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Toegang tot digitale media 



Motivatie 

• 5% niet gemotiveerd om internet te gebruiken (2014) 
• Internet in de afgelopen 3 maanden niet gebruikt   

(65-plus 30%; laagopgeleiden 14%) 
• Let op: senioren zijn geen homogene groep  

 
• Kleine harde kern  

die echt niet wil 
• Slechts 15% geeft aan  

in de toekomst  
misschien internet  
te willen gebruiken 





Materiële Toegang 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Tweede en derde aansluitingen belangrijk 

• Tablets en smartphone: vervanging of aanvulling? 



Vaardigheden 

1. Operationele Internetvaardigheden 
• Bedienen van een Internet browser 
• Bedienen van een zoekmachine 
• Gebruiken van online formulieren 

 
 
2. Formele Internetvaardigheden 

• Navigeren op het internet 
• Oriënteren op het internet 

 
 
 



Vaardigheden 

3. Informatie vaardigheden 
• Geschikt zoeksysteem kiezen 
• Definiëren zoekwoorden 
• Selecteren informatiebronnen 
• Evalueren van informatiebronnen 

 
4. Communicatie vaardigheden 

• Contact management 
• En- en decoderen, uitwisselen 
• Aandacht trekken 
• Profilering  
• Collectieve intelligentie  

(t.b.v. betekenisvolle beslissingen) 
 



Vaardigheden 

5. Content Creatie vaardigheden 
• Maken van effectieve of attractieve 

o Tekst 
o Muziek en video 
o Foto’s en plaatjes 
o Multimedia 
o Samengevoegde media 

 
6. Strategische Internetvaardigheden 

• Oriënteren op een doel 
• Actie ondernemen 
• Beslissingen nemen  
• Voordeel behalen 

 
 



• Operationele en formele vaardigheden ok,  
informatie en strategische vaardigheden 
problematisch (ook – of vooral – bij jongeren) 

• Opleidingsniveau en leeftijd belangrijk 
o Ouderen: wanneer operationeel en formeel ok  

informatie en strategisch > jongeren! 
o Ervaring en hoeveelheid gebruik hebben invloed op 

operationele en formele vaardigheden. 
o Met het uitsterven van de oudere generatie wordt het het 

vaardigheidsprobleem vanzelf opgelost  FOUT 
o Geslacht: geen verschil (in het echt) 

 
• Let op: vergeet niet traditionele geletterdheid! 

 
 

Vaardigheden 



Gebruik 

• Diverse toepassingen worden steeds meer gebruikt:  
o Nieuws 
o Informatie 
o Sociale Interactie 
o Vermaak 
o e-Commerce 
o e-Government 
o e-Health 

 
 

• Toename over hele linie (zowel bij mannen als 
vrouwen, lager als hoger opgeleiden, lagere en hogere 
inkomens) 



Gebruik(skloof) 

• Vrije tijd:  
lager opleiden meest online 

• Groeiende gebruikskloof: 
o Hoger opgeleiden 

concentreren zich relatief 
meer op toepassingen van 
informatie, educatie en 
carrière; de lager opgeleiden 
op vermaak, eenvoudige 
communicatie en shoppen.   
 

o Verschillen zijn tussen 2010 
en 2013 groter geworden!  

 



Effecten 
Bijvoorbeeld:  
• Een cursus of opleiding gevonden 21% 
• Meer contact met familie, vrienden, kennissen 67% 
• Lid geworden van een vereniging 12% 
• Beter op de hoogte van overheidsinformatie 62% 
• Gezonder gaan leven 29% 
• Product goedkoper gekregen dan in de winkel 75% 
• Recht heb op een bepaalde uitkering, subsidie of 

belastingverlaging 32%  
• Via datingsite afspraak met mogelijke partner 13%

  
• Internet matters, maar verschillen in effecten nog 

groter in vergelijking met verschillen in gebruik 



Aftelsom 

• 98% heeft internettoegang 
• 95% gebruikt internet  
• 70% heeft voldoende operationele en formele 

vaardigheden 
• 50% heeft voldoende informatievaardigheden 
• 20% heeft voldoende strategische vaardigheden 
• Grote verschillen in gebruik! 
• Gemiddelden: ouderen en lager opgeleiden scoren 

lager; jongeren en hoger opgeleiden hoger 
 
Zijn wij ‘e-ready’ of ‘digitally included’?  
Zijn wij klaar voor klantenservice via internet? 



Ja maar… 
• Iedereen heeft toch internet thuis?  

• Er toch nog de traditionele media? 

• Internettoepassingen worden toch 
steeds gebruiksvriendelijker en 
goedkoper? 

 

• Let wel: 

• Ook verschillen in materiele toegang 

• Verschillen in vaardigheden en 
gebruik nemen zelfs toe! 

• Versterking offline ongelijkheid  

• Minder toegang tot werk, sociale 
participatie consumenten voordelen, 
burgerschap, gezondheid, etc) 

 

 



Beleid 

 
Educatief 

 
• Informeel belangrijk (basis) 
• Op school (informatie, 

communicatie, strategisch  
en traditioneel) 

• Volwassen: werk, onderwijs, 
computercursus  

• Senioren: ondersteuning thuis, 
cursus 

• Bibliotheek, publieke locaties 
• Etc. 

Technologisch 
 

• User Centered Design 
• Ontwerp (mobiele) interfaces 
• Informatie aanbod 

(begrijpelijke taal) 
• Ondersteuning bij keuzes  

(b.v. stemwijzer) 
• Kanaalmanagement 

o Integratie strategie  
(welk medium meest  
geschikt voor onze dienst?  
Hoe leiden we mensen  
naar dit kanaal?) 



Hoe zit het met de e-skills van de medewerkers in uw organisatie? 

Alle sectoren Creatieve Industrie HTSM Logistiek Overheid Zorg Bouw 
Wel inzicht 53% 67% 56% 50% 60% 13% 57% 

Gesprekken 48% 75% 40% 25% 57% 100% 100% 

Toetsing bij werving 34% 25% 60% 25% 43% - - 

Toetsing in 
werkgroepen 

9% - - 25% - - - 

Toetsing in GRUMP 
sessies 

9% - - 25% - - - 

Geen inzicht 47% 33% 44% 50% 40% 87% 43% 
Teveel medewerkers 36% 50% - 40% 100% - - 

Assumptie iedereen 
competent  

18% 50% 33% 20% - - - 

Niet nodig  18% - 33% 20% - 33% 33% 

Tijdgebrek 14% - - - - 67% 33% 

Slechte 
communicatie 

5% - 33% - - - - 

Is nog in 
ontwikkeling 

5% - - 20% - - - 

Nieuwe technologie 5% - - - - - 33% 



goed boek 

Meer informatie: www.alexandervandeursen.nl 
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