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Dynamisch internetten
Heeft Web 2.0 de toekomst? Of is het het zoveelste buzzword dat vooral in
marketingkringen leeft? Onder Web 2.0 worden dynamische internetsites verstaan. In veel gevallen gebruiken die
sites programmeertechnieken waarmee rap op maat gemaakte sites zijn op te bouwen. Die putten daarvoor weer
informatie uit andere sites en combineren die tot nieuwe gegevens.
De bedenker van de term, uitgever van ict-boeken, Tim O’Reilly gelooft er zelf maar matig in. Web 2.0 leek hem in
2003 vooral een aardige titel voor een conferentie, schrijft hij op zijn website. ‘Maar bedrijven plakken de term nu
overal op, zonder te begrijpen wat het is.’
Frans van der Reep, lector e-business bij Hogeschool Inholland, vindt Web 2.0 echter cruciaal voor de
dienstverlenende industrie. “De techniek erachter zorgt ervoor dat je op alle mogelijke manieren informatie kan
combineren, een belangrijke taak van dienstverleners. Bedrijven die Web 2.0 links laten liggen, zijn straks out of
business.”
Het bekendste voorbeeld van een dynamische website is Google Maps. Andere sites kunnen gegevens
combineren met Google Maps en zo nieuwe diensten aanbieden. Ook internetveilinghuis eBay en
softwareleverancier Salesforce.com stellen hun programmeergegevens beschikbaar.Bij Nike kunnen klanten op
die manier zelfs hun eigen schoenen ontwerpen. Nederlandse Web 2.0-voorlopers zijn bookmarkverzamelsite Tag
-mos en projectmanagementsite Fourteendayz.
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