internet dan de oudere generaties, vooral 

wat betreft het opzoeken van informatie en het volgen van het nieuws (Gibson, Lusoli en 

Ward 2005; Lee 2006; Turkle 1995). Naast het surfen op het internet kunnen ook andere 

activiteiten politieke participatie stimuleren, zoals het doorsturen van e-mails met een 

politieke inhoud, bloggen en discussiëren online, enz. De Vreese (2007) toont aan dat er een 

positieve relatie bestaat tussen sommige internetactiviteiten en bepaalde dimensies van 

politieke participatie. In het onderzoek over de relatie tussen internet en politieke participatie 

wordt vaak gewezen op het belang van het internet voor jongeren.  Verschillende auteurs 

wijzen dan ook op het potentieel van het internet voor het betrekken van jongeren in het 

politieke proces (Gibson et al. 2005; Norris 2003; Strandberg 2006; Van Dijk 2005Gibson et 

al. 2005; Norris 2003; Strandberg 2006; Van Dijk 2005). Shah, Kwak en Holbert (2001) 

tonen aan dat het opzoeken van informatie online positief gecorreleerd is met sociaal 

kapitaal. Het meer entertainmentgerelateerde gebruik daarentegen zou negatief gecorreleerd 

zijn met de gemeenschappelijke spirit.  Als we de verschillende studies die de relatie tussen 

het internetgebruik en participatie nagaan dan zien we dat vooral wordt gekeken naar de 

meer politiek gerelateerde activiteiten waarvan wordt verwacht dat zij een positieve invloed 

hebben op participatie, zoals het volgen het nieuws online en het tekenen van petities. De 

massa media worden immers gezien als een belangrijke bron voor politieke informatie, en 

deze informatie op zich is belangrijk voor het engagement van burgers (Delli Carpini en 

Keeter 1996). Daarom hebben wij ervoor gekozen om ook een aantal niet conventionele 

internetactiviteiten, zoals het spelen van spelletjes, downloaden van muziek en films, kopen 

en verkopen van dingen, chatten met vrienden en onbekenden mee op te nemen in onze 

analyses. Activiteiten waarvan men op het eerste zicht niet zou verwachten dat zij het 

politieke engagement van de jongeren zouden kunnen beïnvloeden, maar die misschien wel 

op een indirecte manier, bijvoorbeeld door het aanleren van nieuwe vaardigheden en het 

beïnvloeden van bepaalde attitudes, mee vorm kunnen geven aan het politieke en sociale 

engagement van jongeren.  Het internet kan ook worden gezien als een medium dat mensen 
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met gemeenschappelijke interesses kan samenbrengen en dat de gemeenschapszin kan 

versterken. Websites zoals MySpace, Facebook en Second Life zal eerder sociale contacten 

tussen mensen vergroten. Tijdens de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 

circuleerde op MySpace de boodschap “Denk na”. Op deze manier konden mensen elkaar 

aanzetten om bewust na te denken op welke partij te stemmen tijdens de komende 

verkiezingen. Best en Krueger (2005) hebben daarnaast ook aangetoond dat online 

interacties een positieve invloed hebben op het algemene vertrouwen.   

Niet alle empirische studies hebben echter een positieve relatie teruggevonden tussen 

internetgebruik en politieke participatie. Ten eerste hebben we de time-replacement 

hypothese (tijd-vervangingshypothese) die stelt dat de tijd die wordt gespendeerd op het 

internet, of voor de televisie, niet kan worden gebruikt voor andere activiteiten (Kraut, 

Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay en Scherlis 1998; Nie en Erbring 2002; Pasek et 

al. 2006; Putnam 2000). De aanhangers van deze these zien dus een negatieve invloed van 

internetgebruik op het sociale en politieke engagement. Drie redenen liggen hieraan ten 

grondslag. Een eerste reden is de beperkte tijd die men heeft en moet verdelen tussen 

verschillende activiteiten. Ten tweede beargumenteren zij dat online interactie verschillend is 

van persoonlijk face-to-face contact dat nodig is om vertrouwen op te bouwen wat belangrijk 

is voor het stimuleren van politieke en sociale participatie (Putnam 2000). Kraut et al. (1998) 

argumenteren dat het kijken naar de televisie, het gebruiken van een computer en het 

internet in de fysieke inactiviteit impliceert en op die manier sociale face-to-face interactie 

limiteert. Hoe meer tijd wordt gespendeerd op het internet, zelfs al is dit slechts 2 tot 5 uur 

per week,  hoe meer contact zij verliezen met hun sociale omgeving (Nie en Erbring 2002; 

Quan-Haase en Wellman 2002). Ten derde zijn virtuele groepen of gemeenschappen eerder 

homogeen waardoor de kans kleiner wordt dat men met mensen met andere interesses of 

meningen in contact komt. Virtuele gemeenschappen promoten hoofdzakelijk interactie 

tussen gelijkgezinden.  Heterogene netwerken kunnen mensen stimuleren in hun politiek en 

sociaal engagement, maar anderzijds leidt participatie in homogene netwerken ook tot 

polarisatie waardoor mensen worden gesterkt in hun opinies wat dan weer kan leiden tot nog 

meer gepolariseerde meningen (Druckman en Nelson 2003; Mutz 2006). En dit werkt dan 

weer nefast voor het sociaal engagement (Teorell 2003). Naast de time-replacement 

hypothese hebben we ook studies die aantonen dat het internet misschien wel bepaalde 

participatievormen mag aanvullen maar dat het niet zorgt dat mensen meer gaan 

participeren (Quan-Haase en Wellman 2002). Bimber en Davis (2003) claimen dat het 

internet geen invloed zal hebben op de opkomst tijdens de verkiezingen. Bimber (1999) kon 

enkel kleine verschillen terugvinden in de invloed van internet voor het online contacteren 

van politici en de overheid, in vergelijking met face-to-face contact.   

Bovenstaande literatuuroverzicht laat ons toe om twee hypothesen te testen omtrent de vraag 

of het internet politieke participatie bij jongeren kan stimuleren. Onze eerste hypothese stelt 

dat jongeren die meer tijd spenderen op het internet minder participeren. Ten tweede stellen 

we dat verschillende internetactiviteiten een ander effect kunnen hebben op politieke 

participatie. Zo verwachten we dat bloggen of discussiëren in discussiegroepen, het volgen 

van het nieuws en het doorsturen van politieke e-mails een positief effect hebben op 

participatie.    
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Voor het beantwoorden van deze vragen doen we een beroep op twee verschillende 

databronnen. In de European Social Survey (ESS)2 wordt een groot aantal landen bevraagd 

over verschillende jaren. Daarom werd gekozen om de eerste analyses te baseren op de 

beschikbare ESS-data van 2002, 2004 en 2006 om een beeld te krijgen van het voorkomen 

van het internetgebruik en de bestaande ongelijkheden in het gebruik in België in vergelijking 

met andere Europese lidstaten. Aangezien in de European Social Survey enkel de 

internetfrequentie wordt bevraagd en er dus niet wordt gepeild naar de internettoepassingen 

baseren we ons voor de analyses over de ongelijkheden in de internettoepassingen, het 

politieke internetgebruik en relatie met politieke participatie op de data uit de Belgische 

Jeugd survey 2008. Het Belgische jeugdonderzoek3 is een representatieve survey die in 2008 

werd gehouden bij 4627 Belgische 18-jarigen (Hooghe, Quintelier, Claes, Dejaeghere, Fiers, 

cortios en Frans 2008). Deze survey beperkt zich tot de Belgische 18-jarigen, maar wil men 

een zicht krijgen op het effect van verschillende internettoepassingen is het aangewezen om 

data te gebruiken van de generatie heel vertrouwd is met het internet en als het ware met dit 

medium is opgegroeid. Zoals de data ook zullen aantonen is het zelfs heel moeilijk geworden 

om nog jongeren terug te vinden die helemaal geen gebruik maken van het internet. Voor de 

jongere generaties is de digitale kloof-vraag dus veel minder van belang. De vraag die hier 

centraal moet staan is op welke manier het internet wordt gebruikt en welke gevolgen de 

verschillende gebruikspatronen kunnen hebben voor sociale ongelijkheid en engagement.  

 

3 Sociale ongelijkheden in het persoonlijke internetgebruik 

In 2002, 2004 en 2006 werden de eerste drie golven van de European Social Survey 

uitgevoerd in telkens ongeveer twintig Europese landen. In alle drie de golven is ook een 

vraag opgenomen over het persoonlijke gebruik van internet: “how often do you use the 

internet, the World Wide Web or e-mail - whether at home or at work - for your personal 

use?”. De vraag zelf bevat dus reeds een zekere dubbelzinnigheid: het persoonlijk 

internetgebruik kan zowel thuis, als in een werkomgeving gebeuren. Dit beantwoordt 

uiteraard aan een zekere realiteit, waarbij veel werknemers ook in de werksituatie het 

internet gebruiken voor persoonlijke toepassingen. Tabel 1 toont aan dat het internetgebruik 

in Europa vooral hoog blijft liggen in de Scandinavische landen en Nederland, aan de andere 

kant hebben de landen in Centraal – en Oost-Europa en de Zuidelijke Europese lidstaten een 

duidelijke achterstand. In vergelijking met de andere Europese lidstaten kunnen we 

vaststellen dat België tot de betere middenmoot behoort waarbij 26.5 procent geen toegang 

heeft tot het internet en een andere 13 procent om andere redenen nooit gebruik maakt van 

dit medium. 

 

 

 

                                                        

2 Voor meer informatie zie www.europeansocialsurvey.org 
3 Voor meer informatie zie www.kuleuven.be/citizenship 
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Tabel 1. Persoonlijk internetgebruik naar land (ESS 2006) (in %) 

Land Geen 
toegang 

nooit Eén of 
Meerdere 
keren per 

maand 

Eén of 
Meerdere 
keren per 

week 

Elke 
dag 

Totaal 

Oostenrijk 16.4 10.2 12.7 23.7 37.0 2397 
België 26.5 13.0 6.8 19.0 34.6 1798 
Zwitserland 20.4 9.3 6.5 25.4 38.5 1802 
Denemarken 16.2 10.1 5.9 17.7 50.1 1503 
Spanje 34.4 25.5 6.4 11.8 21.9 1876 
Finland 17.2 15.3 6.4 22.5 38.7 1895 
Groot-Brittannië 22.0 13.9 9.0 22.2 33.0 2394 
Hongarije 62.6 5.0 6.8 9.6 16.0 1514 
Ierland 23.3 19.4 11.5 20.3 25.6 1791 
Nederland 14.1 8.9 6.0 25.1 46.0 1888 
Noorwegen 13.8 6.5 7.9 22.6 49.3 1750 
Polen 46.1 16.7 6.1 12.0 19.1 1721 
Portugal 40.8 30.4 4.7 9.5 14.6 2219 
Zweden 16.4 5.9 8.0 22.6 47.1 1926 
Slovenië 13.9 35.3 6.6 14.7 29.5 1475 

Totaal 
N 

29.6 
7589 

16.0 
4153 

7.3 
2026 

17.5 
5103 

29.5 
9078 

27949 

Bron: European Social Survey, 2006, N=27949 

 

Aanhangers van de normalisatiethese gaan er van uit dat toegang tot het internet in een snel 

tempo democratiseert. Dat zou betekenen dat de grote verschillen tussen de landen ook 

zouden moeten matigen. De eerste en de derde golf van de ESS werden uitgevoerd in 

respectievelijk 2002 en 2006, gelet op de bijzondere snelle verspreiding van het nieuwe 

medium is het wel realistisch te verwachten dat de situatie in deze periode (2002-2006) 

reeds zou gewijzigd zijn. We vatten de evolutie over de periode 2002-2006 samen in tabel 2. 

De veelheid aan antwoordmogelijkheden vatten we daarbij samen in twee 

antwoordcategorieën. Aan de ene kant hebben we de respondenten die nooit het internet 

gebruiken voor persoonlijke doeleinden, ofwel omdat ze geen toegang hebben, ofwel omdat 

ze er nooit gebruik van maken, hoewel ze in principe wel toegang hebben. Aan de andere kant 

zijn er de respondenten die al dan niet intensief van het medium gebruik maken. Als we de 

resultaten van deze drie jaren met elkaar vergelijken, dan zien we dat in bijna alle landen het 

percentage respondenten dat zegt geen toegang te hebben tot het internet op deze vier jaar 

tijd duidelijk gedaald is. Van een dichten van de kloof lijkt echter minder sprake: het 

percentage ‘aangeslotenen’ lijkt even sterk te stijgen in de landen die al ver stonden, als in de 

landen die duidelijk te kampen hebben met een achterstand. De enige outlier in tabel 2 is 

Portugal. Terwijl er in alle landen een flinke stijging is van het aantal internetgebruikers, daal 

het percentage in Portugal juist met bijna 3.6 procent. Dit is een vreemde evolutie: het aantal 

mensen dat zegt geen toegang te hebben is ook in Portugal op deze vier jaar tijd sterk 

gedaald, van 63.3 naar 40.8 procent. Maar daar staat tegenover dat er een bijzonder sterke 

toename is van het aantal mensen dat zegt wel toegang te hebben, maar voor de rest nooit het 

medium te gebruiken. Ook voor Spanje hebben we te maken met een gelijkaardige evolutie. 

In dit land is het percentage internetgebruikers weliswaar met 16 procent gestegen, maar de 

stijging in het aantal respondenten dat wel toegang heeft tot het internet is nog veel groter. In 

2002 zei 61.5 procent van de respondenten geen toegang te hebben tot het internet, in 2006 
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is dit gedaald tot 34.4 procent. Maar deze stijging wordt voor een groot deel tenietgedaan 

door de stijging van diegenen die wel toegang hebben, maar het medium ‘nooit’ gebruiken. 

 

Tabel 2: Evolutie van het persoonlijke internetgebruik (2002-2006) (in %) 

Land Gebruikers 
2002 

Gebruikers 
 2004 

Gebruikers 
 2006 

Evolutie 

Oostenrijk 57.5 68.8 69.9 +12.4 
België 43.7 51.7 60.5 +16.8 
Zwitserland 61.0 63.4 67.4 +6.4 
Denemarken 62.3 69.8 73.7 +11.4 
Spanje 24.9 36.2 40.9 +16.0 
Finland 56.1 62.1  67.5 +11.4 
Groot-Brittannië 48.6 52.1 59.4 +10.8 

Hongarije 19.6 35.9 27.7 +8.1 
Ierland 41.7 48.0 53.1 +11.4 
Nederland 59.3 67.7 73.3 +14.0 
Noorwegen 62.2 70.6 79.7 +17.5 
Polen 22.5 30.4 38.8 +16.3 
Portugal 30.1 23.3 26.5 -3.6 
Zweden 67.0 69.8 77.7 +10.7 
Slovenië 35.9 43.9 50.8 +14.9 
Totaal 40.2 

28701 
47.1 
27788 

54.3 
27949 

+14.1 

Bron: Vergelijking persoonlijk internetgebruik (ten minste één keer per maand) in ESS 2002, ESS 
2004 en ESS 2006.  

 

Het overzicht van de ESS-data laat al uitschijnen dat de verschillen tussen de landen in 

Europa niet echt kleiner worden: de groei van het aantal gebruikers is even groot in de landen 

die duidelijk nog maar pas begonnen zijn met de verspreiding van het internet. We moeten 

hierbij opmerken dat onze analyses dan nog enkel beperkt blijft tot Europa. Als we ook de 

ontwikkelingslanden in het overzicht zouden betrekken, dan zou de conclusie allicht zijn dat 

de global divide nog altijd een even acuut probleem vormt als vijf jaar geleden (Wallsten 

2005). In dit hoofdstuk wensen we de aandacht echter vooral te richten op het voorkomen 

van sociale ongelijkheden. Met andere woorden de ongelijke toegang tot online informatie 

binnen een (de Belgische) samenleving. Uit de literatuur onthouden we dat vooral vrouwen, 

ouderen en mensen met een lager opleidingsniveau te kampen hebben met een achterstand 

wat betreft het gebruik van internet. Hier willen we op basis van de ESS-data voor België 

eerst een overzicht schetsen van de ongelijkheden op basis van deze drie 

achtergrondkenmerken (zie tabel 3). 
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Tabel 3. Persoonlijke internetgebruik in België (2002-2004-2006) (in %) 

  2002 n 2004 n 2006 N 

Totaal België  41.4 1896 49.5 1776 58.3 1798 

Eerste taal Nederlands 42.3 1200 50.2 992 59.7 1081 

 Frans 38.9 643 47.8 711 56.6 671 

Ratio Ned/Fr  1.1  1.1  1.1  

Geslacht Man 46.5 692 55.6 873 61.8 840 

 Vrouw 36.1 906 43.7 903 55.4 958 

Ratio Man/Vrouw  1.3  1.3  1.1  

Opleiding Secundair of minder 26.4 1233 34.8 1165 1141 1141 

 Hoger onderwijs/ 
universiteit 

65.5 495 73.8 477 83.6 
 

489 

Ratio Hoger ond./Sec.  2.5  2.1  2.0  
Leeftijd <30 j 69.1 437 79.6 426 88.4 414 

 30-44 j 55.3 519 62.9 480 74.6 469 

 45-59 j 30.1 455 43.3 446 56.8 465 

 >59 j 6.3 411 10.8 424 15.6 450 

Ratio  <30j/ >59j  11.0  7.4  5.7  

Bron: European Social Survey 2002, 2004, 2006. Cijfers zijn percentages van de respondenten die 
regelmatig het internet gebruiken (persoonlijk internetgebruik ten minste één keer per maand), of 
ratios tussen Nederlandstalige/Franstalige respondenten, man/vrouw, lager/hoger opgeleid, 
jongste/oudste respondenten. De opdeling naar de taal is gebaseerd op de taal die thuis het vaakst 
wordt gesproken. De cijfers voor opleiding zijn exclusief de respondenten die nog studeerden op het 
moment van de survey.  

 

Als we het internetgebruik van de Nederlandstalige en de Franstalige Belgische bevolking 

vergelijken zien we dat voor beide groepen het internetgebruik niet veel van elkaar verschilt. 

In 2006 maakt ongeveer 60 procent van de Nederlandstalige bevolking ten minste één keer 

per maand gebruik van het internet voor persoonlijke doeleinden, voor de Franstalige 

bevolking is dit 57 procent. Ook zien we dat in 2006 de man/vrouw ongelijkheid is 

afgenomen. Als we een opsplitsing maken naar leeftijd en opleidingsniveau blijkt dat 84 

procent van de hoger opgeleiden en 88 procent van de jongeren (ten minste één keer per 

maand) gebruik maakt van het internet. Voor de zestigplussers is dit 16 procent. Als we de 

cijfers van 2006 vergelijken met de situatie in 2002 en 2004 zien we dat de ongelijkheden in 

het internetgebruik tussen jong en oud zijn gedaald. De percentages voor het 

opleidingsniveau blijven echter constant voor de drie golven. Deze cijfers suggereren eens te 

meer dat het opleidingsniveau één van de meest hardnekkige bronnen van ongelijkheid 

vormt in de online wereld. De vraag is echter of deze trend zich zal blijven voortzetten bij de 

jongere generaties. Om een beeld te schetsen van de studierichting of opleidingsniveau van 

de 18-jarige Belgische internetgebruikers doen we een beroep op de data van het Belgisch 

jeugdonderzoek 2008. Uit tabel 4 kunnen we afleiden dat 95 procent van de 18-jarigen 

dagelijks gebruik maakt van het internet, voor de Franstalige jeugd ligt het dagelijkse gebruik 

iets lager dan voor de Nederlandstalige 18-jarigen, nl. 92 procent vs. 98 procent. Als we een 

opdeling maken naar de studierichting van de respondenten dan blijkt dat de leerlingen uit 

het Beroeps Secondair Onderwijs minder vaak gebruik maken van het internet dan de 

leerlingen uit de andere studierichtingen. Dit is het meest uigesproken voor de Franstalige 

leerlingen uit het BSO. Maar liefst 22.6 procent van de Franstalige BSO leerlingen zegt geen 

gebruik te maken van het internet, aan Nederlandstalige zijde is dit 3 procent. 
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Tabel 4. Persoonlijk internet gebruik Belgische jongeren (18 jaar) (in %) 

 Geen Minder 
dan 1 uur 

1 tot 2 uur 3 tot 4 
uur 

5uur of 
meer 

Totaal 
N 

 NED FR NED FR NED FR NED FR NED FR NED FR 
Geslacht             

  Man  1.3 2.7 16.9 32.7 39.8 40.3 24.7 17.8 17.3 6.6 1423 878 

  Vrouw 2.7 9.2 32.7 32.2 40.3 38.5 17.8 14.9 6.6 4.2 1301 975 

Studierichting             
  ASO 1.5 5.9 28.0 28.4 44.2 41.0 18.2 18.0 8.1 6.8 1257 1245 

  TSO 1.7 9.3 20.7 28.0 40.9 33.7 22.7 19.0 14.0 10.0 787 300 
  BSO 3.0 22.6 20.8 17.9 30.8 29.8 26.2 22.6 19.2 7.1 625 84 
  Totaal 1.9 8.0 24.4 27.3 40.1 38.1 21.3 18.7 12.3 7.9 2730 1750 

Tot Belgische 
jongeren 

4.4 25.6 39.3 20.3 10.5  

Bron: Belgische Jeugd Survey 2008, n=4504. Hoeveel tijd besteed je op een gemiddelde weekdag aan 
surfen op het Internet? 

 

Tabel 5. Internetgebruik naar onafhankelijke achtergrondvariabelen voor België (2002-

2006) (bivariate logistische regressie vergelijking) 

 N 2002 N 2004 N 2006 

Geslacht       
Man 854 1.837*** 785 1.887*** 796 1.514** 
vrouw (a) 800 1 830 1 900 1 
Leeftijd 1654 0.954*** 1615 0.952*** 1696 0.940*** 
Taal       
Franstalig 492 0.702* 452 0.805 626 0.631** 
Nederlandstalig (a) 1162 1 974 1 1070 1 
Opleiding       

Hoger 453 5.589*** 452 5.226*** 483 6.463*** 

Middelbaar (a) 1201 1 1163 1 1231 1 
Arbeidsmarktsituatie       
Betaalde arbeid (a) 880 1 814 1 847 1 
Student 131 5.142*** 122 4.585*** 163 12.455** 
Werkloos 132 0.494** 166 0.771 141 0.476** 
Gepensioneerd 313 0.363*** 349 0.321*** 344 0.438*** 
huisman/vrouw 198 0.473** 164 0.644 201 0.723 

       
X!  668.004***  678.441***  834.777*** 
Df  8  8  8 

R!  0.449  0.457  0.523 

Bron: ESS survey 2002 2004 2006 Eenheden zijn de odds ratios (Exp !).  ***=p<0.001; **=p<0.01; 
*=p<0.05. (a): referentiecategorie 

 

We kunnen deze bevindingen ook op een multivariate manier toetsen aan de hand van een 

(binaire) logistische regressie waarbij we het effect van de sociale achtergrondkenmerken 

(geslacht, leeftijd en opleiding) en de arbeidsmarktsituatie op het internetgebruik testen (zie 

tabel 5). Met het internetgebruik bedoelen we hier het al dan niet regelmatig – dat is 

tenminste één keer per maand- internetgebruik. Als we de situatie in 2002, 2004 en 2006 

met elkaar vergelijken komt ook hier naar voor dat wat betreft het algemene internetgebruik 

de sociale ongelijkheden nog steeds aanwezig zijn. Dit zowel voor de variabelen geslacht, 

leeftijd als opleidingsniveau. Desondanks de stijging van het aantal mensen dat gebruik 

maakt van het internet (41 procent van de volwassen Belgische bevolking in 2002 en 58 
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procent in 2006) blijven er significante verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, de 

jongeren en ouderen enerzijds en de lager en hoger opgeleiden anderzijds. Mannen, hoger 

opgeleiden en jongeren hebben nog steeds meer kans om regelmatig het internet te 

gebruiken.  Als we kijken naar de opdeling tussen de Franstalige en Nederlandstalige 

Belgische bevolking, dan zien we dat de Franstalige bevolking significant minder kans maakt 

om gebruik te maken van het internet. De Nederlandstalige bevolking heeft in 2006, in 

vergelijking met de Franstaligen, 1.6 keer meer kans om van het net gebruik te maken.  

De sociale ongelijkheden in de internettoegang en het gebruik blijven dus ook in 2006 

persistent aanwezig.  Wat betreft de jongste leeftijdsgroep is het echter nog moeilijk om 

mensen te vinden die geen gebruik maken van het internet. Slechts 4.4 procent van de 

Belgische 18-jarigen maakt geen gebruik van het internet op een gemiddelde weekdag. Het is 

dus niet opportuun om voor deze generatie een opdeling te maken naar gebruikers en niet-

gebruikers. We kunnen daarentegen wel een opdeling maken naar de internetfrequentie, 

want zoals blijkt uit tabel 4 zijn hier wel bepaalde verschillen terug te vinden. Tabel 6 geeft de 

resultaten weer van een multivariate regressie analyse van de frequentie van het 

internetgebruik naar sociale achtergrondvariabelen. Ook voor deze generatie zien we dat er 

significante verschillen zijn in de internetfrequentie voor verschillende groepen 18 jarigen. 

Het geslacht blijkt hier de belangrijkste predictor te zijn. Jongen maken significant vaker 

gebruik van het internet dan meisjes. De Nederlandstalige jongeren spenderen ook meer 

uren per dag online dan hun Franstalige leeftijdsgenoten. Tenslotte zien we dat, in 

tegenstelling tot onze verwachtingen jongeren met een lagere diploma ambitie en jongeren 

met een niet Belgische nationaliteit vaker terug te vinden zijn op het internet. Deze 

bevindingen zijn veelbelovend voor toekomstige ontwikkelingen in de sociale ongelijkheden 

in de internettoegang en gebruik.  

 

Tabel 6. Internetfrequentie naar onafhankelijke achtergrondvariabelen voor 18-jarige 

Belgische jongeren (2008) (OLS regressie analyse) 

 ! Standaard- 
afwijking 

Geslacht (a) 0.212*** 0.030 
Nationaliteit 0.032* 0.069 
Taal (a) -0.110*** 0.020 
Ambitie diploma -0.051** 0.031 

   
Df 4  

R! 0.067  

Bron: Belgische Jeugd Survey 2008, n=4483 Eenheden zijn de gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten (!). ***=p<0.001; **=p<0.01; *=p<0.05. (a) referentiecategorie voor gender 
(0=vrouw, 1=man), nationaliteit (0=Belgische nationaliteit, 1=niet Belgische nationaliteit) taal 
(0=Nederlandstalig, 1=Franstalig) 
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4 Ongelijkheden in internettoepassingen en politiek internetgebruik 

Naast de internettoegang en de gebruiksfrequentie geven de internettoepassingen een extra 

inzicht in de digitale kloof. Verschillende studies tonen aan dat de kloof tussen de haves en 

have nots kleiner wordt, maar als wordt gekeken naar de internettoepassingen de sociale 

ongelijkheden groter worden. Verscheidene auteurs (DiMaggio, Hargittai, Neuman en 

Robinson 2001; Murdock 2002; Van Dijk 2003; Warschauer 2003) pleiten voor een nieuwe 

benadering en een bredere theoretische omkadering waarbij de digitale kloof moet worden 

gezien als een continuüm. Van Dijk (2003) legt uit dat de digitale kloof moet worden gezien 

als relatieve tweedelingen tussen mannen en vrouwen, de hogere en lagere sociale klassen, 

ouderen en jongeren, management en uitvoerend personeel, autochtonen en allochtonen,… 

“Equal physical acces itself does not imply equal ability to use ICT, which is affected by other 

factors then physical access, such as education and literacy, content and language and social 

capital” (Warschauer 2003: 58). Als we op die manier naar de digitale kloof kijken kunnen 

we de steeds complexere sociale, culturele en economische verschillen in de manier waarop 

verschillende sociale groepen ICT al dan niet gebruiken beter begrijpen. Op welke manier 

hebben factoren als geslacht en sociaaleconomische status een impact op de ongelijkheden in 

de internettoegang en de effectiviteit en kwaliteit van het internetgebruik binnen de online 

populatie? Meer bepaald zijn we geïnteresseerd in de impact van deze sociale ongelijkheden 

op de manier waarop de internettoegang wordt aangewend tot het verhogen van hun 

mogelijkheden op het vlak van sociale en politieke participatie.  

 

Tabel 7. Doel van het internetgebruik bij Belgische jongeren (%) 

 Nooit Een 
aantal 
keer 
per 

maand 

Een 
keer 
per 

week 

Een  
aantal  
keer 
 per 

 week 

Alle  
dagen 

Chatten met vrienden 5.8 12.7 13.7 30.5 37.5 

Chatten met onbekenden 75.3 15.2 4.4 2.7 2.4 

Naar websites surfen 1.6 8.0 14.7 34.0 41.7 

E-mail lezen 4.1 9.9 15.4 28.2 42.5 

Bloggen en discussiëren 52.6 22.0 10.4 8.3 6.6 

Interactieve spelletjes spelen 49.7 24.4 9.5 8.9 7.5 

Muziek of films downloaden 19.9 29.5 18.5 20.7 11.3 

Kopen en verkopen van dingen 80.7 15.2 1.8 1.2 1.1 

Het nieuws volgen 40.8 23.2 14.7 12.2 9.1 

Een e-mail met een politieke 
boodschap doorgestuurd 

84.7 15.3 

Bron: Belgische Jeugd Survey 2008, n=4504 

 

Tabel 7 geeft een overzicht van het gebruik en de frequentie waarmee de Belgische jongeren 

verschillende activiteiten online doen. Het chatten met vrienden, het lezen van e-mails en het 

surfen naar websites zijn activiteiten die het meest frequent worden gedaan. Daarnaast zien 

we dat bepaalde internettoepassingen die bij de oudere generaties minder vaak worden 

gebruikt wel populair zijn bij jongeren, bijvoorbeeld het bloggen en discussiëren, het spelen 

van interactieve spelletjes en het downloaden van muziek en films. Daarnaast zien we ook dat 

maar liefst 60 procent van de jongeren ten minste een aantal keer per maand gebruik maakt 

van het internet om het nieuws te volgen. Het chatten met onbekenden, het kopen en 



 
23 

verkopen van dingen en het doorsturen van e-mails met een politieke boodschap zijn het 

minst populair.    

Als we een opsplitsing maken naar de sociale achtergrondkenmerken van de 18-jarige 

internetgebruikers voor de verschillende internettoepassingen, dan zien we dat ook hier 

geslacht, het hoogste diploma dat de 18 jarigen zichzelf zien behalen, de taal 

(Nederlandstalig/Franstalig) en de internetfrequentie belangrijke voorspellers zijn voor de 

verschillende internettoepassingen (zie tabel 8). In vergelijking met meisjes zullen jongens 

vaker chatten met onbekenden, interactieve spelletjes spelen, bloggen en discussiëren, 

muziek en films downloaden, het nieuws volgen en online dingen kopen en verkopen. Meisjes 

daarentegen hebben meer kans om het internet te gebruiken voor het chatten met vrienden 

en het lezen van e-mails. Er werd geen significant verschil naar geslacht teruggevonden voor 

het surfen naar websites en het doorsturen van e-mails met een politieke boodschap. Als we 

kijken naar de diploma ambitie van de jongeren zien we dat er een significante positieve 

relatie is tussen diploma ambitie en het surfen naar websites, het lezen van e-mails, het 

downloaden van muziek en films, het volgen van het nieuws en het doorsturen van politieke 

e-mails. Voor het chatten met onbekenden en het spelen van interactieve spelletjes vinden we 

een negatieve relatie terug. Ook wat betreft de taal kunnen we interessante verschillen 

vasttellen. Franstalige jongeren maken meer kans om te chatten met onbekenden, online het 

nieuws te volgen, politieke e-mails door te sturen en te bloggen en discussiëren. Het grootste 

verschil tussen Franstalige en Nederlandstalige jongeren vinden we terug in het bloggen en 

discussiëren online. Franstalige jongeren maken maar liefst 5 keer meer kans om deze 

activiteit te doen dan Nederlandstalige jongeren. Nederlandstalige jongeren zullen vaker 

chatten met vrienden, naar websites surfen en e-mails lezen. Het lijkt ernaar dat de 

Franstalige jongeren meer interactie zoeken met onbekenden en het internet meer gebruiken 

voor politieke doeleinden. Voor alle activiteiten is er een positieve relatie teruggevonden met 

de internetfrequentie. Voor het chatten met vrienden, het lezen van websites en het lezen van 

e-mails lijkt dit de belangrijkste voorspeller te zijn.  

De vraag die ons hier natuurlijk interesseert is in welke mate deze verschillende 

internettoepassingen samenhangen met de politieke participatie van deze internetgebruikers. 

Tabel 9 geeft een overzicht van de gemiddelde politieke participatie van de jongeren die al 

dan niet gebruik maken van bovenstaande internetactiviteiten. Politieke participatie werd 

gemeten aan de hand van een batterij van 10 items waarbij aan de respondenten werd 

gevraagd hoe vaak zij het afgelopen jaar een van volgende activiteiten hebben gedaan: het 

bewust dragen van een badge; sticker of T-shirt met een politieke en sociale boodschap; een 

petitie getekend; deelgenomen aan een legale betoging of protest; geld opgehaald voor of 

geschonken aan een goed doel; producten bewust niet gekocht om politieke, ethische of 

milieuredenen; producten gekocht om politieke, ethische of milieuredenen; deelgenomen aan 

een illegale (verboden) betoging of protest; een politieke boodschap geschreven of openbaar 

gemaakt; een cultureel evenement of show met een politieke inhoud (bal van de 

burgemeester, benefiet,...) bijgewoond en tenslotte contact gezocht met politici om een 

bepaalde situatie aan te klagen... Voor de analyses werd een somschaal gecreëerd van 0 tot 10 

waarbij de positieve antwoorden werden opgeteld met een gemiddelde van 1.9 en een 

standaardafwijking van 1.81.  
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Tabel 8. Binomiale Logistische regressie: Internettoepassingen naar achtergrondfactoren, politieke attitudes en internet frequentie 

 Chat 
vrienden 

Chat 
Onbe-

kenden 

website e-mail  Blog Spelle- 
tjes 

Download 
Muziek/ 

films 

(ver) 
kopen/ 

 

Nieuws Forward 
politieke 
e-mails 

Gender (a) 0.57*** 1.533*** 0.868 0.568** 1.213** 2.972*** 1.511*** 3.378*** 1.841*** 1.018 
Nationaliteit (a) 1.73 1.202 0.724 0.876 1.044 0.690* 1.064 1.035 1.208 0.813 
Ambitie diploma 1.10 0.830*** 2.283*** 2.770*** 0.972 0.914* 1.155** 0.917 1.588*** 1.347*** 
Taal (a) 0.71* 1.338*** 0.318*** 0.241*** 5.011*** 0.882 0.934 0.997 1.292*** 1.998*** 
Internet frequentie 4.26*** 1.922*** 4.996*** 3.033*** 1.840*** 1.683*** 1.847*** 1.318*** 1.229*** 1.156** 
Chi! 358.58 434.369 185.350 330.439 809.068 238.888 290.409 329.601 251.059 108.209 
Pseudo R! 0.220 0.141 0.276 0.255 0.225 0.194 0.101 0.116 0.075 0.042 

Bron: BYS 2008 Eenheden zijn de odds ratios (Exp !).  ***=p<0.001; **=p<0.01; *=p<0.05. (a): referentiecategorie voor gender (vrouw), nationaliteit 
(Belgische nationaliteit), taal (Nederlandstalig) 

 

 

Tabel 9. Gemiddelde politieke participatie naar internetgebruik (gemiddelde) 

 Deed deze 
online 

activiteit 
niet 

Deed deze 
online 

activiteit  

T-waarde 

 Chatten met vrienden 2.03 1.93 0.78 
 Chatten met onbekenden 1.96 1.85 1.71 
 Naar website surfen 1.36 1.94 -2.74** 
 e-mail lezen 1.50 1.95 -3.27** 
 Bloggen en discussiëren 1.73 2.17 -7.99*** 
 Interactieve spelletjes spelen 2.01 1.85 2.93** 
 Muziek of films downloaden 2.00 1.91 1.36 
 (Ver)Kopen van dingen 1.90 2.06 -2.08* 
 Het nieuws volgen 1.53 2.22 -13.00*** 
 Doorsturen van politieke e-mails 1.67 3.38 -19.74*** 

Bron: Belgische Jeugd Survey 2008 *p<.05 ** p<.01 ***p<.001 
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Tabel 9 geeft aan dat er voor verschillende activiteiten inderdaad een verschil is terug te 

vinden tussen de gebruikers en niet-gebruikers naar de mate waarin zij politiek geëngageerd 

zijn. Jongeren die naar websites surfen, e-mails lezen, bloggen en online discussiëren, online 

dingen kopen en verkopen, het nieuws volgen en politieke e-mails doorsturen zijn politiek 

meer actief dan de jongeren die deze activiteiten niet doen. Het is opmerkelijk dat ook het 

lezen van e-mails, het bloggen en discussiëren en het kopen en verkopen van dingen positief 

is gerelateerd aan politieke participatie. We vermoeden dat door het doen van deze 

activiteiten jongeren nieuwe vaardigheden aanleren die kunnen worden gebruikt in sociale en 

politieke participatie en daardoor drempelverlagend werken. Enkel voor het spelen van 

interactieve spelletjes lijkt de time-replacement hypothese op te gaan en zien we een negatief 

effect met politieke participatie. De activiteiten waarbij we de grootste verschillen in 

participatie terug vinden zijn zoals verwacht ook de activiteiten die reeds gerelateerd zijn aan 

de actualiteit en de politiek. Dit zijn slechts bivariate analyses, willen we een grondig beeld 

krijgen van de relatie tussen deze internetactiviteiten en politieke participatie moeten we ook 

rekening houden met een aantal belangrijke factoren zoals socio-economische status, 

politieke attitudes en internetfrequentie. 

 

 

5 Internettoepassingen en politiek participatie: een multivariate 

analyse 

Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat burgers die veel aandacht hebben voor 

politieke informatie en het nieuws ook meer geïnteresseerd zijn in politiek en ook beter 

geïnformeerd zijn dan de gemiddelde burger (Norris, 2000). Als we het effect willen nagaan 

van de verschillende internettoepassingen op offline politieke participatie moeten we ook 

controleren voor een aantal variabelen die in het participatieonderzoek traditioneel als 

belangrijkste voorspellers naar voor komen. In onderstaande modellen (zie tabel 10) 

controleren we voor socio-economische status, politieke attitudes, met name politieke 

interesse, politieke zelfzekerheid en politieke kennis, actieve deelname aan het 

verenigingsleven en de internetfrequentie. Voor de variabele ‘deelname aan het 

verenigingsleven’ werd aan de respondenten gevraagd of zij het afgelopen jaar actief 

betrokken geweest zijn bij één van volgende organisatie waarbij zij konden kiezen uit een lijst 

van 15 organisaties zoals een jeugdvereniging, een sportvereniging, muziekschool, 

schoolraad, enz. Daarnaast werd ook opgenomen in welke mate de ouders van de respondent 

discussiëren over politiek (1= nooit, 4=altijd). Dit wordt immers gezien als een belangrijke 

voorspeller voor politiek engagement. Politieke interesse werd gemeten op een schaal van 1 

(niet geïnteresseerd) tot 4 (heel geïnteresseerd). Met politieke zelfzekerheid (political 

efficacy) bedoelen we het geloof en vertrouwen van mensen dat zij invloed kunnen 

uitoefenen op het politieke proces, politici en ambtenaren. Dit werd gemeten aan de hand 

van de mate waarin de respondenten akkoord gingen met de uitspraak ‘Hoe vaak vind je dat 

politiek zo ingewikkeld is dat je niet echt kunt begrijpen wat er aan de hand is?’, waarbij de 

antwoordmogelijkheden werden gerangschikt van 1 (nooit) tot 5 (meestal). Met politieke 

kennis bedoelen we de feitelijke politieke kennis die werd gemeten aan de hand van vier 

meerkeuze vragen waarvoor een somschaal werd gecreëerd waarbij de correcte antwoorden 

werden opgeteld: (1) Wie is de voorzitter van de Europese Commissie? (2) Waaruit bestaat 

het Belgische federale parlement? (3) Wie is voorzitter van de sp.a? (4) Tot welke partij 
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behoort Didier Reynders? Omdat sommige internetactiviteiten sterk met elkaar correleren 

was het niet mogelijk om de verschillende toepassingen in één model op te nemen. Daarom 

hebben we gekozen om voor elke internetactiviteit een aparte regressieanalyse uit te voeren. 

Tabel 10 geeft aan dat zelfs onder controle van bovenstaande variabelen er een positieve 

invloed uitgaat van het bloggen en discussiëren, het kopen en verkopen van dingen online, 

het volgen van het nieuws en het doorsturen van e-mails met een politieke boodschap op het 

politieke engagement van jongeren. Zoals we reeds hebben aangehaald vermoeden we dat het 

bloggen en discussiëren en het verkopen en kopen van dingen een positieve invloed kan 

hebben op het algemene vertrouwen en bepaalde sociale vaardigheden die mee bijdragen tot 

een verhoogd engagement. Deze interessante bevindingen zullen in de komende maanden 

verder worden onderzocht. Het spelen van interactieve spelletjes hebben in het volledige 

model geen negatieve invloed meer op participatie. Daarnaast zien we dat zelfs onder 

controle van de traditionele politieke socialisatieagenten, zoals het discussiëren van de 

ouders over de actualiteit en politiek en actieve deelname aan het verenigingsleven meisjes, 

jongeren met een hogere diploma ambitie en de Franstalige jongeren meer participeren. De 

nationaliteit heeft geen invloed op participatie, evenals politieke zelfzekerheid, politieke 

kennis en de internetfrequentie. Het feit dat de internetfrequentie geen significante impact 

heeft op de politieke participatie van de jongeren betekend dat we de time-replacement 

hypothese niet kunnen bevestigen. Jongeren die meer gebruik maken van het internet zijn 

niet meer of minder politiek geëngageerd dan diegenen die minder online zijn. Het maakt 

echter wel uit waarvoor zij het internet gebruiken. Zo blijkt dat ook niet politiek gerelateerde 

toepassingen een invloed kunnen hebben op politieke participatie.  

Onze bevindingen werpen een positief licht op het huidige debat over het democratisch 

potentieel van het internet. Naast de traditionele factoren en middelen, spelen bepaalde 

internet activiteiten een nieuwe rol in het stimuleren van het (offline or zogezegde ‘real’-life) 

politieke engagement van jongeren. Het internet is dus meer dan een informatie-instrument. 

De interactieve mogelijkheden van dit medium kan jongeren helpen om hun sociale 

communicatie, relaties en vaardigheden verder te ontwikkelen. Willen we een zicht krijgen op 

het potentieel van het internet voor het stimuleren van engagement dan moeten we naar een 

model gaan waar we het internet in zijn verschillende facetten als het ware benaderen als een 

nieuwe sociale actor. Het internet herbergt een enorm potentieel voor het stimuleren van 

sociale interactie tussen jongeren en het aanscherpen van communicatie vaardigheden en 

zelfexpressie. Samen met de gemakkelijke toegang tot allerhande informatie heeft dit 

ongetwijfeld een weerslag op de dagdagelijkse activiteiten en gedragingen van jongeren.  
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Tabel 10. OLS regressie: Offline politieke participatie naar internettoepassingen 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Socio-demo’s            
 Gender -0.086*** -0.085*** -0.088*** -0.091*** -0.087*** -0.084*** -0.090*** -0.088*** -0.093*** -0.091*** -0.081*** 
 Ambitie diploma 0.066*** 0.071*** 0.070*** 0.069*** 0.070*** 0.074*** 0.069*** 0.072*** 0.072*** 0.068*** 0.066*** 
 Nationaliteit -0.001 -0.007 -0.005 -0.006 -0.008 -0.005 -0.004 -0.008 -0.009 -0.009 0.003 
 Taal 0.118*** 0.120*** 0.117*** 0.126*** 0.124*** 0.092*** 0.118*** 0.122*** 0.118*** 0.115*** 0.085*** 
 Discussie ouders politiek 0.076*** 0.072*** 0.074*** 0.072*** 0.071*** 0.071*** 0.073*** 0.075*** 0.071*** 0.070*** 0.064*** 
 Deelname activiteiten  
verenigingen 

0.273*** 0.273*** 0.273*** 0.271*** 0.268*** 0.269*** 0.272*** 0.273*** 0.272*** 0.269*** 0.253*** 

Politiek attitudes            
 Politieke interesse 0.283*** 0.285*** 0.283*** 0.285*** 0.289*** 0.286*** 0.287*** 0.283*** 0.283*** 0.272*** 0.245*** 
 Politieke daadkracht 0.014 0.012 0.014 0.016 0.012 0.012 0.013 0.013 0.014 0.010 0.012 
 Politieke kennis 0.015 0.015 0.015 0.009 0.013 0.014 0.014 0.013 0.015 0.007 0.020 
Internet frequentie 0.023 0.023 0.015 0.007 0.017 -0.003 0.020 0.021 0.020 0.015 0.007 
Internet toepassingen            
 Chatten met vrienden  -0.004          
 Chatten met onbekenden   0.022         
 Naar website surfen    0.032 

(p=0.050)) 
       

 e-mail lezen     0.015       
 Bloggen en discussiëren      0.078***      
 Interactieve spelletjes spelen       0.008     
 Muziek of films downloaden        0.003    
 (Ver)Kopen van dingen         0.030*   
 Het nieuws volgen          0.071***  
           0.223*** 
R! 0.266 0.268 0.267 0.269 0.270 0.273 0.268 0.269 0.267 0.271 0.311 

Bron: BYS 2008 
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6 Besluit 

Een vergelijking van de analyseresultaten toont aan dat de ongelijkheden in het 

internetgebruik en de internettoegang nog steeds pertinent aanwezig zijn voor de 

verschillende sociale groepen. Mannen, hoger opgeleiden, en jongeren hebben nog steeds 

meer kans om gebruik te maken van het internet. Als we kijken naar de internettoegang voor 

de 18-jarigen zien we dat nagenoeg iedereen dagelijks gebruik maakt van het internet. Slechts 

een kleine minderheid, nl. 4.4 procent zegt op een gemiddelde weekdag nooit gebruik te 

maken van het internet. Wat betreft de internetfrequentie zien we ook bij deze groep dat 

jongens meer uren per dag doorbrengen op het internet dan meisjes. Ook voor deze generatie 

zet de genderongelijkheid zit verder. Naast de genderongelijkheid zien we echter twee 

veelbelovende ontwikkelingen. Zo blijkt dat jongeren met een niet-Belgische nationaliteit en 

jongeren waarvan de diploma ambitie lager ligt vaker gebruik maken van het internet. Als 

deze trend zich verder zet dan ziet het ernaar uit dat het internetgebruik voor het overgrote 

deel van de bevolking een alledaagse zaak wordt.  

Als we kijken naar de internettoepassingen van de jongeren en de relatie met politieke 

participatie, dan zien we dat sommige internetactiviteiten meer succesvol zijn in het 

stimuleren van politiek engagement. De tijd die jongeren doorbrengen op het internet is 

minder belangrijk dan de activiteit die zij online doen. Onze resultaten geven aan dat 

sommige activiteiten, met name het bloggen en discussiëren, het kopen en verkopen van 

dingen, het volgen van het nieuws en het doorsturen van e-mails met politieke berichten, een 

positieve invloed hebben op de politieke betrokkenheid van jongeren. Ondanks het 

interactieve en zelfselectieve karakter van het internet, wat maakt dat het voor jongeren die 

niet geïnteresseerd zijn in politiek gemakkelijk politieke informatie kunnen negeren, blijken 

onder controle van de belangrijkste traditionele voorspellers voor participatie deze 

internetactiviteiten een positieve invloed te hebben op het ‘real life’ politieke engagement. 

Surfen op het net zorgt er in ieder geval niet voor dat Belgische jongeren sociaal geïsoleerd 

raken en minder gaan participeren aan het sociale en politieke leven. We kunnen dus de 

time-replacement hypothese niet bevestigen. Meer nog als we kijken naar de activiteiten die 

een positieve invloed hebben op participatie, dan zien we dat niet alle activiteiten reeds 

gerelateerd zijn aan politiek en het opzoeken van informatie. Naast het surfen naar websites 

en het volgen van het nieuws en het doorsturen van politieke e-mails, activiteiten die vaker 

worden gedaan door jongeren met een hogere diploma ambitie, zien we dat ook bloggen en 

het verkopen en kopen van dingen een positieve invloed hebben op participatie. Activiteiten 

die even vaak worden gedaan door jongeren met een verschillende diploma ambitie. 

Daarnaast werden er geen genderverschillen terug gevonden voor het surfen naar websites en 

het doorsturen van politieke e-mails. Jongeren zullen wel vaker bloggen, dingen (ver)kopen 

en het nieuws volgen. Ten slotte werden voor deze activiteiten geen significante verschillen 

naar nationaliteit terug gevonden. We mogen hieruit dus concluderen dat het internet een 

belangrijk potentieel herbergt voor politieke mobilisatie naast de traditionele mobilisatie 

actoren. Het feit dat de onderzochte activiteiten niet uitsluitend worden gedaan door 

jongeren met een hogere socio-economische status maakt dat we een meer genuanceerd 

beeld kunnen schetsen van de zongenaamde ‘deepening divide’. 




