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• Digitaal in 2017 doelstelling: “In 2017 maken burgers en 
bedrijven naar volle tevredenheid massaal gebruik van 
bestaande digitale voorzieningen om hun zaken met de 
overheid af te handelen.” 

• Eén overheid die makkelijk toegankelijk is via het digitale 
kanaal. Andere kanalen zijn ondersteunend.

• Internet is verregaand geïntegreerd in onze samenleving.
• Het is vanzelfsprekend dat mensen online informatie willen 

verkrijgen over hun gemeente, buurt en omwonenden.

• Te optimistisch? Realistisch? 
• Om de doelstelling te behalen, dienen veranwoordelijken

wel te weten wat burgers eigenlijk kunnen en doen op 
Internet. 

Society Technology Assumpties



Digitale ongelijkheid

• Laatste jaren vooral aandacht voor vaardigheden en gebruik (idee dat ongelijkheden 
niet door technologie zelf worden veroorzaakt, maar door de manier van gebruik). 

• Let wel: 
• ‘Toegang tot’ betekent niet vanzelf ‘vaardig met’
• ‘Vaardig met’ betekent niet vanzelf ‘diverse activiteiten’
• ‘Diverse activiteiten’ betekent niet vanzelf ‘corresponderend voordeel’



• Onderscheid tussen medium- en content-
gerelateerde vaardigheden (van toepassing
op zowel traditionele als digitale media).

• Sequentieel en conditioneel karakter.

Digitale vaardighedenSociety Technology Skills



Hoe burgers presteren

• Medium-gerelateerd: voldoende, content-
gerelateerd problematisch.

• Geslacht en ervaring weinig invloed, leeftijd en  
opleiding erg belangrijk.

• Probleem verdwijnt niet in de toekomst!

• Problemen met: opslaan, bookmarken, navigeren 
(zowel op tablets als desktops!), opstellen van 
zoekwoorden, selecteren van bronnen, evalueren, 
managen van contacten, creëren van een profiel, 
aandacht trekken, creëren tekst/film/plaatjes, 
juiste beslissingen nemen, etc etc.

Society Technology Skills



• Van spraak naar schrijven naar rekenen naar: 
Internet literacy, web skills, ICT literacy, IT 
fluency, network skills, media literacy, navigation
skills, information fluency, infoliteracy, digital 
skills, informacy, information empowerment, 
internet competency, information competence, 
mediacy, etc etc etc etc etc

• Laatste aanvulling: 21e eeuwse vaardigheden, 
focus op beroepsbevolking  
(bv expert denken, probleem oplossend 
vermogen, meta-cognitie etc.)

• Grootschalig project in creatieve sector 

• Vraag: Hoe scoren ambtenaren eigenlijk? 
• (ambtenaren zijn ook burgers)

21st century skillsSociety Technology Skills



• Diverse toepassingen worden regelmatig gebruikt: 
• Nieuws, Informatie
• Sociale Interactie
• Vermaak
• e-Commerce, e-Government, e-Health

• Toename over hele linie.

Society Technology Internet gebruik

• Groeiende gebruikskloof:
o Hoge sec:  informatie, educatie 

en carrière; 
o Lage sec: vermaak, eenvoudige 

communicatie, shoppen.  

• Voorkeur erg belangrijk!

• Verschillen worden steeds groter!



1. Informatie zoeken over nationale overheidsdiensten (b.v. uitkeringen, belastingen, rijbewijs, paspoort)
2. Advies over diensten vragen aan een vertegenwoordiger van een openbare instelling (b.v. gemeente)
3. Een online formulier invullen voor een nationale overheidsdienst
4. Informatie over een gemeenteraadslid, politieke partij of politicus zoeken

1 2 3 4
Nooit 13,4 34,3 35,0 65,3
Minder dan eens per maand 57,8 48,2 49,9 22,9
Maandelijks 17,0 7,2 5,1 3,9
Weekelijks 5,2 3,6 2,8 2,1
Dagelijks 2,3 1,3 1,6 1,7
Meerdere keren per dag ,6 ,5 ,6 ,8

Internet gebruik



• Aandacht voor: wie profiteert er nu van het internet? 

• Digitale ongelijkheid is sequentieel: minder 
digitale vaardigheden leiden tot minder divers 
gebruik wat resulteert in een weinig tastbare 
voordelen.

• Digitale ongelijkheid is samengesteld: slecht op 
een vaardigheid, grote kans op lage prestatie bij 
andere vaardigheid; ofwel beperkt ofwel divers 
internet gebruik; ofwel (bijna) geen ofwel veel 
voordelen.

Internet uitkomsten



• De toenemende verschillen over opleiding en 
inkomen suggereren een permanente en 
versterkende ongelijkheidsstructuur.

• Ongelijkheden over leeftijd en geslacht zijn 
waarschijnlijk tijdelijk en zullen deels verdwijnen,
maar ook in stand blijven door voorkeuren.

• Overheidsdiensten vereisen combinatie van 
vaardigheden.

o Elke vaardigheid andere determinanten. 
o Leren van digitale vaardigheden betekent 

niet een paar trucjes onder de knie krijgen: 
technologisch en educatief beleid.

o Niet veel bekend over strategieën van 
burgers die de vaardigheden missen.

o Informele hulp erg belangrijk. Afdoende?

Society
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Technology Skills Is dit structureel?



• Bestaande beleidsdocumenten laten zelden zien hoe 
vaardigheidstekorten precies worden aangepakt.

• Verschillen in gebruik (= ook voorkeur) amper genoemd.
•
• Aandacht voor infrastructuur, bv terminals in gemeentehal. 
• Belangrijker: Stimuleer burgers tot gebruik online diensten, les 

aan de balie!
o Trainen van personeel lijkt lagere prioriteit te hebben.
o Stel frontoffice medewerkers in staat de klant (in één keer 

succesvol) te helpen, zodat inzet van andere kanalen 
wordt vermeden.

• Technische mogelijkheden worden vaak (te) snel vertaald naar 
sociale realiteit.

• Wat we missen: sociale context van de burger. 
o Volgen van (achterstands)families; in de huiselijke sfeer 

meekijken hoe internet wordt gebruikt. 
o Welke (overheids)diensten worden gebruikt? 
o Wat doen mensen als ze de vaardigheden missen? 
o Wat is effect van beleid/interventies (mijn berichtenbox)?

Society Technology En nu?



Goed boek

Meer informatie: www.alexandervandeursen.nl


	Digitale Ongelijkheid
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Meer informatie: www.alexandervandeursen.nl

