
De leefwereld van mensen bestaat niet alleen uit de fysieke omgeving of de mensen die je
ontmoet in real life. Iedereen heeft zich in meer of mindere mate te verhouden tot de online
leefwereld. Niet iedereen kan echter op een gelijke manier deelnemen aan deze online
leefwereld. Er ontstaat daardoor een digitale kloof tussen mensen die wél en niet digivaardig
zijn. Deze online handreiking biedt informatie over dit vraagstuk zodat bewustwording en het
signaleren ervan versterkt worden. Vervolgens biedt deze handreiking op verschillende niveaus
tips voor sociaal werkers om de digitale kloof te dichten. De totale duur van deze online
handreiking is ongeveer een half uur.

1. IN TR ODUCTIE [2 MIN .]

2. IN F OR MATIE OVER  DE DIGITALE KLOOF  [2 MIN .]

3. VIER  FACTOR EN  VOOR  H ET VER KLEIN EN  VAN  DE DIGITALE KLOOF  [10 MIN .]

1. De digitalisering van de Nederlandse samenleving

2. De digitale kloof uitgelegd

Movisie Online Leren

Dicht de digitale kloof! Een online handreiking
voor sociaal werkers



4. ON LIN E B UR GER PAR TICIPATIE [5 MIN .]

5. DIGI- OUTCOME [5 MIN .]

6. QUIZ [5 MIN .]

7. LITER ATUUR LIJST

8. COLOF ON

3.1 Digi-attitude

3.2 Digitoerusting

3.3 Digivaardigheid

3.4 Digigebruik

4. Online burgerparticipatie

5. Digi-outcome

6. Quiz

7. Meer lezen

8. Colofon



Kansen en bedreigingen
De digitalisering van de samenleving neemt in rap tempo toe. Dit zorgt voor kansen maar ook

voor bedreigingen. We hebben veel contact via sociale media en andere sociale technieken waardoor

bijvoorbeeld mooie vormen van online inwonersinitiatieven ontstaan. 

Niet iedereen kan echter op een gelijke manier deelnemen aan de online leefwereld. Daardoor spreken we

van een digitale kloof tussen mensen die wél en niet digivaardig zijn. Deze kloof uit zich op verschillende

manieren: in ongelijkheid tussen mensen wat betreft hun digitale vaardigheden en in ongelijkheid in de

toegang tot digitale middelen om volwaardig te kunnen participeren. Maar ook zijn er verschillen in de

attitude die mensen hebben ten opzichte van digitaal meedoen en waarvoor zij digitale middelen inzetten

(van Deursen, 2018). Hartman- van der Laan (2019) en Versteegh (2019) zien een belangrijke rol voor de

sociaal werker om inwoners te ondersteunen die niet goed kunnen meekomen in de digitale wereld en de

digitale kloof te dichten. In deze handreiking zetten we de digitale kloof uiteen in vijf onderdelen: digi-

attitude, digitoerusting, digivaardigheid, digigebruik en digi-outcome. In deze hoofdstukken bieden we tips

en interventies voor sociaal werkers om de digitale kloof te dichten. Wij hebben naast deze onderdelen, ook

het hoofdstuk online burgerbertrokkenheid toegevoegd, wat ingaat op het belang van burgerbetrokkenheid

digitaal en hoe dit kan worden aangepakt. 

Voorwaarden om mee te kunnen doen in de digitale
samenleving
Deze vijf thema’s zijn gebaseerd op de fasen van toegang tot internet die van Dijk (2005) en van Deursen

(2018) onderscheiden. Hieronder zie je een overzicht van deze fasen:
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1. De digitalisering van de Nederlandse
samenleving



Figuur 1: Procesmodel toegang tot internet (gebaseerd op van Dijk, 2005)  van Deursen, 2018.

Dit model gaat uit van vijf fasen van internettoegang die uiteindelijk bepalen wat de uitkomsten zijn met

betrekking tot wie wel en niet kan profiteren van het internet. 

Ten eerste gaat het hierbij om het wel of niet hebben van een positieve attitude en motivatie

om het internet te gebruiken (intrinsieke drijfveren om het internet te gebruiken en om

persoonlijke doelen te behalen, denk aan sociale contacten onderhouden/versterken en

bijvoorbeeld het vinden van een baan). 

1

Daarnaast is het van belang om te beschikken over de materiële middelen om digitaal mee te

kunnen doen (zoals een goedwerkende internetverbinding, laptop, computer, smartphone,

tablet). 

2

Ook zijn digitale vaardigheden nodig om gebruik te kunnen maken van het internet en in te

zetten voor persoonlijke doelen (zoals basiskennis van ICT, informatievaardigheden en

mediawijsheid).

3

De laatste vorm van toegang omvat het gebruik van internet. Hierbij gaat het om de hoeveelheid

van het gebruik en waar iemand het internet voor inzet om bepaalde doelen te behalen.
4



Het biedt voor jou als sociaal werker kansen om op elk van deze fasen van internettoegang interventies in te

zetten om de digi-outcome positief te versterken: Steeds meer mensen, ook in een kwetsbare positie,

hebben profijt van de positieve uitkomsten van het meedoen in de digitale samenleving. Zo kunnen zij

volwaardig digitaal én offline meedoen.  

V E R D E R  NA A R :  2  D e  d i g i t a l e  kl o o f  u i t g e l e g d



Nederland staat in de Europese Unie aan de top wat betreft het grootste aantal inwoners dat vaardig is in het

gebruiken van internet, computer en software. En dus ook aan te top wat betreft het beschikken over digitale

basisvaardigheden. Bijna 80 procent van de Nederlanders beschikt over digitale basisvaardigheden, terwijl

het Europese gemiddelde 54 procent is. En 52 procent van de 16- tot 27-jarige Nederlanders beschikt over

meer dan basisvaardigheden in 2021 (CPB, 2021).   
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2. De digitale kloof uitgelegd















Feit 1

20 procent van de Nederlandse bevolking beschikt niet over de basis digivaardigheden: zij hebben geen of weinig

ervaring met de computer of andere middelen. Hierdoor hebben zij moeite met het versturen van mails, het vinden

van informatie op internet en om overheidszaken te regelen (Non & Dinkova, 2021). 





Feit 2

Deze groep mensen heeft ook vaak te maken met laaggeletterdheid, geen betaald werk of een laag salaris. Mensen

die laaggeletterd zijn hebben relatief vaak ook lage digitale vaardigheden.





Feit 3

Mensen van 65 jaar en ouder missen vaker voldoende vaardigheden om gebruik te maken van digitale hulpmiddelen.

Echter is er ook een groep jongeren met lage vaardigheden. (Non & Dinkova, 2021).





Feit 4

Ongeveer 5 miljoen mensen missen daarnaast vaardigheden om bewust, kritisch en actief om te gaan met sociale

media (mediawijsheid) (Plantinga & Kaal, 2018).





Feit 5

Niet iedereen beschikt over de benodigde apparatuur om mee te kunnen doen in de digitale samenleving. Het gaat

om 17 procent van de Nederlanders die geen toegang hebben tot een laptop of tablet, hierbij gaat het eveneens vaak

om mensen die laagopgeleid zijn, mensen die een uitkering hebben of een laag uurloon, 65 plussers en mensen met

een migratieachtergrond (Allemaal digitaal, 2020).





Feit 6

Slechts 4 procent van de 7000 overheidswebsites zijn aantoonbaar toegankelijk, ook voor mensen met een beperking

(Digimonitor, 2021).

V E R D E R  NA A R :  3 .1  D i g i -a t t i t u d e





Wat houdt het in?
Motivatie en attitude wordt als eerste voorwaarde gezien om digitaal mee te kunnen doen. Het gebruik van

digitale middelen moet iets opleveren en helpen om belangrijke en persoonlijke doelen te bereiken (van

Deursen, 2018). Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het hebben van sociaal contact met vrienden en familie, maar

ook het aangaan van nieuwe relaties en het volgen van het nieuws op ieder moment. Maar ook zijn internet

en digitale middelen in te zetten voor het regelen van financiële zaken, het doen van aankopen of bijvoorbeeld

de belastingaangifte doen. Wanneer het lukt om persoonlijke doelen hiermee mee te bereiken, werkt dat

alleen maar stimulerend. Er gebeurt steeds meer online. Mensen willen daarin graag meedoen. Dat is voor

hen een belangrijke reden om digitale middelen aan te schaffen en digitaal vaardig te worden.

Digitaal gemotiveerd zijn is niet vanzelfsprekend
Maar er zijn volgens van Deursen (2018) ook belemmeringen die deze motivatie in de weg kunnen staan en

een drempel kunnen vormen om verdere stappen te zetten in de digitale wereld: bijvoorbeeld het gevoel altijd

online te moeten zijn, digitale middelen die te duur zijn of te grote inspanningen die gedaan moeten worden

om digitale vaardigheden te versterken.

Hoe herken je een verminderde motivatie van mensen ten opzichte van het gebruik van digitale middelen?

Dedding, Goedhart & Kattouw (2017) brachten signalen en de praktijksituaties in kaart van belemmerende

gevoelens ten opzichte van het meedoen in de online samenleving:  
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3.1 Digi-attitude



Schaamte dat mensen niet goed kunnen meedoen in de digitale wereld en om hulp moeten

vragen bij het versterken van digitale kennis/vaardigheden en aanschaffen van digitale

middelen.

Moedeloosheid ten opzichte van ingewikkeldheid van websites en systemen op het internet

wanneer iets niet lukt.

Angst in het maken van fouten op het internet (die niet meer teruggedraaid kunnen worden) en

eerdere online negatieve ervaringen.

Wantrouwen om online privé gegevens te delen.

Schaamte –

Schaamte dat mensen niet goed kunnen meedoen in de digitale wereld en om hulp moeten vragen bij het
versterken van digitale kennis/vaardigheden en aanschaffen van digitale middelen.



Moedeloosheid –

Moedeloosheid ten opzichte van ingewikkeldheid van websites en systemen op het internet wanneer iets
niet lukt.

Angst –

Angst in het maken van fouten op het internet (die niet meer teruggedraaid kunnen worden) en eerdere
online negatieve ervaringen.



Wantrouwen –

Wantrouwen om online privé gegevens te delen.



Wil je meer lezen over deze signalen en praktijksituaties? Lees dan
het onderzoeksrapport: ''Digitale ongelijkheid - Een participatieve
verkenning in Amsterdam''. De link naar dit rapport is te vinden in de
literatuurlijst aan het eind van deze online handreiking.



Praktische tips om de motivatie positief te beïnvloeden:

V E R D E R  NA A R :  3 .2  D i g i t o e r u s t i n g

Onderzoek samen waar de drempels om digitaal mee te doen precies liggen. Heeft dit te

maken met onvoldoende financiële middelen? Is er sprake van onvoldoende digitale

vaardigheden? (Over deze aspecten lees je later in de handreiking meer). Of zijn er andere

gevoelens die digitale participatie tegenhouden? Onderzoek de voors en tegens en geef ruimte

voor eventuele tegenstrijdigheden. Kijk waar het mogelijk is om bepaalde drempels al weg te

nemen door het bieden van informatie/voorlichting over digitaal gebruik. 

Onderzoek wat de motivatie is van iemand om digitaal mee te doen. Zou iemand graag meer

willen deelnemen aan sociale activiteiten? Of wil diegene solliciteren op een baan? Contact

onderhouden met de kleinkinderen? Of overheidszaken kunnen regelen op het internet?

Vergroot de motivatie door een persoonlijk doel te formuleren en acties in te zetten die dat doel

bereiken. Moedig aan en wees present, ook wanneer het even niet lukt (ook over deze acties

lees je verder in de handreiking meer).

 



Wat houdt het in?
Er zijn meerdere oorzaken of redenen waarom mensen niet kunnen meedoen aan de online samenleving. Een

belangrijke factor die meespeelt, is de aanwezigheid en beschikbaarheid van het juiste 'gereedschap'. Denk

aan smartphones, pc's, laptops, tablets en het hebben van een internetabonnement. Lang niet iedereen in

Nederland beschikt over deze digitale middelen. Het zijn voornamelijk mensen van oudere leeftijd en mensen

die laagopgeleid (waaronder ook mensen met een lager inkomen) zijn die minder vaak een internetverbinding

hebben en de middelen in huis. Deze apparaten en diensten zijn de sleutel tot de deelname aan de online

leefwereld en daarom is het belangrijk dat mensen goed worden toegerust. 

Hoe breng je in beeld of iemand voldoende toegang heeft tot
digitale middelen? 
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3.2 Digitoerusting

Van Deursen (2018) noemt de materiële toegang als tweede voorwaarde om mee te

kunnen doen. Met slechts een apparaat om te internetten en een internetverbinding

kom je er niet zomaar. Het gaat daarnaast ook om een aantal andere aspecten:

hoeveel verschillende apparaten worden gebruikt, de aanwezigheid van

randapparatuur en de financiële uitgaven die worden gedaan. 



Breng in kaart, ook samen met de inwoner, welke digitale middelen beschikbaar zijn om mee te kunnen doen.

Let hierbij op:

Praktische tips om mensen te voorzien van digitale middelen:

Onderzoek of er gemeentelijke fondsen zijn, bijvoorbeeld voor kinderen en jongeren, om een aanvraag in te
dienen voor digitale middelen zoals een laptop. Deze mogelijkheden verschillen per gemeente.

Toegang tot het internet: is er sprake van een goede en sterke internetverbinding?

Hebben mensen de beschikking tot digitale middelen? Denk aan smartphones, pc’s, laptops,

tablets.

Zijn er meerdere apparaten (zoals laptops, computers, tablets) zodat elk gezinslid hier gebruik

van kan maken of moet er om de beurt gebruik van worden gemaakt?

Kunnen mensen gebruik maken van een combinatie van smartphones, pc's, laptops, tablets

etc.? (Het gebruik van bijvoorbeeld slechts een smartphone biedt minder mogelijkheden om

goed mee te kunnen doen dan wanneer ook de pc wordt gebruikt, met meer mogelijkheden om

complexe taken uit te voeren. Op een telefoon kun je immers niet alles doen.)

Merk je op dat mensen bij jou komen voor het uitprinten van formulieren/belangrijke brieven?

Dit zou een signaal kunnen zijn dat zij niet beschikken over voldoende randapparatuur zoals

een printer.

Wat zijn de financiële mogelijkheden van de inwoner/het gezin? Hebben zij voldoende geld om

te investeren in nieuwe en adequate apparatuur, software, internetverbinding, printer en

beveiliging?

G EM EEN T EL I J K E
FO N D S EN

S T I C HT I N G
L EER G EL D

A L L EM A A L
D I G I T A A L

O N T M O ET I N G S
L O C A T I ES

C Y



Stichting Leergeld biedt hulp voor gezinnen met weinig geld, zodat kinderen kunnen deelnemen aan binnen-
en buitenschoolse activiteiten, ook op digitaal gebied.

G EM EEN T EL I J K E
FO N D S EN

S T I C HT I N G
L EER G EL D

A L L EM A A L
D I G I T A A L

O N T M O ET I N G S
L O C A T I ES

C Y



Allemaal Digitaal is een gezamenlijk initiatief van publieke en private partijen om laptops en tablets in te
zamelen, zodat zoveel mogelijk Nederlanders digitaal mee kunnen doen. 

G EM EEN T EL I J K E
FO N D S EN

S T I C HT I N G
L EER G EL D

A L L EM A A L
D I G I T A A L

O N T M O ET I N G S
L O C A T I ES

C Y

G EM EEN T EL I J K E
FO N D S EN

S T I C HT I N G
L EER G EL D

A L L EM A A L
D I G I T A A L

O N T M O ET I N G S
L O C A T I ES

C Y



Agendeer in de gemeente het belang van ontmoetingslocaties waar het inwoners mogelijk wordt gemaakt
gratis en veilig gebruik te maken van digitale middelen (laptops, tablets, printers, wifi, voorzien van goede
kwaliteit en beveiliging) en ook hulp kunnen vragen tijdens het gebruik. Zoek de samenwerking met
stakeholders (opbouwwerk, welzijnsorganisaties, bibliotheek, buurthuizen, gemeente) om deze
ontmoetingsplekken te realiseren.

Cybersoek is een voorbeeld van een initiatief in Amsterdam waar inwoners elkaar ontmoeten én
laagdrempelig gebruik kunnen maken van computers en kunnen oefenen met digitale vaardigheden.

G EM EEN T EL I J K E
FO N D S EN

S T I C HT I N G
L EER G EL D

A L L EM A A L
D I G I T A A L

O N T M O ET I N G S
L O C A T I ES

C Y



SUBMIT

 

Heb jij ervaring als sociaal werker met het digitaal toerusten van mensen? Zo ja,

hoe heb je dat gedaan?

Typ je antwoord hier



V E R D E R  NA A R :  3 .3  D i g i v a a r d i g h e i d



Wat houdt het in?
Een andere belangrijke voorwaarde om digitaal mee te kunnen doen is het beschikken over digitale

vaardigheden. Digitale vaardigheden worden ook wel gezien als het vermogen om overweg te kunnen met

ICT en digitale media om informatie te verkrijgen en hier persoonlijk voordeel mee te behalen (van Deursen &

Helsper, 2020). Als mensen toegang hebben tot digitale middelen, betekent dit niet dat ze ook daadwerkelijk

gebruik kunnen maken van internet. Wanneer mensen niet de digitale vaardigheden hebben om gebruik te

maken van de computer, smartphone en/of tablet, blijft de digitale kloof bestaan.  Bewustwording van

ontoereikende digitale vaardigheden bij jou als sociaal werker en de inwoner zijn belangrijk om digitale

vaardigheden te versterken. Houd hierbij in je achterhoofd dat wanneer iemand ontoereikende digitale

vaardigheden heeft, de kans sterk aanwezig is dat er ook sprake is van onvoldoende basisvaardigheden als

lezen, schrijven en rekenen en vice versa.

Je kunt ook wel spreken over digitale competenties. Dit zijn de kennis én vaardigheden die nodig zijn om

goed mee te kunnen doen in de huidige digitale wereld. Hieronder vind je een overzicht van belangrijke

competenties die in de literatuur gevonden is: (van Deursen & Helsper, 2020; Vuorikari, Kluzer & Punie,

2022; de Vries, Piotrowski & de Vreese, 2022).
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3.3 Digivaardigheid

Knoppenkennis om digitale hulpmiddelen te bedienen (denk hier aan software, apps,

programma’s).

Het online kunnen vinden en selecteren van informatie.



Online informatie begrijpen en kritisch kunnen beoordelen.

Tools en apps gebruiken om online in contact te komen met anderen.

Op een nette manier met anderen omgaan op het internet (nettiquette).

Creatieve vaardigheden om digitale producten te kunnen maken of veranderen.

Weten hoe je internet kan inzetten om bepaalde problemen op te lossen.

Digitale apparaten en data beveiligen.

Herkennen van artificiële intelligentie (algoritmen) en hiermee kunnen omgaan.



En, hoe is het gesteld met jouw eigen digitale competenties?

Klik hieronder op tools voor het testen van de digitale vaardigheden van jezelf of voor de inwoner:

Digivaardig in de zorg

Zelftest Alliantie Digitale samenleving 

Basismeter Stichting Lezen en Schrijven (hierin staan ook tests voor andere basisvaardigheden)

https://www.digivaardigindezorg.nl/test-jouw-digitale-vaardigheden-met-onze-quiz-pagina/
https://digihulp.nl/ik-wil-leren/
https://basismeters.nl/basismeters


Hoe signaleer je wanneer iemand niet voldoende beschikt over

digitale vaardigheden?

Mensen die moeite hebben met digitale vaardigheden, beschikken vaak ook niet over de basisvaardigheden

als lezen en schrijven. Volgens Stichting Lezen en Schrijven zijn dit de signalen van laaggeletterdheid waar

je moet letten:

Alleen kijken naar een tekst zonder de ogen te bewegen over de tekst.

Geen punten of komma’s gebruiken.

Een slecht leesbaar handschrift hebben.

Vaak of een lange periode werkloos zijn.

Niet verder groeien in het werk.

Een uur te vroeg of te laat zijn bij een afspraak.

Moeite hebben met de weg vinden.

Negatief praten over schoolervaring.

Smoesjes gebruiken als ''bril vergeten zijn'' of ''zere hand hebben'' als gevraagd wordt iets te

lezen of schrijven.

Regelmatig niet of te laat komen op afspraken

https://www.lezenenschrijven.nl/herken-de-signalen


En in het specifiek signalen die wijzen op ontoereikende digitale vaardigheden:

Een aantal tips om digitale laaggeletterdheid in de
wijk aan te pakken:
 

Bredere aandacht voor basisvaardigheden

 

Digitale vaardigheden vallen onder de basisvaardigheden waar lezen, schrijven en rekenen ook bijhoren.

Probeer in te schatten of er ook sprake is van moeite met bijvoorbeeld lezen en schrijven. Zoals eerder

genoemd hebben mensen met ontoereikende digitale vaardigheden vaak ook moeite met lezen en schrijven

en/of rekenen. De aanpak zou dan niet alleen gericht moeten zijn op digitale vaardigheden, maar juist op alle

vaardigheden in brede zin. Voor meer kennis over basisvaardigheden kun je terecht bij Expertisepunt

Basisvaardigheden.

Maak het onderwerp bespreekbaar

Moeite hebben met invullen van (digitale) formulieren.

Moeite hebben met het gebruik van een DigiD of het ontbreken hiervan.

Geen e-mailadres hebben.

Niet reageren op digitale berichten (zoals e-mail).

Moeite hebben met mobiel bankieren.

Het lastig vinden om informatie op internet te zoeken, te beoordelen en toe te passen.

https://basisvaardigheden.nl/


Wanneer je opmerkt dat de inwoner moeite heeft om digitaal mee te komen en met andere

basisvaardigheden, is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken met de inwoner. Het kan zijn dat er

schaamte speelt. Geef aan dat hij of zij zich niet hoeft te schamen en dat diegene niet de enige is. Er is een

verschillend hulpaanbod om basisvaardigheden te versterken.

Het samenwerkingsprogramma ‘Tel mee met taal’ 

Vanuit het samenwerkingsprogramma ‘Tel mee met taal’ worden, met een lokale methode, organisaties

(zoals welzijnsorganisaties, bibliotheken, gemeenten en taalaanbieders) in de buurt aangesproken om een

rol te spelen bij het creëren van een gezamenlijke aanpak in het versterken van basisvaardigheden. Wat is de

behoefte in de wijk? Maak samen een passend aanbod. Dit kunnen taalhuizen zijn, digitale inloopspreekuren

en/of cursussen (waaronder informeel aanbod, maar ook via het formeel onderwijs, zoals ROC’s). Stichting

Lezen en Schrijven biedt ondersteuning bij het opzetten van dit netwerk.  

Inrichten van taalhuizen 

Een taalhuis is een samenwerkingsverband van verschillende partijen die laaggeletterdheid aanpakken,

bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, bibliotheken, gemeenten en taalaanbieders. Een taalhuis is een fysieke

plek in de wijk (bijvoorbeeld in de bibliotheek of in het buurthuis) waar mensen naar toe kunnen voor hulp bij

basisvaardigheden. Er is bijvoorbeeld een taalhuiscoördinator of vrijwilliger aanwezig die een intake kan

doen en samen met de inwoner onderzoekt wat precies de leervraag of behoefte is en diegene kan koppelen

aan passend leeraanbod. Hier meer informatie over taalhuizen. 

Warme overdracht

Voor niet- en minder digivaardige burgers waarbij het niet haalbaar wordt om geheel zelfstandig digitaal

zaken te doen, is het van belang om een laagdrempelige hulpstructuur in te richten waarbij zij van mens tot

mens ondersteund worden om hun digitale zaken te doen (bijv. met de overheid) of aanvullende

ondersteuning krijgen wanneer er andere persoonlijke vragen spelen. Deze hulp kan worden geboden door

de welzijnspartners die aangesloten zijn in het netwerk.

Digitaal aanbod om digitale vaardigheden te versterken

https://www.lezenenschrijven.nl/voor-organisaties/waarom-stichting-lezen-en-schrijven
https://basisvaardigheden.nl/kennisbank/taalhuis


Klik & Tik: Op oefenen.nl vind je online cursussen om digitale vaardigheden te versterken (gericht op

verschillende thema's). Ook kun je bijvoorbeeld in bibliotheken aan de slag met deze klik en tik cursussen

met ondersteuning van een vrijwilliger. Digisterker:  Stichting Digisterker biedt educatieve programma's zodat

mensen leren hoe zij met digitale diensten kunnen werken van maatschappelijke organisaties (zoals e-

overheid). Informatiepunt: Via Informatiepunt kan je zoeken naar hulpaanbod in de regio dat zich richt op het

versterken van digitale vaardigheden. 

Praktijkvoorbeeld: Community library gemeente Maas en
Peel
Een praktijkvoorbeeld beschreef Movisie in de gemeente Maas en Peel, waar een team community librarians

zich onder andere op ‘digitale vaardigheden’ richt. Community librarian Mateusz Domagalski vindt ‘digitale

vaardigheden’ bij uitstek een project dat een bibliotheek kan starten. Veel mensen in de wijk beschikken niet

over digitale vaardigheden. Migranten maar ook veel ouderen komen binnenlopen met vragen over digitale

aanvragen voor uitkeringen of woningen, of belastingformulieren. Via trainingen voor grote groepen inwoners

wil de bibliotheek deze vraag collectief gaan starten (Nourozi, van Pelt, 2021). Wil je hierover meer weten? De

link naar het volledige artikel is te vinden in de literatuurlijst aan het eind van deze module.

V E R D E R  NA A R :  3 .4  D i g i g e b r u i k

https://oefenen.nl/programma/serie/klik_en_tik
https://www.digisterker.nl/
https://www.hetinformatiepunt.nl/is/hulp-bij-het-zoeken/ik-wil-leren/digitaal


Wat houdt het in?
Het gebruik wordt gezien als de laatste fase van toegang tot internet (van Deursen, 2018). Hierbij wordt

gekeken naar de gebruiksfrequentie (hoe vaak worden het internet en digitale middelen benut?) en het soort

gebruik (wat voor activiteiten worden ondernomen?). Ondanks dat er nog maar weinig mensen zijn die het

internet slechts een keer per week gebruiken, is op te merken dat senioren, lager opgeleiden en mensen met

een lager inkomen minder vaak het internet dagelijks gebruiken.

Aan welke activiteiten kan je denken als het gaat

om gebruik?
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3.4 Digigebruik

Het doen van een online aankoop, het volgen van een cursus of opleiding, het vinden van

vacatures en solliciteren en uit kunnen uitvoeren van je werk.

Het regelen van je belastingaangifte, het aanvragen van een uitkering, de beste en

goedkoopste zorgverzekering of energieleverancier vergelijken, het regelen van bankzaken.

Een restaurant, concert of evenement bezoeken via de Coronacheck app om binnen te komen.

Apps gebruiken om in contact te komen met je familie en vrienden, het online vinden van

nieuwe relaties, maar ook online meedoen in lokale besluitvorming, aansluiten bij verenigingen

of hobby's of het uitvoeren en volgen van interesses.



De kloof wordt groter
Er ontstaat een nieuwe vorm van ongelijkheid waarbij het voor mensen die laagopgeleid zijn niet goed

mogelijk is om bijvoorbeeld een cursus te volgen, een baan te vinden, om financiële zaken te regelen, of

aankopen te doen of te verkopen, waardoor de kloof alleen maar groter wordt. Om dus inzicht te krijgen in

hoe de digitale kloof uitwerkt voor mensen is het dus ook belangrijk om te ontdekken waarvoor het internet

en digitale middelen precies worden gebruikt.   

 Hoe signaleer je het gebruik van mensen?

Dedding et al. (2017) onderzochten ook het gebruik van digitale middelen en internet onder mensen die veelal

in armoede leven en/of laagopgeleid zijn en merkten op dat:

Vraag in gesprek met de inwoner waarvoor het internet het meest wordt gebruikt, hoe dat gaat en wat het

oplevert. Zijn er nog meer mogelijkheden waar de inwoner gebruik van zou willen maken, maar nog moeite

Via het internet informatie zoeken over gezondheid en/of en mentale ontwikkeling. Zodat je je

beter kan voelen en de wereld wellicht beter begrijpt.  Door het opdoen van kennis, uitwisseling

via forums, het krijgen van coaching of meedoen aan een cursus.

Youtube, Whatsapp en Google vaak populair zijn in het gebruik, ook voor mensen met lage

vaardigheden. Deze media zijn makkelijk in gebruik en vragen geen hoge taalvaardigheid.

Websites van instanties zoals de overheid, de belastingdienst, en verzekeraars minder

populair in gebruik zijn. Dit heeft onder andere te maken met een lagere

gebruiksvriendelijkheid en ingewikkeldheid wanneer de digivaardigheden niet toereikend zijn.

Hierdoor kunnen mensen belangrijke persoonlijke zaken niet online regelen. Uit onderzoek van

de Nationale Ombudsman (2019) is gebleken dat de overheid hierin nog winst kan behalen

wanneer zij beter luistert naar haar burgers en hen ook betrekt bij de ontwikkeling van digitale

formulieren (Hanse, van Vliet, ten Berge & Wiegel, 2019).

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport%202019046%20Houd%20het%20simpel.pdf


mee heeft?

Tips om het gebruik te versterken:

V E R D E R  NA A R :  4  O n l i n e  b u r g e r pa r t i c i pa t i e

Probeer persoonlijke begeleiding te realiseren. Denk aan een maatje die kan ondersteunen bij

het bereiken van persoonlijke doelen, zoals: Het maken van een DigiD en dit kunnen gebruiken,

online financiële zaken regelen, maar ook het volgen van een cursus, het solliciteren op een

baan of  online in contact komen met vrienden en familie. 

De bibliotheek organiseert het Informatiepunt Digitale Overheid, waar gratis ondersteuning

wordt geboden om te leren zelfstandig gebruik te maken van digitale dienstverlening van de

overheid. Via Informatiepunt kun je op zoek naar een bibliotheek in de buurt die deze

ondersteuning aanbiedt. 

Op de eerdergenoemde platforms zoals Klik en Tik, Digisterker en oefenen.nl vind je materiaal

om op verschillende thema’s vaardigheden te versterken. Dit kan helpen om het gebruik ten

aanzien van de verschillende activiteiten te versterken. 

https://www.hetinformatiepunt.nl/
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Tips om het gebruik te versterken:

V E R D E R  NA A R :  4  O n l i n e  b u r g e r pa r t i c i pa t i e

Probeer persoonlijke begeleiding te realiseren. Denk aan een maatje die kan ondersteunen bij

het bereiken van persoonlijke doelen, zoals: Het maken van een DigiD en dit kunnen gebruiken,

online financiële zaken regelen, maar ook het volgen van een cursus, het solliciteren op een

baan of  online in contact komen met vrienden en familie. 

De bibliotheek organiseert het Informatiepunt Digitale Overheid, waar gratis ondersteuning

wordt geboden om te leren zelfstandig gebruik te maken van digitale dienstverlening van de

overheid. Via Informatiepunt kun je op zoek naar een bibliotheek in de buurt die deze

ondersteuning aanbiedt. 

Op de eerdergenoemde platforms zoals Klik en Tik, Digisterker en oefenen.nl vind je materiaal

om op verschillende thema’s vaardigheden te versterken. Dit kan helpen om het gebruik ten

aanzien van de verschillende activiteiten te versterken. 

https://www.hetinformatiepunt.nl/


Online burgerparticipatie is ook een cruciale voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen en om de stem

van ieder in de samenleving mee te laten tellen. Het gaat dus niet alleen om de beschikbaarheid van

middelen en weten hoe je hiervan gebruik kunt maken. Het versterken van de eerder genoemde aspecten in

deze handreiking heeft als ook als belangrijk doel om burgerparticipatie, ook van mensen in een kwetsbare

positie, te versterken. 

Wanneer mensen digitaal toegerust en vaardig zijn, hebben overheden meer mogelijkheden om burgers bij

beleidsvorming en -uitvoering te betrekken. Dit noemen we digitale burgerparticipatie. Mensen kunnen via

het internet gemakkelijker in verbinding komen met anderen. Hierdoor kunnen ze ook sneller worden

betrokken bij buurtinitiatieven die weer zorgen voor een betere leefsituatie en een grotere sociale cohesie.

Voor overheden ligt hierbij dus een stimulerende rol. 

Wat is online burgerbetrokkenheid?
Burgerbetrokkenheid is een antwoord op het door burgers ervaren democratisch tekort. Onder

burgerbetrokkenheid verstaan we verscheidene hedendaagse vormen van participatieve democratie. Deze

democratische participatie van onderop speelt in de straat, in de buurt en in de wijk. Het kan zich buiten het

zicht van bestuurders ontwikkelen maar ook in relatie tot het lokaal of landelijk beleid. Tegenwoordig krijgt

burgerbetrokkenheid ook een digitaal perspectief door de ontwikkeling van online platforms. Een proces

vindt plaats van collectief gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor praktijken van

representatieve, participatieve en soms directe  democratie in zowel online- als offline-omgevingen. Via deze

platforms kunnen burgers participeren en meebeslissen bij de totstandkoming van beleid. Zo ontstaat online

burgerbetrokkenheid.
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4. Online burgerparticipatie



Vliegwiel online burgerbetrokkenheid
Het vliegwiel van online burgerbetrokkenheid is in 2018 ontwikkeld door Mellouki Cadat-Lampe en Anne de

Zeeuw. Het model laat zien welke drie belangrijke aspecten bepalen dat burgers online en offline betrokken

raken bij beleidsvorming en -uitvoering. Burgers moeten kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen. Je

vindt een link naar een artikel over het vliegwiel in de literatuurlijst achterin deze digitale handreiking.

Meedoen



Allereerst is het belangrijk dat burgers meedoen aan hun samenleving en leefomgeving door zich actief in te

zetten voor verandering. Hierbij kan het gaan om offline initiatieven zoals buurttuinen maar ook om online

platforms die gebruikt kunnen worden om sociale vraagstukken op te pakken.

Meedenken
Ten tweede moeten burgers ook mee kunnen denken bij de besluitvorming van de overheid. Een lokale

overheid kan bijvoorbeeld Burgerbegrotingen ter beschikking stellen die inwoners naar eigen invulling kunnen

inzetten. Een voorbeeld hiervan is de campagne Ede Doet waarbij de gemeente Ede aan elk woonadres twee

keer per jaar een waardebon van €7,50,- geeft. Deze waardebonnen kunnen de inwoners doneren aan

bewonersinitiatieven (Ede Doet, 2021).

Meebeslissen
Ten slotte moeten burgers in staat zijn om ook zelf mee te beslissen over het door de overheid uitgestippelde

beleid. Dit kan bijvoorbeeld bij burgerbegrotingen die door de lokale overheid ter beschikking worden gesteld.

Er kan echter ook worden ingezet op het online laten meebeslissen van burgers door ze online te laten

bepalen naar welke initiatieven geld moet gaan.

De rol van de sociaal werker
In het vliegwiel van digitale burgerbetrokkenheid ligt voor sociaal werkers een rol om de connectie tussen

inwoners en gemeente te versterken. Inwoners krijgen meer inspraak in het beleid voor hun wijk en kunnen

meebeslissen. Sociaal werkers kunnen eventueel samen met bibliotheken ervoor zorgen dat inwoners meer

digitaal geletterd en digivaardig worden zodat zij het internet gebruiken om te participeren. Dit verkleint de

digitale kloof.

V E R D E R  NA A R :  5  D i g i -o u t c o m e



Tot slot: Digi-outcome en de digitale kloof
De relatie tussen de uitkomsten en de digitale kloof is dat het gebruik van digitale media zich in verschillen

vertaalt tussen individuen en groepen. Het gaat om de vraag: welke mensen halen hun voordeel uit de digitale

middelen en welke groepen mensen worden hierin benadeeld (van Deursen, 2018). Belemmerende

gevoelens ten opzichte van digitaal meedoen, ongelijke digivaardigheid, de mate van digitale

toegankelijkheid en een beperkt gebruik dragen bij aan digitale ongelijkheid als uitkomst. 

Voorbeeld:
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5. Digi-outcome

Als je moeite hebt met lezen en schrijven en niet beschikt over voldoende digitale

vaardigheden, is het lastig om online te solliciteren op vacatures. Hierdoor loop je de kansen

mis om betaald werk te vinden en er financieel op vooruit te gaan, waardoor armoede wordt

versterkt.

Wanneer je een laag salaris hebt, zijn er minder mogelijkheden om digitale apparatuur aan te

schaffen en bepaalde software om op te werken. Hierdoor is het voor kinderen in armoede nog

lastiger om thuis huiswerk te maken en te studeren en op school goed mee te doen. Het

versterkt de kansenongelijkheid in het onderwijs.

Als je als oudere niet gewend bent dat veel online gebeurt, zoals het regelen van zorg en

ondersteuning of het vinden van sociale contacten. Dit kan leiden tot een gevoel van

vervreemding.



Dit heeft als uitkomst dat groepen inwoners en burgers in een kwetsbare positie worden uitgesloten. De

digitale kloof versterkt de sociale kloof. 

Sociaal werkers kunnen daarentegen een bijdrage leveren aan het dichten van de digitale kloof en daardoor

aan het verminderen van sociale ongelijkheden. Het is belangrijk om deze ongelijkheden op het gebied van

welvaart en armoede, opleiding, participatie, sociale contacten en gezondheid te blijven signaleren. En is het

daarnaast belangrijk om bewust te zijn van de relatie met de online wereld. Online en offline zijn innig met

elkaar verbonden. Ook de online wereld is daarom het werkterrein van de sociaal werker. Elke fase van

internettoegang biedt kansen voor jou als sociaal werker om nieuwe oplossingen en aanpakken te vinden

om inwoners mee te laten doen. We hopen dat met deze tips en goede voorbeelden jij als sociaal werker de

digi-outcome van alle mensen een positieve wending kan geven.

V E R D E R  NA A R :  6  Q u i z



Even een opfrisser
Hieronder staan verschillende vragen en opdrachten die te maken hebben met wat er inhoudelijk is

behandeld in deze digitale handreiking. Ga ermee aan de slag om te zien welke kennis bij jou is blijven

hangen.
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6. Quiz

Noem de vijf fasen van internettoegang van het causaal procesmodel volgens

van Deursen (2018). Kies de vijf juiste opties uit de lijst hieronder:

Overeenkomsten

Materieel

Tastbare uitkomsten

Inkomsten



SUBMIT

 

Het Europese gemiddelde aantal inwoners dat over digitale basisvaardigheden

beschikt ligt rond de 54 procent. Hoe hoog is dit percentage voor inwoners in

Nederland?

Attitude en motivatie

Vaardigheden

Polarisatie

Gebruik

42 procent

79 procent

86 procent



SUBMIT

 

Probeer hieronder de juiste kaartjes in de de juiste vakjes te slepen.

Hoog internetgebruik

Laag internetgebruik

Jongeren Academisch opgeleid

Hoger inkomen



aag te etgeb u

SUBMIT

 

Ouderen Praktisch opgeleid

Lager inkomen

Welke stappen zou jij als sociaal werker nemen om de digitale kloof te

verkleinen?

Typ je antwoord hier



SUBMIT

 

Hoe zorg je als sociaal werker voor digitoerusting?

Typ je antwoord hier

Verbind de volgende begrippen met elkaar

Digitoerusting

Digivaardigheid

Digigebruik

Digi-outcome

Mensen opleiden om gebruik te
kunnen maken van het internet

Mensen toegang geven tot de online
leefwereld door middel van
apparaten

Mensen motiveren om gebruik van
de online leefwereld te maken

Mensen doen inzien welke voordelen
de online leefwereld ze kan bieden



SUBMIT

 

SUBMIT

 

Digi-attitude
Motivatie is belangrijk voor mensen
om digitale middelen aan te
schaffen.

Welke onderstaande aspecten zijn van belang voor het vliegwiel Online

Burgerbetrokkenheid?

Mensen laten meebeslissen

Mensen laten meedenken

Mensen laten meelopen

Mensen laten meedoen



SUBMIT

 

SUBMIT

 

Wat heb je geleerd na het volgen van de digitale handreiking?

Typ je antwoord hier

Ga je wat je geleerd hebt toepassen in je werk? Zo ja, hoe?

Typ je antwoord hier

Bedankt voor het doorlopen van deze digitale handreiking over het
dichten van de digitale kloof . We hopen dat je het leuk en leerzaam

hebt gevonden! Deel deze handreiking ook eens met andere
collega's en ga erover in gesprek met elkaar. 



V E R D E R  NA A R :  7  M e e r  l e z e n



Hieronder staat een lijst met de geraadpleegde literatuur voor deze online handreiking en aanvullende

literatuur.
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Cadat-Lampe, B. Y. M., & de Zeeuw, A. (2018). Digitale burgerbetrokkenheid in Nederland. Sociaal Bestek,

80(3), 20-22. https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-07/Cadat-de-Zeeuw-Digitale-
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Deze online handreiking van Movisie is mogelijk gemaakt door

financiering van het ministerie van VWS. Dit product is niet

voortgekomen uit de samenwerking tussen Movisie en de

Universiteit Twente.

                        Movisie: kennis en aanpak van sociale

vraagstukken 

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen

met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol

van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve

verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. We ondersteunen en adviseren

maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven.

Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun

professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen. Movisie staat voor een maatschappij

waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen. Waarin ook mensen in kwetsbare posities,

gezien en ondersteund worden. 

Pagina 11 van 11

Movisie Online Leren

8. Colofon



Auteurs: Toine Broekhuis, Mellouki Cadat-Lampe en Julia Ketel

Eindredactie: Olaf Stomp


