
Toen, nu en de toekomst

Samen de digitale toekomst in



Gewaarwording

● Een korte reis door de tijd naar het NU!!!!
● De reis waarin wij ouder werden.
● Het NU waarin wij onze plek moeten vinden.
● Het NU van de participatiesamenleving.
● Het NU waar covid19 actief is.
● Het NU waarin we contact willen houden met 

die samenleving.



WII



veranderingen in de afgelopen 
10 jaar.

De wereld om ons heen verandert. De tijd gaat 
door en nieuwe ontwikkelingen vliegen ons om de 
oren. Tieners en adolescenten kijken hier niet echt 
raar van op. Zij zijn het gewend om in een wereld 
te leven met voortdurend nieuwe gadgets en 
uitvindingen. De dertigers van nu en zeker de 
ouderen in de samenleving weten nog hoe het 
was voor internet, of zelfs de televisie.  



Hoe gaan we daar mee om?

● Jonge mensen zijn geboren in een snel 
veranderende maatschappij en hebben geleerd 
daar mee om te gaan.

● Ouderen mochten in het verleden geen fouten 
maken. Om zich staande te houden 
ontwikkelden ze procedures. 

● Tegenwoordig moet je intuïtief en conceptueel 
zijn om je te handhaven. 



Apparaten veranderen onder onze 
handen

● Als we ‘s morgens op ons opgeladen mobieltje 
kijken zijn er weer App’s geüpdatet

● Het kan zelf zo zijn dat het besturingssysteem 
vernieuwd is.

● Veel dingen kunnen nu gewoon weer anders zijn!
● Dit alles voor onze veiligheid en betere bediening 

(de wereld draait door)
● Ook onze PC / laptop krijgt nu ieder half jaar een 

nieuwe “look and feel”.



veiligheid

Dankzij Jan Terlouw is het touwtje uit de brievenbus weer terug. 
Althans, het mag zijn heilzaam werk doen als symbool. 
Het touwtje stond voor vertrouwen, aldus Terlouw. Iedereen kon bij iedereen 
binnenlopen wanneer hij dat wilde.

Het komt uit een tijd dat we elkaar meer vertrouwden en onze 
fiets nog niet op slot zette.



Digitale kloof
● De digitale kloof manifesteert zich niet zozeer in 

het bezit van computerapparatuur als wel in de 
vaardigheden.

● Door het gebruik van een computer hoort de 
oudere erbij

● Heeft minder last van eenzaamheid.
● Steeds meer 50-plussers vinden hun weg naar 

de computer en het internet.





De wereld verandert snel 

Even wat kreten!!

Wie het weet mag het zeggen!!

● Internet → WiFi
● SmartPhone  → bluetooth, wifi, G4, G5, NFC, 

GPS 
● Tablet → bluetooth, wifi, GPS
● Laptop → bluetooth, wifi



Smartphone verandert de wereld in 
10 jaar

● Twee miljard mensen wereldwijd gebruiken 
vandaag smartphones met een 
internetverbinding. 

● Zelfs de meest elementaire smartphone heeft 
vandaag meer rekencapaciteit dan de NASA 
had toen het in 1969 een man op de maan 
zette.

● Er zit nu een stevige computer in je telefoon! 



Een smartphone

Wat kan ik ermee?

Met een smartphone kunt u bijvoorbeeld e-mailen, 
chatten, filmen, internetten, foto's versturen, 
teksten invoeren, uw Facebook profiel bijhouden, 
routes plannen (smartphones beschikken ook 
over GPS ) of muziek luisteren. Daarnaast kunt u 
ook bellen met de toestellen en zijn functies als 
een rekenmachine en een lijst met 
contactpersonen, aanwezig. 



informatie

● Als je iets wilt weten, heb je binnen 0,16 
seconden het antwoord gevonden via Google. 

● Ben je in een vreemde stad, dan pak je je 
smartphone en zet je de gps aan. 

● Gebeurt er een bomaanslag in Parijs, dan weet 
de rest van de wereld dat drie minuten later.



uitvindingen
Natuurlijk hebben we in het verleden ook grote uitvindingen 
gedaan zoals het uitvinden van: 

● taal 
● schrift 
● drukpers  (eerste twitter)
● telegraaf  ( niet die krant dus!)
● fax  (kwam en ging)
● GSM  (waar staat de afkorting eigenlijk voor?)
● SmartPhone  (PDA)

 
Maar geen van deze uitvindingen was zo snel of ingrijpend als de 
ontwikkeling van de digitale media op de smartphone.



smartphone is handig gereedschap
cognitieve prothese

Het is belangrijk dat we 
doordrongen zijn 
van het feit dat we de 
wereld én onszelf 
veranderen.



Ons nieuwe zakmes





Toen, nu en straks
Wie is er nog weleens in een bank geweest?
of
Heeft een girobetaalkaart gebruikt?

NFC



Overmaken via computer tablet of smartphone
Pinnen in de supermarkt
Contactloos betalen met je smartphone



Hoe vaak sta je nog in een telefooncel?

Al snel had iedereen een GSM
En later smartphone



Wie kijkt er nog in een 
telefoonboek?

● Er staat geen 06 in



Wie heeft er recent een 
handgeschreven brief 
verstuurd?

Email heeft het 
vervangen



Wie heeft er recent nog het shell 
stratenboek gebruikt?

Google
Maps





Praatpaal
Niet meer nodig.
Men gaat er vanuit 
dat we een mobieltje 
hebben.



Wie is er laatst nog in een 
videotheek geweest?







Wie heeft er recent een reis 
besproken in een reisbureau?



Iets opgezocht in een encyclopedie?



Zich ingeschreven bij een relatiebureau





Je gaat blijkbaar minder naar de winkel

Want die staan leeg!!





Maak jij nog gebruik van 







Een filmrol laten ontwikkelen 



Alles kan nu thuis

























Dit had ik even niet verwacht



Dit was het NU!!
En hoe nu verder?

● GPS met hoge nauwkeurigheid.
● Het Internet der dingen. IoT
● K.I.
● Wat is nog echt en wat is nep.



Gezondheidszorg: snelle hulp voor 
senioren

Singapore-stad implementeren een IoT-pilot voor senioren in gemeentelijke 
huisvestingen om ze te voorzien van snellere medische hulp bij noodgevallen. 
De appartementen waren uitgerust met een intelligent waarschuwingssysteem 
dat de activiteiten van bewoners opneemt via bewegingssensoren. Het systeem 
analyseert deze en vergelijkt ze met gangbare bewegingspatronen. Als er 
afwijkingen zijn – denk aan als een bewoner inactief is voor een langere tijd dan 
normaal – laat het systeem een alarm horen en stuurt het een bericht naar de 
verantwoordelijke. De senioren hebben ook draagbare ‘paniek’-knoppen die ze 
op elk moment kunnen indrukken. De meeste deelnemers aan de pilot vonden 
het eenvoudig om het waarschuwingssysteem te gebruiken en zagen het niet 
als een inbreuk op hun privacy. De nieuwe technologie gaf ze namelijk meer 
veiligheid.



Op weg naar het werk, zelf rijden is niet toegestaan



Levensechte robots waarmee we communiceren



Robot die ons gaat helpen



Spy drone komt DNA halen



Slimme steden op zoek naar overtreders en criminelen


