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Cursussen LokettenHelpdesk/ klantenservice

“Mijn kinderen kunnen nu 
niet helpen met mijn WW-
aanvraag, want ze mogen 
niet weten dat ik arbeids-

ongeschikt ben”

“Ik mis dat er iemand naast 
mij zit om mij te helpen”

“Ik voel mij niet thuis in de 
bibliotheek en ik heb ook geen 

geld”

“Ik weet niet waar ik naartoe 
moet in mijn wijk, er zijn 
steeds minder loketten”

-

Sociale omgeving

Vaak als eerste geraadpleegd, 
maar is niet altijd beschikbaar 
en geen duurzame oplossing: 
44% van de helpers geeft aan 
meermaals hetzelfde uit te 
leggen

Verwijzen vaak door en geven 
standaard antwoorden, zijn 
onpersoonlijk en met lange 
wachtrij en worden voor de 
verkeerde vragen benaderd 

Sluiten niet aan bij niveau, 
hebben een verkeerd imago: 
mensen voelen zich niet de 
doelgroep en denken dat ze 
moeten betalen voor deze 
hulp

Overheidsloketten worden op 
gemeenteniveau geregeld maar 
er is geen eenduidig beleid. 
Andere loketten van welzijn, 
buurthuizen en bibliotheken zijn 
niet goed te vinden of spreken 
niet aan 

90%
van hen is 

zich daar niet 
van bewust

De digitale samenleving brengt op veel vlakken vernieuwing. 
Maar daardoor wordt de samenleving ook steeds ingewikkelder. 
Nieuwe technologie betekent ook steeds weer nieuwe systemen 
en nieuwe vaardigheden die nodig zijn om die systemen te bedie-
nen. We kunnen in feite al niet meer zonder de digitale wereld: we 
gebruiken bijna allemaal Whatsapp, mijnoverheid.nl of internet-
bankieren. En steeds meer services zijn absoluut online beschik-
baar: de blauwe envelop is verdwenen, een ov-fietsabonnement 
kan offline niet meer. Maar het internet is niet voor iedereen 
gelijk. Voor sommige groepen is het een crime om te surfen. 
Daarom moeten we zorgen dat webcontent op een toegankelijke 
manier wordt aangeboden. Ten tweede treft de digitalisering ons 
allemaal: stiekem is iedereen wel eens een beetje digibeet, en 
wordt een steeds grotere groep daadwerkelijk niet digitaal 
vaardig. We moeten er daarom voor zorgen dat het hulpaanbod 
bij digitale problemen beter aansluit bij de mensen. 

Hoe houden we de digitale samenleving inclusief?

Bronnen

SCP 2018
CBS 2013 & 2018
Newcom Survey NDT 2019
Rapport Stichting Accessibility 
2019 (Roadshow Digitoegankelijk)
Tijdelijk besluit Digitale Overheid
Interviews ervaringsdeskundigen
Interview Jan van Dijk
Dissertatie Velleman Universiteit 
Twente 2018

3 miljoen 
Nederlanders zijn 

niet digitaal 
vaardig

Rond de 800 duizend Nederlanders hebben een 
functiebeperking en kunnen niet profiteren van de 
positieve effecten van de digitaliserende maatschap-
pij. 

Marnix (25 jaar, slechtziend) bijvoorbeeld, is soms 
een halfuur aan het worstelen met de website van 
zijn gemeente, om ten slotte alles alsnog via de 
telefoon te moeten doen.
Dat komt vaak door hele kleine dingen: door een 
gebrek aan structuur in de broncode, of doordat een 
dropdownmenu noodzakelijk is voor bepaalde 
functies.

Een grote groep mensen loopt steeds verder achter 
op de digitalisering nu steeds meer diensten verdwij-
nen uit het offline landschap. Drie miljoen Nederlan-
ders bezitten geen digitale basisvaardigheden en 
zijn dus niet in staat  eenvoudige taken te verrichten, 
zoals knip- en plakwerk in bestanden of het verstu-
ren van een email. Deze groep klopt bij verschillende 
plekken aan voor hulp, maar het aanbod van deze 
hulp sluit hier niet goed op aan. 

“Mijn zoon leert mij nu om een Word-bestand in 
een e-mail te plaatsen, heel ingewikkeld.”

“Ik heb overal Post-its bij de computer hangen, 
bijvoorbeeld om de aan/uit knop te vinden.”

- Ervaringsdeskundigen
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Het internet kan voor mensen met een visuele beperking goed 
toegankelijk worden gemaakt door de richtlijnen uit de 
WCAG-norm toe te passen. Dit is een norm waaraan overheidsin-
stanties vanaf 23 september 2020 verplicht moeten voldoen. 64% 
van de vereisten kan back-end worden opgelost. 

Desondanks blijkt nu nog geen enkele overheidswebsite volledig 
te voldoen aan deze richtlijnen. De verwachting is dat overheids-
websites het niet op tijd redden. Gemiddeld voldoen de sites aan 
slechts 42% van de criteria. Toegankelijkheid en het naleven van 
de WCAG-norm lijkt laag op de raadsagenda te staan en nog niet 
genoeg te leven binnen de overheid. Daarnaast zijn ICT-leveran-
ciers niet op de hoogte en niet verplicht deze normen na te leven. 


