
Rotterdam, 26 maart 2019. 19bb13384

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over hulp aan digibeten schiet te kort!.

Portefeuillehouder: A.H.P. van Gils

Aan de Gemeenteraad.

Op 22 februari 2019 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
hulp aan digibeten schiet te kort!. (19bb12433)

Inleidend wordt gesteld:
“We kennen allemaal de vele berichten over ouderen die niet zelfredzaam zijn vanwege 
de voortschrijdende digitalisering. Neem nou de 93-jarige man in Rotterdam die 
ondervoed in zijn appartement werd aangetroffen. De koelkast was volledig leeg en de 
oude man had dagen niets meer te eten. De man had geen contact geld om 
boodschappen te kopen terwijl de envelop van zijn bank met een nieuwe creditkaart erin 
ongeopend op de keukentafel lag.

Berichtgeving van de NOS op 22 februari jl. toont aan dat de hulp aan digibeten te kort 
schiet en dat identiteitsfraude hierdoor op de loer ligt1. Steeds meer bedrijven en 
instanties maken gebruik van digitale loketten Digibeten moeten hun privacy soms 
opgeven om hulp te krijgen bij die dergelijke loketten. Hulpverlener Joost Wagenaar 
Kaan geeft aan dat hij veel privacygevoelige informatie onder ogen krijgt. Terwijl hij de 
91-jarige Suzette aan het helpen is geeft hij de gevaren hiervan aan. Vooral ouderen zijn 
met dit soort zaken toch vaker afhankelijk van hun directe omgeving. En wanneer dat 
niet mogelijk; is, zijn ze aangewezen op externe hulpverleners of vrijwilligers.

Anne Mieke Zwaneveld, gemeentelijke ombudsman in Rotterdam, vindt het een kwalijke 
zaak dat de hulp voor digibeten ontbreekt. Zij geeft aan dat “iedere organisatie moet 
zorgen dat burgers gebruik kunnen maken van hun dienstverlening. Ook mensen die niet 
computervaardig zijn”1. Nederland telt ongeveer een miljoen digibeten; dit zijn mensen 
die niet eigenhandig met computer en internet om kunnen gaan. Nu is het zo dat bijna 
alles via internet en de bijbehorende technologieën gebeurt. Daar komt dan nog bij dat 
1,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn en dus ook hulp nodig hebben bij het gebruik van 
computers en internet. Dan wordt het toch een gevoelige kwestie qua privacy, mits goed 
gecoördineerd.

1 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2273004-hulp-aan-digibeten-schiet-tekort-identiteitsfraude-ligt-op- 
de-loer.html
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In de praktijk gebeurt het nu eenmaal veel dat rnen hulp vraagt aan buitenstaanders. 
Ombudsman Zwaneveld maakt zich ook zorgen; “aan de ene kant zegt de overheid dat 
je voorzichtig moet zijn met je DiGiD en BSN. Aan de andere kant moetje soms aan 
andere mensen je DiGiD en je BSN afgeven om een beroep te doen op de overheid.” 
Ook 50 PLUS Rotterdam maakt zich hier zorgen over. Het is nu toch zo dat vaker 
ouderen de dupe zijn van de gevaren van identiteitsfraude en diefstal. Bij al deze nieuwe 
ontwikkelingen schiet de overheid nog te kort. Zoals Ombudsman Zwaneveld zegt' "De 
overheid is er voor iedereen: arm, rijk, jong, oud, digitaal vaardig, niet digitaal vaardig. 
Deze mensen moeten gewoon geholpen worden.”1 50 PLUS Rotterdam is het hier stellig 
mee eens.

De digitalisering van de maatschappij, de slimmer worden machines, shortcuts tot 
verschillende instanties is geweldig. Het zou alles makkelijker moeten maken en hoort 
ook gewoon bij de steeds veranderende maatschappij. Onze levens worden hierdoor 
ingrijpend veranderd dat hoort bij het leven! Echter de manier waarop dat gebeurt, dat is 
aan ons!

Door bijvoorbeeld het DiGiD zou het makkelijker moeten zijn om op meerdere platformen 
toegang te krijgen met een wachtwoord. Digitalisering wordt doorgaans omarmd als een 
zegen voor ons collectieve en persoonlijke geheugen en voor ons gemak. Alleen is dat 
wel zo? Neem nou de komst van de QR-code die betalingen va internetbankieren en 
bijvoorbeeld het declareren bij de zorgverzekeringen sneller en makkelijker moeten 
maken Zelfs de inwoner die gemiddeld opgeleid is in taal en rekenen heeft vaak al 
moeite met deze nieuwe ontwikkelingen. Het kost ons allemaal tijd en moeite om al dit 
nieuwe weer aan te leren en eigen te maken. Laat staan dus de mensen die helemaal 
niet handig zijn op dit vlak, de digibeten en ook de laaggeletterden.

Op het DiGiD, het BSN-nummer, eventuele creditcard gegevens en dergelijke rust een 
hoge privacy waarde op. De aard van de technologie verandert continu maar roept 
daarbij ook nieuwe vragen op, want wat doen wij bijvoorbeeld met de privacygevoelige 
gegevens van de hulpbehoevenden? Hoe kunnen wij dit het beste bewaken?

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
50Plus Rotterdam wil weten van het college van B&W of zij op de hoogte is van dit 
probleem zoals ook Ombudsman Zwaneveld stelt?

Antwoord:
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte en hebben hier aandacht voor

Vraag 2:
Laaggeletterdheid is een probleem in Rotterdam, maar hoe zit het met de 
digibeten?

1 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2273004-hulp-aan-digibeten-schiet-tekort-identiteitsfraude-ligt-OD- 
de-loer.html
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Antwoord:
Het gaat inderdaad vaak niet persé om laaggeletterdheid, maar ook om bewoners die 
minder digivaardig zijn of die niet zo goed zijn in de Nederlandse taal. Wij vinden het 
belangrijk dat er passende dienstverlening wordt geboden. Passende dienstverlening 
betekent dat de dienstverlening voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is.

Vraag 3:
De voortdurende ontwikkelingen in digitaliseringen zijn moeizaam voor ouderen, 
ziet het college van B&W de ernst hiervan in? Zo ja, dan wil 50PLUS Rotterdam 
weten of het college van B&W een plan heeft om dit probleem aan te pakken voor 
de hulpbehoevenden?

Antwoord:
Wij zien de ernst ervan in als bepaalde groepen inwoners moeite hebben met het 
meegaan met de voortdurende ontwikkelingen in digitalisering. In het stedelijk kader 
Rotterdamse dienstverlening 2015-2018 is daarom aandacht voor digivaardigheid, 
laaggeletterdheid en ouderen reeds als maatregel opgenomen. Er wordt op diverse 
vlakken invulling gegeven aan het bieden van passende dienstverlening voor specifieke 
kwetsbare doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn:
- Door te werken met korte duidelijke teksten en beelden, wordt de digitale drempel 

lager. Wij richten ons op het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke digitale 
dienstverlening.

- Mensen die er digitaal niet uitkomen of dat niet aandurven, kunnen gewoon bij de 
gemeente langskomen.

- Er worden in samenwerking met de gemeente cursussen verzorgd vanuit bijvoorbeeld 
het programma Digisterker en de bibliotheek.

- Bij de gemeentelijke publiekslocaties zijn medewerkers aanwezig die burgers helpen 
met bijvoorbeeld het invullen, kopiëren, scannen etc. van documenten.

- De Sociaal Raadslieden helpen burgers ook bij het digitaal regelen van zaken.
- Een werkzoekende kan iemand aanmelden als gemachtigde (familie of een andere 

vertegenwoordiger) die vooi en namens de werkzoekende de digitale aanvraag helpt 
invullen of een bezwaar indient Het is overigens ook nog steeds mogelijk om een 
schríftelijke aanvraag (met begeleioing) te doen.

- We stimuleren het uitvoeren van gebruikerstesten bij de dóórontwikkeling van 
(digitale) dienstverlening. Het doel is zo beter aan te sluiten bij de behoeften van de 
burger. Deze werkwijze wordt inmiddels op steeds meer plekken binnen de gemeente 
toegepast.

Wij zijn ons bewust van de voortdurende ontwikkelingen in digitalisering en blijven hier 
als gemeente op inspelen, zowel voor wie graag digitaal kan en wil als voor diegene die 
daar moeite mee heeft Wij vinden het belangrijk dat de dienstverlening van de 
gemeente Rotterdam voor iedereen toegankelijk is en blijft. Zo wordt er ook nu en in de 
toekomst op allerlei vlakken gewerkt aan goede, toegankelijke (digitale) dienstverlening. 
Voorbeelden zijn:
- Een nieuw Programma Dienstverlening 2019-2022 dat een duiaelijke richting geeft 

aan onze ambitie om nu en in de toekomst passende dienstverlening aan alle 
Rotterdammers te leveren. Eén van de uitgangspunten is dat onze dienstverlening
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voor iedereen toegankelijk moet zijn. Rotterdammers kunnen via alle kanalen zaken 
met ons doen. We sluiten aan bij de kanalen (bijvoorbeeld balie, telefonie, digitaal) die 
zij net liefst gebruiken.

- Een pilot doen om te kijken of de gemeente zelf mensen kan helpen om toch digitaal 
zaken te aoen met de gemeente, dus heel gericht op gemeentelijke dienstverlening.

- De ontwikkeling van toegankelijke dienstverlening in brede zin. Onder andere door 
meer gebruik van afbeeldingen in brieven, waarbij we met burgerpanels en 
belangengroepen toetsen of de brieven begrijpelijk zijn voor bijvoorbeeld 
laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking of ouderen. Zo wordt de 
dienstverlening voor iedereen toegankelijker.

- Binnen het Europese programma Like! werken we aan innovatieve diensten met extra 
aandacht voor de meer kwetsbare groepen in de stad, zoals Rotterdammers met een 
beperking of laaggeletterden. Waarbij we overigens wel altijd uitgaan van het 
ontwikkelen van 'inclusieve diensten’, dus voor alle doelgroepen geschikt.

Vraag 4:
Kan het college van burgemeester en wethouders dergelijke instanties aansturen 
en ondersteuning geven om dit probleem aan te pakken? En dan op een manier 
waardoor de privacy van de Rotterdammers bewaakt wordt?

Antwoord:
Ervan uitgaande dat met dergelijke instanties de rijksoverheid, banken en 
zorgverzekeraars worden bedoeld, is het niet primair onze taak om deze instanties aan 
te sturen. Wij staan echter in nauw contact met organisaties als de VNG en oefenen zo 
onze invloed uit en dragen als gemeente Rotterdam actief bij aan de verdere 
ontwikkeling van de publieke dienstverlening, waarbij ook belang wordt gehecht aan het 
bewaken van privacy.
We merken dat de landelijke samenwerking ten behoeve van het ontwikkelen van 
digitale overheidsvoorzieningen toeneemt. Zo zetten wij ons binnen de overheidsbrede 
kenniscommunity ‘Gebruiker Centraal’ samen met andere partners in voor een 
servicegerichte en gebruikersvriendelijke (digitale) overheid, zodat juist meer burgers van 
digitale diensten gebruik kunnen en willen maken. Dus ook voor die doelgroepen voor 
wie het moeilijk is. Via evenementen leren we van eikaars ervaringen en doen we ideeën 
op. Voorbeelden zijn: kennisbank beeldtaal, manifest met vijf ontwerpprincipes (1. Zet de 
gebruiker centraal, 2. Wees pas tevreden als je gebruiker het is, 3. Maak het eenvoudig 
voor de gebruiker, 4. Ga uit van feiten en niet van aannames, 5. Wees transparant en 

eer informatie is te vinden op https://www.qebruikercentraal.nl)

V.j.m. Koozer

De secretaris,

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam

De burge

B. Wijbenġa-van 
Nieuwenhuizen, l.b.
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