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“To be blind is bad,  
but worse is to have eyes  

and not to see 
  

Hellen Keller (1880 – 1968) 

… is the greatest shortcoming of the human race 
our inability to understand the exponential 

function?” 



 



Voorwoord van de auteurs 

Bij de vorige afbeelding een quote uit het verleden die ook  gaat over 

heden en toekomst. Wel ogen hebben, maar niet zien? Dat geldt ook voor 

de centrale vraag die we ons stellen, namelijk of we kunnen voor“zien” 

hoe de wereld waarin we leven er uit ziet omstreeks het jaar 2025. En 

vooral wat dit betekent voor mensen die niet  goed (meer) kunnen zien 

en/of lezen. Want als we niet goed kijken naar wat er is en komt, kunnen 

we worden ingehaald door de werkelijkheid of missen we interessante 

nieuwe mogelijkheden.  

Wij pretenderen niet dat we de toekomst kunnen voorspellen. Wel kunnen 

we beelden van de toekomst inkleuren op basis van inzicht in de trends die 

we om ons heen zien. Beelden van de toekomst worden gevormd door de 

grovere pennenstreken van langlopende ontwikkelingen die al enige tijd 

aan de gang zijn.  Denk bijvoorbeeld aan de terugtredende overheid in 

combinatie met de toenemende zelfredzaamheid van burgers in een sterk  

geïndividualiseerde samenleving.  Maar ook door de details die niet altijd 

makkelijk zichtbaar zijn, maar waar we op moeten inzoomen omdat ze voor 

mensen met een leesbeperking relevant zijn. 

Allereerst bedanken we onze opdrachtgever het Sectorinstituut Openbare 

Bibliotheken (SIOB) - in het bijzonder mw. Maria Heijne (als voormalig 

directeur SIOB) en dhr. Gerard van Dijk (destijds Programmamanager 

Aangepast Lezen) - voor deze opdracht, maar vooral ook voor de ruime 

vrijheid die ons bij de uitvoering hiervan is gegund. Zij hebben de ruimte 

gecreëerd om een verkenning te doen van wat er aan gaat komen zonder 

hierbij bij voorbaat rekening te moeten houden wat vandaag wellicht nog 

niet mogelijk lijkt of is. 

Verder bedanken we alle mensen die bereid waren hun kennis, inzichten 

en meningen met ons te delen en ons de benodigde inspiratie gaven om uit 

het heden te stappen en de toekomst te verkennen en verbeelden.  

Een toekomstvisie schetst beelden van de toekomst die ons 

verbeeldingsvermogen moeten prikkelen (‘think the unthinkable’) maar wel 

plausibel zijn. Ook gaan toekomstvisies over wenselijkheid, aangezien we 

voor een groot deel zelf invulling kunnen geven aan hoe onze toekomst 

eruit moet zien. Nadat men het eens is over een punt op de horizon, 

kunnen de alle betrokken partijen energie mobiliseren om gezamenlijk 

doelen te realiseren.  

Onze ambitie is dat het resultaat van onze verkenning een bijdrage levert 

aan verdere discussie als bruikbare input voor besluitvorming en 

concretisering van beleid. Van onze kant spreken we de positieve 

verwachting uit dat we met de inkleuring van beelden van de wereld in 

2025 een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe diensten voor 

mensen met een leesbeperking. En dat we het SIOB en haar stakeholders 

inspireren om richting te geven aan de invulling van de hiervoor benodigde 

vernieuwing. 

 

 

Annemieke de Korte 
Frank Alberse     

16 september2013 
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Samenvatting 

Deze toekomstverkenning van de dienstverlening van aangepaste 
leesvormen aan mensen met een leesbeperking heeft een tijdshorizon van 
circa 10 à 12 jaar vooruit, namelijk het jaar 2025. 

De komende jaren hebben belangrijke trends en ontwikkelingen in de 
omgeving effect op de nieuwe aangepaste leesvormen, zoals: 
1. Open wereld en netwerksamenleving creëren wereldburger en 

wereldmarkt 
2. Het sociale web creëert een ‘bottom up’ fluïde samenleving  
3. Versnelling van innovaties  en mogelijke doorbraken op technologisch en 

medisch gebied 
4. Digitalisering verandert gebruiksgedrag: anders omgaan met content  
5. Doe-het-zelf in combinatie met gepersonaliseerde mediadiensten  
6. Herwaardering van het sociale en betrokkenheid bij (directe) leefomgeving 

 

De grootste groep gebruikers van aangepast lezen wordt van oudsher 
gevormd door mensen met een visuele beperking en dyslectici, met als 
derde groep mensen met een lichamelijke beperking.   
De komende jaren spelen technologische ontwikkelingen een belangrijke rol, 
ook op medisch gebied. Door medische innovaties en een veranderende 
leefstijl, zal het aantal slechtzienden minder stijgen dan werd  verwacht op 
grond van de demografische ontwikkeling van de vergrijzing. De potentiële 
gebruikersgroep van dyslectici is groot in aantal, in verhouding tot het 
percentage huidige gebruikers.   

 

Afhankelijk van hoe de dienstverlening de komende jaren wordt ingevuld 
(hoe innovatief, gebruikersvriendelijk), met welk imago en beeld de 
dienstverlening wordt gepositioneerd en welk type content wordt 
aangeboden, is te verwachten dat er verschuivingen te realiseren zijn in het 
gebruik van deze diensten door groepen  waarvoor deze diensten (ook) 
bedoeld zijn, zoals meer jongeren. 

 

De wereld zal er in 2025 anders uitzien qua mogelijkheden en 
gebruiksgedrag. Toekomstige klantwensen en behoeften zijn onder andere: 
faciliteren van zelfredzaamheid & empowerment, hoge mate van 
interactiviteit, dienstverlening op maat/gepersonaliseerd, rekening houdend 
met locatie & omgevingsbewust, funelementen/spel, verkleinen van sociaal 
isolement, adaptatie aan een visuelere wereld, aandacht voor verleden & 
culturele herkomst , mentale fitness en diagnose en preventie gerelateerde 
functies. 

Op basis van de belangrijkste pijlers in dit rapport - toekomstige trends, 
klantbehoeften en dienstinnovaties - trekken wij de volgende conclusies 
over de factoren die in het komend decennium met name veranderingen 
teweeg brengen en vragen om een strategische (her)oriëntatie: 
 
Grensvervaging, de scope van aangepaste leesvormen is breder dan 

(fysieke) boeken/tijdschriften voor in de vrije tijd 
Veranderend gebruiksgedrag: digitale content wordt op een andere manier 

gebruikt 
Versnelling als gevolg van digitalisering, nieuwe eisen aan snelheid, 

beschikbaarheid en toegankelijkheid 
Verbeterde toegankelijkheid, terwijl visuele content mogelijk mogelijk 

nieuwe ongelijkheden creëert  
 

In het verlengde hiervan zien we voor de toekomstige dienstverlening voor 
aangepaste leesvormen de volgende speerpunten:  

1e   flexibele, brede dienstverlening, 

2e   de hiervoor benodigde infrastructuur 

3e   open dienstinnovatie. 
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30 oktober 2025 Het land is oranjegekleurd en viert feest: het is 

vandaag 12½ jaar geleden dat Koning Willem-Alexander werd beëdigd en 

ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Bijna iedereen herinnert zich dit als 

de dag van gisteren!  

“Alex en Max” zoals ze in de volksmond worden genoemd, worden zeer 

gewaardeerd door de Nederlandse bevolking. Zelfs nu de koning geen onderdeel 

meer uitmaakt van de regering en zijn rol en positie veranderden in een 

ceremonieel koningschap - so be it. 

Prinses Amalia viert over een aantal weken, op 7 december haar 22e verjaardag. 

Ook zij wordt ingewijd in het moderne koningschap. Ze studeert global ecofairs in 

het geboorteland van haar moeder Argentinië, maar is regelmatig enkele 

maanden in Nederland en volgt haar studie op afstand.  

 

Terugkijkend op 2013 leek de slump economie nauwelijks uit het 

dal te komen, het was een lange periode van onzekerheid. Er moest ingrijpend 

gesneden worden in de uitgaven en dit heeft vele sectoren diep geraakt. 

Sommige bedrijfstakken, zoals de grafische industrie en de maakindustrie, zijn 

bijna volledig uit Nederland verdwenen. Een aantal van de bedrijven bestaat nog 

wel, omdat ze tijdig het roer omgooiden naar lokale 3&4D printcentres die in elke 

buurt te vinden zijn. Ook de bouwnijverheid heeft een flinke klap gekregen waar 

het niet meer van is hersteld. Gelukkig heeft Nederland wereldwijd haar sterke 

positie uitgebouwd in topclusters als applied gaming, HTSM (high tech smart 

materials), agrofood  en niet te vergeten de discipline van de koning, het 

watertechnologie en –management. En staat het land eindelijk in de top 10 van 

alle reisbestemmingen ter wereld.  

 

Op veel diensten en voorzieningen moest vergaand worden bezuinigd, vooral 

door de gemeenten. Dit begon met verlagen of afschaffen van subsidies  zoals op 

cultuur, maar  gold later ook  voor uitgaven op het gebied van de uitkeringen, 

allerlei toeslagen en de kosten van de zorg. De positieve kant is dat dit een sterke 

impuls gaf aan initiatief en de  creativiteit van burgers en bedrijven. Veel 

overbodige luxe en verspilling verminderde en het  bracht mensen samen om er 

maar het beste van te maken.  

 

Technologie is onlosmakelijk met ons verbonden en vrijwel onzichtbaar. 

Informatie is overal en we kunnen alles naar ons toehalen of krijgen automatisch 

aangeboden wat op dat moment relevant is. Hiervoor zijn  er betrouwbare 

‘curatoren’, gidsen die ons de weg wijzen in virtuele delen van ons leven. Na een 

flink aantal schandalen en privacydebacles, waar vooral grote bedrijven bij 

betrokken waren, zijn we voorzichtiger geworden met onze data en ons 

privéleven. Jongere generaties zijn zelfs misschien wel ‘preuts’ en eenkennig te 

noemen. Als je dat vergelijkt met de exhibitionistische tijd waarin hun ouders 

opgroeiden en je alles van iedereen kon achterhalen …..  

 

Het verschil tussen het feest nu en 12½ jaar geleden is relatief groot. Bijna net zo 

groot als de verschillen tussen de kroning in 2013 en die 33 jaar eerder in 1980. 

Dachten we in 2013 dat het bijzonder was dat we alle details via grote schermen 

op de voet konden volgen, nu lijkt het zelfs of we er zelf bij aanwezig zijn en 

onderdeel van uitmaken. Natuurlijk niet echt, maar het voelt wel echt. Daaraan 

kan je zien hoe snel de wereld verandert. 

 

 

 

 

in retrospectief    

 

De wereld van aangepaste leesvormen in 2025 
strategische toekomstverkenning en innovatieve diensten voor toekomstige gebruikers                                                               10 



Leeswijzer rapport 

Deze rapportage is opgebouwd als volgt. 

Na een voorwoord en samenvatting volgt een introductie op de achtergrond 
en aanpak van het onderzoek.  

Vervolgens vormen vier delen samen de inhoud van de toekomstvisie op de 
toekomstige dienstverlening aan mensen met een leesbeperking, namelijk: 

DEEL I: EXTERNE OMGEVING: TRENDS & ONTWIKKELINGEN  

Dit deel gaat over trends die de komende 10-15 jaar grote impact hebben op  
hoe we met informatie omgaan en welke belangrijke drijfveren voor 
verandering hier uit af te leiden zijn? 

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025  

Op basis van de trends worden concrete beelden van de toekomst geschetst 
voor een aantal gebruikersgroepen van aangepaste leesvormen. 

DEEL III: PRODUCT- EN DIENSTINNOVATIES  

In dit deel een concretisering van de toekomstbeelden met voorbeelden van 
innovatieve producten en diensten die aansluiten bij de behoeften van 
mensen met een leesbeperking.  

DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAPS VOOR DIENSTINNOVATIE 
 2013 - 2025  

Tenslotte worden de conclusies uit de eerste delen met elkaar verbonden, 
inclusief een eerste aanzet voor een aantal ontwikkelpaden over ca. 10 à 15 
jaar om deze toekomstvisie te gaan realiseren. 

 

  

 

 

 

In de bijlagen is specifieke achtergrondinformatie en uitwerkingen te vinden. 

De gebruikte bronnen zijn waar relevant in de tekst vermeld. In de 
bronnenlijst worden ze niet apart opgenomen als het gaat om een enkele 
vermelding. 
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Inleiding 

Context van het onderzoek: een veranderende omgeving en nieuwe 
eisen voor aangepaste leesvormen (zie ook pag.  15) 

De opdrachtgever voor dit onderzoek is het Sectorinstituut Openbare 
Bibliotheken (SIOB). Innovatie en strategische oriëntatie zijn onderdeel van de 
taken van het sectorinstituut. Meer specifiek valt “de instandhouding van een 
lectuurvoorziening voor leesgehandicapten” ook onder de taken (brief Minister 
van OCW aan de Tweede Kamer, 15 december 2009). 

Het SIOB moet haar koers bepalen in een veranderende, gedigitaliseerde wereld 
die allerlei nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk maakt. In deze 
veranderende omgeving - waarin bovendien de druk op verantwoording van 
besteding van publieke middelen toeneemt (o.a. Raad voor Cultuur, advies 13 
augustus 2012) - worden nieuwe eisen gesteld aan de ontwikkeling van diensten 
en infrastructuren.  
De aanleiding voor de onderzoeksvraag van SIOB is de wens om proactief in te 
kunnen spelen op deze veranderde omgeving.  

De onderzoeksvraag: toekomstvisie op dienstverlening aan mensen 
met een leesbeperking 

De vraag van  de opdrachtgever en de ‘filter’ waardoor we naar de toekomstige 
ontwikkelingen kijken, is vanuit de kern van de dienstverlening, namelijk 
aangepaste vormen van lezen en informatievoorziening voor mensen met een 
leesbeperking.  
Centrale begrippen zijn: trends,  gebruikersgedrag en –wensen en 
dienstinnovatie. 
In de toekomstverkenning nemen we als vertrekpunt de huidige belangrijkste 
doelgroepen van deze dienstverlening, zoals blinden en slechtzienden, maar ook 
dyslectici, mensen met bijvoorbeeld afasie of met een fysieke beperking, zoals 
bijv. een dwarslaesie.  

 

 

 

Doel onderzoek: strategische koers bepalen en inspiratie voor nieuwe 
dienstverlening aangepaste leesvormen 

Kern van het gewenste resultaat vormt een toekomstvisie op aangepaste 
leesvormen met een tijdshorizon van ca. 10-15 jaar vooruit, ongeveer in het jaar 
2025. Doel van deze toekomstverkenning is om op de veranderingen in het 
gebruikersgedrag en in media en technologie te kunnen anticiperen.  
Dit rapport is een toekomstverkenning inclusief de impact van veranderingen 
op innovatie van de dienstverlening van aangepaste leesvormen. Het is geen 
beleidsplan of organisatieadvies, daarom valt de verdere invulling van de rol- 
en taakverdeling tussen diverse organisaties en de  huidige organisatie van de 
dienstverlening buiten de scope van dit rapport.   
Doel is dat inzicht in de impact van toekomstige veranderingen SIOB (en 
stakeholders) beter in staat stelt om richting te geven aan beleids- en 
besluitvorming over te maken strategische keuzes. Verder bieden de geschetste 
toekomstbeelden -  dit zijn profielen van toekomstige gebruikers en hun wensen 
in combinatie met inzicht in nieuwe technologische mogelijkheden - inspiratie 
voor het (gezamenlijk) ontwikkelen van innovatieve diensten.   

Scope en perspectief: veranderingen in externe omgeving en de 
(toekomstige) gebruiker staan centraal 

De opdrachtgever heeft verzocht om bij de uitvoering van deze opdracht uit te 
gaan van de veranderingen in de externe omgeving (outside-in), om huidige 
barrières niet bij voorbaat een rol te laten spelen.  We hebben hier invulling aan 
gegeven door de nadruk vooral te leggen op gebruikers en hun veranderende 
wensen en gedrag en wat dit betekent voor dienstinnovaties. De dienstverlening 
voor aangepaste leesvormen is in dit onderzoek vooralsnog wel binnen de 
huidige context van de bibliotheekwereld geplaatst, hoewel we ons realiseren 
dat de komende jaren andere keuzes denkbaar zijn.  
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ACHTERGROND EN AANPAK 
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Zo zijn er binnen het Programma vragen ten aanzien van:  
•  Hoe zien onze toekomstige doelgroepen er uit?  
•  Welke ontwikkelingen zullen van invloed zijn op de omvang en samenstelling 
van deze groep(en)? 
•  Welke (nieuwe) behoeften heeft of ontwikkelt deze doelgroep(en) 
•  Welke nieuwe technologieën zijn te verwachten om nieuwe product- en 
dienstconcepten te ontwikkelen om aan de veranderende behoeften te 
voldoen. 
•  Welke producten/diensten zullen door commerciële partijen op de markt 
worden aangeboden en in hoeverre zijn deze toegankelijk voor de doelgroep 
(financieel, logistiek, organisatorisch) ? 
Verderop in dit rapport gaan we nader in op deze vragen. 
 
Verder vindt dit onderzoek plaats binnen de bredere context van de landelijke 
herpositionering van de openbare bibliotheek als centrale publieke 
infrastructuur voor de kennissamenleving. Met ingang van 1 januari 2015 wordt 
de nieuwe bibliotheekwet van kracht, waarin onder meer de integratie van 
activiteiten van de Koninklijke Bibliotheek en het Sectorinstituut geregeld 
wordt.  
 
Deze situatie vormt de aanleiding voor de vraag van SIOB om proactief een 
toekomstvisie te ontwikkelen, om tijdig op deze veranderingen te kunnen 
anticiperen. Op basis hiervan kan het SIOB haar strategische koers voor de 
(middel)lange termijn voor de dienstverlening op het gebied van aangepaste 
leesvormen herijken en de innovatie van nieuwe product-/ dienstconcepten 
initiëren. 
 
 

 

ACHTERGROND EN AANPAK  

Context opdracht toekomstverkenning 

Binnen het Programma Aangepast Lezen wordt de dienstverlening aan mensen 
met een leesbeperking ontwikkeld binnen het kader van de maatschappelijke 
opdracht aan openbare bibliotheken op het gebied van gelijke toegang en 
“instandhouding van een lectuurvoorziening voor leesgehandicapten”.  

Eind 2012 publiceerde de Raad voor Cultuur haar advies waarin het volgende 
stond over aangepast lezen(den) in het bijzonder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: “Advies Raad voor Cultuur, Het vervolg culturele basisinfrastructuur 2013 – 2016”, 
gepubliceerd op 13 augustus 2012, pag. 42 

 
Er is behoefte aan meer inzicht in toekomstige trends en ontwikkelingen die van 
invloed zullen zijn op de dienstverlening aan de huidige traditionele 
gebruikersgroepen. Te verwachten is, dat de vraag naar deze dienstverlening zal 
veranderen, er mogelijk nieuwe gebruikersgroepen ontstaan en tegelijkertijd 
nieuwe mogelijkheden kunnen worden ontwikkeld voor het aanbod van deze 
dienstverlening. 
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De activiteiten bestonden uit een combinatie van interviews, desk research, 
oriëntatie door bezoek aan activiteiten zoals een beurs en conferentie en een 
workshop met diverse direct betrokkenen over nieuwe diensten voor 
toekomstige gebruikers. 

 

Toegepaste onderzoeksmethodieken 

De uitvoering van het onderzoek is gebaseerd op toepassing van een combinatie 
van onderzoeksmethoden, theorieën en inzichten, met name: 

Trend- en toekomstonderzoek  (foresighting) 
Externe omgevingsanalyse op basis van trendonderzoek vanuit een aantal 
invalshoeken, geeft inzicht in veranderingen op het gebied van 
maatschappelijke structuren en cultuur, verschuivingen in markten, 
opkomende technologieën of  gebruikersgedrag.  Uit de analyse hiervan 
kunnen belangrijke drijfveren voor verandering  worden afgeleid. De 
toekomstbeelden die op basis van deze toekomstige richtingen worden 
geschetst vormen een omgevings- of ‘design context’ en bieden concrete 
aanknopingspunten voor het ontwerpen van nieuwe diensten.  

Dienstontwikkeling en -innovatie  (‘service design thinking’) 
Bij het ontwerp van nieuwe diensten ligt de nadruk steeds nadrukkelijker op 
het perspectief van de gebruiker: wie zijn die toekomstige gebruikers, welke 
tijdgeest heeft hen beïnvloed, hoe verandert hun gedrag en welke nieuwe 
wensen en behoeften worden belangrijker? In combinatie met opkomende 
(‘enabling’) technologieën vormen deze toekomstige gebruikersbehoeften 
een belangrijke basis voor het ontwerp van nieuwe diensten.  
Om meer inzicht te krijgen in deze  gebruikersomgevingen en toekomstige 
behoeften, hebben we acht typische gebruikers in 2025 geschetst. De keuze 
voor deze acht is gebaseerd  op een klanten-levenscyclus en het 
zogenaamde generatiedenken.   

ACHTERGROND EN AANPAK  

Onderzoeksopzet en -aanpak 

In de onderzoeksopzet en –aanpak hebben wij de vragen die in de briefing door 
SIOB zijn gesteld vertaald als volgt: 

(1) Hoe ziet de wereld er uit in 2025 – op basis van relevante trends en 
ontwikkelingen (deel I) 

(2) Wat betekent dit voor veranderende behoeften van gebruikers, de mensen 
die niet (meer) gemakkelijk kunnen lezen en wie zijn dat (deel II en IV) 

(3) Wat betekent dit voor de (inhoud van de) dienstverlening op het gebied van 
aangepaste leesvormen en welke nieuwe diensten kunnen ter illustratie 
worden ontwikkeld? (deel III) 

(4) Welke conclusies kunnen hier aan worden verbonden als het gaat om 
toekomstige strategische keuzes en richtingen voor dienstinnovatie? (deel IV)  
 

De onderzoeksopzet en –activiteiten 

Voor dit onderzoek zijn de volgende activiteiten uitgevoerd (niet altijd lineair, ook 
parallel), zie ook het overzicht in bijlage 2: 

• Oriëntatie en voorbereiding: verkenning van en inzicht in de dienstverlening, 
doelgroepen, belangrijke issues die spelen etc. 

• Trendverkenning op het gebied van de samenleving, in de markt , in 
veranderend gebruiksgedrag en technologische trends    

• Schets van toekomstbeelden  aan de hand van 7 typische gebruikers in 
2025, als context en inspiratiebron voor innovatieve dienstverlening 

• Innovatie van diensten aangepaste leesvormen op basis van wensen en 
behoeften van toekomstige gebruikers 

• Impact en strategiebepaling welke effecten heeft dit op de strategie en 
innovatie van de dienstverlening voor aangepaste leesvormen 
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DEEL I: TRENDVERKENNING VAN 

HEDEN NAAR TOEKOMST 
 

Dit eerste deel  van het rapport, gaat  over trends & ontwikkelingen, 

met als kernvraag: welke trends  zullen de komende 10 à 15 jaar 

direct of indirect grote impact hebben op het leven van mensen met 

een leesbeperking? En welke drijfveren voor verandering zijn hier uit 

af te leiden? 

 

Inhoud: 

 

Introductie trends    21 

Trendradar: omgeving – markt - gebruiker   22 

Trendradar: nieuwe technologieën voor aangepaste  

leesvormen     23 

De samenleving in 2025 – Megatrends   24 

De markt in 2025 - Mediatrends   25 

Consumententrends en gebruiksgedrag    27 

Doorbraaktechnologieën    28 

Medische trends en innovaties  30 

ICT trends en aangepaste leesvormen  32 

Een andere wereld in 2025?    35 

 

 



 



2. Technologische trends: doorbraaktechnologieën en technologieën 
voor aangepaste leesvormen 

 
Bij dienstinnovaties en het ontwerp van nieuwe diensten is naast veranderend 
gebruikersgedrag, technologische ontwikkeling een belangrijke drijfveer, omdat 
dit vernieuwingen mogelijk maakt.  
 
De onderzoeksvraag: “Welke nieuwe technologieën zijn te verwachten om 
nieuwe product- en dienstconcepten te ontwikkelen om aan de veranderende 
behoeften te voldoen?” komt in dit deel aan de orde.  
 
We hebben hierbij gekeken naar: 
 
 DOORBRAAK- (OF ‘DISRUPTIEVE’) TECHNOLOGIEEN: toekomstige ontwikkelingen 
waar ingrijpende veranderingen van worden verwacht 

 ONDERSTEUNENDE (‘ENABLING’) TECHNOLOGIEËN in dienstinnovaties  voor 
aangepaste leesvormen  
Binnen een aantal disciplines is ingezoomd op technologische ontwikkeling die  
in het komend decennium naar verwachting een rol van betekenis spelen voor 
aangepaste leesvormen, namelijk:  
1. Medische trends i.r.t. oogheelkunde en hersenonderzoek 
2. ICT trends: content, devices en infrastructuur 

 
Inclusief ontwikkelingen op het snijvlak van verschillende disciplines zoals 
robotica of biomedical engeneering. 

 
Op de trendradars - op de pagina’s 22 en 23 hierna - staan deze trends in 
een overzicht, waarna ze per trend kort worden uitgewerkt. 
 

DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

Introductie trends  

Voor de trendverkenning en – analyse is gekeken naar relevante trends in de 
brede, externe omgeving die van invloed zijn op het ontstaan van toekomstige 
gebruikers wensen & behoeften. 
Trends die we als relevant hebben geselecteerd voor aangepaste leesvormen, 
worden vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd, waarbij we van 
breed naar smal en van verder weg naar dichtbij inzoomen. 
 
Om enige structuur aan te brengen in de vele trends die we om ons heen 
kunnen waarnemen, is gekozen voor de volgende ordening: 
 

1. Trends in de omgeving – markt – gebruiker 
Vanuit het perspectief van dienstinnovatie is het van belang om inzicht hebben in 
omgevingstrends en hun effecten op veranderend gebruikersgedrag (‘consumer 
insight’). We kunnen hier toekomstige wensen & behoeften uit afleiden die het 
uitgangpunt vormen voor het ontwerpen van nieuwe diensten.  
 
  SAMENLEVING : megatrends toekomstige ontwikkelingen in onze 
gedigitaliseerde samenleving, over een langere tijdsperiode. 

  MARKT: mediatrends  (m.n. aanbod gerelateerd): aantal belangrijke 
ontwikkelingen in het aanbod van dienstverlening in de directere omgeving, 
namelijk die van media en informatievoorziening 

  CONSUMENTEN: trends in gebruik en gedrag (m.n. vraag gerelateerd): 
veranderingen in mogelijkheden en gewoontes van invloed op hoe mensen 
informatie tot zich nemen. 
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[Leeswijzer: op het linkerdeel van de pagina  wordt op hoofdlijnen een korte 
beschrijving gegeven van de trend en op het rechterdeel begrippen die hier 
mee verbonden zijn] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Megatrends zijn al geruime tijd van invloed op de samenleving en hebben een 
brede scope en grote impact op diverse terreinen: 
 
  
  

DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

De samenleving in 2025 - Megatrends  

1. NIEUW NL - vergrijzing en pluriformisering van de samenleving  
De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert (ouderen, singles, 
migranten) en er is meer variatie in woonvormen en individuele leefstijlen. In 
buitengebieden wordt een forse krimp van de bevolking verwacht. 

• urbanisatie: hogere concentratie van steden, minder op platteland  
• dienstinnovatie op basis van inzicht in klantbehoeften (‘consumer insights’) 

en ‘tribes’ (de groep waar zij deel van uitmaken) 
• one-to-one marketing/ klantinteractie 
• emotie en persoonlijke behoeften en wensen 

2. OPEN WERELD - grensvervaging en versnelling  
Vooral dankzij internet zijn veel geografische, economische en tijdgrenzen 
verdwenen en ook conceptuele grenzen vervagen. In brede zin is hier sprake van: 
tussen landen, maatschappelijk, tussen sectoren of rollen en tussen fysieke en het 
virtuele werelden. De internetwereld is open en kwetsbaar. 

• global shift of powers 
• transsectorale innovatie en open innovatie 
• open netwerkstructuren 
• Informalisering 

3. DE GENETWERKTE KENNISMAATSCHAPPIJ - de ‘bottom up’ society  
We leven in een samenleving die dynamisch en fluïde is, met vele lossere 
verbanden. Iedereen staat met iedereen en alles staat met alles in verbinding. 
Grote eenheden vallen steeds meer uiteen in kleine units. We organiseren op basis 
van sociale structuren en er ontstaan nieuwe manieren van waardecreatie. 

• social networking, social web (peer-to-peer), democratisering en 
empowerment van individuen 

• collectieve intelligentie bijv. via crowdsourcing  
• web 2.0/3.0 
• ‘mesh business’ - koppeling tussen fysieke en virtuele 
• ‘social structuring’ (Gorbis) 

4. DUURZAAMHEID & SOCIALE WAARDEN - nieuwe schaarsten  
Noodzaak tot vinden van oplossingen voor tekorten aan grondstoffen en voedsel. 
In plaats van hypergroei, overpopulatie en overconsumptie moeten we op zoek 
naar een nieuw evenwicht. Tegelijkertijd is sprake van een mentaliteitsverandering 
als het gaat om delen en samenwerken.  

• circulaire economie: delen en hergebruiken i.p.v. bezitten-weggooien 
• barteren (handel "met gesloten beurs“) is in opkomst 
• social business op basis van gedeelde waarden (shared values) 
• centrale waarden: eerlijkheid, duidelijkheid en transparantie 
• de ‘gift economie’ – wederkerigheid is belangrijk 

5. DE EEUW VAN DE INTELLIGENTIE - intelligentie in alles om ons heen  
De 21e eeuw wordt wel gezien als de tijd van de genetica, nanotechnologie en 
robotica (zie o.a. Oskam). Op diverse terreinen worden technologische doorbraken 
verwacht. Technologie wordt overal ingestopt, maar is onzichtbaar. Alledaagse 
dingen worden slim en nuttig of plezierig.  

• intelligente artefacten met nano-elektronica/sensoren - het ‘internet der 
dingen’ (ook wel: ‘ubiquitous computing’, ‘pervasive computing’, ‘ambient 
intelligence’) 

• mensverbetering (of ‘human enhancement’) 
• samensmelten technologieën (converging technologies’) en de ‘engineering 

of nature’  
• Big Data en data analytics (intelligente profielen, voorspellende 

personalisatie). 
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2.  Mesh en immersive, samensmelten van virtuele en fysieke 
werelden via geïntegreerde devices 
Met de opkomst van de nieuwe media, verspreiden traditionele producenten 
van content hun content via verschillende media (cross-medialiteit) en bieden ze 
per kanaal een combinatie van tekst, beeld en geluid aan (multimedialiteit). De 
virtuele wereld vormt geleidelijk aan een laag rond de fysieke wereld en deze 

vormen samen een geheel  (media compleetheid). (o.a. Gansky 2010, e.a.)  
Er komen steeds meer en nieuwe type schermen om ons heen, bijvoorbeeld ook 
via spiegels of ramen. Hiermee kunnen zgn. ‘immersive experiences’ worden 
gecreëerd. Schermen zijn tegelijk camera’s die op ons gaan reageren. Bediening 
gebeurt steeds minder via muis of toetsenbord, maar steeds vaker snel en 
intuïtief via gebaren of spraakherkenning. Of op termijn via microdevices als 

lenzen (verdere ontwikkeling van bijv. Google glasses) of oordopjes. Er zullen 
steeds minder losse apparaten als radio, TV of telefoon nodig zijn. Ook zintuigen 
als horen, ruiken of proeven kunnen een rol spelen. Relevantie informatie kan 
worden toegevoegd (‘augmented reality’).  
 

3.  De virtuele experience economie, de waarde van online 
experiences stijgt 
De belevenis- of experience economie trend gaat over de waarde van ervaringen 

en betekenissen waar klanten bereid zijn (meer) voor te betalen. Deze trend in 
de fysieke wereld zet zich voort in de virtuele wereld. Mensen hechten waarde 
aan belevenissen in de vorm van interactieve content op het moment dat zij dat 
willen en afgestemd op hun specifieke situatie. In de toekomst maakt nieuwe 
technologie het mogelijk om dit in allerlei nieuwe vormen aan te bieden: mobiel, 
in 3D of 4D of zelfs levensgroot via (holografische) projectie,  reagerend op onze 

bewegingen etc. Bij deze ervaringen vervaagt het onderscheid tussen virtueel en 
‘echt’, bijvoorbeeld meespelen met de band of in een film of game. Dit type 
content heeft waarde waar consumenten naar verwachting bereid zijn voor te 
betalen.  

 

1. Visuele content wordt belangrijker, van tekens naar pixels 

2. Mesh en immersive, samensmelten van virtuele en fysieke werelden 

3. De virtuele experience economie, de waarde van online experiences 
stijgt 

4. Big Data en voorspellende personalisatie in combinatie met 
hyperlocatie, locatie is de nieuwe context  

5. Krachtenverschuivingen in de industrie, nieuwe businessmodellen en 
noodzaak tot vergroten innoverend vermogen 

 
1.  Visuele content wordt belangrijker, van tekens naar pixels 
In de veelheid van informatie om ons heen is beeld een steeds belangrijkere rol 
gaan spelen. Gebruikers voegen content toe en delen dit via de sociale netwerken. 
Apparaten als smartphones met betere camera’s die steeds meer mensen altijd bij 
zich hebben en snellere dataverbindingen zorgen ervoor dat sociale netwerken 

zoals bijvoorbeeld Pinterest (dit groeide  binnen een jaar van 2 naar 20 miljoen 
gebruikers) en Instagram (in 2012 gekocht door Facebook) in korte tijd populair 
zijn geworden.  
Visualisaties helpen om complexe situaties of ontwikkelingen begrijpelijk zichtbaar 
te maken. Naarmate de hoeveelheid data verder explodeert, wordt 
datavisualisatie als infographics steeds belangrijker. Bedrijven gebruiken steeds 
vaker infographics om iets uit te kunnen leggen aan de klant. De ‘Big Data’ trend 
zorgt ervoor dat er steeds meer visuele toepassingen komen om data beter te 
verwerken en aan te bieden.  
 

 

DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

De markt in 2025 - Mediatrends  
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De meeste bedrijven kunnen dit niet alleen en grenzen binnen en tussen 
organisaties vervangen. Om succesvol te zijn moeten bedrijven met een sterk 
netwerk van partners werken en een regierol in dat netwerk vervullen.  Nauwe 
samenwerking en (fysieke) clustering spelen een belangrijke rol bij de 
innovatiekracht van organisaties. Nieuwe start-ups spelen een steeds 
belangrijkere rol en de innovaties vinden vooral hier plaats. Daarnaast  krijgen 
klanten een belangrijkere rol in het innovatieproces, o.a. via inzet van social 
media. De klant (en overige stakeholders) hebben meer macht doordat ze zich 
via digitale media snel kunnen organiseren. Reputaties van bedrijven zijn 
hierdoor kwetsbaar. 

4.  Big Data en voorspellende personalisatie in combinatie met 
hyperlocatie: locatie is de nieuwe context 
De hoeveelheid data neemt explosief toe (Big Data trend). Een nieuwe eenheid is 
een petabyte (PB), 1015 bytes. Naarmate data-analyse kostenefficiënter en 
kwalitatief beter wordt, zullen bedrijven beter in staat zijn om klantgedrag en 
behoeften te voorspellen en op maat zeer gepersonaliseerde diensten aan te 
bieden. Hierbij maakt de context - de plaats waar iemand zich bevindt, in 
combinatie met het sociale en persoonlijke - online aanbod relevant. 
Geavanceerde data analyse  nemen in belang toe als vaardigheid in organisaties. 
Op basis van informatie over klantcontacten (‘touch points’) kunnen organisaties 
producten en diensten afstemmen op specifieke klantprofielen en micro-
segmenten. Door het real-time monitoren van zoekgedrag en activiteiten via de 
sociale media kunnen ze verschuivingen vroegtijdig signaleren en hier op inspelen 
door bijvoorbeeld hun product- en prijsstrategieën aan te passen.  

 

5. Krachtenverschuivingen in de industrie, nieuwe businessmodellen 
en noodzaak tot vergroten innoverend vermogen 
Digitalisering heeft de mediasector ingrijpend veranderd. Met internet als platform 
en nieuw distributiekanaal ontstonden allerlei nieuwe business-modellen, zoals 
‘multi sided platforms’ die vraag en aanbod verbinden. Traditionele rollen werden 
ontbundeld en nieuwe rollen ontstonden. Door verschuivingen als dalende 
volumes en advertentie-inkomsten staan de resultaten van grotere media-
ondernemingen nog steeds onder druk. Mediabedrijven als uitgevers of 
ondernemingen in het retailkanaal – denk aan winkels die steeds meer effecten 
merken van de groeiende online transacties - moeten inspelen op nieuwe vragen 
en veranderingen in de markt door zelf te innoveren.  
 
 
 
  
 
 
  

DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

De markt in 2025 – Mediatrends /2  
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3. ‘Lifehacking’ en technologieverslaving, sterkere verbondenheid met 
online devices 
Mensen worden steeds handiger met hun apparaten en apps en zijn hier 
sterker mee verbonden of zelfs van afhankelijk. Onderzoeks-bureau 
Forrester spreekt van de ‘ultra-connected customer’ of de ‘always 
addressable customer’. Steeds meer mensen zijn via verschillende (mobiele) 
apparaten, meerdere keren per dag, vanaf verschillende locaties altijd 
online. Velen beseffen niet eens meer dat ze online zijn omdat dit gewoon is 
geworden (Forrester, 2012).  

4. Het super-stress tijdperk, tijdarmoede en keuzeparadox  
De ontwikkeling van ‘het versnelde levensritme’ speelt al langer. Een van de 
oorzaken is dat bang zijn om de verkeerde keuze te maken (keuzeparadox) 
uit het grote aanbod aan activiteiten en alles tegelijkertijd willen doen (JWT, 
2013) Ook het ‘taakcombineren’- de combinatie van arbeid, zorg voor 
kinderen en voor vaak hulpbehoevende ouders speelt een rol. Derde factor 
is dat werk en privétijd minder gescheiden zijn, waardoor we nooit meer 
echt vrij lijken te zijn. Dit wordt versterkt door nieuwe werkvormen, het 
‘always connected’ zijn en de groeiende stroom berichten, informatie etc. 
Enige weerstand tegen permanente bereikbaarheid neemt toe.  

5. Toegang is belangrijker dan bezit (‘ownerless’), immateriële zaken 
meer bepalend voor nieuwe status 
De nadruk bij de moderne, digitale consument ligt steeds minder op bezit. 
Hij maakt liever gebruik van de dienstverlening zonder het te hoeven 
hebben. Denk aan bijv. muziekdienst Spotify, maar ook aan Software as a 
Service (SaaS), of clouddiensten als DropBox. Bezit maakt plaats voor 
beschikbaarheid, belevenis, gemak en service. Bezit heeft ook minder status 
gekregen, maar immateriële zaken als toegang tot personen of netwerken, 
het actief zijn via de social media (zie bijv. Klout score) of online reputatie 
bepalen in toenemende mate iemands status. 

 
 

 
 

DEEL I: : TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

Consumententrends en gebruiksgedrag  

1. De leeftijdsloze mens, levensstijl en mindset bepalen gevoelsleeftijd 

2. De spelende mens, ongestructureerde tijdsbesteding en fun worden 
belangrijker 

3. ‘Lifehacking’ en technologieverslaving, sterkere verbondenheid met 
online devices 

4. Het super-stress tijdperk, tijdarmoede en keuzeparadox  

5. Toegang is belangrijker dan bezit (‘ownerless’), immateriële zaken meer 
bepalend voor nieuwe status 

1.   De leeftijdsloze mens (‘ageless’), levensstijl en mindset bepalen 
gevoelsleeftijd 
Mensen worden niet alleen vitaler ouder (zie cijfers in bijlage 6), zowel uiterlijk 
als innerlijk voelen en gedragen veel mensen zich niet volgens hun 
(biologische) leeftijd. ‘50 is de nieuwe 40’ en ‘40 is de nieuwe 30’ et cetera. 
Levensstijl en mindset zijn belangijker. Gezondheid en fitness of preventieve 
wellness zijn belangrijk om je goed te voelen en ook medische ingrepen 
worden geleidelijk aan meer geaccepteerd. (JWT, 2013).  

2. De spelende mens, ongestructureerde tijdsbesteding en fun zijn 
belangrijker   
Mensen besteden - ook op volwassen leeftijd - meer tijd aan spelen voor 
ontspanning en plezier of om te leren (applied- of serious gaming). Deelnemen 
via ervaringsleren of edutainment, waarin ‘leerzaam’ wordt gecombineerd 
met ‘leuk’ door toevoegen van spelelementen, beïnvloeden het leerproces 
positief. ‘Gamification’ wordt door bedrijven toegepast waarbij spelelementen 
en mechanismen worden gebruikt om klanten te binden of problemen op te 
lossen.  
Het besef neemt toe dat ongestructureerde tijdbesteding het verbeel-
dingsvermogen, de creativiteit en innovatie stimuleren  (JWT, 2013).  
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1. Mobiel internet : steeds goedkopere en krachtigere mobiele apparaten 
met breedbandige internet connectiviteit.  
De capaciteit van mobiele devices, zoals smartphones, neemt toe. Nieuwe 
generaties hebben extra processorkracht, kleinere chips en maken gebruik 
van GPS (Global Positioning System) of NFC (Near Field Communication), wat 
veel mogelijkheden voor plaatsbepaling en locatie gebaseerde diensten of 
diensten op het gebied van  identificatie of mobiel betalen.  

2. Internet der dingen (‘internet of things’): netwerken van goedkope 
sensoren en actuatoren voor dataverzameling, monitoring, 
besluitvorming en procesoptimalisatie.  
Het gaat hierbij om zgn. alomtegenwoordige (ubiquitous) en altijd 
verbonden netwerken en apparaten. Begrippen die hier nauw mee 
samenhangen zijn: semantisch web, web 3.0 of het internet-der-dingen 
(internet of things). Het netwerk wordt ‘intelligenter’ door bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van het semantische web waarmee teksten en andere media 
(zoals foto’s en video’s) op basis van hun betekenis met elkaar worden 
verbonden en zo makkelijker terug te vinden zijn. Het ‘intelligente web’ kan 
worden gezien als een fase van internetontwikkeling, het Web 3.0 concept. 
Ook kan informatie toegevoegd worden aan virtuele en fysieke objecten, 
het ‘internet-der-dingen’. Dit maakt het mogelijk dat systemen – zonder 
menselijke tussenkomst – op de achtergrond autonoom complexe taken 
uitvoeren (ITU, 2005).  

DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

Doorbraaktechnologieën 

Wat zijn doorbraaktechnologieën? 
De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Een 
aantal technologieën kan grote impact hebben en voor ingrijpende veranderingen 
zorgen. Deze kunnen hele  industrieën, organisaties en ons dagelijks leven 
transformeren. Dit zijn ‘disruptieve’ - letterlijk: verstorende of ontwrichtende  
technologieën – hierna doorbraaktechnologieën genoemd.  Dit in tegenstelling tot 
technologische ontwikkelingen die slechts betrekking hebben op verbetering van 
een proces of product binnen de gevestigde industrie. Doorbraaktechnologieën 
betekenen vaak een onomkeerbare overgang naar een nieuwe situatie. Er wordt 
dan ook wel gesproken over innovatiegolven.   

Doorbraaktechnologieën meest relevant voor aangepaste leesvormen  

McKinsey’s Global Institute (MGI, 2013) voorziet dat 12 technologieën in het 
komende decennium – ongeveer dezelfde tijdhorizon als dit onderzoek - naar 
verwachting een zeer belangrijke invloed kunnen gaan hebben.  

De meest relevante voor dit onderzoek zijn[*]: 

1. Mobiel internet 
2. Internet of things 
3. Cloud technologie 
4. Geavanceerde robotica 
5. Nieuwe generatie genomics (genetica) 
6. 3D-printing 
7. Geavanceerde materiaaltechnologie 
Aan deze lijst voegen we toe: 

8.     NBIC: convergerende technologie 

[*] De overige 5 zijn: bijna autonome voertuigen, energie-opslag, geavanceerde 
(onconventionele) olie- en gaswinning en nieuwe energiebronnen (zon, wind, waterkracht 
etc.), die hebben we buiten beschouwing gelaten. 

 

De wereld van aangepaste leesvormen in 2025 
strategische toekomstverkenning en innovatieve diensten voor toekomstige gebruikers                                                               28 



4. Next-generation genomics (genetica) , met nieuwe ‘sequencing 
technieken’ nieuwe oplossingen ontwikkelen.  
In het wetenschappelijk onderzoek naar het in kaart brengen van het 
genoom (de combinatie van alle erfelijke factoren en ligt vast in het DNA) 
wordt steeds meer kennis vastgelegd over planten of organismen. Met deze 
kennis is het mogelijk om door een bepaald gen in een levende cel in te 
bouwen, ervoor te zorgen dat het gewas of het organisme de bijbehorende 
eigenschappen krijgt (synthetische biologie of cel engeneering). Snellere en 
krachtigere computers en data analysemethoden (zgn. sequencing 
technologies) stellen onderzoekers in staat om nieuwe inzichten en 
oplossingen te ontwikkelen voor een scala aan ziektes of 
gezondheidsproblemen. 

6. 3D-printing (ook: Rapid Prototyping) creëert nieuwe mogelijkheden 
voor kleinschalige, goedkope productie en ontwerp 
Bij de 3D-printtechniek kunnen objecten vanaf een computerontwerp of 
een gescand object laag voor laag worden geprint.  De snelheid van deze 
printers neemt toe en de prijzen dalen, waardoor productie op kleine 
schaal, op maat gemaakte producten of doe-het-zelf-produkt ontwerp leidt 
tot nieuwe mogelijkheden op vele gebieden. 

7. Geavanceerde materiaaltechnologie, innovatie van materialen met 
nieuwe eigenschappen of voor specifieke toepassingen 
Het kan hierbij gaan om het ontwikkelen van nieuwe materialen met 
superieure karakteristieken voor allerlei toepassingen, transitie van 
conventionele materialen (plastics) naar meer duurzame kunststoffen of 
slimme materialen met bijvoorbeeld sensorische- en 
activeringseigenschappen. Innovaties worden gericht op de ruimtevaart of 
voor het maken van kunstorganen. 

8. NBIC, convergerende technologie van Nano-, Bio- , Informatie- en 
communicatietechnologie en de Cognitieve wetenschappen.  
Nieuwe toepassingen die hieruit voortkomen brengen ingrijpende 
veranderingen met zich mee, zoals medische diagnose en behandelingen. 

DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

 Doorbraaktechnologieën /2 

3. Cloud computing, waarbij gebruikers toegang hebben tot applicaties en 
hardware via internet 
Het concept van de ‘cloud’ maakt het mogelijk om digitale opslag en diensten 
op afroep beschikbaar te stellen, waarbij betaald wordt naar gebruik. Men 
maakt dan op afstand gebruik van de gecentraliseerde functies, in plaats van 
die te gebruiken vanuit het eigen netwerk of de eigen computer. Dit model 
verandert als nieuw vraag- en aanbodconcept het IT gebruik en maakt allerlei 
nieuwe business modellen mogelijk, met variabele kosten in plaats van kopen 
en investeren. Voorbeelden zijn varianten van ‘als een dienst’, zoals software-
as-a-service (SaaS) of Infrastructure as a Service (IaaS).  

4. Geavanceerde robotica en kunstmatige intelligentie (Artificial 
intelligence, AI ) systemen en robots met zintuigen, vaardigheden, 
behendigheid en intelligentie.  
Er zijn diverse voorbeelden die in de laboratoria worden ontwikkeld van robots 
en kunstmatige intelligentie. Robot ‘Roboy’ is een geavanceerde humanoid, 
ontwikkeld door researchers van het Artificial Intelligence Laboratory van de 
Universiteit van Zurich, samen met 15 project partners. (www.kurzweilai.net). 
Een ander voorbeeld is Google X (Lab) waar experimenten worden gedaan op 
dit gebied. In de visie van één van de oprichters wordt Google op den duur 
even intelligent als een mens (www.artificialbrains.com) Supercomputer en 
cognitief systeem Watson, ontwikkeld door IBM, kan een 
in spreektaal gestelde vraag interpreteren en binnen enkele seconden een 
goed antwoord op de vraag geven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zgn. 
diepe-vraag-en-antwoordsoftware die verder gaat dan de 
conventionele kunstmatige intelligentie. (http://www-03.ibm.com). Ook 
binnen Google werkt men nauw samen met het speech team dat dergelijke 
‘deep (belief) networks’ gebruikt voor spraakherkenning. Deze kunstmatige 
neurale netwerken worden ook voor andere applicaties gebruikt, zoals beeld 
of patroonherkenning, taalmodellering en vertaalmachines. 
(www.artificialbrains.com)  
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Implantaten met nieuwe materialen 
Met nieuwe materialen kunnen implantaten in het oog worden geplaatst. Zoals 
een chip die, in combinatie met een normaal uitziende bril, kan functioneren als 
kunstmatig netvlies (‘bionisch oog’). Hiermee kan het gezichtsvermogen worden 
hersteld van een bepaald aantal mensen dat  blind is geworden door een 
netvlies aandoening. In 2014 worden klinische proeven gehouden (o.a. door 
bedrijf Nano Retina). 

 
Nanotechnologische geneesmiddelen in combinatie met nieuwe materialen 
Het ultieme doel van medische nanotechnologie is om nieuwe mogelijkheden te 
ontwikkelen om delen in het menselijk lichaam op celniveau te ‘repareren’ of te 
genezen. Deze zienswijze kan ook grote impact hebben op de oogheelkunde en 
nieuwe mogelijkheden om ziektes te behandelen.  
 

Vooruitgang op het gebied van het hersenonderzoek 
 
De kennis van de werking van de menselijke hersenen neemt relatief snel toe en 
de verwachting is dat hier in de 21e eeuw grote vooruitgang mee zal worden 
gerealiseerd.  

Scans met geavanceerde apparatuur 
Met geavanceerde apparatuur als CAT scans, MRI- en hersenscans kunnen 
afwijkingen eerder, nauwkeuriger en tegen lagere kosten worden 
geconstateerd. 

Biomedische technologieën 
Biomedische technologieën zijn onder meer gericht op het vergroten van de 
lichamelijke of geestelijke capaciteiten van de mens (brein-machine-interfaces) 
of op persoonlijke gezondheidsverbetering, veroudering en levensverlenging. 

 
 
 

DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

Medische trends en innovaties   

Innovatieve medische toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt 
van  nieuwe technologieën kunnen de gezondheidszorg op 
fundamentele wijze veranderen, bijvoorbeeld: 
  
Ontwikkelingen in de oogheelkunde 

• Gentherapie via o.a. biologische virussen 
• Implantaten met nieuwe materialen 
• Nanotechnologie 

Vooruitgang op het gebied van het hersenonderzoek 
• Scans met geavanceerde apparatuur 
• Biomedische technologieën 

Vroegtijdige signalering van gerelateerde ziektes 
• Vroegtijdige diagnose m.b.v. biomarkers 
• Zelfdiagnose en thuissets 

 

Ontwikkelingen in de oogheelkunde 
 
Gentherapie via o.a. biologische virussen 
In de oogheelkunde wordt op basis van recente inzichten gewerkt aan de 
ontwikkeling van een gentherapie, waarmee niet-lichtgevoelige cellen in het 
netvlies de rol van de beschadigde cellen over nemen. Daarbij wordt een 
biologisch virus in het oog geïnjecteerd. Het virus infecteert bepaalde ganglion-
cellen met de DNA-instructies om op licht reagerende eiwitten aan te maken. (o.a. 
bedrijf Retrosense Therapeutics). De hersenen moeten hierbij wel een langdurig 
leerproces ondergaan om de signalen opnieuw te leren interpreteren. 
(http://welkomlife.nl/p/114884/star_trek-bril_laat_blinden_zien)  
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Andere factoren spelen ook een rol 

Naast de technologische ontwikkelingen spelen andere factoren een rol zoals 
kostenontwikkelingen en de acceptatie van de toepassing van de technologische 
mogelijkheden door gebruikers. Dat laatste is meestal de reden waarom er 
relatief veel tijd zit tussen de technologische innovatie en de feitelijke 
toepassing hiervan.  

Een andere relevante ontwikkeling die al een tijd gaande is en die juist voor een 
versnelling zorgt, is de snelheid waarmee nieuwe ideeën zich verspreiden en de 
kennis die hiervoor nodig is wordt uitgewisseld, gedeeld en kan worden 
toegepast. 

DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

Medische trends en innovaties   

Vroegtijdige signalering van gerelateerde ziektes 

Er komen allerlei nieuwe mogelijkheden voor diagnose, behandeling en preventie 
van ziekte. 

Vroegtijdige diagnose m.b.v. biomarkers 
In de loop van de tijd zijn er voor tal van ziekten biomarkers ontdekt, fysieke 
parameters (iets meetbaars in het lichaam) zoals bloeddruk, bloedsuiker, urine, 
etc. die kunnen aangeven dat er iets aan de hand is of hoe snel een ziekte zich 
mogelijk zal ontwikkelen. Zo zijn er biomarkers als eiwitten in hersenvocht, die 
gebruikt worden om de diagnose ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende 
vorm van dementie, met meer zekerheid te stellen. (http://VU medisch centrum 
via www.gezondheid.nl) 

Zelfdiagnose en thuissets 
Er komen steeds meer op het individu afgestemde diagnose toepassingen en sets 
voor thuisgebruik die ziektes zoals bijv. diabetes vroegtijdig kunnen signaleren. De 
ziekte diabetes heeft als één van de gevolgen de kans op slechtziendheid. 
Naarmate een ziekte eerder bekend is kunnen er behandelingen of individuele 
therapieën en programma’s worden aangeboden of passende maatregelen 
worden genomen. 
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DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

ICT trends en aangepaste leesvormen  

Assistive technologies (AT) [*] is een verzamelnaam voor technologische 
hulpmiddelen voor mensen met een handicap om zo onafhankelijk  mogelijk te 
kunnen functioneren. De volgende relevante ICT gerelateerde technologische 
ontwikkelingen worden hier kort toegelicht: 

1. Nieuwe ontwerpeisen IT-systemen 
• Web-based platforms voor gepersonaliseerde diensten 
• Automatisch aanpassen van content aan device 

2. Devices - de apparaten 
• Beeldkwaliteit – betere helderheid vergrotingen 
• (Ultra)dunne beeldschermen  en projectors 

3. Interfaces – de bediening 
• Virtual agent technologie en robotica 
• Gebruikersvriendelijke mens- machine interfaces 
• Taal- en Spraaktechnologie (TST) en spraaksynthese 

4. Content – de inhoud 
• Data- beeld - of sentiment mining/analyse  
• Augmented reality (toegevoegde realiteit) 
• Semantisch web 

[*] [Als synoniem wordt ook wel Adaptieve Technologie gebruikt, hoewel het gaat om 
verschillende begrippen.] 

1. Nieuwe ontwerp-eisen IT systemen 

Web-based platforms voor gepersonaliseerde diensten  
De technologie maakt het steeds meer mogelijk om gebruikers gepersonaliseerde 
diensten aan te bieden. Voorbeelden zijn Spotify (steaming music) en Netflix 
(tv/video on demand) die de historie per klant analyseren om zogenaamde “for 
me” ervaringen aan te kunnen bieden. Voor veel bedrijven vereist dit 

aanpassingen van systemen die meestal zijn ontworpen voor massa- productie. De 
focus van IT verschuift hierdoor van kostenbesparingen naar waardecreatie.  

Door het strategisch inzetten van de zgn. ‘smac-elementen’ (social, mobile, 
analytics, cloud) ontstaan digitale business modellen waarmee bedrijven zichzelf 
kunnen innoveren.  (www.computable.nl, 10-12-2012) 

Automatisch aanpassen van content aan device  (responsive & fluid design) 
Mensen gebruiken steeds meer verschillende soorten apparaten  (smartphones, 
tablets), ook door elkaar heen. Voor de gebruikersvriendelijkheid is het belangrijk 
dat content zoals websites of tekstbestanden  zich automatisch aanpast om goed 
toegankelijk te zijn voor de gebruiker. Responsive layouts van bijvoorbeeld 
websites kunnen zichzelf aanpassen aan vrijwel elke schermgrootte ongeacht het 
apparaat.  Naarmate het gebruik van mobiel internet verder stijgt wordt het voor 
bedrijven belangrijker mobiel gebruik onderdeel te maken van hun totale 
(content)strategie. Dit heeft gevolgen voor hun systemen voor wat betreft 
toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid (ook en met name voor gebruikers 
met beperkingen). 

2. Devices  - de apparaten 

Beeldkwaliteit (# pixels en resolutie)  – betere helderheid vergrotingen door 
verbeterde technieken kan beeld steeds scherper worden vastgelegd en 
weergegeven, bijvoorbeeld via beeldschermen.  Nieuwe compressie- technieken 
maken het mogelijk om deze beelden via de netwerken te versturen of op te slaan.   

(Ultra)dunne beeldschermen en projectors in de toekomst is het mogelijk om 
dunne schermen in muren en andere oppervlaktes te verwerken of om 
oppervlaktes in touchscreens te veranderen.  Nieuwe materialen en 
nanotechnologie zullen hierbij een rol spelen. Er wordt nieuwe interfaces 
ontwikkeld waarbij schermen kunnen 'zien‘ (o.a. Microsoft). 

Een ‘Wearable Multitouch Projector’ is een apparaat waarmee op elk oppervlak 
een touchscreen geprojecteerd kan worden (idem Microsoft). Systemen worden 
steeds kleiner en kunnen bijvoorbeeld in kleding of sieraden worden geïntegreerd 
(smart wearables) . (www.nu.nl, 26 april 2012) 
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DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

ICT trends en aangepaste leesvormen/2 

3. Interfaces - de bediening 

Virtual agent technologie en robotica worden steeds vaker toegepast als 
computer programma’s en chatbots op basis waarvan geautomatiseerde 
conversaties met klanten mogelijk zijn. Ze worden meestal toegepast in zelf-
service omgevingen waar klanten op zoek zijn naar antwoorden en informatie, 
bijvoorbeeld over een bestelling of boeking etc. Op die manier kunnen organisaties 
op een  laagdrempelige en efficiënte manier aanwezig zijn via hun website, via 
sociale media, mobiele platforms of via web gebaseerde  kiosken of 
informatiezuilen. De volgende stap in de ontwikkeling zal zijn via de toepassingen 
van kunstmatige intelligentie en robotica (zie ook pagina 29).  

Gebruikersvriendelijke mens- machine interfaces bediening van apparaten  zal 
steeds meer intuïtief zijn, bijvoorbeeld via gebaren als ‘swipe’ (vegen), ‘pinch’ 
(knijpen) of ‘rotate ‘(roteren). 

Taal- en Spraaktechnologie (TST) is de technologie waarmee geprobeerd wordt 
de menselijke, talige communicatie zo goed mogelijk te imiteren. Er zijn 
verschillende technieken nodig om de menselijke communicatie na te bootsen, 
zoals spraakherkenning en spraakinterpretatie. Onderdeel hiervan is 

Spraaksynthese, het kunstmatig produceren van menselijke spraak, ook wel: Text-
to-Speech (TTS), computerstem of kunstmatige spraak, een onderzoeksgebied 
binnen de kunstmatige intelligentie. Met behulp van spraaksynthese-software 
wordt geschreven (orthografische of fonetische) tekst omgezet in gesproken tekst.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

4. Content – de inhoud 

Data- beeld - of sentiment mining/analyse  Complexere software in combinatie 
met relatief snel toegenomen processorcapaciteit maken het mogelijk dat 
computers betekenis kunnen geven aan grote hoeveelheden data. Dat geldt niet 
alleen voor tekst, maar ook voor beelden (via bijv. patroon- of gezichtsherkenning)  
of voor de interpretatie van de lading van informatie (bijv. positieve of negatieve 
berichtgeving) of berichten in een bepaalde context. Vergelijkbaar is de toepassing 
Video Content Analyse (VCA) en – retrieval of (Intelligente) Video Analytics, het via 
intelligente software automatisch analyseren van videobeelden op bepaalde 
gebeurtenissen, bijvoorbeeld voor beveiligingsdoeleinden. Patroonherkenning 
(herkenning van personen, objecten of afbeeldingen) waarmee computers ‘leren’ 
mensen of dingen te benoemen wordt onder meer toegepast bij gezichtsdetectie  
om gezichten te vervagen en zo iemands privacy te beschermen of om een foto of 
video te taggen, om deze in verband te brengen met andere informatie.  Het kan 
ook in apparaten worden toegepast om bijvoorbeeld beeld te interpreteren en te 
vertalen naar audioboodschappen.  

Augmented reality (toegevoegde realiteit) als manier om digitaal informatie toe 
te voegen aan de werkelijkheid. Bekende voorbeelden zijn toepassing op mobiele 
telefoons die op het scherm informatie projecteren van objecten of omgevingen 
die worden gefilmd. Of de Google glasses. 

Semantisch web is een doorontwikkeling van de techniek op internet, waarbij een 
steeds geavanceerder netwerk van verbanden tussen informatie via het internet 
ontstaat. De kern van het semantische internet is dat het web meer waarde kan 
toevoegen aan individuele content en informatie. Het semantische web zou de 
betekenis achter content moeten kunnen achterhalen. Zo ver is het nog niet. 
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(2) Het sociale web creëert een ‘bottom up’, fluïde samenleving In 
de gedigitaliseerde wereld zijn mensen er aan gewend geraakt om 
gemakkelijk content naar zich toe te halen, zelf te bewerken en nieuwe 
content toe te voegen (‘user generated’) en met elkaar te delen (‘sharing’). 
Zo ontstonden allerlei nieuwe manieren van (mee)produceren, co-creëren 
en meefinancieren (crowdfunding). Mede hierdoor neem het belang van 
centrale instituties geleidelijk af en verschuiven rollen. Klanten verwachten 
direct te worden benaderd, dat ze invloed hebben en dat hen 
vraaggestuurde (on demand) diensten worden geboden die zijn afgestemd 
op de persoonlijke behoefte.  

(3) Versnelling van innovaties  en mogelijke doorbraken op 
medisch gebied  Met name de vergrijzing in combinatie met een hoog 
niveau van kwaliteit van leven vraagt om oplossingen op het gebied van zorg 
arbeid, welzijn & wellbeing. In de genetwerkte kennismaatschappij wisselt 
iedereen onderling gemakkelijk en snel informatie uit, ook het vinden van 
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Op basis hiervan wordt 
een wereld van ongekende technische mogelijkheden voorspeld (o.a. 
‘technological singularity’, zie Tegenlicht 1 april) waarin technologische 
ontwikkelingen in een steeds hoger tempo zullen verlopen, onder andere op 
het gebied van de gezondheidszorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

De gesignaleerde trends hebben – in hun onderlinge combinatie - effect op 
het aanbod van en de vraag naar diensten voor mensen die niet (meer) 
gemakkelijk kunnen lezen. Als we deze trends vertalen naar de wereld van 
aangepaste leesvormen, dan levert dit de volgende ‘ingrediënten’ op voor 
toekomstbeelden en toekomstige wensen en behoeften van gebruikers van 
aangepaste leesvormen: 

1. Open wereld en netwerksamenleving creëren wereldburger en 
wereldmarkt 

2. Het sociale web creëert een ‘bottom up’ fluïde samenleving  

3. Versnelling van innovaties  en mogelijke doorbraken op technologisch en 
medisch gebied 

4. Digitalisering verandert gebruiksgedrag: anders omgaan met content  

5. Doe-het-zelf in combinatie met gepersonaliseerde mediadiensten  

6. Herwaardering van het sociale en betrokkenheid bij (directe) 
leefomgeving  
 

(1) Open wereld en netwerksamenleving creëren wereldburger en 
wereldmarkt  Via internet kunnen mensen zich snel en goed informeren over 
wat er te koop is. Ze stellen hogere eisen aan openheid en transparantie en 
bedrijven leren hier steeds beter mee om te gaan. Tegelijkertijd ontstaat een 
wereldmarkt voor aanbieders van producten en diensten voor mensen met een 
leesbeperking (met uitzondering van de Nederlandstalige toepassingen in verband 
met een relatief kleiner taalgebied, bijv. op het gebied van spraaksynthese). Met 
de groei van de middenklasse en vergrijzing in opkomende economieën in landen 
als India of China is dit mogelijk een steeds interessantere markt voor 
commerciële aanbieders van specifieke oplossingen voor mensen met een 
leesbeperking.  

 

 

DEEL I: TRENDVERKENNING - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST 

Een andere wereld in 2025?  

De wereld van aangepaste leesvormen in 2025 
strategische toekomstverkenning en innovatieve diensten voor toekomstige gebruikers                                                               34 



(6) Herwaardering van het sociale en betrokkenheid bij (directe) 

leefomgeving  Er een mentaliteitsverandering gaande als het gaat om de 

manier waarop wij met de dingen omgaan. Steeds meer mensen beseffen 
dat we moeten accepteren dat het streven naar groei tot het verleden 
behoort en dat we toe kunnen met minder spullen. Technologie faciliteert 
dit door de fysieke met de virtuele wereld te verbinden, waardoor 
bijvoorbeeld delen mogelijk wordt.  
In de huidige tijdgeest lijkt het sociale aspect weer aan belang toe te nemen. 
De menselijke maat, sociale betrokkenheid op de (directe) omgeving en op 
elkaar worden belangrijker gevonden.  
Van bedrijven wordt in toenemende mate vereist dat zij invulling geven aan 
hun gedeelde waarden en maatschappelijk verantwoordelijkheden, bijv. 
“alle dienstverlening beschikbaar maken, ook voor mensen met een visuele 
beperking” (Rabobank). Nieuwe financieringsvormen ontstaan en er komen 
andere systemen voor transacties naast geld.  
 

  

Zoals in de inleiding en het eerste deel van dit rapport geschetst, is de 

context voor dit onderzoek een snel veranderende omgeving. Zowel 

recente ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de toekomst van 

aangepaste leesvormen als daarbuiten vormen drijfveren voor 

verandering. In het volgende deel wordt op basis van de trendanalyse 

een aantal concrete toekomstbeelden geschetst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Digitalisering verandert gebruiksgedrag: anders omgaan met 
content  De hoeveelheid (visuele) content neemt toe. Met het gebruik op 
verschillende soorten mobiele devices onderweg, maar ook gewoon thuis of 
tijdens een activiteit als sporten, worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd. We 
switchen gemakkelijk van het ene naar het andere apparaat. Content wordt 
anders gebruikt: meer in kleinere delen of juist als een groter geheel, vaker 
geïntegreerd met meerdere vormen, gebruik makend van meerdere zintuigen 
tegelijkertijd (lezen, audio, beeld) waardoor een ‘rijkere media-beleving’ ontstaat. 
Dit geldt al langer voor muziek (losse nummers in plaats van album) en voor tv-
kijken (series on demand i.p.v. losse afleveringen kijken, interactiviteit via het 
tweede scherm). De ontwikkelingen met lezen (e-books) lopen nog enigszins 
achter, maar de verwachting is dat er steeds meer integratie van print met andere 
vormen van content (beeld, audio etc.) wordt toegepast en dat de mogelijkheden 
door digitalisering ook ons leesgedrag zullen beïnvloeden.  

(5) Doe-het-zelf in combinatie met gepersonaliseerde media-diensten 
Men kan steeds meer zelf maar wil ook graag de weg te worden gewezen in de 
veelheid van informatie.  
Met de verdere toename in rekenkracht en de explosie van data zijn we in een 
intelligent tijdperk beland. Persoonlijke voorkeuren, omgeving en locatie gaan 
een belangrijkere rol spelen bij het afstemmen van content op de 
gebruikersbehoeften en wensen op een bepaald moment (voorspellende 
personalisatie). Aanbieders van digitale content moeten meer rekening houden 
met het moment van gebruik en het device dat iemand gebruikt. Content via een 
smart Phone moet in het algemeen kort, bondig en to-the-point zijn wil het de 
ontvanger bereiken. Terwijl via een tablet uitgebreidere en rijkere content kan 
worden aangeboden, met meer mogelijkheden voor interactie.  
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DEEL II:  

TOEKOMSTBEELDEN 2025 
Dit tweede deel  van het rapport geeft inzage in het leven van een 

aantal toekomstige lezers met een leesbeperking.  

Hun specifieke situatie geeft concrete aanknopingspunten voor het 

ontwerpen van nieuwe diensten. 
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Op basis van de trends hebben we een aantal toekomstbeelden voor 2025 uitgewerkt. In elk toekomstbeeld focussen we op één of enkele specifieke 
gebruiker(s), als toekomstige (potentiële) gebruiker van aangepast leesvormen.  
Hiervoor zijn uit de klantlevenscyclus (van kind tot oudere) een aantal typische gebruikers gekozen, uit verschillende toekomstige generaties: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het toekomstbeeld voor over ongeveer een decennium is hun specifieke situatie ingekleurd, met de onderwerpen die voor hen belangrijk (kunnen) zijn, om 
inzicht te krijgen in hun interesses en drijfveren als basis voor dienstinnovaties. 

Levensfase/
-cyclus 

< baby/ 
peuter 

Scholier en 
tiener  

Student/ 
jongere 

Jong vol-
wassene 

Dertig-
/veertigers 

Vijftigers / 
“midlife” 

Jonge 
senior 

Oudere 
senior 

Bejaarde Hoog-
bejaarde 

Leeftijd nu 
(2013) 

nog niet 
geboren 

1 - 6/7 jr. 
ca. 7/8 – 15 

jr 
ca. 15 – 21 

jr. 
ca. 20 – 30 

jr. 
ca. 30 – 40 

jr. 
ca. 40 – 55 

jr. 
55 – 70 jr. 

70 – 85/90 
jr. 

85/90+ 

Leeftijd in  
2025 

1 - 12 jr. 
13 – 18/19 

jr. 
20 – 27 jr. 27 - 33jr. 

ca. 33 - 42 
jr. 

ca. 42 - 52 
jr. 

ca. 52 – 70 
jr. 

ca. 70 – 82 
jr. 

ca. 82 – 
100jr. 

> ca. 100 jr. 

Geboorte-
jaar 

2013 – 
2025 

2006 – 
2012 

2005 – 
1998 

1992 – 
1997 

1983 – 
1991 

1973- 1982 
1955 – 
1972 

1944 – 
1954 

1928 – 
1943. 

< ca. 1925 

Generatie 
 
Geboorte-
jaar 

Gen Y/ grenze-
loze generatie 
ca. 1985 -  1994  

Vooroor-
logse  
generatie 
1910-1930 

Stille 
generatie  
1931-1940 
 

Babyboom- 
of  protest-
generatie  
1940-1955 

Verloren 
gen. of Gen 
Nix/X 
 1955-1970 

Pragmatische 
generatie  
 ca. 1970 – 1985 
 

Generatie Z  
 
Ca. 1990 – 2000 

Generatie 
Alpha/Google?  
Ca. 2000 – 2010 
 

Danny  
Dyslectisch, jonge 

entrepeneur  
 

16 jaar 

Iris 
Blinde jonge 
professional  

 
25 jaar 

 

Dûnya, Bengi & 
Azize Moeder met 

2 kinderen, 
Dyslectisch 

42 resp. 6 + 3½ 
jaar 

Simon 
(Beginnend) 

slechtziende man  
 

bijna 60 jaar 

Sari & Sjoerd 
Slecht(er)ziend 
senior echtpaar 

 
78 en 75 jaar 

Elisabeth 
Slechtziend, bijna 

blind 
 

92 jaar 

Ray  
Werkende man,  

Revaliderend 
 

33 jaar 

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Typering toekomstige lezers in 2025: 8 persona’s 

Cilia  
Zeer slechtziende 

peuter  
 

3 jaar 

2 1 3 4 5 6 7 8 
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DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Keuzes 8 toekomstbeelden (persona’s) 

Persona’s zijn geen doelgroepen of klantsegmenten 
De acht typische gebruikers moeten niet worden gezien als doelgroepen of 
segmenten, hoewel ze daar indirect wel een relatie mee hebben. Bij de keuze voor 
deze persona’s hebben we eerder uitgevoerd doelgroepenonderzoek (o.a. 
Oomens, 2011 en Kriellaars, 2011) als input gebruikt.  
Persona’s zijn typische gebruikers  om in te kleuren hoe de wereld er in uit kan 
gaan zien en welke behoeften voor nieuwe diensten hieruit kunnen worden 
afgeleid. Deze toekomstbeelden zijn te gebruiken als inspiratiebron voor de 
ontwikkeling van toekomstige diensten.  
 
Generatiedenken - de tijdgeest van invloed op interesses en drijfveren 
De maatschappelijke en economische situatie, de mindset, de tijdgeest in een 
bepaalde periode vormen een belangrijke achtergrond, vanuit sociologisch 
perspectief. Ook belangrijke gebeurtenissen of events kunnen een belangrijke rol 
spelen, denk aan bekende voorbeelden als de val van de Berlijnse Muur of 9/11. 
Ondanks individuele verschillen, hebben generatie-genoten vaak vergelijkbare 
interesses en drijfveren, zoals collectieve ambities, verlangens en angsten (zgn. 
soft spots) die nieuwe producten en diensten of marketingstrategieën die hierop 
inspelen een grotere kans van slagen geven. Zo is onderzocht dat bijvoorbeeld de 
‘generatie Y ‘zich verbonden willen voelen en interactiviteit erg belangrijk vinden. 
Zij konden op jonge leeftijd al intensief met elkaar communiceren of gamen via 
hun eigen mobiele telefoon. 
 
De rol van technologie 
Zonder te beweren dat technologische ontwikkelingen ‘een panacee is voor alle 
kwalen’ of alleen positieve kanten heeft, kan het juist voor mensen met een 
leesbeperking veel nieuwe mogelijkheden bieden, zoals: gerichte 
informatievoorziening, op maat, slimme omgevingen die mensen ondersteunen in 
hun dagelijks functioneren et cetera. Daarom speelt technologie als enabler een 
belangrijke rol in de toekomstbeelden. 
 
 
 
 
 
 

Motivatie keuze acht typische gebruikers 
De keuze voor deze acht typische gebruikers voor aangepaste leesvormen is 
gebaseerd op: 
1. Spreiding over klantlevenscyclus & generaties – zie overzicht vorige pagina  
2. Huidige kenmerken van het belangrijkste gebruiksmotief voor aangepaste 

leesvormen, waarvan de groep blinden of slechtzienden de grootste is, naast 
dyslectici of mensen met een handicap 

3. Inzichten, o.a. op basis van demografische ontwikkelingen en overig trends 
(zie ook bijlage 6) 
Voorbeeld: over ca. 10 jaar zal de groep oudere vrouwen nog steeds de 
grootste groep slechtzienden vormen en zal het aantal blinde jongeren relatief 
gering zijn (zie cijfers bijalge 8). 

4. Problematieken  die een rol spelen, zoals diagnose/preventie  (Simon) of  de 
wens om voor te lezen (Dûnya). 

 
Verder is bij de invulling van elk toekomstbeeld gestreefd naar diversiteit als het 
gaat om afwisselend man of vrouw, woon- of leefsituatie en interesse in lezen. Er 
is niet specifiek rekening gehouden met factoren als financiële situatie of 
opleidingsniveau. We realiseren ons dat dit niet volledig is, gestreefd is naar een 
redelijke dwarsdoorsnede van de populatie. 
 
De veronderstelling bij het werken met persona’s is, dat wensen en behoeften die 
worden afgeleid uit een specifieke situatie vervolgens ook relevant zijn voor een 
grote groep (potentiële, toekomstige) gebruikers van de dienstverlening.  
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Danny  
Dyslectische 

doener, jonge 
entrepeneur 

 

Iris 
Blinde jonge 
professional  

 

Dûnya, Bengi 
& Azize Moeder 

met 2 jonge 
kinderen, 

dyslectisch 

Simon 
(Beginnend) 
slechtziende 

man van 
middelbare 

leeftijd 

Sari & Sjoerd 
Slecht(er)ziend 

senior echt-
paar (70+). 

Elisabeth 
Slechtziende/ 
bijna blinde 

bejaarde vrouw 
(85+) 

Ray  
Werkende man,  
Revaliderend -

(hoge) 
dwarslaesie 

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Inhoud van de 8 toekomstbeelden 2025  

Cilia  
Zeer slechtziend 

jong meisje 

2 1 3 4 5 6 7 8 

Toelichting inhoud 1e pagina per toekomstbeeld 
 
De beschrijvingen per toekomstbeeld zijn op de eerste pagina 
opgebouwd uit drie delen: 

1. VERLEDEN – tijdgeest en technologische ontwikkelingen waarmee 
deze generatie opgroeide 

2.  HEDEN – 2013: de relevante trends (zie trendanalyse) 

3. TOEKOMST – in 2025: blik op de toekomst, qua woonsituatie en 
werk. 

 
 
 
 
 

Toelichting inhoud 2e pagina per toekomstbeeld 
 
Uitwerking van een toekomstbeeld voor 2025 waarin bepaalde trends een 
rol spelen of specifiekere onderwerpen worden belicht als het gaat om hoe 
mensen met een lesbeperking diensten gebruiken. 
 
Interesses en drijfveren die voor deze persoon met name van belang zijn 
worden genoemd (en vormen later de inspiratie voor een toekomstige 
voorbeelddienst). 
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DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

 Cilia – super slechtziende peuter   
Meisje, 3 jaar, zeer slechtziend vanaf geboorte 

   
TOEKOMST – zij wordt geboren in 
2022 

Tijdgeest jeugd   
We weten nog niet hoe deze generatie 
kinderen getypeerd  zal worden op basis van de 
tijdgeest waarin ze dan leven. 

Technologie  
Gezien het tempo van de huidige 
ontwikkelingen zal technologie over circa een 
decennium veel meer kunnen. Zoals steeds 
kleinere, draagbare (of zelfs onzichtbare) en 
slimmere functies om ons heen en mogelijk ook 
aan of in ons lichaam – die van alles te meten 
en registreren, beeld vastleggen, ons brein 
stimuleren et cetera. Vanaf steeds jongere 
leeftijd maken kinderen hier gebruik van, 
hoewel we misschien terughoudender worden 
door ongewenste neveneffecten waarover 
meer bekend wordt, zoals bijv. de effecten van 
straling.  

TOEKOMST – in 2025 

Wonen en tijdsbesteding Cilia is een jong meisje waarvan al als baby bekend is 
dat haar gezichtsvermogen zeer beperkt is. Ze volgt een aangepast programma om 
haar gehoor te ontwikkelen wat voor een groot deel gebaseerd is op de inzichten in 
echolokatie, namelijk oriëntatie in een fysieke omgeving op basis van geluid. 
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Toen Cilia nog een baby was werd al vastgesteld dat ze zeer slechtziend is. Op 

iets latere leeftijd, toen ze leerde kruipen merkten haar ouders dat ze erg alert 

reageert op geluid en klanken. Spelenderwijs zijn ze begonnen om Cilia te 

helpen leren om hier gebruik van te maken als ze zich in een ruimte begeeft. 

Inmiddels kan ze zich hier al aardig zelf mee redden, wat erg prettig is nu haar 

wereld geleidelijk aan steeds groter wordt. 

Voor jonge kinderen als Cilia wordt tegenwoordig zo vroeg mogelijk een 

uitvoerige diagnose gesteld op basis van uitgebreide metingen en observaties. 

Vervolgens wordt rekening houdend met de laatste inzichten over effectiviteit 

een persoonlijk ontwikkelprogramma samengesteld. Dit programma wordt 

continue aangepast door in kaart te brengen wat wel en niet werkt en waar 

iemand zich prettig bij voelt. Cilia leert via korte opdrachten die ze op een dag 

tussendoor krijgt spelenderwijs haar gehoor verder te ontwikkelen en 

gebruiken. Het maakt niet uit of ze de opdrachten thuis, op de speelplaats of bij 

de pre-school doet.  

Omdat Cilia nog niet alles helemaal zelf kan, moet ze tussendoor wel eens 

worden geholpen. Het maakt niet uit wie dat doet, degene die het op dat 

moment kan en wil doen ontvangt dan net als Cilia een korte instructie  wat 

precies de bedoeling is. Veel oefeningen kan ze samen met andere kinderen 

doen, wat het voor haar leuker maakt.  

Sinds kort heeft Cilia een hippe soort bril die bestaat uit speciale glazen met een 

kleine speaker met een microfoontje vlakbij haar oor. Dit apparaat kan tekst of 

beeld uit haar omgeving - zoals mensen of dingen om haar heen - herkennen en 

dit aan haar vertellen. Bijvoorbeeld in het verkeer is dit erg belangrijk. Het is veel 

moeilijker om elektrische voertuigen aan te horen komen dan de auto’s vroeger. 

Of Cilia kan vragen stellen over iets wat ze zelf niet voldoende kan zien.  Ze is er 

al heel handig mee. 

 

 
 
 
 

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Cilia’s leven in 2025    1 
“Stimuleer mij om zoveel mogelijk van mijn (andere) 

zintuigen te ontwikkelen”    

Interesses en drijfveren  
 

Zintuigen ontwikkelen 
 

Spelenderwijs 
 

Samen met anderen  
 

Gewoon meedoen 
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DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Danny - dyslectische doener  
Jongen, jonge entrepeneur, dyslectisch - 16 jaar 

2 

VERLEDEN – hij is geboren in 2009 

Tijdgeest jeugd   
 Generatie ‘A(lpha)’ of ‘G(oogle)’ of 
‘C(omputer)’ is geboren in een periode van 
toenemende onzekerheid en complexiteit, 
economische crisis  (eurocrisis) en 
achteruitgang in voorzieningen.  

Technologie  
 Danny’s generatie is nóg meer ontwikkeld qua 
technologische kennis dan eerdere generaties. 
Al vanaf dat zij zich kunnen herinneren spelen 
ze al met touch screens en intuïtief bestuurde 
apparaten als hun ouders’ smartphones en 
tablets of de smartboards op school. Ze  krijgen 
liever de tools dan de oplossingen aangereikt. 

HEDEN – 2013 

Relevante trends  

  Open wereld 
  Duurzaamheid en sociale 
waarden 
  Visuele content 
  Peer-to-peer (p2p) 
  Leven in het hier-en-nu 
  De spelende mens/Applied 
gaming 
  Toegang belangrijker dan 
bezit 
 

TOEKOMST – in 2025 

Wonen Danny woont in een middelgrote gemeente in het noorden van Nederland, 
samen met zijn oudere broer en jongere zus. Zijn ouders zijn gescheiden en wonen 
om en om bij hen om voor hen te zorgen. 

Opleiding/Werk Danny heeft op zijn dertiende nog net de afschaffing van de 
leerplicht in 2022 meegemaakt. Middelbare scholen waren op dat moment vaak al 
niet meer dan een soort ontmoetingsplaats voor leeftijdgenoten en er was een 
schreeuwend tekort aan leraren ontstaan. Op zijn 12e had hij al een eigen bedrijfje en 
daarna volgden diverse andere, soms meer en soms minder succesvol .  
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Danny werkt regelmatig als data cruncher  – iemand die in no time data kan 

analyseren en hier met geavanceerde tools patronen uit kan halen. Hij maakt 

vaak infopics die hij uitwisselt met anderen, of hij ontwikkelt ze op verzoek, vaak 

in ruil voor iets wat voor hem waarde heeft of voor credits om later te 

gebruiken. Danny wordt regelmatig ingehuurd om denkprocessen en 

besluitvorming binnen bedrijven te versnellen. 

Jongeren als Danny kunnen beter en sneller gezamenlijk nieuwe oplossingen 

bedenken dan de generaties voor hen. Kinderen leren op hun eigen manier, 

afhankelijk van hun aanleg en interesse. De school als leerinstituut werd 

vervangen door een combinatie van sociale activiteiten in labs of clubs (zgn. 

informele leer-arenas), buddies of tutors en virtuele ‘colleges’ of demos. Op 

sommige plaatsen is  dit nog experimenteel, maar verwacht wordt dat dit in de 

21e eeuw de manier blijft waarop kinderen hun kennis en vaardigheden 

ontwikkelen.  

Zodra jongeren zelfstandiger worden zijn werken en leren onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Ze zijn op steeds jongere leeftijd entrepreneurs zoals Danny. 

Hij is op zijn beurt junior buddy van jonge kinderen in zijn eigen omgeving. In ruil 

hiervoor krijgt hij de beschikking over dure informatie voor zijn persoonlijke 

ontwikkeling.  

Heel vroeger als kind las Danny nog wel eens een boek, vaak in combinatie met 

audio. Dat moest om zijn leesvaardigheid te trainen. Hij is in veel onderwerp 

geïnteresseerd en houdt van verhalen, maar hij heeft altijd een hekel aan lezen 

gehad. Hij leest functioneel, liefst korte teksten, als het niet gemakkelijk anders 

kan. Danny vertaalt zelf data of informatie naar vormen waar hij beter mee om 

kan gaan, zoals audio of visuals. Hij redt zich eigenlijk wel. 

  
 

 

 

 
 
 

2 
“Leer mij het zelf te doen, laat me het ervaren, bewerken, in 

beeld te vertalen en delen met anderen ”    

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Danny’s leven in 2025    

Interesses en drijfveren  
 

do-it-yourself (DIY), eigen 
initiatief  

enterpreneurial (learning) 

à la minute, real-time 

intuïtief 
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DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Iris - blinde jonge professional  
Vrouw, 25 jaar, blind vanaf jonge leeftijd 

   
VERLEDEN – zij is geboren in 2000 

Tijdgeest jeugd   
Generatie  Z of de (inter)net-generatie zijn de 
‘digital natives’, geboren net voor het 
Millenium, de mijlpaal van de eeuw-wisseling. 
Zij groeiden op in het digitale tijdperk, 
communiceerde continu via Twitter, Facebook, 
YouTube etc. en Google als informatiebron. 
Werden redelijk vrij opgevoed tot open 
wereldburgers.  

Technologie  
Een generatie die is geboren ín het digitale 
tijdperk en erg handig met interactieve media 
en waarvoor ‘always on’ en ‘always connected’ 
etc. vanzelfsprekendheden zijn. Zij kunnen zich 
geen leven voorstellen zonder mobiele 
diensten onderweg. 

 

HEDEN – 2013 

Relevante trends  

  Genetwerkte 
kennismaatschappij  

  Mesh business 

  Voorspellende personalisatie 

  Hyperlocatie  
 

TOEKOMST – in 2025 

Wonen Iris beschouwt zichzelf als ‘tijdelijk single’ en leeft samen in woonverbanden 
die flexibel van samenstelling wisselen. Op dit moment woont ze met tien mensen in 
een hofje in het centrum van Amsterdam. Ze is een hypermobiel type, reist erg veel 
en ruilt regelmatig haar woning, als ze dit kan combineren met haar werk.  

Werk  Het is haar passie om scenario's voor beeldproducties voor blinde mensen te 

schrijven. Iris heeft hoge reputatiescores en wordt vrijwel continue ingehuurd voor 
allerlei projecten.  
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Iris is blind aan haar linkeroog door een erfelijke ziekte, oogziektes en mislukte 

operaties en met haar andere oog ziet ze slechts 10 procent. Ondanks haar 

beperking leest ze graag en veel, zowel over haar expertise als voor 

ontspanning. Onderweg luistert ze veel via audio. Als kind heeft Iris gelukkig 

braille geleerd, dat gebruikt ze ook nog regelmatig. Ze doet veel met haar 

braillephone, waar ze ook snel aantekeningen op kan maken. En ze maakt 

gebruik van tactiele vormen via 3D print.  

Iris heeft haar studie net afgerond. Ze heeft zich gespecialiseerd als 

mediatechnoloog met als specialisatie audio descriptor. Ze volgde een op maat 

samengesteld programma, met modules uit de taalkunde, theater- en 

filmwetenschap en mediatechnologie (combinatie van media en informatica). 

 

Vanaf 2020 is het voor producenten, net als in de VS al veel langer het geval 

was, binnen de EU verplicht gesteld om alle beeldcommunicatie met AD (met 

audiodescriptie) af te leveren. Dit geldt voor films en video, 

televisieprogramma’s, reclameboodschappen, maar ook voor tentoonstellingen, 

musea, dansvoorstellingen, live evenementen, enz. Hierdoor is de media 

toegankelijker geworden voor inwoners van de lidstaten met een visuele 

beperking. Deze wet gaf een behoorlijke economische impuls aan de media- en 

cultuursector en aan een nieuwe multimodale vertaalvorm. Voor het 

Nederlandse taalgebied wordt op dit gebied nauw samengewerkt met de 

Belgen, maar ook internationaal.  

Een paar maanden geleden heeft Iris een arts ontmoet die denkt haar te kunnen 

behandelen op basis van de nieuwste medische inzichten. Hoewel ze sceptisch is 

heeft hij haar aan het denken gezet. Ze moet eerst maar eens een plan 

bedenken hoe ze het geld hiervoor bij elkaar krijgt. 

 

 
 
 
 

 

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Iris’ leven in 2025    3 
“Geef me op de lokatie waar ik me bevind de informatie die 

op dát moment relevant is voor mij ”    

Interesses en drijfveren  
  inspiratie, 

ervaring/beleving, 
interactief 

  vrijheid en eigen grenzen; 
nieuwe ‘preutsheid’ 

  socialiseren en werken in 
groepen 
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DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Ray - revaliderende regelneef  
Man, 33 jaar, Revaliderend met (hoge) dwarslaesie 

 

4 

VERLEDEN – hij is geboren in 1992 

Tijdgeest jeugd   
De grenzeloze generatie, Generatie Y (Gen  Y) 
of de generatie Einstein, ook wel getypeert als 
‘achterbank-generatie’, ‘knip-en-plakgeneratie’ 
of mediageneratie. Opgegroeid in periode van 
welvaart met veel keuzes en mogelijkheden.  

Technologie  
Gen Y is opgegroeid met grote technologische 
vooruitgang en was als kind al vroeg actief met 
sms en profielensites  als hyves en MSN. Iets 
later worden ze actieve social media gebruikers 
en communiceren vanaf vrij jonge leeftijd 
gemakkelijk digitaal. 

HEDEN – 2013 

Relevante trends  

  De eeuw van de intelligentie,  
  Ambient / artificial 
intelligence, 
  Voorspellende personalisatie 
  Lifehacking & 
technologieverslaving 

TOEKOMST – in 2025 

Wonen Ray woont samen met zijn gezin (vrouw en drie jonge kinderen) in een 
moderne woning in Amersfoort. 

Opleiding/Werk Ray volgt een intensief revalidatie-programma via een kliniek in 
Bilthoven. Zijn vrouw is fulltime gaan werken en naast zijn revalidatie is Ray degene 
die het huishouden regelt. Ray moest er na het ongeluk erg aan wennen om veel 
thuis te zijn, daarvoor was hij altijd weg. Maar in zijn directe omgeving is dit vrij 
normaal. Wonen, werken, leren en sociale activiteiten zijn nauwelijks meer 
gescheiden, alles vloeit soepel in elkaar over. Een aantal keren is hij alweer ingehuurd 
voor een betaalde klus, maar dan wel op afstand. 
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Ruim een half jaar geleden raakte Ray op weg naar zijn werk betrokken bij een 

ernstig ongeval met zijn motor. Hij werd flink geraakt, met als gevolg een hoge 

dwarslaesie. Dit ongeluk veranderde zijn leven zeer ingrijpend. Inmiddels werkt 

hij hard aan zijn fysiek en mentaal herstel. Gelukkig gelooft hij weer in de 

toekomst en begint hij in te zien dat zijn leven ook na het ongeluk de moeite 

waard  is. 

Ongeveer 10 jaar eerder werd hun huis volledig gemoderniseerd tot een ‘smart 

home’, inclusief een aansluiting op glasvezel. In huis zie je geen computers 

meer, wel veel gladde oppervlaktes die worden geactiveerd via gesproken 

commando’s of de juiste gebaren. Voor iedereen handig, maar  vooral voor 

iemand als Ray die nauwelijks een apparaat kan vasthouden. In zijn nieuwe 

leven zijn de onzichtbare computers om hem heen als het ware zijn ‘beste 

vriend’ geworden. Ze regelen veel voor hem en voorzien hem van informatie. 

Bovendien worden de systemen vanzelf ‘slimmer’ en passen zich zelfs aan zijn 

gemoedstoestand  aan. 

Ray’s wereld is klein en tegelijkertijd heel groot. Alles wat fysiek moet is lokaal 

beschikbaar, wat ver weg is kan naar je toe worden gehaald. Veel ontmoetingen 

vinden plaats via projectie, het maakt niet uit waar de ander op dat moment is. 

Zo komen zijn vrienden en contacten nog wel eens ‘buurten’ tussen hun drukke 

werkzaamheden door. 

 

Ray had het altijd te druk om veel te lezen, maar nu heeft hij er juist veel 

behoefte aan om op de hoogte te blijven. En hij denkt na over een ander beroep 

waarvoor hij zich aan het heroriënteren is op de mogelijkheden in zijn nieuwe 

leefsituatie. 

 
 
 
 
 
 
 

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Ray’s leven in 2025  
4 “Maak mijn leven gemakkelijker en plezieriger door mij via 

mijn slimme thuisomgeving pro-actief te informeren”    

Interesses en drijfveren  
 

verbondenheid 

interactiviteit 

authenticiteit, individualiteit 
en persoonlijk 

expressie, emoties 

selfexposure 
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DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Dûnya - dyslectisch gezin 

Vrouw, 42 jaar & kinderen Bengi (6) en Azize (3½)  

   
VERLEDEN – zij is geboren in 1983 

Tijdgeest jeugd   
De pragmatische generatie – ook wel 
patatgeneratie - kreeg gelijke kansen, ruime 
mogelijkheden, vrijheid en keuzes, en veel 
stimulans van de ouders. Belangrijk zijn: 'je 
eigen ding doen' en 'vooral jezelf zijn'. 
Belangrijke events:  impact Val Berlijnse Muur 
(1989) en einde Koude Oorlog.  

Technologie  
Ze willen graag meekomen met de jongeren, 
maar de echte vernieuwingen aan toch wel erg 
snel. Ze kunnen het prima volgen, maar lopen 
niet meer voorop.  

HEDEN – 2013 

Relevante trends  

  Nieuw NL,  

  Het super-stress tijdperk,  

  De spelende mens,   

  De virtuele experience 

economie (augmented reality).    
 

TOEKOMST – in 2025 

Wonen Dûnya is van Turkse afkomst. Ze is in Nederland geboren en werd door haar 
ouders vrij modern opgevoed. Ze woont met haar twee dochtertjes Bengi en Azize 
naast haar ouders op een woonboerderij in Brabant. De vader van haar kinderen is 
van Antilliaanse afkomst en woont in Rotterdam. Hij heeft geen hele actieve rol in de 
opvoeding, ze zien hem af en toe. 

Werk Dûnya laat in Turkije ingewikkelde smart apps voor kinderen ontwikkelen en 
aanpassen voor de thuismarkt in Europa. Naast het drukke gezinsleven werkt ze 
gemiddeld drie dagen op provisiebasis, een dag als vrijwilliger op de school van haar 
kinderen en zorgt ze voor haar ouders. 

5 
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Vroeger op school had Dûnya al veel moeite met lezen. Haar ouders dachten dat 

het kwam door haar tweetaligheid. Ze had een hekel aan lezen en was niet 

gemotiveerd om te lezen, dus las vrij weinig. Pas rond haar 16e bleek dat Dûnya 

dyslectisch was en dat verklaarde veel. Ze heeft zich door haar opleidingen heen 

geworsteld en maakte altijd veel gebruik van geluidsopnames op haar MP3 

speler.  

Bij haar beide kinderen kon via genetisch onderzoek worden vastgesteld dat ze 

grote kans hebben op dyslexie. Zowel Bengi als Azize volgen een specifiek 

programma dat wordt opgesteld op basis van patronen in hun hersengolven. 

Het bestaat uit een combinatie van onder andere hersentraining, spellen met 

taalprogramma’s, neurofeedback, maar ook gezichtsreflexologie. Hierdoor 

kunnen de hersenen nieuwe patronen aanleggen. Het lezen gaat bij Bengi al 

steeds beter. 

Tegenwoordig leest Dûnya weer wat vaker omdat ze het goede voorbeeld wil 

geven aan haar kinderen. Een heel boek in korte tijd uitlezen dat lukt haar niet, 

maar nu ze zich heeft verdiept in wat er tegenwoordig allemaal verkrijgbaar 

begint ze het toch wel weer leuk te vinden. Ze houdt van verhalen en is dol op 

levendige films en games. Ook geniet ze van het samen (voor)lezen met haar 

kinderen en realiseert ze zich hoe belangrijk dit is voor hun ontwikkeling. Helaas 

hebben haar ouders dit nooit met haar kunnen doen. Ze realiseert zich nu dat ze 

misschien ̀ vroeger meer had moeten doorzetten. Ook wil ze dat haar kinderen 

genoeg meekrijgen van haar cultuur en die van hun biologische vader, dus leest 

ze vaak Turkse of Antilliaanse volksverhalen met hen. Zo zijn de kinderen dol op 

Turkse kettingsprookjes of op de Anansi verhalen, afkomstig uit de - 

oorspronkelijk Afrikaanse - orale traditie. Het leuke is dat zich rond die verhalen 

een web  spint van allemaal interessante achtergrond-informatie. 

 
 
 

 
 

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Dûnya´s leven in 2025  5 
“Verleen ons toegang tot mooie verhalen en cultuur, zodat 

we samen kunnen ervaren hoe leuk dit is”    

Interesses en drijfveren  
 

 zelfontplooiing als 
levensmotto, levensgeluk is 

belangrijk 

 zelfbewust en internationaal 

 pragmatisch 
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DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Simon - sluimerend slechtziend 
Man, bijna 60 jaar, (beginnend) slechtziend 

  

6 

VERLEDEN – hij is geboren in 1965 

Tijdgeest jeugd 

De ‘Verloren Generatie’, Gen Nix of X. Kreeg te 
maken met massale jeugdwerkeloosheid, aids, 
nieuwe samenlevingsvormen en de opkomst 
van een  jeugdcultuur (MTV). De 
levensstandaard steeg en kwaliteit van het 
bestaan werd belangrijker, bijv. liever meer tijd 
in plaats van meer geld.  

Technologie  
Zijn redelijk goed op de hoogte van de 
mogelijkheden, maar vinden de allernieuwste 
toepassingen vaak erg wennen. Het bestaande 
(proven technology) vinden ze vaak goed 
genoeg. 

 
 

HEDEN – 2013 

Relevante trends  

  De eeuw van de intelligentie 
  De leeftijdsloze mens 
(ageless). 

TOEKOMST – in 2025 

Wonen Toen de kinderen kortgeleden het huis uitgingen, is Simon gescheiden. Hij 
woont op het platteland op één van de Zuid-Hollandse eilanden. Hij is gelukkig nog 
wel mobiel. Zijn gezondheid zit hem wel een beetje dwars. Ook merkt hij dat zijn 
gevoel voor eigenwaarde achteruit gaat en hij moet oppassen dat hij niet in een 
isolement terecht komt.  

Opleiding/Werk  Simon werkt als onderhoudsmonteur. Toen hij een aantal jaren 
geleden de hoge werkdruk niet meer aankon, is hij voor zichzelf gaan werken. Zijn 
financiële situatie ziet er zodanig uit dat hij nog een flink aantal jaren zal moeten 
doorwerken.  
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Simon moet er erg aan wennen dat hij steeds minder makkelijk alles kan doen 

wat hij wil. Hij voelde zich altijd fit, alert en ad rem, maar dat wordt minder. 

Kortgeleden las hij een interessant artikel over de fysieke en de psychologische 

leeftijd van een mens. Natuurlijk is er medisch gezien steeds meer mogelijk. 

Maar je kan je spaargeld maar een keer uitgeven en hij wil nog zo veel. Eerst 

maar eens die medische check-up regelen binnenkort, wat hij elke vijf jaar moet 

doen van de verzekering. Hij ziet er ook wel een beetje tegenop. Straks hoor je 

dat je iets beter niet meer kan of mag doen. Van een vriend hoorde hij dat hij 

het advies kreeg om zijn ogen preventief te laten behandelen om erger te 

voorkomen. Dezelfde vriend vertelde hem dat hij een cruise had geboekt waar 

je na een intensief 10-daags programma als herboren van  terugkomt. Je kunt 

daarbij ook de nieuwste functionaliteiten in je lichaam laten plaatsen om 

bijvoorbeeld de capaciteit van je zintuigen uit te breiden. Veel mensen doen dat, 

het is tegenwoordig vrij normaal.  

 

Simon lees niet heel veel, maar wel graag. Al een paar jaar merkt hij met lezen 

dat zijn ogen achteruitgaan, maar ja, dat hoort bij de leeftijd. Hij vindt zelf dat hij 

zich  met de moderne hulpmiddelen, zoals zijn slimme lenzen, voorlopig prima 

redt.  

Pas als hij echt niet meer goed kan zien wil hij wel iets laten doen. Hij zal wel 

moeten, want anders kan hij ook niet meer zo gemakkelijk voor zichzelf zorgen. 

Zijn psychologische leeftijd is vast laag, hij voelt zich nog jong! 

 
 

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Simon’s  leven in 2025 6 
“Signaleer tijdig wat ik kan doen om mijn ogen zo lang 

mogelijk te kunnen gebruiken”    

Interesses en drijfveren  
 

praktisch ingesteld, 
relativerend 

no-nonsense mentaliteit 

onzeker - zelfredzaam 
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DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Sari & Sjoerd - slecht(er)ziend paar 
Vrouw, 78 jaar en man, 75 jaar, hun ogen gaan achteruit 

 

7 

VERLEDEN – zij zijn geboren in 1947 
resp. 1950 

Tijdgeest jeugd   
 De babyboom of ’protest-generatie’ leefde in 
een periode van sterke welvaartsstijging en 
kreeg te maken met ontzuiling, zelfontplooiing, 
een vrijere moraal, geloof in solidariteit, 
emancipatie en duurzaamheid, het terug-naar-
de-natuur en het bewust werken aan een 
betere samenleving. Het opleidingsniveau van 
deze generatie is aanmerkelijk gestegen in 
vergelijking met die daarvoor. 

Technologie  
 Ze kunnen de technologische vooruitgang niet 
altijd meer op de voet volgen, maar nieuwe 
toepassingen die het leven echt makkelijker 
maken worden dankbaar omarmd.  

HEDEN – 2013 

Relevante trends  

 Nieuw NL 

 Open wereld 

 Voorspellende personalisatie 
 

TOEKOMST – in 2025 

Wonen Sjoerd en Sari hebben geen kinderen. Ze wonen sinds een paar jaar vanaf 
het voorjaar in Nederland in een flat. Rond de herfst vertrekken ze jaarlijks naar hun 
huis in Griekenland, waar ze deel uitmaken van een Nederlandse community van 
pensionados.  

Werk Sjoerd heeft nog part-time gewerkt tot hij bijna 70 jaar werd. De school hij de 
laatste jaren aan verbonden was als praktijkbegeleider bleef maar steeds een beroep 
op hem doen. Kortgeleden kreeg Sjoerd na een beroerte afasie. Sari heeft vooral veel 
vrijwilligerswerk gedaan en was mantelzorger. 
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Toen Sjoerd definitief stopte met werken hadden Sjoerd en Sari beide vrij veel 

moeite om te wennen aan hun nieuwe leven. Wat gingen ze samen doen? En 

hoe kon Sjoerd zich op een andere manier nuttig maken? Om hier los van te 

komen besloten ze Nederland in de winter te ontvluchten. Dat bevalt 

uitstekend, want tegenwoordig kan je zo makkelijk met alles en iedereen in 

contact blijven, no problem! Ook de logopedische therapie die Sjoerd heeft voor 

zijn afasie kan hij gelukkig overal volgen. 

Sinds hun ogen steeds verder achteruit gaan kost lezen veel meer moeite maar 

hebben ze ontdekt dat het tegelijkertijd voor hen beide een steeds belangrijkere 

vrijetijdsbesteding is geworden. Een manier om je eigen wereld te vergroten. 

Gelukkig had Sari zich de afgelopen jaren al volop verdiept in de slimme 

apparaatjes die op de markt waren gekomen. Behalve gewoon een boek lezen, 

net als vroeger zijn er nu zoveel andere manieren om verhalen of informatie 

naar je toe te halen en te verrijken. En als ze niet in Nederland zijn willen ze 

graag het nieuws op de voet volgen. Lezen is voor hen ook een manier 

geworden om op afstand de banden met thuis te onderhouden en bijvoorbeeld 

actief betrokken te blijven bij de literatuur- en debatclubs.  

Sjoerd leest het liefst aan de tafel waarop hij alles zo groot kan slepen als hij zelf 

wil. Er is veel dat hij ooit nog wilde lezen en soms zetten zijn vrienden of 

therapeuten iets voor hen klaar. Het gaat allemaal niet meer zo snel, maar hij 

heeft toch alle tijd, hij kan uren doorgaan. Praten kost hem erg veel moeite en 

omdat hij dovig wordt vindt hij het prettig dat hij zich niet hoeft in te spannen 

om te luisteren. Maar Sari heeft niet zoveel geduld om aan tafel te zitten lezen. 

Zij heeft liever de informatie via haar bril of oortje, zodat ze tussendoor ook 

andere dingen in huis kan doen. Samen spelen ze spellen aan de interactieve 

tafel, vooral braintrainingen en gewoon voor de gezelligheid. 

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Sjoerd & Sari´s leven in 2025 7 
“Geef mij interessante content die zin geeft en de band met 

mijn land en mijn vrienden in stand houdt”    

Interesses en drijfveren  
 

  samen doen 

  duurzame processen 

   toegevoegde waarde 
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8 
DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Elisabeth - bijna blind  
Vrouw, 92 jaar,  ze ziet heel weinig meer 

 
VERLEDEN – zij is geboren in 1933 

Tijdgeest jeugd   
De stille generatie (trouw aan het gezag) of 
‘geraniumzitters’.  Ze groeiden op in en na de 
oorlog en werkten zich tijdens de 
wederopbouw hogerop op de maatschappelijke 
ladder. Hebben grote veranderingen 
meegemaakt. 

Technologie  
Van deze generatie van voor de Tweede 
Wereldoorlog zijn er maar weinig die nog up-
to-date zijn met de laatste technologische 
veranderingen. Op een gegeven moment ging 
het zo snel dat ze min of meer zijn afgehaakt 
om nieuwe mogelijkheden te gebruiken, tenzij 
die echt simpel in gebruik zijn. 

HEDEN – 2013 

Relevante trends  

 De eeuw van de intelligentie  
 Mesh business 
 Toegang belangrijker dan 
bezit. 

TOEKOMST – in 2025 

Wonen Elisabeth (Lilly voor haar vrienden) woont naast een modern zorghotel in 
het Limburgse heuvellandschap aan de rand van de stad. Ze redt zich nog net, maar 
kan steeds minder zelf. Ze maakt gebruik van veel voorzieningen uit het hotel.  

Opleiding/Werk Het pensioen en spaargeld dat ze samen met haar man had 
opgebouwd was bovengemiddeld. Maar nu ze ruim 8 jaar weduwe is en steeds 
afhankelijker is van anderen, is het financieel hard gegaan door voorzieningen die ze 
nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven. 
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Elisabeth  vindt het fijn om aan vroeger te denken. Geestelijk is ze redelijk 

gezond, hoewel haar dokter pas een lichte vorm van dementie heeft vastgesteld. 

Inderdaad is ze af en toe vergeetachtig, maar zelf vindt ze het wel meevallen. Het 

advies van de dokter is om zoveel mogelijk actief te blijven en mentaal te trainen, 

dat kan het proces vertragen.   

(Voor)lezen is voor Elisabeth een belangrijke bezigheid geworden. Ze vindt het 

jammer dat ze er vaak de energie niet meer voor kan opbrengen. Omdat ze 

begrijpt dat het belangrijk is voor haar, probeert ze onderwerpen te vinden die 

haar nog boeien. Het is fijn dat ze hier dagelijks enkele keren aan wordt 

herinnerd door Vitae, haar virtuele hulp. Vitae kan verhalen van vroeger voor 

haar opzoeken en die in dezelfde tijd en in chronologische volgorde zetten. Daar 

heeft Elisabeth moeite mee en anders raakt ze snel in de war. Vitae kan ook het 

regionale en lokale nieuws van toen of van nu voor haar uitkiezen en voorlezen, 

Vitae kent haar interesses.  Ze weet dat Elisabeth de laatste tijd erg 

geïnteresseerd is in het boeiende leven van een ver familielid, Cara van Wersch. 

Clara was een veelzijdige vrouw, ze was toneelspeelster, filmactrice, lerares 

Russisch, yoga en tai chi.  

Als Elisabeth zegt, “Vitae, straks weer verder?” dan volgt er een pauze, om enige 

tijd later verder te gaan waar ze waren gebleven. Soms stelt Vitae haar een vraag 

of geeft ze haar een opdracht. Ook helpt Vitae om de ontbrekende delen in haar 

eigen levensboek aan te vullen met nieuw materiaal. Vitae kan haar in simpele 

bewoording vertellen wat op oude foto's of films te zien is die voor haar 

interessant zijn. Zo vond ze laatst nog een stukje film van haarzelf toen ze voor 

het Rode Kruis actief was bij de Watersnoodramp in Zeeland, ze was toen nog 

maar 20 jaar.  

Alles moet in een laag tempo, maar dat ‘weet’ Vitae wel. Wat Elisabeth ook erg 

leuk vindt, is als Vitae liedjes van vroeger laat horen die bij het verhaal of de film 

horen. Ze wordt daar helemaal blij en vrolijk van. 

 
 
 
 
 

8 
“Help mij mentaal actief te blijven met informatie over mijn 

directe omgeving en over vroeger”    

Interesses en drijfveren  
 

gemak en eenvoud 

mentale fitness 

het verleden verlevendigen 

 

DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025 

Elisabeth’s  leven in 2025 

De wereld van aangepaste leesvormen in 2025 
strategische toekomstverkenning en innovatieve diensten voor toekomstige gebruikers                                                               57 



DEEL II: TOEKOMSTBEELDEN 2025  

Conclusie gebruikers’ interesses en drijfveren 

 do-it-yourself 
(DIY), eigen 

initiatief  

 enterpreneurial 
(learning) 

 à la minute, real-
time  

 Intuïtief 

 gemak en 
eenvoud 

 het verleden 
verlevendigen 

 mentale fitness 

 

  verbondenheid 

 interactiviteit 

 authenticiteit, 
individualiteit en 

persoonlijk 

 expressie, 
emoties 

 selfexposure 

 praktisch  
relativerend 

 no-nonsense 
mentaliteit 

 onzeker - 
zelfredzaam 

 zelfontplooiing 
als levensmotto, 
levensgeluk is 
belangrijk 

 zelfbewust en 
internationaal 

 pragmatisch 

 samen doen 

 duurzame 
processen 

  toegevoegde 
waarde 

Danny 

Ray Iris 

Simon 

Dûnya Sari & Sjoerd  

Elisabeth 

 inspiratie, 
ervaring beleving, 

interactief 
 vrijheid en eigen 

grenzen 
 nieuwe 

‘preutsheid’ 
 socialiseren en 

groepen 

Acht verschillende gebruikers en hun toekomstige omgeving werden uitvergoot, met als resultaat de belangrijkste interesses en drijfveren die ze vaak delen 

met hun generatiegenoten. En met hun specifieke gebruikersbehoeften en wensen die nauw samenhangen met een aantal trends in hun omgevingssituatie.  

Deze concrete gebruikersbehoeften en wensen vormen in het volgende deel het uitgangspunt voor het ontwerp van een aantal toekomstige diensten. (In 

bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de behoeften per persona.) 

 zintuigen 
ontwikkelen 

 spelenderwijs 

 samen met 
anderen  

 gewoon 
meedoen 

Cilia 
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DEEL III:  

PRODUCT- EN 

DIENSTINNOVATIES 
Dit derde deel van het rapport gaat over concrete dienst- innovaties 

die mogelijk worden gemaakt door nieuwe technologie en/of 

voorzien in behoeften van toekomstige gebruikers. Eerst worden ter 

illustratie en inspiratie enkele innovatieve diensten in kaart gebracht 

die door (vooral) commerciële partijen worden aangeboden. 

Vervolgens worden voor toekomstige gebruikers voorbeelddiensten 

op hoofdlijnen geschetst. Op basis hiervan ontstaat een beeld van 

wat er in de toekomst mogelijk is.   
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DEEL III: PRODUCT EN DIENSTINNOVATIES 2013 – 2025  

Diensten op de markt in 2013,  

ter illustratie 

Een aantal diensten is niet altijd in eerste instantie specifiek voor mensen 
met een leesbeperking ontwikkeld, maar kan voor hen interessant zijn[2], 
bijvoorbeeld: 

Aanbod van audio-content  

 Streaming van luisterboeken of colleges Vergelijkbaar met de bekende 
dienst Spotify voor muziek, kunnen ook luisterboeken steeds vaker worden 
gestreamd, dat wil zeggen online beluisterd zonder dat er een bestand hoeft te 
worden gedownload. Voorbeelden zijn  Storytel (Uitgeverij Rubinstein) of via 
downloadshop Luisterrijk.  Of colleges die gestreamd worden, zoals 
bijvoorbeeld via de Home Academy Club.  

 iTunesU werd al in 2007 gelanceerd en is een van de grootste en snelst 
groeiende bronnen van gratis content op het gebied van educatie. Hierdoor 
kunnen studenten (en andere geïnteresseerden) colleges en lezingen 
beluisteren of bekijken. Studenten blijken de mogelijkheid van het terugkijken 
van een college vooral te gebruiken als naslagwerk of om een bepaald 
onderwerp dat ze niet helemaal hebben begrepen nog een keer te bekijken.  
(www.den-dopper.com)  

 Stichting bibliotheek.nl (BNL) introduceerde in april 2013 de LuisterBiebApp 
voor de smartphone. Daarmee kunnen luisterboeken en hoorcolleges via 
bibliotheken beluisterd worden. BNL wil op deze manier het luisterboek  voor 
veel meer mensen bereikbaar maken. 

 iPhone-app  Umano (ontwikkelaar SoThree) laat interessante internetartikelen 
voorlezen door echte stemacteurs. De app krijgt hoge waarderingen in de App 
Store. De nadruk ligt vooral op ontdekken. Umano creëert een community van 
gebruikers die de artikelen kunnen beoordelen en op elkaar kunnen reageren. 
Je kunt je eigen afspeellijsten samenstellen. Umano wil ook een platform 
bieden voor uitgevers van content in audio. (http://blog.umanoapp.com/ en 
www.iphoneclub.nl) 

 
 
 
 

Converteren van content naar andere formaten 

 RoboBraille is een in Denemarken ontwikkelde “service waarmee via internet 
tekstdocumenten automatisch kunnen worden geconverteerd naar 
verschillende voor visueel gehandicapten toegankelijke formaten, zoals 
brailleschrift, maar ook mp3-audio, DAISY ‘Digital Talking Book’ (DAISY DTB) en 
andere. Ook kunnen anders ontoegankelijke formaten, zoals pdf-bestanden en 
gescande afbeeldingen, naar beter toegankelijke formaten worden 
geconverteerd”. RoboBraille werkt sinds 2012 ook in de Nederlandse taal. 
Maandelijks worden enkele duizenden conversieopdrachten vanuit de hele 
wereld uitgevoerd. De service is kosteloos voor niet-commerciële toepassingen 
(wikipedia.org/wiki/ RoboBraille) 

 

User generated content 

 De website www.nederland-schrijft.nl is een voorbeeld van een site die 
recreatieve schrijvers wil inspireren en faciliteren om hun werk te delen met 
geïnteresseerde lezers. Schrijvers kunnen hun verhalen, gedichten, columns en 
andere teksten uploaden. Lezers kunnen deze gratis downloaden als e-book en 
beoordelen in de vorm van een rating en/of recensie. Daarnaast worden 
schrijvers en lezers digitaal via de website en sociale media (en ook fysiek in de 
bibliotheken) met elkaar en professionals in contact gebracht. Het is de 
bedoeling dat mensen onder deskundige leiding zelf aan de slag gaan. Dit is een 
platform voor interactiviteit, waarbij fysieke en virtuele activiteiten worden 
gecombineerd. 

 

[2] Dit is een willekeurige selectie, waarbij we niet volledig (kunnen) zijn. 
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DEEL III: PRODUKT- EN DIENSTINNOVATIES 2012 - 2013 

Voorbeeld innovaties  

Ter illustratie een aantal voorbeelden van toepassingen van nieuwe 
technologieën en innovaties die door (commerciële) partijen worden 
ontwikkeld. Hoewel niet volledig, geeft het enig inzicht in de vraag welke 
product- en diensten op de markt (zullen) komen. 

 
Nieuwe devices 

Braille smartphones 
Sumit Dagar, een student uit India ontwikkelde een prototype van een braille 
smartphone waarop brailletekens gevormd worden en teksten in braille kunnen 
worden gelezen. Na zijn TED Talk in 2011 
(www.youtube.com/watch?v=F2ZQU07UJXA&feature=youtu.be ging hij verder met 
een ontwikkelteam dat verwacht de telefoon aan het einde van 2013 te 
introduceren voor een prijs van circa $185. 
(http://mashable.com/2013/04/24/braille-smartphone/) 

Intuïtief designer Peter Lau ontwierp ook een tactiel mobiele telefoon concept via 
aanraking en met functies als speech-to-text, Near Field Communication (NFC), 
geluidsopname e.d. speciaal bedoeld voor visueel gehandicapten. Zijn telefoon kan 
via een camerafunctie ook geprinte tekst in braille omzetten. 
(http://iterators.wordpress.com/) Verwachting is dat er wereldwijd een markt is 
voor dergelijke toepassingen. 

Eyetalk: bril met ingebouwde chip en audio om te kunnen lezen 
De EyeTalk (oorspronkelijk: the FreedomLens ) is ontwikkeld door een 
studententeam  van Florida International University voor de ‘2013 Global Social 
Entrepreneurship Competition’, een wedstrijd op het gebied van  sociaal 
ondernemen. Het product is een lichtgewicht bril die met behulp van een 
herkenningstechnologie blinden en slechtzienden kan helpen om hun omgeving te 
verkennen, zoals het lezen van productinformatie in een supermarkt. 
Investeerders (o.a. bedrijf Revolutionary Concepts, Inc.) wil  het product 
wereldwijd commercieel  op de markt gaan brengen. (www.reuters.com) 

 

 
 

 

3D Pentax prototype: fototoestel  maakt plaatjes met reliëf  
Ontwerper Prevoteau Mathieu bedacht een mooi concept: een fototoestel met 
3D-functionaliteit, die plaatjes doorstuurt naar een kleine 3D-printer. Hiermee 
kunnen slechtzienden aanraken wat er op de foto staat. De beeldzoekerdisplay zou 
werken met een 3D-techniek, zodat je zou kunnen ‘voelen’ wat er precies op je 
foto komt te staan. (www.yankodesign.com, 17-6-2013) 
 
Moto X, smartphone die reageert op spraakherkenning  en beweging 
De Moto X  is de eerste smartphone die Google Inc. op de markt brengt sinds het 
bedrijf 2011 Motorola Mobility, het mobiele telefoontoestellen deel van 
Motorola, overnam.  De Moto X zou reageren op spraakgestuurde commando’s en 
de stem van de gebruiker leren herkennen. Bijna alle functies zouden met de stem 
kunnen worden bestuurd, onder andere het activeren van de Google browser om 
informatie te zoeken. De Moto X zou ook kunnen reageren op een polsbeweging, 
bijvoorbeeld als de gebruiker een foto wil maken. Volgens de uitgelekte geruchten 
gaat het toestel circa $ 200 kosten. Het is niet bekend of en zo ja wanneer het 
toestel op de Nederlandse (of Europese) markt beschikbaar komt.  
Motorola/Google zou zich vooral op groei in draagbare technologie gaan richten. 
(http://nutech.nl/mobiel, 20 en 21 juli 2013) 
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DEEL III: PRODUKT- EN DIENSTINNOVATIES 2012- 2025 

Voorbeeld innovaties (2)  

Nieuwe combinatievormen van multimedia content 
 
Multimedia boek Loud Evolution 
De Kroatische journalist en auteur Goran Racic schrijft een verhaal over een 
(fictieve) hoofdpersoon Thomas Loud. Racic ontwikkelt het verhaal met cross-
media elementen: het Twitter account @ThomasLoud, een trailer en een creatie 
van de Chicago Loop in Minecraft, een  game waarin 3D steden kunnen worden 
gebouwd. Nadat de trailer is bekeken kunnen lezers het e-boek lezen en 
vervolgens gaat het Twitter account dat op 24 juni 2013 begon verder waar het 
boek eindigt en een aantal losse gedachten van Loud deelt als overgang naar het 
tweede boek. Volgens Racic is dit project meer dan alleen marketing. Hij ziet het 
als een multi-dimensionale sociale experience, met als basisidee dat het verhaal 
zich ontwikkelt in het echte leven. (http://mashable.com/2013/07/03/book 

‘Swipeazine’: nieuw type tijdschrift  voor tablets 
‘Bagage Magazine ‘ is een tijdschrift speciaal ontwikkeld voor tabletlezers en 
combineert artikelen en verhalen met verrijkte, multimediale content, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van audio, video en doorklikmogelijkheden naar sociale 
media en internet. In bijna alle stukken zijn bijvoorbeeld knoppen toegevoegd 
waar lezers direct genoemde boeken en apps kunnen bestellen. De vormgeving 
maakt ook inhoudelijk een andere manier van lezen mogelijk. 
www.bagagemagazine.nl  

 
 

Soft-ware en systemen 

App helpt blinden en slechtzienden foto te maken 
Amerikaanse studenten hebben een camera-app voor de iPhone ontwikkeld, die te 
gebruiken moet zijn voor mensen met een visuele handicap. De app wordt 
aangestuurd via gebaren en maakt gebruik van gezichtsherkenning en spraak 
features. Zo  geeft de telefoon bijvoorbeeld via spraak aan hoeveel gezichten er op 
de foto staan . Audio cues ondersteunen om het belangrijkste onderwerp in 
binnen het beeld te brengen en hier op te focussen. Zodra de camerafunctie wordt 
aangezet, wordt er een 30-seconden audio file opgenomen om relevante info over 
de foto vast te leggen  Ook tijd ,datum en plaats (op basis van GPS) worden 
vastgelegd  (www.newscientist.com, 09 May 2013) 

Audiodescriptie: beeld met audio 
De film ’Blind’ was in Nederland de eerste film met audiodescriptie, een techniek 
die de film toegankelijk maakt voor visueel beperkten. Hierbij worden via een 
koptelefoon de visuele elementen van de film beschreven. De film ‘Blind’ was in 
2007 het speelfilmdebuut van actrice, regisseuse en scenarioschrijfster Tamar van 
den Dop. Zij sprak de audiodescriptie bij de film in. Later zijn films als 
‘Zwartboek’, ’Bride Flight’ en ’Oorlogswinter’ in de bioscoop verschenen met 
audiodescriptie en ook de dvd's van deze films zijn uitgerust met audiodescriptie. 
(http://nl.wikipedia.org) 

‘Vertalen’ en duiden van beeld met VCS technologie  
Met de uitbereiding van toepassingen in virtuele werelden wordt het steeds 
belangrijker om deze fictieve ruimten met attributen en tools toegankelijk te 
maken voor mensen met een (visuele) handicap. VCS is een zgn. ‘Attended 
Positioning By Sound’ technologie die kan worden toegepast voor vele applicaties 
om locaties (plattegronden, gebouwen, vliegtuigen etc.) te verkennen. 
Toepassingen variëren van oriëntatie voorafgaand aan een bezoek tot software als 
video games. Visueel gehandicapten of blinde mensen kunnen zich bewegen in 
drie dimensionale virtuele omgevingen, gebruik makend van audio signalen. De 
toepassing kan worden aangepast op elke speler. (viscaecasoni.com) 
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DEEL III: PRODUKT- EN DIENSTINNOVATIES 2012 - 2025 

Innovaties aangepaste leesvormen voor toekomstige klanten 

 

Danny 

Ray 

Iris Simon 

Dûnya Sari & Sjoerd  

Elisabeth 

Een overzicht van een aantal ideeën voor dienstinnovaties:     

Voor een beknopte uitwerking van deze voorbeeld dienstconcepten, zie bijlage 8.  

ZELFLERENDE, 
VERRIJKENDE TOOL   

IS GIDS, VRIEND(IN), 
GEEFT ADVIEZEN EN 

TIPS 

UNIFORME TOEGANG 
VOOR IEDEREEN 

VERRIJKTE CULTURELE 
LEVENSBAGAGE   

RELEVANTE 
CONTENT IN MIJN 

GLAZEN COCON 

Cilia 

OEFENEN  
ON-DE-SPOT 

VERBINDT MET RELEVANTIE 
IN OMGEVING 

INTERACTIEVE MEMOIRES 

LOKALE NIEUWS WAAR JE 
OOK BENT 
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vrijheid en 
onafhankelijkheid 

  

persoonlijke 
ontplooiing 

 

gemak en gebruiks-
vriendelijkheid 

DEEL III: PRODUCT- EN DIENSTINNOVATIES 2012 - 2025  

Conclusie gebruikersbehoeften en - wensen 

De trendstudie vormde de basis voor te creëren toekomstbeelden en de hieruit te destilleren toekomstvisie op de dienstverlening aan mensen met een 

leesbeperking, met als centrale vraag: Welke (nieuwe) behoeften heeft of ontwikkelt deze doelgroep(en) 

Als we kijken naar de interesses en drijfveren van de typische toekomstige gebruikers van aangepaste leesvormen, dan kunnen we hieruit de volgende behoeften 

en wensen afleiden.  We maken hierbij een onderscheid naar 3 lagen, namelijk: 

  
 
  
 
 
 
 
 

 
   

Nostalgie:  
verleden & 

culturele  
herkomst  

empowered  
zelfredzaam 

op maat/ 
gepersona- 

liseerd 

diagnose/ 
preventie 

mentale 
 fitness 

duurzaam &  
sociaal 

sociaal isolement  
verkleinen 

op lokatie  
omgevingsbewust 

(adaptatie aan)  
visuele wereld 

inter- 
actief 

real-time 

gelijk(waardig) 

heid 

toegankelijkheid 

participatie, 
betrokkenheid, 

integratie 

 
acceptatie 

beperkingen 

lees- 

 motivatie/ 

-plezier 

1. Generieke menselijke 

(basis)behoeftes[*a]  

2. Specifieke behoeften 

aangepaste leesvormen [*b] 

3. Klantbehoeften die in de 

toekomst belangrijker worden 
(obv trends)  

1 

2 

3 

Spelen &  
‘serious’ fun 

sociale  
relaties 

[*a] Deze komen sterk overeen met  waarden/principes voor het  
functioneren van openbare bibliotheken (Poldermand, 2010 - op 
basis van oratie F. Huysmans )  
[*b] Sterke overeenkomst met beleidsuitgangspunten OC&W – 
Cultuur en Media / missie Stichting AL 
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DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP - VAN HEDEN NAAR TOEKOMST  

Terugblik van verleden naar heden:  

de wereld rond 2000 
 

Weinig toekomstvoorspellingen komen echt uit. De marktontwikkeling van 
innovaties worden vaak verkeerd inschat, de adoptie verloopt meestal grillig 
en ongestructureerd en de uitkomsten laten zich moeilijk voorspellen. Als we 
terugkijken naar het begin van de 21 eeuw en welke innovaties nog maar 
enkele jaren geleden op de markt kwamen, zien we dat ontwikkelingen snel 
kunnen gaan.  
Om te beseffen wat er verandert in een periode van circa tien jaar, geven we 
een aantal voorbeelden van producten en diensten die er nog niet waren in 
2000 of die rond die tijd werden geïntroduceerd, om te laten zien dat de 
ontwikkelingen in de digitale wereld snel gaan.  

 Het jaar 2000 is vooral bekend van de millenniumwisseling. 
De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven trokken twintig miljard gulden uit 
voor het millennium-proof maken van computers, om maatschappelijke 
problemen te voorkomen. Anders zouden door de ‘millenniumbug’ 
computergestuurde systemen vastlopen op 1 januari.  

 De internetzeepbel, -bubble of -hype (of dot-com bubble) was een hausse die 
duurde van 1997 tot voorjaar 2000. Kenmerkend voor die periode was de snelle 
oprichting (en soms even snelle ondergang) van de zogenaamde dot-com 
(.com) bedrijfjes en een euforische stemming op de financiële markten. Men 
ging economische wetmatige zekerheden als voorbij beschouwen (de 
"Oude Economie"). Toen de zeepbel in 2000 knapte, veroorzaakte deze een 
wereldwijde lichte recessie die onverwacht langdurig was in de meeste 
westerse landen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Internetzeepbel; 22-6-2013).  Op 
de Effectenbeurs van Amsterdam wordt in 2000 het aandeel World 
Online geïntroduceerd. Deze beursgang zal blijken een van de grootste 
aandelendebacles uit de geschiedenis te zijn en is mede oorzaak van 
de beurskrach van dat jaar (http://nl.wikipedia.org/wiki/2000) 

 

 
 

 Kabelverbindingen en breedband-internet vervingen vanaf 2000 de tragere 
inbelverbindingen, waardoor men continu online kon zijn en met veel hogere 
snelheden (en tegen steeds lagere kosten) kon communiceren en data 
uitwisselen. 

 Met verwisselbare frontjes, de T9-functie voor tekstberichten en een 

ingebouwde antenne was de Nokia 3210 in 1998 een hippe mobiele telefoon. 
De opvolger – de Nokia 3310– verving in 2000 de populaire 3210 en ging in 
totaal 126 miljoen keer over de toonbank, één van de populairste telefoons 
aller tijden.  

 De eerste telefoon met een camera was de Sharp J-SH04. Deze telefoon 
verscheen in november 2000 in Japan en had een 0,1 megapixelcamera. De J-
SH04 was tevens het eerste toestel met een kleurendisplay met 256 kleuren. 
Apple’s iPhone 2G was in 2007 de eerste smartphone die op de markt kwam, 
incl. de Apps via de AppStore. 

 In 2000 wordt de USB-stick geïntroduceerd, waarbij de eerste uitvoering een 
geheugen van 8 MB bevat en doet de mp3-speler zijn intrede. Daarmee verviel 
de geluidsdrager (de cd), met een revolutie van de muziekindustrie als gevolg. 

 Amazon.com, een van de eerste grote bedrijven die goederen via het internet 
verkochten werd opgericht in 1995 door Jeff Bezos, maar het bedrijf maakte 
zijn eerste jaarwinst pas in 2003. Bol.com werd  in 1999 opgericht door het 
Duitse mediaconcern Bertelsmann AG. 

 Zoekmachine Google werd gelanceerd in 1997 door Larry Page en Sergey Brin, 
twee promovendi aan de Stanford-universiteit. Al snel verdrong het 
AltaVista en werd het 's werelds populairste zoekmachine.  

 De ontwikkeling van chatprogramma MSN Messenger van Microsoft begon in 
1999 onder de naam MSN Messenger. Er ontstonden nieuwe werkwoorden 
zoals ‘googelen’ en 'msn'en'. Sociale netwerksites zoals Hyves en Facebook 
werden pas enkele jaren later in 2004 gelanceerd. 
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DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST  

Vooruitblik: de wereld in 2025 

 

Zoals eerder gesteld kan de toekomst niet worden voorspeld. Wel is een 
aantal richtingen uit huidige trends af te leiden die naar verwachting in het 
komende decennium belangrijk zullen zijn en een beeld schetsen van de 
toekomstige omgeving van organisaties die media- en informatie diensten 
aanbieden (in het publieke domein).  

 Delen van content via sociale netwerken (peer-to-peer) is algemeen gebruik. 
Daarnaast komen er steeds meer open standaarden en relatief goedkope of 
zelfs gratis tools die gebruikers in staat stellen zelf allerlei oplossingen te 
realiseren. 

 Dienstverlening is geïntegreerd, flexibel en vraaggestuurd. Mensen willen graag 
zelfsturend zijn (pull, on demand diensten) maar ook gepersonaliseerde 
diensten (push) ontvangen om vervolgens op een simpele manier eigen 
combinaties te kunnen maken of zelf bepalen hoe en wanneer ze de informatie 
willen (her)gebruiken. 

 De rol van ‘content curator’ - het op maat en geïntegreerd aanbieden van 
allerlei content - is belangrijk. Mensen hoeven dan niet zelf te kiezen uit de 
enorme hoeveelheid, maar ontvangen betrouwbare content, relevant gemaakt 
en op maat aangeboden (push): qua inhoud, lengte, plaats, sociale relaties, 
omgevingsbewust en situatieafhankelijk. Interactie met de gebruiker of hem 
content toe laten voegen is voor een groot deel spraakgestuurd. 

 Snelle vooruitgang in medische technologie biedt mensen nieuwe 
mogelijkheden voor preventie en behandeling van (vaak erfelijke of 
ouderdomsgerelateerde aandoeningen).  

 

 

 
 

 Er zijn steeds slimmere geïntegreerde functies om ons heen die helpen bij 
lezen, ‘zien’, registreren, terugvinden etc. Technologie maakt veel mogelijk 
maar nieuwe toepassingen zijn niet altijd voor alle groepen klanten 
toegankelijk. Eisen qua gebruikersvriendelijkheid (usability) moeten in een 
vroeg stadium worden meegenomen (‘design for accessibility’).  

 De legitimiteit van organisaties, hun reputatie en het aantonen van de  
relevantie van wat ze doen en waar ze voor staan is strategisch nog belangrijker 
voor hun voortbestaan op langere termijn. Organisaties moeten zich 
openstellen en volledig transparant zijn. Er wordt kritisch gekeken naar onder 
meer de verantwoording van (publieke) middelen.  

 Klanten en medewerkers hebben veel invloed. Ze verwachten van bedrijven dat 
ze  daadwerkelijk invulling geven aan hun sociale waarden en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bedrijven doen dit steeds vaker op 
basis van het principe van wederkerigheid.  

 Om succesvol te innoveren moeten bedrijven zich openstellen en in een  
netwerk met partners samenwerken.   
Innovaties worden gestuurd door klanten/gebruikers en zij spelen een 
belangrijkere rol in het innovatieproces. Betrokkenheid van de klant (customer 
engangement) is belangrijk, ook voor not-for-profit bedrijven. 
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2. Veranderend gebruiksgedrag: digitale content wordt op een andere 
manier gebruikt  
De digitalisering heeft geleid tot allerlei veranderingen in het gebruik van 
content. Er zijn meer apparaten gekomen die afwisselend worden gebruikt. 
We kunnen het gemakkelijker bewerken, delen, bewaren op onze eigen 
manier en op eigen moment tot ons nemen. Software maakt het mogelijk 
dat gebruikers digitale content zelf omzetten in een ander formaat (bijv. van 
print naar audio). Het is gemakkelijker terug te vinden en te analyseren. 
Interactiviteit is belangrijk, zowel met elkaar in communities via sociale 
media, maar ook met aanbieders en adverteerders.  
Vooral voor als we kijken naar nieuwe generaties gebruikers, dan zal dit 
steeds meer gevolgen hebben voor de behoefte aan en de aard van de 
huidige dienstverlening op het gebied van aangepaste leesvormen. 
Deze nieuwe mogelijkheden zullen ook ons leesgedrag beïnvloeden. Nieuwe 
mogelijkheden en veranderen gebruikerswensen en –behoeften vragen om 
een flexibele (informatie)dienstverlening. 

3. Versnelling als gevolg van digitalisering, nieuwe eisen aan snelheid, 
beschikbaarheid en toegankelijkheid 
In een 24/7 economie raakt men er steeds meer aan gewend dat alles altijd 
verkrijgbaar is. Technologisering heeft geleid tot een versnelling en meer 
mogelijkheden voor aanbieders om hun dienstverlening te verbeteren en 
versnellen. Dit heeft geresulteerd in hogere verwachtingen bij klanten ten 
aanzien van kwaliteit en snelheid, bijvoorbeeld als het gaat om 
nieuwsvoorziening of de laatste boek, film etc. Deze toegenomen 
verwachtingen vragen om innovaties om meerdere soorten content sneller 
toegankelijk(er) te maken. 

DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST  

Impact op aangepaste leesvormen 

 

Zoals hiervoor geconcludeerd zal de wereld er in 2025 anders uitzien qua 
mogelijkheden en gebruiksgedrag. Op basis van de belangrijkste pijlers in dit 
rapport - toekomstige trends, klantbehoeften en dienstinnovaties - trekken 
wij de volgende conclusies over de factoren die in het komend decennium 
met name veranderingen zullen teweeg brengen in de omgeving en vragen 
om strategische (her)oriëntatie: 

1. Grensvervaging, de scope van aangepaste leesvormen is breder dan 
(fysieke) boeken/tijdschriften voor in de vrije tijd  
Als we kijken naar de huidige producten en diensten die vallen onder 
aangepaste leesvormen, dan zien we een grensvervaging op meerdere 
gebieden (zie visualisatie in bijlage 7).  
Hierop zijn in het komende decennium de volgende verschuivingen van 
invloed: 

a. Informatiedrager, manier van toegang: van fysiek naar digitaal 
b. Type content: van tekst en/of audio naar beeld (symbooltaal, video) 

of combinaties met beeld. 
c. Qua domein: van publiek naar privaat (of in onderlinge 

samenwerking) 
d. Qua toepassing en gebruik: privé en vrije tijd zijn nauwelijks meer te 

scheiden van school/werk 
 Ook is in geografisch opzicht sprake van grensvervaging, in Europa, maar ook 

wereldwijd. Content verspreidt zich over grenzen heen. 
 

 Deze grenzen zullen op de langere termijn verder vervagen als content niet 
altijd meer als één geheel en in nieuwe combinaties wordt geconsumeerd. 
Daarmee beweren we niet dat verhalen en boeken zullen verdwijnen, maar 
hier komen nieuwe verschijnings- en gebruiksvormen naast (zie volgende 
punt).   
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DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST  

Impact op aangepaste leesvormen /2 

4. Verbeterde toegankelijkheid? visuele content creëert mogelijk nieuwe 
ongelijkheden 
Recente cijfers laten zien dat er qua toegankelijkheid van content nog veel 
moet gebeuren op het gebied van de (gelijktijdige) toegankelijkheid van 
content voor mensen met een leesbeperking. Volgens de World Blind Union 
wordt slechts 5% van alle gepubliceerde boeken omgezet in een voor blinden 
en slechtzienden toegankelijke versie, zoals braille, groteletterdruk of audio 
(www.europarl.europa.eu). Naarmate meer informatie gedigitaliseerd wordt 
en gebruikers over betere tools beschikken om de informatie om te zetten in 
een voor hen bruikbare vorm, zal deze ongelijkheid verminderen.  
 
Nu content steeds visueler wordt - onder andere omdat het makkelijker is 
geworden om visuals zoals infografics of video te maken - bestaat het risico 
dat de toegankelijkheid voor met name blinde en slechtziende mensen 
hierdoor juist afneemt. Een vergelijkbare ontwikkeling speelt bij het ontwerp 
van websites. Visuele informatie is voor blinde- en slechtziende mensen 
minder makkelijk toegankelijk te maken dan tekst, die kan worden omgezet in 
braille of spraak/audio.   
Dit vraagt om nieuwe tools en uitwerking van een werkbaar model, samen 
met auteurs en uitgevers. 
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Wat betekent dit voor de strategische agenda voor aangepaste leesvormen voor de komende jaren? Voorgaande analyse vatten we  samen in drie 
belangrijke speerpunten voor de ontwikkeling van toekomstige aangepaste leesvormen.  
Op de 3 pagina’s hierna worden deze speerpunten op hoofdlijnen uitgewerkt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPEERPUNT 1:  HERDEFINIËRING AANBOD IN 
FLEXIBELE, GEÏNTEGREERDE  
DIENSTVERLENING  
 

De dienstverlening voor aangepaste 
leesvormen in 2025 zou een bredere 
dienstverlening moeten zijn (zie 
grensvervaging, impact #1), een complete 
informatievoorziening voor mensen met een 
leesbeperking: 

• die beter inspeelt op het veranderde 
gebruikersgedrag (impact, punt 2)  

• sterkere focus op gebruiker, die weinig heeft 
met instituties en leeft in een digitale wereld 
met andere uitgangspunten en mechanismen   

• waarbij wensen en behoeften van gebruikers 
(zie vorige deel II) vertrekpunt zijn voor 
dienstinnovaties 

• die vraaggestuurd en (op den duur) volledig 
gepersonaliseerd is 

• die oplossingen realiseert voor nieuwe 
uitdagingen, zoals het toegankelijk maken 
van visuele content, zoals afbeeldingen, 
video, film of theater. 

DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST  

3 strategische speerpunten  

SPEERPUNT 2:  BIJ SPEERPUNT 1 PASSENDE  
INFRASTRUCTUUR 
 

 

Dienstinnovaties stellen nieuwe eisen aan 
systemen en werkwijzen. 

• geselecteerde informatie is bij voorkeur op 
één plaats toegankelijk.  

• gebruikers/systeem eisen spelen al in de 
ontwerpfase een rol.  

• aspecten die al eerder in dit rapport aan de 
orde kwamen zijn o.a.: snelheid, 
gemak/gebruikersvriendelijk qua toegang en 
gebruik, een sociale functie bevatten (bijv. 
recommendation systemen gekoppeld aan 
sociale netwerken), zoek- en gebruiksgedrag 
en in een later stadium ‘voorspellende 
personalisatie’ (met geavanceerde data 
analyse). 

 

 

 

 

SPEERPUNT 3:  OPEN DIENSTINNOVATIE 
 

 
 

Nieuwe diensten via samenwerking over 
grenzen van organisaties/ sectoren/landen 
heen.  

• publiek-privaat, overheid niet altijd 
opdrachtgever, kan ook faciliterend.  

• inzet van social business initiatieven, 
opleidingen/studenten, crowdsourcing (bijv.  
crowdsourcingsplatforms) 

• actieve rol voor klanten-/gebruikers-
perspectief (via co-creatie en/of data-analyse) 

• aandacht voor proces: leren, trial-and-error; 
innovatiecultuur; snellere ontwikkelingen van 
dienstinnovaties (rapid iteration) 

• gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe 
businessmodellen: uitgevers, auteurs, 
zorginstellingen, belangengroepen, gebruikers 
etc. 

Een toenemend aantal innovaties ontstaat in 
kleinschalige labs of start ups. Organisaties 
kunnen hier mee samenwerken en veel van leren. 

De wereld van aangepaste leesvormen in 2025 
strategische toekomstverkenning en innovatieve diensten voor toekomstige gebruikers                                                               73 



2
0

2
5

 

2
0

 2
3

 

2
0

 2
1

 

2
0

 1
9

 

2
0

 1
7

 

2
0

 1
5

 

2
0

 1
4

 

2
0

 1
3

 

DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST   

Roadmap 2013 – 2025 speerpunt 1: flexibele, brede dienstverlening  

HUIDIGE PERCEPTIES 
 
•  aangepast lezen is 
gespecialiseerde dienst 
binnen openbare bibliotheken 

•  accent huidige 
dienstverlening op omzetten 
van gedrukte vorm (boeken en 
tijdschriften) in audio of braille 

•  dienstverlening 
hoofdzakelijk aanbodgestuurd 

•  huidige gebruikersgroep 
vergrijst 

- - - BARRIÈRES - - -  
- (huidige) financiering – geldstromen (bibliotheken -  onderwijs, cultuur 
etc.)   
-  mogelijk bepaalde wetgeving (o.a. auteursrecht)  
-  voorzieningen in NL sterk versnipperd en verdeeld 

+ + + ENABLERS & DRIJFVEREN + + + 
• diverse technologieën: o.a. locatiegebaseerd, recommendation 
systemen, data analyse/personalisatie etc. – zie deel I rapport 
•  schaarsten (o.a. arbeid) - automatisering 
•  maatschappelijke/sociale problematieken vergroten noodzaak   
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IDEALE SITUATIE & 
AMBITIE 
 
• toegang: dé ingang voor 
primaire doelgroep(en)  
•  toegevoegde waarde: rol van 
curator/gids  
•  breed aanbod (voor 
werk/opleiding en vrije tijd) 
•  geïntegreerde 
dienstverlening  
•  nabijheid van de gebruiker - 
gepersonaliseerd (push en pull 
diensten) 
• + sociale functies, sociale 
netwerken, interactiviteit    
•  alle relevante content is 
toegankelijk 

doelgroepen: 
herdefiniëren, 
verbreding? 

€ haalbaarheids-
studies/bekostiging 

dienstinnovaties  
obv toekomstige 

gebruikerswensen 

vraaggestuurde 
dienstverlening 

gepersonaliseerde 
dienstverlening 

> bereik, branding 

uitbreiding portfolio –  
volledige ‘customer journey’ 

€ nieuwe 
financieringsmodellen 

herdefiniëren 
eigen rol 

Innovatieve aanvullende 
dienstenmodules 
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DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST   

Roadmap 2013 – 2025 speerpunt 2: benodigde infrastuctuur  

HUIDIGE PERCEPTIES 
 
• informatie niet op één plaats 
doorzoekbaar/ beschikbaar 

• niet alle content digitaal/on-
line - alleen huidige portfolio 
(zie vorige speerpunt) 

• verschillende leveranciers 
voor eindgebruiker 

• snelheid van huidige 
systemen? 

• geen koppelingen naar 
sociale netwerken 

• nieuwe initiatieven o.a. app 

- - - BARRIÈRES - - -  
- beschikbaarheid resources: financieel, kennis 
-  relatief snelle (technologische) veroudering 
-  hoge complexiteit   

+ + + ENABLERS & DRIJFVEREN + + + 
•  technologieën: o.a. open initiatieven zoals open source 
•  nieuwe ontwerpmethoden 
•  snellere communicatienetwerken   
•  internationalisering: kennisdeling en evt. gezamenlijke ontwikkeling) 
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 IDEALE SITUATIE & 

AMBITIE 
 
•  oplossingen (systemen en 
tools) die dienstinnovaties 
technisch faciliteren 

•  tegen haalbare kosten 

•  koppelingen - één toegang 
voor alles 

• gebruikersvriendelijk (o.a. 
design for accessibility) 

technische 
specificaties en € 

verbeteren huidige 
systemen/platform

en 

ontwikkelen state-of-
the-art systemen/ 

platformen (of elders 
aansluiting bij zoeken) 

tools tbv zelfgebruik 
ontsluiten/ontwikkelen) 

koppelingen met 
systemen van derden 

o.a. geavanceerde data 
analytics 
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DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST   

Roadmap 2013 – 2025 speerpunt 3: open dienstinnovatie  

HUIDIGE PERCEPTIES 
 
•  wel samenwerking tussen 
ketenpartners en in  
internationale verbanden, 
weinig daarbuiten (corporates 
à la MS, Google, etc.) of start-
ups/ enterpreneurs 

•  relatief weinig klanten 
leveren actieve inbreng 

•  beperkte ervaring met open 
innovatieprocessen 

- - - BARRIÈRES - - -  
- geen kennis en ervaring met creëren condities etc. 
- innovatiecultuur 
- innovatief imago? 

+ + + ENABLERS & DRIJFVEREN + + + 
‐ positieve ervaringen/succesvolle cases, veel kennis is beschikbaar 
‐ toegang tot extra resources/faciliteiten (EU budget?) 
‐ grote betrokkenheid van de doelgroep  
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IDEALE SITUATIE & 
AMBITIE 
 
• publiek-private 

samenwerking 

• diversiteit qua 
partners/betrokkenen 

• actieve rol klanten 

• geavanceerde data analyses 
(gebruik, klantgedrag) 

• ervaring 

• condities qua 
innovatieproces en –cultuur 
ontwikkeld 

• nieuwe, werkbare  
businessmodellen 

cultuurverandering 

pilots nieuwe 
diensten 
(kleinschalig)  

leren: opbouwen kennis 
en ervaring 

bepalen gewenste 
dienstinnovaties + 
prioriteiten 

optimaliseren 
innovatieprocessen 

rol in innovatie- 
netwerken verder 
uitbouwen 

eco-systeem: open 
omgeving voor 

dienstinnovaties 

actieve samenwerking 
met vernieuwende 
partijen 

verbinding met social 
business initiatieven experimenteren met alternatieve 

vormen (crowdsourcing 
platforms e.d.) 

continu proces ideegeneratie 

NB. Dienstontwikkeling vindt plaats in een aantal stadia. Het betekent niet in alle gevallen dat dienstinnovaties ook 
daadwerkelijk geïntroduceerd (moeten) worden, zie ook bijlage 9.  
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De huidige doelgroepen worden mede gevormd door onder andere   
(1) huidige beleid, inclusief financieringsstromen 
(2) het huidige (collectie)aanbod 
(3) distributie, promotie etc. 
 
Bij ongewijzigd beleid ligt het voor de hand dat dit ook over ca. 12 jaar op 
hoofdlijnen overeen komt met de traditionele groepen gebruikers die niet 
(meer) goed kunnen zien of die niet (meer) zonder problemen kunnen lezen. De 
groep ouderen - en met name vrouwen van boven de 50 jaar - vormt 
getalsmatig in principe de grootste potentiële doelgroep. Dit type oudere zal 
over ca. tien jaar veranderd zijn qua oriëntatie, vaardigheden en voorkeuren. Zij 
is meer vertrouwd met nieuwe devices en diensten etc. maar zal weer tegen 
nieuwe beperkingen aanlopen. 
 
Zoals hiervoor beschreven zal de huidige dienstverlening voor ‘anders (of 
aangepast) lezen’ steeds moeilijker te begrenzen zijn en in de tijd van aard en 
vorm veranderen en ook wie hier gebruik van maken.  
Voor de hand ligt een verjonging en verbreding van de huidige doelgroepen, 
vooral voor degenen met een leesbeperking en/of ontwikkelingsachterstand die 
geen toegang hebben tot  
basisdienstverlening of een extra stimulans nodig hebben.  
Ook in de toekomst is de verwachting dat beleid zoveel mogelijk rekening houd 
met eigen competenties en de mate van zelfredzaamheid van mensen. 
Uitvallers en achterblijvers zijn in het algemeen meestal te verwachten onder 
oudere generaties, degenen met laagopgeleide ouders en onder allochtone 
jongeren (de laatste voor wat betreft leesvaardigheden, niet voor het omgaan 
met devices). 
 
Als we hier vanuit een outside-in, gebruikersperspectief naar kijken, dan 
ligt het voor de hand – gekoppeld aan herdefiniëring van de 
dienstverlening – ook de huidige doelgroepen de komende jaren te 
(her)definiëren (zie ook deel II). 
 
 
 

 

DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST  

Conclusies onderzoeksvragen 

Tenslotte maken we de balans op als het gaat om een aantal vragen dat aan 
het begin van het onderzoek werd gesteld over de toekomst van aangepaste 
leesvormen: 
 
VOOR WIE? 
1. Hoe zien toekomstige doelgroepen er uit?  
2. Welke ontwikkelingen zullen van invloed zijn op (a) de omvang en (b) 

samenstelling van deze groep(en)? 

WAT? – toekomstig aanbod/portfolio 

3. Welke (nieuwe) behoeften heeft of ontwikkelt deze doelgroep(en)? 
4. Welke producten/diensten zullen door commerciële partijen op de markt 

worden aangeboden en in hoeverre zijn deze toegankelijk voor de 
doelgroep (financieel, logistiek, organisatorisch) ? 

HOE?  

3. Welke nieuwe technologieën zijn te verwachten om nieuwe product- en 
dienstconcepten te ontwikkelen om aan de veranderende behoeften te 
voldoen. 

 

VOOR WIE: 
(1) Hoe zien onze toekomstige doelgroepen er uit? 
 
Aangepaste leesvormen voor mensen met een leesbeperking zullen in eerste 
instantie vooral gericht blijven op de mensen die hiervoor primair in aanmerking 
komen, vanuit o.a. beleid en wetgeving. Inclusiviteit – is en blijft in een moderne 
kennissamenleving (en vanuit Europese beleid en wetgeving) naar verwachting 
een belangrijk maatschappelijk en politiek motief. Hoe de doelgroepen er 
uiteindelijk in 2025 uitzullen zien zal ook worden bepaald door vanuit de 
aanbieders beïnvloedbare factoren (zoals dienstportfolio, tarieven, promotie etc.).  
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Toename  
+ demografische ontwikkelingen (vergrijzing) als belangrijkste factor, aangezien 
leesbeperkingen vanwege slechtziendheid een ouderdomsverschijnsel is waar 
grote groepen mee te maken krijgen. 
+  de relatie tussen slechtziendheid en welvaartsziektes zoals diabetes, wat  
mogelijk in een snellere stijging kan resulteren.  
Afname  
-  verbetering van de behandelmethoden en door betere preventie via 
vroegtijdige screening.  
 
Conclusie: de verwachting is dat de technologische ontwikkelingen de 
komende jaren snel zullen gaan en dat medische innovaties meer 
mogelijkheden bieden om de snelle groei van met name slechtziendheid in 
Nederland te beperken. Gevolg is dat het aantal slechtzienden minder 
stijgt dan te verwachten op grond van de demografische ontwikkeling 
(vergrijzing). 
 

Voor dyslexie en ‘overige mensen met een leesbeperking’ is het 
getalsmatige effect minder voorspelbaar 
Of hetzelfde geldt voor het aantal dyslectici waarvan de percentages 
uiteenlopen is op dit moment lastiger te voorzien, maar ook hier kunnen nieuwe 
inzichten vanuit het hersenonderzoek mogelijk leiden tot nieuwe 
behandelmethodes en bijvoorbeeld effectievere effectievere methoden.   

Voor de ‘overige’ groep mensen met een leesbeperking hebben wij geen 
duidelijke aanwijzingen gevonden dat er grote effecten op aantal of omvang een 
rol zullen spelen anders dan vergelijkbare effecten van de vergrijzing. 
Bijvoorbeeld omdat ouderen een vergrote kans hebben en meer risico open op 
vallen en botbreuken. Mogelijk dat de inzet van een verbeterde veiligheid en 
detectie  - met behulp van technologie - hier een positief effect op hebben, 
maar dit laten we verder buiten beschouwing. 

DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST  

Conclusies onderzoeksvragen /2 

VOOR WIE: 
(2) Welke ontwikkelingen zullen van invloed zijn op  
(a) de omvang en (b) samenstelling van deze groep(en)? 

 

Mensen met een visuele beperking: toename minder (snel) dan 
verwacht  

Het feit dat de Nederlandse bevolking de komende decennium sterk vergrijst, 
maakt dat de van oudsher grootste gebruikersgroep voor aangepaste leesvormen 
– namelijk vrouwen - ook de komende jaren in omvang naar verwachting de 
grootste doelgroep zal vormen. In bijlage 6 is een aantal indicatieve aantallen 
opgenomen.  

Als we kijken naar de geprognosticeerde aantallen mensen met een visuele 
beperking tussen nu en 2020, dan:  

1. wordt de grootste groep nog steeds gevormd door de 50+ ers , waarbij een 
stijging te verwachten valt van + 23% tot 345.600 personen (91% van de totale 
groep). Hiervan is circa 2/3 vrouw.  

2. vindt de grootste relatieve stijging plaats in de groep 50 plussers van niet-
westerse afkomst (+133%), maar deze groep vormt met 10.000 personen 
slechts ca. 3% van de totale groep 50 plussers. 

3. is het aantal jongeren (onder de 15 jaar) naar verwachting iets afgenomen; 
deze groep maakt slechts circa 0,6 % uit van het totaal aantal blinde- of 
slechtziende mensen (zie prognoses in bijlage 6), dus is relatief gering. 

Interessant zijn recente onderzoeken waarvan de bevindingen wijzen in de richting 
van een trend waarbij de sterke stijgingen van een aantal 
ouderdomsverschijnselen zoals slechtziendheid (maar bijv. ook dementie) veel 
lager blijkt te zijn dan verwacht. Zowel betere preventie en nieuwe 
behandelmethoden, als welvaart en educatie zullen naar verwachting positieve 
effecten hebben op de gezondheid op hogere leeftijd. We hebben deze effecten 
niet kunnen kwantificeren. 
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DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST  

Conclusies onderzoeksvragen /3 

Conclusie: afhankelijk van hoe de dienstverlening in de toekomst wordt 
ingevuld (hoe innovatief), met welk imago en beeld de dienstverlening wordt 
gepositioneerd en welk type content wordt aangeboden is te verwachten dat 
er verschuivingen mogelijk zijn in het gebruik van deze diensten door 
groepen  waarvoor deze (ook) bedoeld is. Getalsmatig is de potentiële 
gebruikersgroep van dyslectici  groot.   

(2b) Welke ontwikkelingen zullen van invloed zijn op de samenstelling 
van deze groepen? 

 
De groep mensen met een leesbeperking zal qua samenstelling veranderen door 
een ‘generatie effect’. De jongere generaties verschillen als gevolg van een aantal 
ontwikkelingen, zoals: 
•  de stijging van het opleidingsniveau in de afgelopen jaren, de Nederlandse 
bevolking is gemiddeld steeds hoger opgeleid 
•  verbetering van de gezondheid als gevolg van betere leefomstandigheden 
(hygiëne), minder fysiek belastende werkomstandigheden en een veranderende 
levensstijl (gezond eten), mede hierdoor stijgt ook de gemiddelde 
levensverwachting  
•  beter ontwikkelde vaardigheden om met ICT apparatuur en toepassingen om te 
gaan 
•  een hogere levensstandaard als gevolg van een relatief langere periode van 
welvaartsstijging. 
De oudere van nu is niet hetzelfde type mens als de toekomstige ouderen en leeft 
in een andere omgeving dan een oudere in 2025. We hebben dit generatiedenken 
toegepast in de keuze en invulling van toekomstige klanten in 2025 (zie deel II).  
 
Conclusie: er zullen relatief meer oudere mensen gemiddeld hoger opgeleid 
zijn, actief zijn op hogere leeftijd,  beter om kunnen gaan met moderne ICT 
apparatuur  en gemiddeld meer te besteden hebben.  
 

 

 

(3) Welke nieuwe behoeften hebben of ontwikkelen deze doelgroepen 
Op basis van de trendverkenning en de uitwerking van typische gebruikers hebben 
we gebruikersbehoeften geïdentificeerd die naar verwachting in de toekomst 
belangrijker zullen worden (zie pagina 62), namelijk: 
•  faciliteren van zelfredzaamheid & empowerment 
• hoge(re) mate van interactiviteit 
• real-time 
• duurzaam & sociaal 
• op maat/gepersonaliseerd 
• op locatie & omgevingsbewust 
• sociale relaties 
• funelementen/spelen 
• sociaal isolement  verkleinen (gezamenlijkheid) 
• (adaptatie aan) visuele wereld 
• nostalgie:  verleden & culturele herkomst  
• mentale fitness 
• diagnose/preventie 

 

(4) Welke nieuwe technologieën zijn te verwachten om nieuwe 
product- en dienstconcepten te ontwikkelen om aan de veranderende 
behoeften te voldoen. 
Deze vraag is in het eerste deel van de trendverkenning aan de orde gekomen. 
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(5) Welke producten/diensten zullen door commerciële partijen op 
de markt worden aangeboden en in hoeverre zijn deze toegankelijk 
voor de doelgroep (financieel, logistiek, organisatorisch)? 
 
Op het moment dat er een markt van voldoende omvang ontstaat zullen  hier 
producten en dienst voor worden ontwikkeld. Voorbeelden van innovaties zijn 
bijvoorbeeld een smartphone voor blinden en slechtzienden (zie pag. 62).  
 
Nieuwe producten en diensten zijn bijvoorbeeld oplossingen voor: 
-  conversie een voor de gebruiker gewenste formaat of vorm 
-  diensten voor data opslag en informatie terugzoeken en vinden. 
-  personalisatie van content: selectie en filtering van relevante content 
-  contextafhankelijke (omgevingsbewuste) content  
-  duiden van beeld (o.a. via auto-audiodescriptie) 
-  faciliteren van het zelf eenvoudig kunnen publiceren en distribueren van eigen 
content. 
 
Financieel: Veel technologie bestaat al en in een digitale wereld van de apps, 
open standaarden en open source en delen via social webs (peer-to-peer) zijn de 
kosten vaak gemiddeld laag en/of worden de inkomsten via andere 
verdienmodellen gegenereerd (bijv. via aantrekkelijkheid data, profielen voor 
aanbieders). Naar verwachting is content en aanvullende diensten als verrijking, 
duiding etc. gratis of tegen geringe (meer)kosten beschikbaar.  
Content vertegenwoordigt een waarde en bepaalde content (o.a. online 
experiences, zie trends) heeft mogelijk een hogere waarde, dus is in die zin voor 
sommigen financieel mogelijk minder toegankelijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST  

Conclusies onderzoeksvragen /4 

Knelpunten van financiële aard zijn in het algemeen te verwachten bij lager 
opgeleiden, kinderen van laagopgeleide ouders en ouderen met een laag inkomen 

(pensioen).  
 
Logistiek: de content is meestal digitaal toegankelijk, wat vraagt om een uniforme, 
laagdrempelige toegankelijkheid via digitale platformen.  
De toegankelijkheid van de informatie – zowel technisch, praktisch als financieel - 
hangt verder nauw samen met de competenties van mensen en van hun mate van 
zelfredzaamheid. 
 
Organisatorisch: voor dienstinnovaties die de grenzen van aangepast lezen 
overschrijden, zal nauw moeten worden samengewerkt met andere partijen (open 
innovatie) of is het te adviseren om projecten op dit gebied worden gefaciliteerd 
(zie speerpunten). 
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DEEL IV: STRATEGIE & ROADMAP – VAN HEDEN NAAR TOEKOMST  

Tot slot 

Innoveren is er in de praktijk bij gebaat om echt vanuit een geheel nieuw 
perspectief naar bekende zaken te kijken. Bij innovatie van producten en 
diensten en inzet van nieuwe technologie, heeft men van nature vaak de 
neiging om vernieuwing dit te bekijken vanuit bestaande denkkaders 
(paradigma). Zo benaderen we bijvoorbeeld het e-book als boek, digitale 
‘uitlening’ met een ‘leentermijn’ en er zijn vele andere voorbeelden te 
noemen.  

Ook op het gebied van aangepaste leesvormen ligt hier een grote uitdaging 
als het gaat om te bedenken hoe deze dienstverlening er over een 
decennium uit zou kunnen of moeten zien. Wij hebben dit nagestreefd door 
de focus te leggen op de veranderende omgeving en door het gebruikers-
perspectief voorop te stellen. 
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Begrippenlijst 

 

 

 

Aangepaste leesvormen Specifieke producten en diensten op het gebied van met 
name informeren, lezen en leren (in brede zin), voor 
mensen met een visuele handicap en/of met een 
leesbeperking , zoals blindheid of slechtziendheid, 
dyslectici 
of met fysieke beperkingen. 

Blindheid De WHO noemt iemand blind, als het beste oog, zo goed 
mogelijk gecorrigeerd met bijvoorbeeld een bril, een 
gezichtvermogen heeft van minder dan 5 procent of een 
gezichtshoek van minder dan 10 graden. 

Content Letterlijk betekent dit in het engels inhoud. Dit begrip 
wordt gebruikt als een algemene term voor de inhoud 
van media, los van de vorm. Content kan bestaan uit 
teksten en/of beelden of een combinatie. 

DAISY   
 
Digital Accessible 
Information System 
(Digitaal Toegankelijk 
Informatie Systeem) 

DAISY is de internationale 'open standaard' die als 
digitaal bronbestand de basis vormt voor alle mogelijke 
boekformaten en aangepaste leesvormen (van braille, 
tekst tot digitaal). DAISY belichaamt als protocol ook de 
toekomstige ontwikkelingen in het onbeperkt 
toegankelijk maken van lectuur en informatie voor 
mensen met een leeshandicap. (De officiële naam voor 
daisy is ANSI/NISO Z39.862005.) 

Device(s) Device wordt als term gebruikt voor apparaten of 
hulpmiddelen waarmee iemand communiceert of leest. 
Dit kan bijv. zijn een telefoon, een tablet, een notebook 
of PC of in de toekomst wellicht andere vormen. Er zijn 
devices waarin meerdere functies worden gecombineerd 
(multipurpose) of die voor één specifieke functie worden 
gebruikt, zoals een e-reader.    

Disruptieve (of 
verstorende) 
technologieën of 
innovaties 

Disruptive technologieën (of innovaties) zijn het 
tegenovergestelde van ‘in-stand-houdende’ (of Eng. 
‘sustaining’) technologieën of innovaties. De laatste 
hebben betrekking op een verbetering van een  
proces of product. Disruptieve technologieën zijn 
verstorend of ontwrichtend. De nieuwe 
doorbraaktechnologie zorgt voor een ingrijpende 
verandering en heeft vaak een omwenteling of  
ineenstorting voor de bestaande industrie tot gevolg. 

Dyslexie Dyslexie is een term die wordt gebruikt voor ernstige 
problemen met het kunnen lezen van woorden. Meestal 
neemt men aan dat een dysfunctie in de fonologische 
verwerking van taal aan de basis ligt van het 
leesprobleem. Onderzoek heeft uitgewezen dat dyslexie 
een neurologische oorzaak heeft. Er bestaan 
verschillende vormen van dyslexie. 

Infographic Infographics (een verkorting van de Engelse term: 
"information graphics“) zijn informatieve illustraties. Het 
zijn grafische weergaves van informatie, meestal in de 
vorm van grafieken, diagrammen of strip-achtige 
illustraties, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
combinatie van tekst en beeld. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een kaart, grafiek, bord, instructieve tekening of een 
interactieve applicatie (Wikipedia, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Infographic, 14-9-2013) 

Mensen met een 
leesbeperking  
 
Synoniemen zijn o.a.: 
-  mensen met een 
visuele beperking 
-Leesgehandicapten 
(visually impaired) 
 
-  Low vision 
-VIPs: visually impaired 
persons)  
-  adapted reading 

Iedereen die – om uiteenlopende redenen – niet  (meer) 
zonder problemen  zelfstandig kan lezen.  
Men spreekt van een visuele beperking als iemand niet of 
slechts gedeeltelijk kan zien.  
 
Stoornissen van het gezichtsvermogen zijn meestal het 
gevolg van een oogaandoening of oogziekte. Maar er kan 
ook sprake zijn van een storing bij de beeldverwerking in 
de hersenen. (http://www.visio.org/visuele-beperking) 

Persona Een persona moet worden gezien als een typische 
gebruiker, een archetype, een karakterisering van een 
bepaald type van gebruiker met een aantal (uitvergrote) 
kenmerken. Persona's staan centraal in 
(gebruiks)scenario’s die worden gebruikt bij ontwikkeling 
van nieuwe diensten. Op deze manier krijgt de klant een 
gezicht en kan er bij het ontwerpen van de nieuwe dienst 
rekening worden gehouden met de specifieke wensen en 
behoeften.  (o.a. Wikipedia) 



BIJLAGEN 

1. Huidige business model SIOB – Programma Aangepast 
Lezen (AL) 

2. Uitvoering van de opdracht:  overzicht onderzoeksfasen 
en –activiteiten 

3. Hulpmiddelen en systemen in 2013 

4. Een aantal trends & ontwikkelingen in de wereld van 
bibliotheken  

5. Gebruikers(profielen) en hun wensen en behoeften 

6. Feiten & cijfers 2013 – 2025 
-   Huidige gebruikers en doelgroepen   
-   Indicatieve prognoses toekomstige aantallen 

7. Illustratie grensvervaging dienstverlening aangepast 
lezen 

8. Voorbeeld dienstinnovaties: 9 voorbeelddiensten voor 
toekomstige gebruikers 

9. Afweging nieuwe dienstinnovaties 

10. Overzicht deelnemers onderzoek – met dank aan 

11. Resultaten workshop over dienstinnovatie 

 

 

 



 



 
Mensen met een visuele 
handicap of leesbeperking: 
  
1. blindheid of 

slechtziendheid 
 

2. dyslectici 
 

3.  (fysieke) beperkingen bijv. 
door ziektes als reuma, die het 
lezen / leren belemmeren 
 
http://educatief.dedicon.nl/leeshandicap 

Politiek/beleid: Ministerie van 
OCW/ Digitale Innovatie 
Vereniging van OB (VOB) 
Fusiepartner: Koninklijke 
Bibliotheek (KB) 
Uitvoerende instanties 
• Stichting Aangepast Lezen 
(SAL)  
• Openbare Bibliotheken 
• Stichting Dedicon 
• Ver. Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden 
(CBB) 
• Bibliotheek.nl (BNL) 
Overige, organisaties zoals  
De Oogvereniging, Koninklijke 
Visio, Bartimeus, NLBB Ver.van 
Leesgehandicapten 
Internationaal:   
o.a. IFLA, LIBER, NAPLE, ETIN , 
TIGAR 

dienstverlening van 
openbare bibliotheken aan 

mensen met een 
leesbeperking vanuit: 

 

-  gelijke toegang kennis, 
cultuur en educatie 
(gelijkheidsbeginsel) 

- persoonlijke ontplooiing 

- maatschappelijke 
participatie en integratie 

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap verschaft aan het SIOB de 
financiële middelen om de dienstverlening 
te (laten) ontwikkelen en leveren.  

BIJLAGE 1 

Huidige business model SIOB - Programma Aangepast Lezen (2013)  

• Organisatie SIOB 
Kennis, expertise, relatienetwerk 

• Budgetten OC&W 

• strategie-ontwikkeling & 
langere termijn planning 
• belangenbehartiging OB 
• netwerk/relatiebeheer 
• projectmanagement 
• innovatie 

• website SIOB 
• telefoon, email 
• Daisy app 

via contacten met 
(vertegenwoordigers van) 
gebruikers 

• Kosten eigen organisatie Programma 
• Uitvoering dienstverlening  
• Projectorganisatie en –financiering 
• Diverse publicaties 
• Promotiematerialen 

Bron: A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, and 470 practitioners from 45 countries “Business Model Generation”(2010), Wiley published 



inzicht in onderwerp  afbakening 

aannames &  onderzoeksvragen 

overzicht experts/stakeholders 

1.  Oriëntatie & voorbereiding 
kick off sessie  

benaderen experts/ stakeholders 
1e ronde oriënterende interviews 

2.  Externe omgeving: trendverkenning 

4.  innovatie van diensten 

BIJLAGE 2 

Overzicht onderzoeksfasen en -activiteiten 

3.  Context innovatie: toekomstbeelden 2025 
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5. Impactanalyse strategie & dienstinnovatie  

Draftversie1 rapport  
Input trendanalyse inspiratie toekomstbeelden 

benaderen specifieke experts/stakeholders 
2e ronde interviews 

bezoek events 
observaties/ ’safari’ 

3e ronde interviews  
met specifieke experts/ gebruikers 

Draftversie2 rapport 
trends & toekomstbeelden  

gebruikersbehoeften en -enablers 

Workshop met experts en ervaringsdeskundigen 
over nieuwe diensten 

Draftversie3 rapport  
dienstinnovaties 
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OPLEVERING EINDRAPPORT AAN SIOB 

Verspreiden conceptversie 
Verwerken reacties  



Audio: gesproken boeken of luisterboeken 
•  Speciaal voor blinden of slechtzienden worden boeken ‘neutraal’ 

ingesproken; commerciële luisterboeken worden voorgelezen met de 
intonatie van de lezer, soms de auteur of een BN-er.  

• Teksten kunnen met een menselijke stem worden opgenomen of via een 
computerstem (synthetische stem) worden omgezet in audio  

• Als aan een audiobestand de daisy functionaliteit wordt toegevoegd, dan 
bestaat de mogelijkheid om in de tekst te navigeren (zoeken, snelheid etc.).   

• Hybride boeken zijn meestal een combinatie van lezen van gedrukte vorm of 
op het scherm met gesproken tekst in audio (of print in combinatie met 
online).  

Informatiedrager en distributie 
• Boeken of tekst omgezet in audio kunnen via een cd rom worden 

afgeluisterd. Voorzien van de daisy functionaliteit heet dit een daisy rom. 
Daisy functionaliteit is o.a. belangrijk voor het kunnen navigeren in en 
gesproken tekst. De daisy rom wordt door de gebruiker geleend. Blinden en 
slechtzienden die van deze dienstverlening gebruik maken moeten de 
daisyrom i.v.m. auteursrechten na de leentermijn retour sturen, waarna deze 
moet worden vernietigd.    

•  Daisyroms worden afgeluisterd met een daisy-speler en daisy 
audiobestanden via een PC of kleiner apparaat voorzien van daisy-software 
(bijv. via een app). Audiobestanden kunnen ook digitaal worden gedowdload 
of real-time via streaming worden beluisterd. 

Software die tekst omzet in spraak (text-to-speech software)  
Tekstdocumenten of informatie van een website of kan via speciale 
softwareprogramma's worden omgezet in audio (computerstem). Odt2DAISY, 
voor OpenOffice.org3.0 en hoger, is gratis en open source software waarmee 
documenten kunnen worden omgezet als digitale audioboeken in het DAISY-
formaat.  
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Hulpmiddelen en systemen in 2013 

Voor mensen die niet (meer)gemakkelijk kunnen lezen, kunnen media als 
boeken, kranten en tijdschriften op een andere manier worden aangeboden. 
Hieronder een korte weergave van oplossingen die in 2013 beschikbaar zijn. 

Hulpmiddelen en apparatuur bij slechtziendheid 
Relatief eenvoudige hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld loep of vergrootglas. 
Voor de computer zijn er diverse vergrotingsprogramma’s die teksten kunnen 
uitvergroten via een groot leesvenster,  veelal in combinatie met software die de 
tekst omzet in audio (hybride vormen).  
Er zijn diverse hulpmiddelen als speciale toetsenborden die de bediening van 
computers vergemakkelijken.   

Conversie tekst naar braille (of andersom)  
Voor blinden en slechtzienden die voorkeur hebben voor braille, kunnen teksten 
fysiek worden afgedrukt als brailleboek of - document.  
Tekst kan ook rechtstreeks via de computer worden gelezen of geschreven via een 
brailleregel, een soort toetsenbord dat met de computer of telefoon wordt 
verbonden. Digitale teksten (of tekst via een foto) kunnen ook worden 
geconverteerd naar spraak. 
Zelf in braille schrijven kan via een soort (prik)pen en een sjabloon of via een al dan 
niet mobiel braille(regel)apparaat. .    

Tactiele vormen 
Er zijn ook tactiele vormen waarbij men kan waarnemen via tastzin: 
•  van kaarten of plattegronden kunnen reliëfkaarten worden gemaakt. 
•  een maquette is een driedimensionale weergave van bijvoorbeeld een gebouw 
als de Tweede Kamer, in combinatie met geluid. Deze vorm draagt bij aan 
conceptvorming om een gebouw te visualiseren. 

Lettertype dyslexie 
Voor dyslectici is een speciaal lettertype dyslexie ontwikkeld wat voor een aantal 
van hen minder moeite zou kosten om te lezen. 
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Hulpmiddelen en systemen in 2013/2 

 

Veel gebruikt worden aangepaste computerhulpmiddelen met 
vergrotingssoftware, daisyromspelers of brailleregels. Speciale apparatuur is 
relatief duur.  

Speciale interfaces vergemakkelijken de bediening en het gebruik kunnen 
maken van tekst-to-speech conversiesoftware of ingebouwde voice-over 
functies. Voor blinde en slechtziende mensen is dit laatste vaak een reden om 
de Apple producten als de iPhone en iPad te gebruiken, waarbij de tactiele 
functies via het touchscreen worden omgezet naar spraak. Andere recente 
innovaties zoals Siri (personal assistant-toepassing voor het besturingssysteem 
iOS van Apple, nog niet in de Nederlandse taal) of Dictation (gratis 
spraakherkenningssoftware via Google Chrome) assisteren gebruikers bij 
allerlei activiteiten zoals typen, agenda raadplegen of bijwerken en om apps of 
sociale media te activeren. 

Het scannen of converteren en voorlezen van gedrukte tekst in combinatie met 
spraakherkenning is inmiddels relatief eenvoudig toe te passen als het gaat om 
digitale tekstbestanden. Andere vormen en formaten content, zoals 
bijvoorbeeld tabellen, visualisaties, websites e.d.  zijn in de praktijk veel 
moeilijker (of niet) toegankelijk.   

Qua apparatuur is de algemene ontwikkeling in de richting van kleiner en 
mobieler, zoals draagbare apparaten waarop content, bijvoorbeeld een 
gesproken boek speciaal voor de doelgroep, direct kan worden beluisterd 
zonder het te hoeven downloaden (via streaming).  

 

 



 
 

Vanuit het perspectief van openbare bibliotheken wordt al langere tijd nagedacht 
over hoe de bibliotheek van de toekomst zou moeten zien en op verschillende 
plaatsten wordt hiermee geëxperimenteerd.  
Het veranderde mediagebruik en grote informatieaanbod stellen nieuwe 
uitdagingen. Bibliotheken willen burgers van oudsher toegang en context bieden in 
de veelheid van het informatie-aanbod. De bibliotheken hebben hierbij te maken 
met veranderend gedrag en met veranderende behoeften van gebruikers. Met 
name de populariteit van internet en andere nieuwe media legt druk op de 
bibliotheken (website SIOB). 

De openbare bibliotheken hebben de afgelopen jaren te maken gehad met 
veranderend lees- en leengedrag en een afname van het aantal uitleningen . Het 
bibliotheekgebruik loopt sinds de jaren negentig terug qua aantallen 
lidmaatschappen, bezoeken, leners en uitgeleende boeken. De toename in het 
kopen en cadeau krijgen van boeken is hiervoor een belangrijke reden. Ook het 
computergebruik in de bibliotheek vertoont een dalende lijn doordat steeds meer 
mensen thuis toegang tot internet hebben (Huysmans, 2008). Hoewel de 
negatieve trend in het aantal lidmaatschap-pen langzaam lijkt om te buigen, is er 
wat betreft het aantal uitleningen nog steeds sprake van een duidelijke afname 
(Oomes, juli 2011). 

Zes ontwikkelingen zoals geschetst door Huysmans lijken ook nu nog relevant voor 
de toekomst van bibliotheken, namelijk: 
1. van beperkt aanbod en beperkte toegang tot informatie naar overvloedig 

aanbod en ruime toegang; 
2. van analoge naar digitale media en informatie; 
3. van publiekrechtelijke naar privaatrechtelijke werking van de media- en 

informatiemarkt; 
4. van gerichtheid op het algemene publiek naar op het individu toegesneden 

dienstverlening; 
5. van gebruik van gedrukte en audiovisuele naar digitale media; 
6. van allocutie (het ‘omroepen’) naar consultatie (raadplegen) en conversatie 

(uitwisseling van content). (Hyusmans, 2008) 
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Een aantal trends & ontwikkelingen in de      wereld van bibliotheken  

Boeken lezen staat onder druk van bijvoorbeeld online activiteiten als gamen of 
delen van content via sociale netwerken. Dat geldt vooral voor jongeren; de 
gemiddelde leeftijd van de bibliotheekbezoeker is relatief hoog.  
Huysmans constateerde al in 2008 dat “Terwijl gebruikers vroeger meerwaarde 
ervoeren in een institutie die het aanbod aan informatie en cultuur voor hen 
organiseerde, raken zij er nu steeds meer aan gewend het aanbod zelf, op hun 
eigen wijze, te organiseren (zij het misschien losser, incompleter en vergankelijker) 
en naar hun hand te zetten. “ 
 
In een recent onderzoek naar nieuwe competenties voor bibliotheek-medewerkers, 
constateert Oomes een aantal verschuivingen als het gaat om de vijf gedefinieerde 
kernfuncties (uit 2005) voor bibliotheken:  
Kennis en informatie: digitalisering via online en mobiel vereisen een snellere, 

ruimere,  meer toegankelijke, internationalere en persoonlijkere 
informatievoorziening van bibliotheken, terwijl mediawijsheid en interactie 
met de gebruiker nieuwe kansen bieden 

Lezen en literatuur: er zijn zowel uitdagingen als tegenbewegingen rondom 
ontlening, zoals concurrentie van alternatieve aanbieders en de rol en invloed 
van sociale netwerken, bijv. als het gaat om duiding 

Ontwikkeling en educatie: toenemend belang van activiteiten van bibliotheken op 
het gebied van taalontwikkeling en leven lang leren 

 Ontmoeting en debat: is een belangrijk streven, maar krijgt nog weinig 
(h)erkenning bij gebruikers; er zijn kansen op gebied van sociale (buurt)functie 

Kunst en cultuur: de brede encyclopedierol ingevuld (bladmuziek, cd’s, dvd’s, 
informatieve boeken en tijdschriften), maar er is nog weinig (h)erkenning voor 
rol als cultuurpunt bij gebruikers  

Recentelijk lijkt de nadruk te liggen op de eerste drie functies, namelijk: 
informeren, lezen en leren, met de bibliotheek als kennisinstituut, met de nadruk 
op een contextbenadering (i.t.t. de retailbenadering), waarbij het bieden van 
context aan de collectie centraal wordt gesteld (Polderman, 2010).  

 
 



Gelijk(waardig)heid OO OO O OOO O 

Vrijheid / onafhankelijkheid  O OOO OOO OO OO O 

Betrokkenheid (inclusiviteit) O O O OO O 

Leesmotivatie/-plezier OOO OO OOO O O OOO 

Verleden &cultuur OOO OO OO 

Eigen initiatief/ empowered O OO OOO OOO OO O OO 

Op maat/gepersonaliseerd OOO OO OO OOO O O OO 

Diagnose/preventie OO OOO OOO OO O 

Acceptatie van beperkingen O OOO OO O O 

Mentale fitness OOO OOO OOO 

Sociale relaties, sociaal isolement 
verkleinen 

OO OO O OOO OO OOO 

Duurzaam & sociaal O OOO O O O OOO 

Op locatie en omgevingsbewust OO OO OOO OO O O 

Adaptatie aan visuele wereld OO OOO O OO OO 

Real-time OOO OO O O 

Serious fun/spelelementen OOO OO O O OO 
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Gebruikers(profielen) en hun wensen en behoeften  
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Een van de vragen is welke doelgroepen belangrijk worden en hoe deze zich 
de komende jaren zullen ontwikkelen. Daarom hebben we dit op hoofdlijnen 
geprobeerd in kaart te brengen op basis van de beschikbare informatie. (Voor 
de details verwijzen we naar meer getailleerde onderzoeken in opdracht van 
SIOB , o.a. door M. Oomes uit 2011).  

Huidige gebruikers Aangepast Lezen 

 Het aantal klanten en gebruikers van aangepast lezen is al enkele jaren stabiel, 
rond de circa 30.000 (Jaarverslag Aangepast Lezen 2013). 

 In een segmentatie onderzoek op basis van het klantenbestand van Aangepast 
Lezen uit 2011 negen handicapsegmenten, namelijk:  

 
 Figuur 1 Onderzoek M. Krielaarts 2011  

(op pag 33) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De segmenten verschillen qua gemiddelde leeftijd behoorlijk van elkaar. De 
slechtziende klanten zijn het oudst, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. 
De dyslectici zijn het jongst, met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. 
(Krielaarts, 2011)  
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Huidige gebruikers en doelgroepen 

  

 Acht van de negen segmenten bestaan overwegend uit vrouwen, de groep van 
dyslectici bestaat voor 60% uit mannen. (Krielaarts, 2011)  

 Eind 2010 was 16 % van de lezers van Stichting Aangepast lezen tussen de 1 en 
17 jaar. Hierbij opgemerkt dat in dit percentage de groepen jongeren die niet 
individueel, maar wel via instellingen worden bereikt niet tot uiting komen.  
(www.siob.nl)  

 

Potentiële (nieuwe) doelgroepen diensten aangepaste leesvormen 
 

  Onderzoek in opdracht van SIOB (Oomkes, 2011) bevat schattingen van de 
omvang van de groep mensen die bij wie ‘gewoon’ lezen niet meer gaat. Op 
basis van deze schattingen concludeert de onderzoeker dat er een behoorlijke 
potentiële markt is voor deze dienstverlening, maar dat de definiëring en 
afbakening hiervan nader moet worden bepaald. 

 Een grove indicatie van aantallen die we in hebben gevonden:  

 

 

 

 

 

 

   

Mensen in NL met: in 2010 in 2013 
indicatie 

prognose 2025 
Visuele beperking 321.000 à 438.000 300000 à 350000 390000 à 610000 

 

Dyslexie 448.000 à 779.000 788.549 817.288 

  ca. 790.000 ca. 820.000 

Aandoening beweeglijkheid 
(spierziekten, reuma etc.) Algemeen/totaal  

1.148.000 à 3.729.000 
NB NB 

Cognitieve beperking Dementie 85.000 à 230.000 
Afasie 30.000 
Verstandelijke handicap 
154.000 à 528.000 
 

NB NB 

Beperking taalvaardigheid Laaggeletterden 1.100.000 
Inburgeraars 38.000 

NB NB 

Bronnen:  
- 2010: onderzoek "Een bredere blik op lezen", M. Oomkes, 2011  (pag. 57) 
- visuele beperking obv schattingen in diverse bronnen (zie ook tekst) en verwachte stijging + 20% - + 40% in 2025 
- dyslexie op basis van aanname 4.7% van de bevolking 
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Prognoses toekomstige aantallen  (1/3) 

 
Bevolkingsprognose Nederland voor 2025   

 De totale omvang van de Nederlandse bevolking neemt tussen 2013 en 2025 
toe van 16,8 tot 17,4 miljoen mensen. 
Doordat de grote groep babyboomers de 65-jarige leeftijd bereikt, zal vanaf 
2013 het aantal 65-plussers versneld toenemen. In 2012 is het percentage 65-
plussers nog 16% (waarvan 25% ouder dan 80 jaar is).  In 2025 is het 
percentage 65-plussers naar verwachting gestegen naar 22%. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Parallel aan deze groei neemt tot 2025 het aantal huishoudens in Nederland 

met 630 duizend toe tot 8,2 miljoen. Het aantal alleenwonenden groeit van 2,8 
naar 3,3 miljoen, driekwart hiervan is 65-plusser.  

 De vergrijzing zal het sterkst zichtbaar zijn in de grensprovincies, met name in 
Limburg, maar ook in Zeeland en Noord Nederland. (cijfers div. prognoses CBS) 

 

 

 

 

  

Stijging aantal mensen met een visuele beperking   
 

 Naar schatting 1,4 miljoen Nederlanders hebben een oogaandoening en 
300.000 à 350.000 mensen zien minder dan 30% (diverse bronnen). Hiervan 
zijn - volgens de medische definitie - ongeveer 45.000 mensen blind en 
275.000 mensen slechtziend; totaal  circa 2 % van de bevolking.  

 Er bestaan verschillende vormen van blind- en slechtziendheid. Wanneer 
iemand minder dan 5% ziet, is hij of zij blind. Mensen die blind zijn, kunnen 
vaak nog wel het verschil zien tussen licht en donker (o.a. 
www.steunbartimeus.nl /over_blindheid) 

 Een zeer groot deel van de mensen met een visuele beperking is 50 jaar of 
ouder; slechts 0,03% van de gehele bevolking in Nederland bestaat uit 
kinderen van 0-14 jaar met een visuele beperking (bron: handykept.nl) 

 Volgens fondsenwerver het Oogfonds zijn er in Nederland 150.000 tot 220 
duizend mensen onnodig blind of ernstig slechtziend. Vroegtijdige 
ontdekking van een oogaandoening kan ernstige slechtziendheid en 
blindheid in 70% van de gevallen afremmen of voorkomen via betere 
preventie (bron: www.visio.org; oogfonds.nl). 

 ‘VISION 2020: The Right to Sight’ is de naam van het Global Initiative for the 
Elimination of Avoidable Blindness. Dit initiatief is in 1999 opgezet door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization - WHO) en de 
International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) Het doel van dit 
initiatief is het elimineren van alle gevallen van vermijdbare slechtziendheid 
en blindheid voor het jaar 2020, omdat iedereen recht heeft op een goed 
gezichtsvermogen. (bron: www.vision2020.nl) 

 

[1] Bij gebrek aan een even betrouwbare bron voor 2025 hebben we hier de cijfers van 2020 
gebruikt, het gaat om een trendmatige ontwikkeling, niet om een exacte voorspelling. 
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Prognoses toekomstige aantallen (2/3) 

 De verwachting is dat het aantal blinde- en slechtziende mensen verder stijgt 
naar circa 400.000 in 2020[1]; een stijging van 35% die voornamelijk 
samenhangt met de vergrijzing en een stijging van het aantal mensen met 
diabetes (bron: www.sensis.nl). Andere bronnen (o.a. WHO, vision2020) gaan 
zelfs uit van een stijging van 40 procent, terwijl er ook lagere prognoses van ca. 
20% worden gegeven (zie tabel), met als belangrijkste argument dat er betere 
behandelmethoden beschikbaar komen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Bij gebrek aan een even betrouwbare bron voor 2025 hebben we hier de cijfers van 2020 
gebruikt, het gaat om een trendmatige ontwikkeling, niet om een exacte voorspelling. 

 

  

 De studie “Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische 
verkenning” geeft enig zicht op de ontwikkeling van slechtziendheid bij 
ouderen met een verdere uitsplitsing naar leeftijd. Uit dit onderzoek blijkt 
dat de prevalentie (aantal gevallen van een ziekte in een bepaalde groep 
mensen of in een bepaalde tijd):  
- van blindheid (volgens de WHO definitie) toeneemt van 0,1% bij personen 
tussen 55 en 64 jaar naar 3,9% bij personen ouder dan 85 jaar.  
- van slechtziendheid bij 55- tot 64-jarigen 0,1% is en bij 85-plussers 11,8%.  

  Evenals eerdere prognoses voor het aantal slechtziende (oudere) mensen 
naar verwachting naar beneden moet worden bijgesteld, geldt hetzelfde voor 
lagere aantallen demente ouderen in de toekomst. In een recent onderzoek 
in de UK ( gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet) daalde het 
aantal demente mensen de laatste twee decennia van 8.3 naar 6.2 procent. 
Een aantal factoren was onder epidemiologen al enige tijd bekend. 
Belangrijkste redenen zijn het niveau van welvaart en onderwijs. Sommige 
vormen van dementie worden veroorzaakt door hersenbloedingen en andere 
vaatziekten en mensen letten beter op deze risicofactoren. 
(www.nytimes.com, 16 juli 2013) 
 

 Ook een Deens onderzoek wijst op een vergelijkbare trend dat in 
ontwikkelde landen mensen vitaler ouder worden en mentaal gezonder zijn 
op hogere leeftijd. Mensen van 90 jaar en ouder die in dit onderzoek in 2010 
aan een IQ-test werden onderworpen behaalden significant betere scores 
dan mensen van dezelfde leeftijd tien jaar eerder deden. De oudere mensen 
van de toekomst zijn veel actiever gebleven dan de ouderen uit eerdere 
generaties zijn.  Ze zijn vitaal, nieuwsgierig en maatschappelijk betrokken. 
(NOS journaal, 11 juli 2013; Volkskrant, 16 september 2013.) 

 

 

(bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2011;155:A3461) 



 

  

Aantallen mensen met dyslexie  

 In 1995 schreef de Gezondheidsraad “De commissie wil geen definitieve 
uitspraak doen over het aantal kinderen met dyslexie. In de literatuur worden 
getallen genoemd tussen de twee en de tien procent" (Bron: 
www.gezondheidsraad.nl)  Andere bronnen gaan er van uit dat het percentage 
hoger ligt, namelijk tussen de 5 of zelfs 17 procent van de kinderen.   

 Stichting Dyslexie Nederland stelt dat - op grond van de sinds 2009 strengere 
indicatiestelling voor vergoeding door en zorgverzekeraar - 3,6% leerlingen met 
ernstige enkelvoudige dyslexie zijn gediagnosticeerd, afgerond zijn dit 7200 
gevallen per jaargroep van 200.000 leerlingen. In werkelijkheid ligt dit 
percentage waarschijnlijk hoger. In het Voortgezet onderwijs is het aantal 
dyslectici op basis van het aantal dyslexieverklaringen een geschat percentage 
van 13%, wat in de praktijk waarschijnlijk lager ligt (omdat sprake is van na-
ijleffecten van omstandigheden in het verleden) (brief SDN aan oudervereniging 
Balans, via http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl) 

 Volgens onderzoeker Oomes die de (potentiële) doelgroepen voor aangepast 
lezen in kaart bracht, heeft gemiddeld 4,7% van de kinderen dyslexie en zij 
veronderstelt dat dit percentage ook onder de rest van de bevolking hetzelfde 
zal zijn (Oomes, juli 2011, op pagina 24).  
Op een totale bevolking van 16,8 miljoen in 2013 zou het dan gaan om circa 
780.00 à 790.000 dyslectici. 

 De percentages ernstige meervoudige dyslexie en ernstige dyslexie opgeteld 
zitten in onderzoeken meestal rond de 10% met uitschieters naar boven (tot 
17%). In dat geval zou het voor de gehele bevolking om een veel groter aantal 
gaan, namelijk  tussen de 1,7 en 2,8 miljoen mensen met ernstige dyslexie 
(bron: Dedicon) 
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Prognoses toekomstige aantallen (3/3) 

http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/
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Illustratie grensvervaging dienstverlening aangepast lezen  
de scope van aangepaste leesvormen is breder dan fysieke boeken/tijdschriften voor in de vrije tijd (binnen het publieke 

domein) 

Dienstverlening 
Aangepast Lezen 

1. Grensvervaging manier 
toegang: fysiek vs. digitaal 
de informatiedrager is vaak nog fysiek 
(cd rom, brailleboek, relief) en wordt via 
de post naar de gebruiker verstuurd , 
terwijl dit in een digitale wereld steeds 
verder zal verschuiven naar online 
toegang en distributie (via on-demand 
via downloads, streaming of 
vraaggestuurd printen of via push 
diensten). 

 
Overige aspecten: 
•Onderscheid met toegankelijkheid info 
via websites, apps e.d. 
•Streaming van content 
•Digitale content kan gemakkelijker in 
delen geconsumeerd en gecombineerd.  
•Hybride vormen: print met code/link 
naar website 

2. Grensvervaging type 
content tekst/spraak vs. beeld 
in een sterk visuele wereld is sprake van 
een verschuiving van tekst en/of audio 
naar beeld zoals symbooltaal, 
infographics, video of combinaties met 
beeld. 
Het onderscheid in media of type 
content zoals beeld versus tekst of audio 
vervaagt. 
 
Hybride vormen:  
-zelf meelezen met geluidsbestand 
- film + audio 

3. Grensvervaging domeinen: 
publiek vs. Privaat 
in een wereld met een terugtredende 
overheid worden meer taken aan de 
markt overgelaten en/of wordt 
samenwerking tussen publieke en 
private organisaties gestimuleerd 

 
Het onderscheid tussen het publieke en 
private domein vervaagt. 
 
Hybride vorm: publiek-private 
samenwerking (PPS) 

4. Grensvervaging in 
toepassing en gebruik van 
content: vrije tijd vs. 
school/werk 
Privé en werk of studie lopen in elkaar 
over en is dit nauwelijks meer te 
scheiden. 
  
De gebruiker maakt nauwelijks of geen 
onderscheid tussen content die hij 
gebruikt in zijn vrije tijd of voor werk of 
studie 

2 1 

3 
4 

In het midden van de figuur zien we de huidige dienstverlening waarbij 
tekst (boeken, tijdschriften) wordt omgezet in audio (gesproken boek of 
tijdschrift) of in print (braille of reliëf). 
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(1) Toekomstige dienst voor Cilia, zij is super slechtziend  

•   laagdrempelig 
• op een leuke manier 

• sluit naadloos aan bij plaats, tijdstip, 
omgeving 

•samen met anderen en met hulp van anderen 

HELPT MIJ OEFENEN, OVERAL WAAR IK BEN 

Componenten toekomstige diensten voor Cilia: 
• continue updates voor de ouders van Cilia met meest recente informatie 
(ouderperspectief) 
• korte praktische instructies aan begeleiders ter plaatse 
• actief betrekken omgeving bij spel/werkvormen, o.a. (automatisch) 
aanpassen aan aantal deelnemers 
• bijstellen persoonlijk programma op basis van 
 resultaten en nieuwe inzichten 
Overige:    
• tussentijdse voortgang, stimulansen/beloningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

““Stimuleer mij om zoveel mogelijk van 

mijn (andere) zintuigen te ontwikkelen”  

  

zintuigen ontwikkelen 

 spelenderwijs 

 samen met anderen  

 gewoon meedoen 

 

Cilia’s interesses en drijfveren:  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

BIJLAGE 8 – VOORBEELD DIENSTINNOVATIES 

(2) Toekomstige dienst voor Danny, de dyslectische doener  

Brainstorm workshop: 

•  universeel formaten, open source 
•  zelflerend  

• jezelf laten voorlezen (app) 
•  binnen boek/verhaal passage kunnen 

selecteren op basis waarvan extra informatie 
wordt voorgesteld 
•  laagdrempelig 

 

ZELFLERENDE, VERRIJKENDE TOOL   

Componenten toekomstige diensten voor Danny: 

•  uniform formatteren, gebruiker bepaalt output (ICT op maat) 
•  informatie associëren (semantisch web, metadata) 
•  directe vertaalfunctie van eigen taal naar vreemde taal en andersom 
•  verrijken met extra achtergrondinformatie 
Overige:    
•  expert sites, live toegang tot experts 
•  op ‘keurmerken’ zoeken (betrouwbare informatie) 
•  mediawijsheid (vaardigheden, tools) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Leer mij het zelf te doen, laat me het 

ervaren, bewerken, in beeld te vertalen 

en delen met anderen”.  

 do-it-yourself (DIY), 
eigen initiatief  

 enterpreneurial 
(learning) 

 à la minute, real-
time  

 Intuitief 

Danny’s interesses en drijfveren:  
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(3) Toekomstige dienst voor Iris, de (blinde) jonge professional  

Brainstorm workshop:  

 

 

 

 

 

 

 

“Geef me op de lokatie waar ik me 

bevind de informatie die op dát moment 

relevant is voor mij”.  

inspiratie, 
ervaring/beleving, 

interactief 
 

vrijheid en eigen 
grenzen;  

 
nieuwe ‘preutsheid’ 

 
socialiseren en 

werken in groepen 

Iris’ interesses en drijfveren:  

•  filtert overload: levert relevante informatie 
• gepersonaliseerd, kent profiel 

•  interactief  
•  carrièrecoach 

IS GIDS, VRIEND(IN), GEEFT ADVIEZEN EN TIPS 

Componenten toekomstige diensten voor Iris: 
 
•  content en collaborative-based filtering - recommendations obv eigen 
eerdere keuzes en gebruikers sociale omgeving  
•  push diensten -  relevante informatie wordt overal naar je toegebracht 
•  gebruik makend van hyper-locatie  
Overige:    
•  duiden van beeldinformatie mbv o.a. audiodescriptie 
•  tactiele vormen met behulp van relief, 3D print 
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(4) Toekomstige dienst voor Ray, de revaliderende regelneef  

•  (her)kent emotie 
•  via hologram 

•  (directe hersenverbinding?) 
•  kan ook uitgezet 

RELEVANTE CONTENT IN MIJN GLAZEN COCON 

Componenten toekomstige diensten voor Ray: 
 
• sterk gepersonaliseerd, afgestemd op gemoedstoestand 
• in control: on demand functies 
• koppeling met ambient intelligence thuisomgeving 
• delen met anderen 
Overige:    
• user generated info toevoegen via spraakinterface 

 

 

 

 

 

 

 

 

““Maak mijn leven gemakkelijker en 

plezieriger door mij via mijn slimme 

thuisomgeving pro-actief te informeren” 

Verbondenheid 

Interactiviteit 

Authenticiteit, 
individualiteit en 

persoonlijk 

Expressie, emoties 

Selfexposure 

Ray’s interesses en drijfveren:  
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(5a) Toekomstige dienst voor Dûnya en haar dyslectische gezin 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Verleen ons toegang tot mooie 

verhalen en cultuur, zodat we samen 

kunnen ervaren hoe leuk dit is”  

 zelfontplooiing 
als levensmotto, 

levensgeluk is 
belangrijk 

 zelfbewust en 
internationaal 

 pragmatisch 

Dûnya’s interesses en drijfveren:  Brainstorm workshop*: 

•  nieuw technologie maakt informatie voor 
iedereen toegankelijk 

•  ondersteunen bij het (terug)vinden van 
relevante informatie 

UNIFORME TOEGANG VOOR IEDEREEN 

Componenten toekomstige diensten voor Dunya: 
 
•  informatie retrieval: slimme zoeksystemen 
•  laagdrempelige toegang 
•  ontsluiten van beeldinformatie (auto-audiodescriptie) 
•  behouden van tekstuele/tactiele vormen 
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(5b) Toekomstige dienst voor Dûnya en haar dyslectische gezin (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Verleen ons toegang tot mooie 

verhalen en cultuur, zodat we samen 

kunnen ervaren hoe leuk dit is”  

 zelfontplooiing als 
levensmotto, 
levensgeluk is 

belangrijk 

 zelfbewust en 
internationaal 

 pragmatisch 

Dûnya’s interesses en drijfveren:  

•  edutainment over culturele herkomst 
•  context maakt het lezen interessanter en 

leuk 
•  onuitputtelijke hoeveelheid 

achtergrondinformatie (op eigen niveau)   

VERRIJKTE CULTURELE LEVENSBAGAGE   

Componenten toekomstige diensten voor Dunya’s gezin: 
•  verbinding en integratie met opleidings- en trainingprogramma’s 
•  op eigen niveau en rekening houdend met voorkeuren 
•  spelmethodieken en applied gaming componenten (o.a. belonen, 
monitoren vooruitgang) 
•  meerdere kanalen (hybride) 
•  associatie en koppeling informatielagen 
•  plaats en device onafhankelijk 
•  internationale (vertaalde) content  
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(6) Toekomstige dienst voor Simon, hij is ´sluimerend slechtziend´  

MET ALLES EN IEDEREEN IN ZIJN OMGEVING, WAT  
VOOR HEM RELEVANT KAN ZIJN 

VERBINDT SIMON 

Componenten toekomstige diensten voor Simon: 
• fitness programma’s: fysiek en mentaal 
• anderen erbij betrekken – hem met anderen verbinden  
• periodiek monitoren en signalering 
• verbinding naar arts/medische gegevens etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Leer mij het zelf te doen, laat me het 

ervaren, bewerken, in beeld te vertalen 

en delen met anderen”  

 praktisch  
relativerend 

no-nonsense 
mentaliteit 

zelfredzaam 

Simons interesses en drijfveren:  

 
 
 
 
 

•automatische connecties 
• alle informatie netjes op een rij 
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(7) Toekomstige dienst voor Sari & Sjoerd, het slecht(er)ziende paar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Geef mij interessante content die zin 

geeft en de band met mijn land en mijn 

vrienden in stand houdt”  

 samen doen 

 duurzame 
processen 

  toegevoegde 
waarde 

 

Sari & Sjoerd’s interesses en drijfveren:  

  

  

  

  

  

Componenten toekomstige diensten voor Sari en/of Sjoerd: 
 
•  omgevingsbewuste diensten 
•  afgestemd op persoonlijke behoefte, locatie en persoonlijke voorkeuren  
•  braintraining en mental fitness, therapie op afstand 
 
Overige:    
•  sociale banden in stand houden, ook in buitenland  
 

•  het lokale nieuws waar ik in geïnteresseerd 
ben, ook van mijn (verweg) thuisomgeving 
• de mensen waarmee ik in contact sta 

LOKALE NIEUWS WAAR JE OOK BENT 
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(8) Toekomstige dienst voor Elisabeth, zij is bijna blind 

 

•   terug in de tijd, herbeleven van haar eigen 
levensverhaal 

• persoonlijke verleden,  verrijken met andere 
informatie 

• delen met geïnteresseerden en uitnodigen 
bijdrage  

INTERACTIEVE MEMOIRES 

Componenten toekomstige diensten voor Elisabeth:  
 
•  storyline en bewerkingsmogelijkheden content, spraakgestuurd  
•  verrijkt met content uit andere bronnen, ook persoonlijke 
Overige:    
•  zelfredzaamheid (zelf doen) 
•  beleving: comfortabel voelen in eigen omgeving,  
genieten van kleine dingen (bijv. van voorgelezen worden)  
•  privacyaspecten regelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Help mij mentaal actief te blijven met 

informatie over mijn directe omgeving 

en over vroeger”  

  gemak en eenvoud 

 het verleden 
verlevendigen 

 mentale fitness 

Elisabeth’s interesses en drijfveren:  

  

  

  

  

  



Besluitvorming om te investeren in dienstinnovaties kan gebaseerd 
zijn op de volgende afwegingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEHOEFTE GERING 
geen interesse bij 

(primaire) 
doelgroep  

BEHOEFTE 
GROOT 

duidelijke 
interesse bij 
(primaire) 
doelgroep 

Product/dienst (of substituut)  
(nog) NIET ontwikkeld op vrije 
markt of niet toegankelijk voor 
doelgroep 

 (nog) niet in 
investeren, 

wel 
MONITOREN 

PRIORITEIT 

Product/dienst (of substituut) 
is of wordt  WEL ontwikkeld 
en is in principe toegankelijk 
doelgroep  

PARKEREN/ 
STOPZETTEN 

DIENSTVERLE-
NING 

HEROVER- 
WEGEN 

(BENCHMARK) 

BIJLAGE 9 

Afweging nieuwe dienstinnovaties 
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Met dank aan: 
mw. Marianne Bakker-Otten voormalig directeur bibliotheek Rivierenland 
dhr. Edwin Meijerink Dedicon, manager Klant en Markt 

mw. Valerie Frissen TNO, directie ClickNL 
mw. Arda Huijbers Directie Expertisecentrum Nederlands 

mw. Karlijn de Winter Museum4all, initiatiefnemer 

dhr. Ben Kofflard Directeur Optelec 
mw. Jellie Tiemersma Directeur Stichting Aangepast Lezen 

dhr. Bas Barendregt Organisator Ziezo beurs en hulpmiddelenbeurs 

mw. Marijse Pel Oudervereniging Balans 

dhr. Hans Jongebloed 
mw. Monique Oudshoorn-van Egmond 
mw. Gyntha Goertz 

Head of the Speech Research department, Prime Ear (TNO) 
Directeur Vereniging van Leesgehandicapten, voorheen NLBB  
Brailleleerkracht/ coördinator SO Koninklijke Visio 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
• Diverse oproepen deelname onderzoek -  Via website Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN), 
Balans Digitaal, Facebook jongerenafd. (Visueel Jong Lerend / VIPs) 

• Bezoek Ziezo beurs op 12 april - o.a. bezoek stand Aangepast Lezen, oriëntatie stands leveranciers 
• Deelname Symposium Ver. Voor Revalidatie bij Slechtziendheid op 19 april 2013. Onderwerp: lees- en leerstoornissen; via vz. mw. Van Nispen, 
onderzoeker  
• Informatie via social media (Twitter, Facebook, div. blogs etc.) – zie  verder onder bronvermelding 

DEELNEMERS WORKSHOP OVER INNOVATIEVE DIENSTEN, Amersfoort, 19 juni 2013 

mw. Alwine Hardus  Op uitnodiging van/via Oogvereniging 

dhr. Ben Kofflard Directeur Optelec 

mw. Lennie de Lange Projectmanager Stichting Bibliotheek.nl (Luisterboek app), tevens uitgever 

dhr. Jaap van Lelieveld Op uitnodiging van/via Oogvereniging 

dhr. Edwin Meijerink Manager Klant en Markt Dedicon 

mw. Marijse Pel Namens Oudervereniging Balans 

mw. Liv Rump  Coördinator Marketing & Communicatie Stichting Aangepast Lezen 

dhr. Henk Snetselaar Docent Bartiméus 

dhr. Ted van der Togt Projectmanager Stichting Bibliotheek.nl 

mw.  Els Verra Trainer Koninklijke Visio 

dhr. Bart Vroom   Manager Communicatie Dedicon 

dhr. Rik Wouters Vertegenwoordiger namens Lezersraad Aangepast Lezen 

mw. Marga Zwanenburg Namens Oogvereniging (Viziris) 

dhr. Justus Bruns Creatief duo Bruns & Niks, designer & entrepeneur (freelance) 
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Mijn Fascinatie voor 2025  dienstideeën & concepten 
workshop op 19 juni 2013 in Amersfoort over dienstinnovatie 

Dienstideeën/-concepten – 
wrap up: 
1. Automatisch gepersonifieerd 

zoeken en aanbieden van 
informatie & keuze multimediaal 

2. “Virtuele vriend”: gids, lerend, 
staat je terzijde, heeft emoties 

3. Het converteren als dienst: 
flexibel aanbieden van 
universele formats (via 
wetgeving?) met (1) zelf doen 
en (2) snelheid  

4. Faciliteren van breed 
toegankelijke content, met 
ondersteuning van het gebruik 

5. Toegankelijk maken van beeld 
en visuals, (via live-
audiodescriptie in tekst/taal of 
audio, meerdere talen, 
verschillende formats 

6. De wereld naar je toehalen: 
virtual reality/2nd life, meerdere 
zintuigen 

7. Mediawijsheid: de waarde van 
informatie: privacy issues, wat is 
waar? Faciliteren van gebruik 

8. Toegankelijkheid: alternatieve 
voor passwords etc. 



 



Deze opdracht  werd uitgevoerd door mevrouw drs. J.J. de Korte en de 
heer ing. F.F.M. Alberse MCM CMC . 
  
Frank Alberse is werkzaam vanuit zijn bedrijf ‘Aan de wind bv’ en  heeft 
ruime kennis van de branche openbare bibliotheken. Daarnaast heeft hij 
ruime ervaring in het leiden van projecten op het grensvlak van ICT en 
organisatie in diverse branches. 
  
Annemieke de Korte werkt vanuit haar eigen consultancy ‘Ventura Quest’. 
Zij heeft  ruime ervaring in het uitvoeren van strategische 
toekomstverkenningen, o.a. als Researcher Future Scanning bij TNO (en 
daarvoor bij KPN Research). Daarnaast is zij als lecturer Strategie en 
Innovatie verbonden aan de Hogere Hotelschool in Den Haag en Amsterdam. 
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Ventura Quest 
email:  venturaquest@kpnmail.nl 
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Frank Alberse 
Aan de Wind bv 
email:  frank@alberse.nl 
www.alberse.nl of   
nl.linkedin.com/pub/frank-alberse/1/352/326 
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