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in-
houds-
op-
gaveDURF! is een interactief magazine in pdf. De interactiviteit komt 

het beste tot zijn recht als deze pdf gelezen wordt op een laptop 

of computer. Bij het lezen van DURF! op een tablet kan sommige 

interactiviteiten niet volledig werken. Voor het lezen van deze pdf 

op een Ipad, raden we de app GoodReader aan.

DURF! is met zorg samengesteld. Mochten er toch fouten in zijn 

geslopen, laat het ons dan alsjeblieft weten via E: durf@cubiss.nl. 
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mede mogelijk gemaakt door

DURF! staat ditmaal in het teken van Technologie & Ondernemerschap. 
We geven hiermee een impuls aan ondernemende bibliotheken en organisaties die 
een stap verder willen. We verzamelen innovatieve initiatieven, sprekers en thema’s 
om geïnteresseerden te voeden en te stimuleren. Tezamen vormen wij tenslotte de 
SPELMAKERS. 

In Brabant en Limburg hebben de projectleiders van de Innovatie-projecten de 
handen ineen geslagen. Activiteiten worden gebundeld aangeboden en resultaten 
worden gedeeld binnen bijeenkomsten, werkcolleges, webinars en de uitgaves van 
het E-zine DURF! Onder de noemer SPELMAKERS vinden de activiteiten plaats. 

VEEL LEESPLEZIER!
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voorwoord

 Nutteloze gadgets ? 

Hoe gaan bibliotheken, maatschappelijke en 
culturele organisaties om met technologische 
ontwikkelingen? Maken zij het zich gemakkelijk 
door de nieuwigheden aan de kant te schuiven 
als dure, nutteloze gadgets? Of durven ze te 
experimenteren, te investeren en te ondernemen?

Volgens Deloitte zijn er in 2020 meer dan 100 
miljoen Google Glass gebruikers. Door de  smartbril 
versmelten de fysieke en de digitale omgeving 
met elkaar. Via augmented reality ontvangt de 
drager informatie in woord en beeld over de plek 
waar hij zich bevindt. De mogelijkheden voor 
erfgoedinstellingen liggen voor de hand. Zie een 
gebouw en krijg ter plekke online informatie over 
geschiedenis en betekenis. Maar wie gaat de 
verbinding leggen met formeel en informeel leren, 
met laaggeletterdheid, werk en gezondheid?

 Voor op de golf 

De early adopters popelen om te beginnen. 
Een gezonde mate van bezinning en kritisch 
denken is echter ook op zijn plek. Het IFLA rapport 
'Riding the waves or caught in the tide?' benoemt 
het risico dat mensen zonder de benodigde 
informatievaardigheden steeds meer aan de 
verkeerde kant van de digitale kloof terecht komen. 
Organisaties die ambiëren een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van mensen kunnen hier niet 
aan voorbij gaan.

Hoe nemen we onze mensen mee in de 
technologische transitie? En wat te doen met 
de infobesitas die met deze technologische 
ontwikkelingen samengaat? Verwaarlozen we onze 
zintuigen achter onze tablet of zetten we wearable 
technology slim in voor een enhanced (online) 
ervaring? We hebben geen kant en klare oplossing. 
En wellicht zien we nog het een en ander over het 
hoofd. Maar wie durft te proberen transformeert 
zich wellicht van pion in een wereldomvattend spel 
tot spelmaker… 

# 1
In deze DURF! staan technologie en ondernemerschap centraal. Nieuwe technologische 
ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Na 20 jaar internet hebben we dat fenomeen 
intussen opgenomen in onze werkwijzen. Op het gebied van apps voor tablets en smartphones 
zetten we pas de eerste stappen, terwijl een volgend fenomeen voor de deur staat in de vorm 
van wearable technology.

Jos Erdkamp, Innovatiecoach Cubiss  |  | @kodaksefke
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De Endomondo app op je smartphone laat zien dat 
je vorig jaar 1794 kilometer hebt hardgelopen, 1239 
kilometer hebt gefietst en 81,25 kilometer hebt 
gezwommen. Wearable technology meet ontzettend 
veel zaken. Niet alleen op sportgebied. 

Niet alleen met smartwatches of Google Glass. 
Kinderkleding meet de lichaamstemperatuur 
en ligpositie van je kind. De Jawbone meet je 
slaapactiviteit. Zonnepanelen in kleding laden 
automatisch de apparatuur op. Met de EPOC 
neuroheadset kun je zelfs met je brein zaken 
besturen of beïnvloeden. En wie wil eigenlijk nog 
een armband om als je via een Biostamp stickertje 
ook je gezondheid en levensstijl kunt monitoren?

Newspaper 
to go
‘Ouderwetse’ lectuur 
wordt via moderne 
technologie razendsnel 
en efficiënt op de 
markt gebracht. 
Zo introduceert het 
Zweedse bedrijf 
Meganews een 
nieuw concept in 
de print magazine 
en krantenbranche. 
Geen grote voorraden 
meer, minder 
vervuilende wagens 
op de weg (volgens 
Meganews zelfs 
60% minder uitstoot 
dan een traditionele 
kiosk) of onnodige 
papierverspilling, 
want op het verzoek 
van de klant wordt het 
gewenste blad of de 
krant in 2 minuten 
voor je geprint. 
Klaar terwijl je wacht 
en wanneer je maar 
wilt, je rekent gewoon 
met je creditcard af bij 
de automaat. 

De Mediabar staat nog maar net in de bibliotheek. De bibliotheekklant 

heeft nauwelijks de iPad op deze ‘bar’ vastgehouden of de volgende 

technologische ontwikkeling trekt alweer de aandacht. De iPad toch 

maar weer inpakken en terugsturen? De bibliotheek zal waarschijnlijk 

nooit de lokale Silicon Valley worden. Moeten we ons wel richten op de 

Alexander Klöppings? Of helpen we het merendeel van de Nederlanders 

dat niet vooraan loopt in technologische ontwikkelingen? Misschien moet 

de bibliotheek het wel helemaal over een andere boeg gooien. Moet de 

bibliotheek een plaats zijn waar je even tot rust kan komen. 

Disconnected.

The quantified self: 
wearable technology 
als data verzamelaar
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Ogen op het televisie
scherm, een smart
phone in de ene hand 
en een tablet in de 
andere... Sommige 
mensen willen geen 
minuut offline zijn. 

Hoewel het leuk is om 
te Whatsappen of te 
lachen om Snapshot 
foto’s kan het ook 
behoorlijk irritant 
zijn als er steeds een 
scherm tussen jou en 
de ander in staat. 
Er zijn kroegen en 
feestjes waar via 
uithangborden of 
posters nadrukkelijk 
verzocht wordt de 
apparaten aan de kant 
te leggen en écht te 
socializen met elkaar. 
Zelfs mobiele providers 
Ben en MTV Mobile 
adverteren ermee: hij 
mag soms ook even uit. 

Coca Cola heeft een 
filmpje met eenzelfde 
strekking gemaakt. 
Geen ‘fear of missing 
out’ meer, maar even 
reconnecten met de 
‘echte wereld’.

Disconnect 
me please

‘Oog voor het lezen’ meet middels eyetracking 
leesprestaties en kan zelfs vaststellen of iemand 
dyslexie heeft. Eind 2013 kwam een aantal 
deelnemers van de Innovation Challenge via een 
gamestormsessie op het idee om de leesactiviteit 
van kinderen te vergroten. 

Het plan was om kinderen een polsbandje te geven 
dat bijhoudt hoeveel minuten zij lezen. Afhankelijk 
van de tijd die ze lezen, kunnen ze punten 
verzamelen. Het bandje ´praat´ tegen het kind: het 
moedigt aan en vraagt om nog wat langer te lezen. 
Te ver van onze bed show? 

Recentelijk heeft een bibliotheekcollega de 
Smartwatch Pebble in bruikleen gehad.  Hij ziet 
in de toekomst mogelijkheden om via een Pebble 
app de koppeling te maken met een Vubis of Bicat 
systeem, leerlingen te helpen bij het plannen 
van activiteiten en om interne informatie naar 
medewerkers te verspreiden.

Oog voor het lezen

Klanten meenemen in de 
technologische transitie
Jurrie Hobers (oprichter en CEO van Cardpartners) is ondernemer en houdt 
zich al jaren bezig met content en consumenten. Op dit moment zien we 
overal een enorme verschuiving van offline, naar online content. Het lijkt wel 
alsof alles digitaal moet zijn. Maar lang niet alle klanten zijn toe aan deze 
digitale wereld. Zij willen snuffelen. Iets vasthouden. Hoe neem je 
deze klanten mee in de digitale wereld? 

Vanuit de ervaringen met retailoplossingen is Cardpartners nu bezig om dit 
vraagstuk door te vertalen naar specifieke bibliotheekwensen en eisen. 
Denk aan een fysieke kaart waarmee een digitaal boek kan worden 
gedownload. De Early adaptors lachen waarschijnlijk in hun vuisten als ze 
dit horen, maar voor de ‘laggard’ slaat het een brug.
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Interview met

 Roeland 
Stekelenburg

door Nathan de Groot, 5 maart, Amsterdam
|  | @nathandegroot

Roeland Stekelenburg
|  | @stekel
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Roeland 
Stekelenburg

Roeland is keynotespeaker op de bijeenkomst 
Spelmakers: Technologie & Ondernemerschap 
die plaatsvindt op 3 april in Eindhoven. 

Roeland deelt die dag zijn kennis over 
ondernemerschap en innovatie. Onder de titel 
'Make innovation happen!' gaat hij in op het nut 
en de noodzaak van veranderingen. 

Nathan noemt zichzelf een ‘Dutch urbanist/
journalist/optimist’.

Nathan zocht Roeland op in Amsterdam-Noord 
voor een kennismaking. 

Van correspondent in Afrika naar ondernemer in usability en interactive media. 
Is dat geen grote stap?

Nee, dat valt eigenlijk mee. Het gaat in beide gevallen namelijk om 
pionieren en dat vind ik leuk om te doen. In Zambia  toen in de top 5 van 
armste landen ter wereld  was nauwelijks infrastructuur en ook geen 
internet of telefoon. Het voelde echt als pionieren om daar met beperkte 
middelen dingen voor elkaar te krijgen.  

Wat was jouw rol daar?
Ik werkte al bij NOVA als verslaggever en had met mijn partner (die 
tropenarts is) de wens om in Afrika te werken. NOVA vond het interessant 
om daar een correspondent te hebben en zodoende heb ik daar als 
freelancer films, reportages en documentaires gemaakt. Later heb ik ook 
opdrachten voor hulpinstellingen en de Verenigde Naties gedaan en zo het 
halve continent over gereisd. 

In hoeverre heb je daar vaardigheden opgedaan die je nu als ondernemer ook 
goed kan gebruiken?

Heel veel! Ik zou het iedereen aanraden die de kans heeft er te gaan 
wonen, maar dan bedoel ik niet de mensen die het leuk vinden om 3 
maanden een overland trip te maken of expats die in de hoofdstad met 
een dikke landcruiser diplomatenfeestjes af gaan. Nee, echt back to 
basic. Daar op het platteland leven zou voor elke Westerling een life 
changing experience zijn. Je ervaart dat stroom, onderwijs en wegen niet 
vanzelfsprekend zijn. Je kan niet de ANWB of de gemeente bellen of ze 
je willen helpen. Nee, je moet dan zelf het vermogen ontwikkelen om met 
onverwachte situaties om te gaan. 

"Laat mij maar pionieren"

Roeland Stekelenburg vertrekt morgen naar Austin in Texas voor het SXSW 
(South by Southwest) Festival. Als creatief directeur van Infostrada Group 
ontwikkelt hij nieuwe concepten op het gebied voor internet en mobiel. 'Daar 
kunnen mensen zich dan niet direct iets bij voorstellen, maar ze snappen het 
wel.' Op het jaarlijkse festival staan film, muziek en interactieve media centraal 
en ontmoet hij veel gelijkgestemden. Terwijl hij met zijn hoofd al in Amerika zit, 
neem ik hem terug naar Afrika waar hij in 1999 correspondent was. 
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Werd je daar ondernemer van? 
In zekere zin wel. Je merkt dat je met eigen kennis en achtergrond 
situaties kunt veranderen. Ook als het gaat om kleine dingen moet je soms 
een vorm van passiviteit doorbreken en dingen in eigen hand nemen.

In hoeverre lijkt dit op een werkomgeving als de NOS?
(lachend) Nu beledig je een hoop mensen hoor. Ik heb het eens ‘stoffige 
staatsomroep’ genoemd en daar werden ze boos over. Dat chargeren is 
soms nodig om verandering te creëren. Het is een institutie die gebaat is 
bij routine om het proces soepel te laten lopen  anders kun je niet elke 
dag een achtuurjournaal maken  maar het is een productiefabriek en er 
is niet veel tijd om na te denken over veranderingen. Wat ik probeerde 
is door het proces om te draaien, het besef te brengen dat de wereld 
van de journalistiek erg is veranderd. Werken en pionieren bij dit soort 
organisaties is juist leuk omdat je direct meters kunt maken. Al blijf je ook 
een beetje zendeling.

Is de boodschap als zendeling voor andere sectoren hetzelfde?
Ja, het klinkt misschien abstract, maar het begint met het proces om te 
draaien. Organisaties denken vaak vanuit hun aanbod: ‘wat hebben we?’. 
Zo hebben bibliotheken bijvoorbeeld als uitgangspunt hun collectie boeken 
in de rekken, terwijl het belangrijker is om te weten wie je publiek of 
doelgroep is en wat zij willen. 

Ben je zelf lid van de bieb?
Nee

Waarom niet?
Ze zouden me eerst eens moeten vertellen wat ze eigenlijk doen. Als je 
geen lid bent en je komt er niet, dan hoor je ze nauwelijks. De marketing 
bereikt mij niet. Mijn dochter is wel lid en heeft de halve bibliotheek 
gelezen. Ik koop zelf graag boeken. Wat ik nog mis is dat er veel mensen 
zijn die stapels mooie boeken hebben liggen thuis, maar dat er geen 
platform is om die te delen. Als je op vakantie gaat, dat je die dan uitleent 
aan de buren. Waarom niet?

"Je merkt dat je met eigen kennis en 
achtergrond situaties kunt veranderen."
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"Organisaties denken 

vaak vanuit hun aanbod."

Misschien omdat uitgeverijen en bibliotheken het als een bedreiging zien? 
De geschiedenis leert juist dat vasthouden aan businessmodellen er 
voor zorgt dat je verdwijnt van het toneel. Je maakt jezelf overbodig. 
Kijk maar hoe Sanoma zich vastklampt aan haar tijdschriften, tegen beter 
weten in. Nee, je moet je eigen business durven kannibaliseren in het 
vernieuwingsproces. Hoe denk je anders dat DVDproducenten nog kunnen 
overleven? 

Ken je ook inspirerende voorbeelden van innovatieve veranderingen?
Nou, het is moeilijkste dat er is. Pathé heeft echter wel lef getoond met 
hun service voor de thuisbioscoop. Natuurlijk was er weerstand, maar 
als ondernemer moet je toch iets verder denken als je ziet dat de zalen 
leeglopen. Goed dat ze niet in zalen dachten, maar in mensen. Met de 
voorkeuren in hun klantenbestand hadden ze juist een voordeel en vanuit 
die kracht konden ze gerichte aanbiedingen doen voor filmliefhebbers. Die 
blijven zo ook af en toe een zaal bezoeken. Zo hebben ze een winwin
situatie. Ik geloof niet in ofof, maar enen. Door de hype dat alles digitaal 
lijkt te gaan vergeet je dat het om echt contact gaat. De apps Snapcar en 
Peerby faciliteren dit slechts. Je moet dan zelf de autosleutel of handboor 
bij de buren nog ophalen. Het is een mix. 

Als het op technologie aankomt heb je uitgesproken optimisten en pessimisten. 
Tot welke groep behoor jij? 

Ik ben een optimist. Ik geloof dat techniek nieuwe krachten losmaakt en 
de maatschappij sterk verandert. Met internet zie je hoe de tussenlaag 
verdwijnt. Waar vroeger instituties nodig waren, is er nu een deeleconomie 
en kan ik via platformen direct met jou in contact komen. Terwijl het tien 
jaar geleden niet echt een optie was je auto aan een onbekende uit te 
lenen; nu maakt technologie dit mogelijk. Het is toch fantastisch dat er nu 
een platform is dat, als jij een auto wilt lenen en ik heb hem morgen niet 
nodig, dat dan direct kan. 

Gebruik je deze platformen zelf ook? 
Ja, morgen in Austin overnacht ik bij Gill. Zo verblijven we in het centrum 
van de stad en zij kan het geld goed gebruiken. Het was een fluitje van een 
cent met AirBnB. 
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Verdieping / / ...
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Verdieping / 
interview / ...

Wearables 
Obsessie of toekomst?

Dragers van Google Glass worden nog wel eens uitgemaakt 
voor 'Glassholes' en worden geweigerd in bepaalde 
horecagelegenheden.

Sporters die elke stap nauwlettend in de gaten houden 
met de bewegingstracker Nike Fuelband worden soms gezien 
als data-obsessief. En de Oculus Rift, een oversized 
skibril met een ingebouwd display dat reageert op de 
bewegingen van je hoofd, schept eerder een beeld hoe 
lomp hedendaagse technologie eruit kan zien. 

Ligt de toekomst wel in draagbare wearables?'X.>>

Matthijs Roumen, creatief strateeg bij Rhinolfy, 
bureau voor interactieve communicatie 

  |  |  @mroumen
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Nog een voorbeeld? Voor het Centraal 
Museum in Utrecht ontwikkelden we 
Breinreis, een interactieve installatie. 
In de route in het museum zien de 
bezoekers als eerste de kunstwerken 
alvorens ze Breinreis ervaren. Door de 
draagbare brainreader van Breinreis 
te verbinden met de hersenen van de 
bezoeker, wordt er gemeten of hij/
zij gefocust of ontspannen is. Dit 
beïnvloedt de ontdekkingsreis naar 
de surreële wereld binnen het museum. 
Breinreis start met de werkelijkheid. 
Als het brein is uitgeput is het enige 
wat de bezoeker kan doen, zich overgeven 
aan het surrealisme.

Hoe sullig wearables er nu soms nog uit 
zien, de toekomst van informatie ligt 
zeker ook in deze draagbare technologie!

Om deze innovatie in een perspectief te 
plaatsen is het duiden van de herkomst 
een interessante achtergrond. In de loop 
der jaren zien we twee ontwikkelingen: 
technologie wordt goedkoper én kleiner. 
Ook wel omschreven als de Wet van Moore. 
Een ontwikkeling die ervoor zorgt dat je 
feitelijk alle objecten om ons heen kunt 
voorzien van een chip.

En dan wordt het interessant! Ineens is 
sensory input niet alleen toebedeeld aan 
aanslagen op een toetsenbord, maar is 
het een draai van je hoofd, een beweging 
van je arm of zelfs inspanning van 
het brein. En dat biedt veel potentie 
voor de manier waarop we informatie 
ervaren. Ineens wordt de fysieke ruimte 
om ons heen voorzien van digitale lagen 
informatie, waarbij wearables de brug 
vormen tussen de fysieke en de digitale 
wereld.

Naast Google Glass, de Nike Fuelband 
en de Ocolus Rift is ook de Myo, een 
polsband die de spiertrekkingen van je 
hand en arm meet, een krachtig voorbeeld 
van een wearable die de toekomst van 
informatie kan veranderen. Zonder enige 
aanraking van een fysieke oppervlakte 
biedt dit draagbare stukje techniek 
je de mogelijkheid om door slides te 
bladeren, informatie te bekijken en 
zelfs een robot te besturen.

   Hoe sullig wearables er nu soms nog uit zien, 

de toekomst van informatie ligt zeker       

        ook in deze draagbare technologie!

…3://>?/@#'X.>>

'X.>>Verdieping / / ...
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Er is geen houden aan. Wat is er geworden van media als de 
platenspeler, filmcamera, bandrecorder, radio, telefoon en 
televisie? Ze zijn allemaal klein en mobiel geworden. Dat is één. 
En de functies van die verschillende media convergeren, dat wil 
zeggen, ze komen samen in één enkel apparaat: de smartphone. 
Dat is dan twee. Wat onvermijdelijk de vraag oproept: komt er 
een drie? 

Media vormen een middel om kennis 
tot je te nemen. Zo ontmoeten we het 
verleden, mensen en gebeurtenissen 
en luisteren we naar muziek die ooit 
elders werd gespeeld. Media be
middelen tussen ons en de wereld, 
en dat doen ze best goed. In tekst, 
beeld en geluid. Ze doen dat zo goed, 
dat we vaak geen idee meer hebben 
dát ze bemiddelen. Muziek klinkt 
zoalsie gespeeld werd. Televisie is 
een venster op de wereld. Mijn foto’s 
vormen het bewijs dat ik daar was. 
De Nederlandse taal heeft er een 
mooi woord voor: onmiddellijkheid. 

Vijf zintuigen hebben we om de 
wereld te kunnen lezen, al dan niet 
via de media. Zo langzamerhand zijn 
er twee heel dominant geworden: 
horen en zien. In vergelijking met 
dieren zijn we grote prutsers als het 
aankomt op proeven en ruiken en iets 
kleinere prutsers als het om aanraken 
gaat. Opnieuw functioneert de taal 
als een spiegel. Vraag het maar na. 
Iemand die niet kan horen, noemen 
we… doof. Kun je niet zien, dan ben 
je… blind. Maar hoe heet iemand die 
niet kan ruiken? Een anosmist? 

En niet kan proeven? Een 
gustatorische agnosist? Bij wie 
de tastzin is aangetast? Voor hem 
kon ik zelfs bij benadering geen 
woord vinden. De boodschap lijkt 
me zonneklaar. Wij communiceren 
voornamelijk via horen en zien, zegt 
ook onze taal.

De technologie van de digitalisering 
bevestigt dit. Beelden en geluiden 
kunnen we digitaliseren, en dus 
bemiddelen via media. Smaken, 
geuren en het tastbare niet. De 
technologie versterkt de groeiende 
overbodigheid van deze zintuigen, 
lijkt het wel.

Nu waag ik een gokje. Omdat 
de technologie onmachtig is om 
geuren, smaken en het tastbare te 
digitaliseren, zou juist deze onmacht 
van de technologie ervoor kunnen 
zorgen dat onze tast, reuk en 
smaakzintuigen op den duur in ere 
worden hersteld. 

En dat is dan drie - zonder 
technologie.

tegenlicht > column

Zintuiglijke 
prutsers

Hans van Driel, Universitair hoofddocent Cultuurwetenschappen, Universiteit van Tilburg
|  |  @hvdriel
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Selftracking
Steeds meer mensen houden dagelijks bij hoeveel ze bewegen, wat ze eten, 
wat hun hartslag en bloeddruk is, hoe laat ze naar bed gaan of hoeveel luiers 
ze verwisselen. Ze doen het, omdat het kan en leuk is. Maar ook omdat het 
informatie oplevert waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen. Zelf 
meten op grote schaal leidt tot een verschuiving van kennis over groepen 
naar kennis over het individu. Dit kan onder andere een radicale verandering 
in de gezondheidszorg betekenen. Leidt deze persoonlijk informatie 
automatisch tot betere beslissingen? Of... 

biedt Self tracking 
schijnzekerheid    
over het eigen 
welbevinden?

Deze keer verschijnt Paradigma op het podium. Paradigma, onderdeel van de 
nieuwe kenniswerkplaats van Bibliotheek Eindhoven, organiseerde 20 maart 
een forumdiscussie over het boeiende onderwerp Quantified Self. 
Laat ons weten hoe jij over de stelling denkt...

vul in !
klik hier en
>
m
m

<
De Stelling

In iedere editie nodigen we graag iemand, een organisatie of een initiatief uit 
op het podium van DURF! om een stelling te poneren. We dagen jou als lezer 
uit om te reageren.

Forumdiscussie Paradigma | → | 

De uitslag

?Benieuwd naar uitkomsten 
en reacties op de stelling? 
Kijk in de volgende editie 
van DURF!

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
https://www.facebook.com/events/500856363357563/
http://cubiss.su.datacoll.net/nq.cfm?q=690123fd-f969-4565-8291-0c489a592654
www.openwebcast.nl


Uit 
de 
la...

In ‘Uit de la’ nemen we jullie 
mee in een aantal belangrijke 
ontwikkelingen. We zetten 
ons vergrootglas op diverse 
(markt)onderzoeken en 
statistieken. 

Onderzoeken moeten niet 
in de la belanden, ze moeten 
‘uit de la’ om er van te leren! 

2,7
internetgebruikers bezitten gemiddeld 2,7 apparaten 
met toegang tot internet

82%
smartphone bij 18-34 jaar

52% 
tablet bij 35-49 jaar

20% 
e-reader bij 55+

'80
Eerste laptop

'90
Ontstaan World Wide Web

'70
Ontwikkeling PC

'96
Nokia introduceert 
Communicator met 
mail, fax en foto 
mogelijkheden

'98
Introductie Google

'02
Microsoft lanceert 
tablet-pc

'04
Eerste e-reader

'07
Amazon introduceert 
Kindle

'07
Apple lanceert iPhone

'08
Eerste Android telefoon

'10

Apple lanceert iPad

ontwikkelingen Huidig Gebruik

Van de Nederlandse 
huishoudens heeft toegang 
tot internet

95%

Bron: GfK/Cebuco | → | Ç14

http://www.cebuco.nl/uploads/artikeldownloads/Cebuconl_-_Trends_in_digitale_media_-_juni_2013.pdf
mailto:durf%40cubiss.nl%0D?subject=Durf%21


titel van de link | → |    titel van filmpje  | > |Ç15

Colofon  
DURF! is een initiatief van het BNB - project Stimuleren Innovatie en Ondernemerschap o.l.v. 
Rutger van den Assem. De uitvoer wordt gedaan door Cubiss.

Coördinatie: Selma Coppoolse Redactie: Jorrit, Bijl, Arabella Broers en Milja de Vries 
Met dank aan: Roeland Stekelenburg, Nathan de Groot, Matthijs Roumen, Susan Brinkman, 
Hans van Driel en Jos Erdkamp Ontwerp en realisatie: Ontwerpbureau Het Dok, Breda.

Het E-magazine Durf! voortaan automatisch ontvangen? 
Stuur een mail naar durf@cubiss.nl. |→|

mede mogelijk gemaakt door

AGENDA-->
Er volgen nog meer activiteiten binnen het thema 
Technologie & Ondernemerschap. De volgende zijn al bekend:

-->  Webinar SPELMAKERS: Technologie & Ondernemerschap
 Deze interactieve online ‘uitzending’ vindt plaats op 22 april tussen 
 11.00 en 11.45 uur. Meer informatie: Jos Erdkamp, Innovatiecoach, 
 j.erdkamp@cubiss.nl |→|

-->  MOOC MEE! over Ontluikend Programmeren
 Leraren en mediacoaches worden in 4 dagen (week 21) 
 meegenomen in de wereld van het programmeren. 
 Wil je meer weten? Stuur een mailtje naar 
 klantenservice@cubiss.nl.www.cubiss.nl. |→|

--> MakersBuzz Vanaf juni toert Cubiss door de provincie om Brabanders  
 kennis te laten maken met techniek. Experimenteren mag met de 3D 
 printers, vinylsnijders en lasersnijders.
 
--> Cubiss ontwikkelt Mediawijsheid-product voor onderbouw 
 Lees meer over het project Botje Bij  |→|
  

De volgende editie van DURF! staat in het teken van Coöperaties & Coalities. 
DURF! verschijnt op dinsdag 20 mei 2014. Het bijbehorende symposium vindt 
ook op deze dag plaats in ECI Cultuurfabriek te Roermond. Informatie volgt 
op www.cubiss.nl. |→| Participatie & Samenleving volgt in september 2014.

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
http://hetdok.com
mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
mailto:j.erdkamp%40cubiss.nl?subject=Technologie%20%26%20Ondernemerschap
mailto:klantenservice%40cubiss.nl.www.cubiss.nl.?subject=
http://www.cubiss.nl/nieuws/cubiss-ontwikkelt-nieuw-product-botje-bij
http://www.cubiss.nl
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