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Reactie motie Bontenbal WRR-adviesaanvraag impact 
digitale technologieën 

Aanleiding 
Op 14 november 2022 verzocht Kamerlid Bontenbal c.s. de regering om een 
adviesaanvraag voor de WRR uit te werken over de sociaal-maatschappelijke 
impact van nieuwe digitale technologieën. N.a.v. deze motie is geïnventariseerd 
welke onderzoeken op de door Bontenbal genoemde onderwerpen al lopen of 
komende jaren gepland zijn. Conclusie is dat er komende jaren veel onderzoeken 
worden gedaan die in de kennisvraag van Bontenbal voorzien. In de bijlage bij 
deze nota treft u de Kamerbrief waarin we hierop ingaan.   

Geadviseerd besluit 
 

• Graag akkoord gaan met Kamerbrief en verzending naar de Kamer.  

Kern 
 
Motie Bontenbal1  
Op 14 november 2022 verzochten de Kamerleden Bontenbal, Ceder en Rajkowski 
de regering om een adviesaanvraag uit te werken voor de WRR, waarin de vraag 
centraal staat wat de sociaal-maatschappelijke impact is van nieuwe digitale 
technologieën op de samenleving op de lange termijn. Daarbij werd verzocht om 
de aspecten van sociale cohesie, democratisch burgerschap, persoonlijke 
ontwikkeling, mentale gezondheid en opvoeding te betrekken. Deze motie kwam 
voort uit de constatering dat digitale technologieën, waaronder sociale media, 
zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de persoonlijke ontwikkeling 
van mensen en voor het functioneren van de samenleving als geheel.  
 
Onderzoeken WRR, Rathenau Instituut en Trimbos Instituut 
Zowel de WRR als het Rathenau Instituut doen momenteel onderzoek maar 
effecten van nieuwe digitale technologieën op democratie en maatschappij. De 
WRR doet bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van technologie op (online) 
polarisatie, sociale mobilisatie, sociale (ont)binding, democratische functies en 
democratisch burgerschap. Het Rathenau Instituut geeft in haar werkprogramma 
2023-2024 aan onderzoek te zullen doen naar de effecten van nieuwe technologie 
op democratische besluitvorming. Daarnaast doen het Rathenau Instituut en het 
Trimbos Instituut onderzoek naar de effecten van nieuwe digitale technologieën 
op ontwikkeling, welzijn, gezondheid en opgroeien. Hierbij doet het Rathenau 

 
1 Kamerstukken II 2022-2023, 36200 VII, nr. 72.  
Motie van het lid Bontenbal c.s. over een adviesaanvraag uitwerken voor de WRR over de 
sociaal-maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën (3).pdf  

file://frd.shsdir.nl/usersbzk/5/Bechoe/HOME/Downloads/Motie%20van%20het%20lid%20Bontenbal%20c.s.%20over%20een%20adviesaanvraag%20uitwerken%20voor%20de%20WRR%20over%20de%20sociaal-maatschappelijke%20impact%20van%20nieuwe%20digitale%20technologie%C3%83%C2%ABn%20(3).pdf
file://frd.shsdir.nl/usersbzk/5/Bechoe/HOME/Downloads/Motie%20van%20het%20lid%20Bontenbal%20c.s.%20over%20een%20adviesaanvraag%20uitwerken%20voor%20de%20WRR%20over%20de%20sociaal-maatschappelijke%20impact%20van%20nieuwe%20digitale%20technologie%C3%83%C2%ABn%20(3).pdf
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Instituut onderzoek naar effecten op opgroeien, werken en samenleven en het 
Trimbos Instituut naar effecten op gezondheid in brede zin – mentaal, sociaal, 
fysiek en financieel.  
 
WRR-advies op dit moment niet nodig 
De inventarisatie leidt tot de conclusie dat onderzoeken die de komende jaren 
door o.a. de WRR, het Rathenau Instituut en het Trimbos Instituut worden 
uitgevoerd voorzien in de kennisvraag van Bontenbal. We zullen deze 
onderzoeken op de voet volgen en steeds kijken of er nieuwe kennisvragen 
ontstaan en hoe die in bestaande programmering (of op andere wijze) belegd 
kunnen worden. Daarnaast vormen de onderzoeken een belangrijke basis voor de 
ambities en acties in de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering.   

Politieke context 
Er is veel politieke aandacht voor de negatieve effecten die nieuwe, digitale 
technologieën kunnen hebben op de democratie, de samenleving en het welzijn 
van mensen. Hierbij is vaak specifieke aandacht voor kwetsbare groepen zoals 
kinderen.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
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