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Digitale Inclusie: De context

• 2008: Mondiale bankencrisis
• 2010: Compacte Rijksdienst
• 2014: BZK-programma ‘Digitaal 2017’

Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet!
• 2017: MFG Oog voor niet Digitaal vaardigen
• 2018: Programma Digitale Inclusie
• 2019: Informatiepunten Digitale Overheid (NPD)



Digitale Inclusie: Wat is inclusie?

”De insluiting in de samenleving van 
achtergestelde groepen op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten.”



Digitale Inclusie

• 4 miljoen niet digitaal vaardigen
• 2,5 miljoen laaggeletterden en dus ook niet 

digitaal vaardig
• 1 miljoen oudere mensen met een migratie-

achtergrond

“Ook jongeren zijn vaak minder digitaal vaardig dan we denken.
Omgaan met sociale media is echt iets heel 
anders dan een webformulier van de 
overheid invullen en huurtoeslag 
aanvragen.”



Digitale Inclusie: Over wie hebben we het?

Sociaal kwetsbare mensen
• Bewoners van achterstandswijken
• Dak- en thuislozen
• Verslaafden
• Alleenstaande ouderen
• Mensen met laag inkomen
• Mensen met opvoedproblemen
• Laag opgeleiden
• Mensen met een migratie achtergrond

• Mensen met een taalachterstand 
(laaggeletterden, NT2) 2,5 miljoen

• Digibeten 4 miljoen
• Mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden
• Mensen met schulden
• Langdurig werklozen
• Mensen die onder de Participatiewet vallen

Lichamelijk kwetsbare mensen zoals
• Mensen met een lichamelijke beperking
• Chronisch zieken

Psychisch kwetsbare mensen
• Mensen met chronisch psychische problemen
• Verstandelijk beperkten (IQ < 70)
• Zwakbegaafden (IQ 70 – 85 + problemen sociale redzaamheid)



Digitale Inclusie: Maatschappelijke kosten



Digitale Inclusie

Wist je dat van alle Nederlanders:

• 8% nog nooit internet heeft gebruikt?
44% 65-plussers
19% laagopgeleiden

• 46% weinig internetvaardigheden heeft?
• 10% het alleen met hulp van anderen voor elkaar krijgt?
• 18% weinig computervaardigheden heeft?
• 8% geen enkele computervaardigheden heeft?



Door digitalisering lopen niet 
digitaal vaardigen het risico 
sociaal en maatschappelijk 
uitgesloten te raken.
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Publieke dienstverleners helpen mensen 
die moeite hebben met digitale overheid
“De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor 
mensen moeite hebben met digitale dienstverlening 
en vragen hebben over het zaken doen met de 
overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht 
in de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig 
en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. De 
medewerkers van de bibliotheek zijn speciaal 
getraind op vraagherkenning en zakelijke empathie. 
En ze weten goed wat de aangesloten overheidsinstanties doen. Ze kunnen
mensen verwijzen naar het maatschappelijk middenveld of naar de juiste
overheidsinstantie als vragen heel specifiek zijn.”
Bron Digitale Overheid
Voor professionals die werken aan digitalisering van de overheid
NL Digibeter 6 maart 2020

Digitale Inclusie: Wat is een Informatiepunt 
Digitale Overheid?

https://www.digitaleoverheid.nl/




Digitale Inclusie: Netwerk van Publieke 
Dienstverleners



2019: 15
2020: 83
2021: 400
Januari 2022: 433

informatiepuntdigitaleoverheid.nl

Digitale Inclusie: Groeiend aantal 
Informatiepunten Digitale Overheid

https://www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl/



