Hoe digitaal vaardig
zijn Brabanders?
En Nederlanders in het
algemeen?

» Leeftijd en geslacht hebben een significant effect op ‘tablet vaardig’. Hoe ouder
men is, hoe minder vaardig men zich voelt. Mannen beoordelen zichzelf als
vaardiger dan vrouwen.
» Leeftijd en wel/niet werkzaam zijn hebben een significant effect op de mate van
‘internet vaardig’. Naarmate men ouder is, beoordeelt men zichzelf als minder
vaardig met internet. En wanneer men werkt als vaardiger.
» Mensen die onverwachte problemen met bijvoorbeeld hun laptop of
smartphone tegenkomen, beoordelen hun oplossingsvaardigheid met een 6,9.
Met name 65-plussers achten zichzelf minder goed in staat om onverwachte
problemen zelf op te lossen (5,7).
» Opleidingsniveau en wel/niet werkzaam zijn hebben een significant effect op
de mate van zelfredzaamheid in de openbare omgeving. Denk aan een kaartje
kopen bij een automaat, geld pinnen bij een geldautomaat of het aanmelden
via een zuil. Hoe hoger men is opgeleid, hoe beter men zichzelf beoordeelt op
zelfredzaamheid. En ook hier geldt dat werkende mensen zichzelf zelfredzamer
vinden.

We communiceren in Nederland steeds meer digitaal en ook worden steeds meer
zaken digitaal georganiseerd. Zo vindt contact tussen burgers en overheden steeds
vaker digitaal plaats. Voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Mensen
die moeite hebben om aan te haken bij de digitale samenleving raken hierdoor (nog
meer) uit beeld en op achterstand. Digitalisering biedt dus kansen, maar houdt
ook risico’s in. Mensen moeten zich daarom blijven ontwikkelen op het gebied van
digitalisering. Zinvol dus om regelmatig te monitoren of en hoe dit gebeurt.
In 2018 heeft Markteffect in opdracht van Cubiss onderzoek gedaan naar de
digitale basisvaardigheden van de Brabantse burger, waarbij de focus lag op ICTbasisvaardigheden. Eind 2021 heeft zij dit onderzoek opnieuw uitgevoerd om
te kijken welke ontwikkeling de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. In deze
publicatie delen we graag de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek met je.
Vervolgens nemen we je mee in de resultaten van landelijk onderzoek, waarbij
verschillende digitale vaardigheden onder de loep worden genomen.

Onderzoek naar de digitale ICT-basisvaardigheden van de
Brabantse burger1
Uit het onderzoek van Markteffect blijkt dat er over het algemeen een stijgende lijn
te zien is in de ICT-basisvaardigheden van Brabanders, een positieve ontwikkeling
dus! Zo hebben meer 65-plussers een mobiele telefoon (17%). Vaardigheden zoals
apps installeren, kopiëren van bestanden, foto’s/filmpjes maken en antwoord
geven op een sms-bericht zijn verbeterd. En veel meer mensen zijn bekend met
bijvoorbeeld het versturen van een betaalverzoek (87% versus 52%).
Hieronder een aantal andere belangrijke conclusies en aandachtspunten vanuit het
door Markteffect uitgevoerde onderzoek:
» Leeftijd en opleidingsniveau hebben een significant effect op de mate waarin
men zichzelf als ‘mobiel vaardig’ beschouwt. Naarmate de leeftijd toeneemt,
beoordelen Brabanders zich als minder vaardig. 65-plussers vinden zich over
algemeen minder digitaal vaardig dan andere leeftijdsgroepen. Naarmate het
opleidingsniveau toeneemt, beschouwt men zichzelf als meer vaardig.
» De mate van stedelijkheid heeft een significant effect op de mate waarin men
zich als ‘computer/laptop vaardig’ beschouwt. Inwoners van niet- of weinigstedelijke gebieden beoordelen zichzelf als minder vaardig.
» Opleidingsniveau en wel/niet werkzaam zijn hebben ook een significant
effect op de beoordeling van ‘computer/laptop vaardig’. Naarmate het
opleidingsniveau toeneemt, vindt men zichzelf vaardiger. Dat geldt ook voor
werkzaam zijn; ook dan voelt men zichzelf vaardiger.

Naast een positief effect zijn er dus ook punten van zorg. Voordat we daar verder
op ingaan, is het interessant om te weten hoe het gesteld is met de digitale
vaardigheden van de rest van Nederland.
Daar heeft Cubiss zelf geen onderzoek naar gedaan, maar is wel veel informatie
over beschikbaar. We kijken daarbij niet alleen naar de ICT-basisvaardigheden, maar
naar digitale geletterdheid in het algemeen. Er wordt de laatste jaren veel aandacht
besteed aan digitale inclusie. Dit verwijst naar acties en oplossingen die nodig zijn
om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan
de digitale samenleving. De vier digitale vaardigheden die je hiervoor nodig hebt,
worden ook wel gebundeld onder de noemer digitale geletterdheid2.
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Bron: model voor 21e eeuwse vaardigheden zoals ontwikkeld door SLO en Kennisnet.

2.

2

De vier digitale vaardigheden zijn:
» ICT-basisvaardigheden: basisbegrip ICT, vooral instrumentele vaardigheden,
‘knoppenkunde’, omgaan met standaard-software en veilig kunnen internetten.
» Informatievaardigheden: een informatiebehoefte kunnen signaleren en
analyseren, en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren,
verwerken en gebruiken.
» Computational thinking: problemen zodanig formuleren dat het mogelijk wordt
een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op
te lossen.
» Mediawijsheid: kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust,
kritisch en actief om te gaan met media.

Onderzoek naar digitale geletterdheid in Nederland
Mediawijsheid
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek3 blijkt dat lang niet
alle Nederlanders voldoende digitaal vaardig zijn. Ruim 5 miljoen volwassen
Nederlanders zijn niet mediawijs en hebben moeite om bewust, kritisch en actief
om te gaan met digitale media. Op het gebied van mediawijsheid zijn ouderen en
mensen met een lagere sociaaleconomische status kwetsbare doelgroepen4.
Digitale veiligheid
Digitale veiligheid is een onderdeel van mediawijsheid. Zeggen dat je je online veilig
gedraagt, blijkt nog iets heel anders te zijn dan dat daadwerkelijk doen. Onderzoek5
laat zien dat Nederlanders zich online niet veilig gedragen. Daarbij komt dat hoe
meer mensen weten over online veiligheid, hoe onveiliger ze online handelen. De
uitkomsten zetten dan ook vraagtekens bij de effectiviteit van het enkel creëren van
meer bewustzijn.
Een groot deel van de Nederlanders blijkt zich online niet veilig te gedragen.
Opvallend is het grote verschil tussen het zelf-gerapporteerde online gedrag en
het objectief gemeten online gedrag. De onderzoekers keken naar gebruik van
wachtwoorden, opslaan van belangrijke bestanden, installeren van updates,
gebruik van beveiligingssoftware, alertheid tijdens internetgebruik, online delen
van persoonlijke gegevens en omgaan met bijlagen en hyperlinks in e-mails. Uit de

objectieve metingen blijkt dat het online gedrag van mensen onveiliger is dan ze
zelf denken. Zo gebruikt bijna 60% een zwak wachtwoord, downloadt 40% onveilige
software en deelt zo’n 30% van de respondenten persoonlijke gegevens, zoals hun
volledige naam, geboortedatum en e-mailadres. Als respondenten phishing e-mails
krijgen aangeboden, klikt ruim 20% op de hyperlink of kopieert de URL naar de
webbrowser. Ook blijkt dat mensen geen consistent veilig gedrag vertonen. Wanneer
iemand bijvoorbeeld veilig omgaat met phishing, betekent dit niet dat iemand ook
een sterk wachtwoord kiest. Bij de respondenten uit het onderzoek is ook een test
afgenomen om hun kennis rondom veilig gedrag op het internet te meten. Mensen
met de meeste kennis over online veiligheid zeggen ook het vaakst dat zij zich
online veilig gedragen. Maar uit de objectieve metingen komt een ander beeld naar
voren: respondenten met meer kennis over online veiligheid gebruiken juist vaker
een zwak wachtwoord en downloaden vaker onveilige software. Een onverwachte
bevinding.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020.
Plantinga, S. & Kaal, M. (2018). ‘Hoe mediawijs is Nederland?’.
5
Bron: ‘Ons cybergedrag is veel onveiliger dan we zelf denken’, S. van ’t Hoff-de Goede, R. van der Kleij,
S. van de Weijer & R. Leukfeldt (2019), Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatiecentrum (WODC).
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Digitale ongelijkheid6
Wat we zowel in het onderzoek van Markteffect onder de Brabantse burgers
als in het zojuist beschreven landelijke onderzoek zien, is dat het gebrek aan
digitale vaardigheden niet gelijkelijk verdeeld is. Er zijn groepen, zoals ouderen en
laagopgeleiden, waarbij dit probleem (veel) meer speelt. Er is sprake van digitale
ongelijkheid.
Ter nuancering: niet elke oudere is digibeet en niet elke jongere is het
tegenovergestelde daarvan. Cijfers van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling laten zien dat mensen met betere digitale
vaardigheden gemiddeld genomen jonger zijn. Toch is er nog altijd een aanzienlijke
groep jongeren met lage vaardigheden. Zo is circa 12% van degenen die slechts
niveau 0 halen nog geen dertig jaar oud en 25% is jonger dan veertig. Het stereotiepe
beeld dat alleen ouderen moeite hebben met ICT en dat alle jongeren moeiteloos
hun weg vinden op internet, klopt dus zeker niet. Maar ook binnen leeftijdsgroepen
en opleidingsniveaus bestaan grote verschillen7, dit bleek ook uit het Brabantse
onderzoek van Markteffect. Met name de vaardigheden van ouderen lopen
onderling sterk uiteen.
Lage digitale vaardigheden komen meestal niet alleen
Mensen met (zeer) lage digitale vaardigheden zijn vaak ook laaggeletterd en/of
laaggecijferd. Geletterdheid en gecijferdheid worden beide gemeten op een schaal
van 0 tot 500, waarbij een score boven de 225 wordt gezien als voldoende geletterd/
gecijferd om mee te doen in de maatschappij. De gemiddelde geletterdheid
en gecijferdheid van mensen met lage digitale vaardigheden schommelt rond
deze score. Bijna de helft van deze groep scoort onder de 225 punten. Hiermee
hangt samen dat deze groep relatief vaak laagopgeleid is en ook relatief vaak
‘eerstegeneratiemigrant’.
Digitale ongelijkheid gaat dus verder dan het wel of niet beschikken over digitale
vaardigheden. Om de complexiteit van digitale ongelijkheid te duiden, onderscheidt
Van Dijk8 vier voorwaarden: 1) motivatie, 2) bezit, 3) vaardigheden en 4) gebruik.
De mate waarin deze voorwaarden een drempel vormen, wordt beïnvloed
door de sociale context. Digitale ongelijkheid gaat vaak samen met andere
maatschappelijke uitdagingen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken.
Denk aan werkeloosheid, een laag inkomen, schulden, lage taalvaardigheid,
migratieachtergrond of een gebrek aan sociale relaties.

Uit onderzoek van de Universiteit van Twente9 blijkt: ouderen, laagopgeleiden,
mensen met een lager inkomen en in mindere mate vrouwen hebben een lagere
motivatie, minder goede apparatuur om te internetten, een lager niveau van
vaardigheden en een beperkter gebruik van internet. Aangezien zij in elke fase
worden belemmerd en deze fasen een conditioneel karakter hebben, is voor
hen de kans veel kleiner dat internet bijdraagt aan een verbeterde positie in de
maatschappij. Helaas geldt hier dat het deel van de bevolking dat in potentie
het meeste zou kunnen profiteren, er het slechtste voor staat. Dit geeft meteen
aan waarom digitale ongelijkheid problematisch is: internet versterkt bestaande
vormen van ongelijkheid. Hoe meer middelen iemand tot zijn beschikking heeft
(bijvoorbeeld inkomen, kennis of een sociaal netwerk), hoe meer internet oplevert.
Hoe minder middelen beschikbaar, hoe kleiner de bijdrage aan iemands welzijn.
Mensen die toch al in een kwetsbare positie verkeren worden zodoende verder
gemarginaliseerd.
Digitale ongelijkheid in coronatijd10
Het coronavirus heeft de digitale transformatie een enorme boost gegeven.
Videoconferenties, webinars en beeldbellen hebben de afgelopen jaren een
vlucht genomen. Veel werkenden hebben zich (noodgedwongen) nieuwe digitale
vaardigheden eigen moeten maken, om - waar mogelijk - vanuit huis te werken en
het samenwerken op een andere manier te organiseren. Ook naast het werk waren
er veel zaken die met name digitaal opgepakt moesten worden. Een grote groep
Nederlanders - denk aan niet-werkenden, ouderen, laaggeletterden, nieuwkomers
en laagopgeleide jongeren - had moeite om in deze ontwikkeling mee te gaan. En
dat is problematisch. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat deze digitale
ongelijkheid de al bestaande ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen, op basis
van onder meer inkomen, opleiding en gezondheid, vergroot. Zo is de algemene
conclusie van een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Twente11 dat

Bron: Dedding, C. & Goedhart, N. (2021).
Uit beeld geraakt, digitale ongelijkheid als maatschappelijke opgave’.
7
Bronnen: Bibliotheeknetwerk en Non, M. & Dinkova, M. (2021). Aanzienlijk deel beroepsbevolking
kampt met lage digitale vaardigheden. Den Haag: Centraal Planbureau (CPB).
8
Bron: Van Dijk, ‘The deepening divide: Inequality in the information society’ (2005).
9
Bron: Van Deursen, A.J.A.M. (2018). Digitale ongelijkheid in Nederland anno 2018. Enschede,
Nederland: Universiteit Twente.
10
Bron: Netwerk mediawijsheid.
11
Bron: Universiteit van Twente.
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mensen in een betere sociale positie, met een positievere
houding, betere materialen en betere vaardigheden,
het meest en best gebruik konden maken van coronagerelateerde internettoepassingen. Zij hadden zo toegang tot
meer informatie over corona en corona-gerelateerde zaken,
waren beter geïnformeerd over de ingestelde maatregelen
en vonden meer ondersteuning bij anderen. Dit gold veel
minder voor mensen in een lagere sociale positie, met
minder goede apparatuur en een lager niveau van digitale
vaardigheden. Digitale ongelijkheid heeft zo een negatieve
weerslag gehad op het omgaan met de coronapandemie.
Digitale geletterdheid en zelfredzaamheid
Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Directie
Informatiesamenleving en Overheid van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties12 blijkt dat er
vijf groepen te onderscheiden zijn op basis van hun digitale
vaardigheden en de mate waarin zij zelfstandig én veilig
zaken kunnen regelen. Digitale geletterdheid wordt hier
gekoppeld aan zelfredzaamheid. Door de doelgroep in te
delen op socio-demografische kenmerken weten we beter
om wie het gaat en tegen welke problemen ze aanlopen. Dit
helpt vervolgens bij het aandragen van oplossingen.
Voor meer informatie, bekijk de schema’s op pagina 6 en 7.

Foto: Yvonne van Bijnen

Bron: Verhue, D. & Mol, P. (2019), ‘Digitale inclusie, een onderzoek naar
digitale vaardigheden en behoefte aan ondersteuning’.
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Drie op de tien burgers is digivaardig én
kan zelfstandig én veilig regelen
Als we de kenmerken van burgers zoals beschreven op de vorige slides
combineren, kunnen we vijf groepen burgers onderscheiden:
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Basis: 1853. Basis digi-onvaardigen: 296. Basis digivaardigen met hulp: 309. Basis digivaardig niet regelvaardig: 361. Basis digi- en regelvaardig niet veilig: 378. Basis digi- en regelvaardig en veilig: 509
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zelfstandig een ov-chipkaart aan vragen of online een declaratie in dienen voor de zorgverzekering. Als men online is, is men ook niet goed
(56%) is 65 jaar of ouder. De meerderheid (66%) is lager opgeleid.

niet goed waarborgt. Deze groep is bestaat uit even veel mannen als vrouwen, gemiddeld wat ouder en wat lager opgeleid, al zijn er ook
jongeren en hoger opgeleiden in deze groep vertegenwoordigd.

kan relatief vaak wel zelfstandig regelen. Deze groep bestaat uit meer vrouwen dan mannen.. Opvallend is de sterke vertegenwoordiging
van jongeren tot 34 jaar (34%). Alle opleidingsniveaus zijn vertegenwoordigd.
Deze groep is voldoende digivaardig om de persoonlijke zaken te regelen. Ook is men goed in staat om persoonlijke zaken online te regelen.
Een aandachtspunt is echter de online veiligheid: men is onvoldoende alert tijdens het navigeren, werkt niet met de juiste veiligheidsinstellingen en/of kan niet goed omgaan met calamiteiten zoals virussen of hacks. Ook deze groep bestaat uit meer vrouwen (58%) dan mannen

Dit zijn de “volleerde online regelaars”: men is online vaardig, werkt op een veilige manier en kan alle gevraagde persoonlijke zaken online
hoger opgeleid en 61% is werkzaam in loondienst.
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Huidig beleid en huidige rol bibliotheken13
Er is in Nederland dus nog steeds sprake van digitale ongelijkheid en een forse
groep Nederlanders met (zeer) lage digitale vaardigheden. Overheidsingrijpen om
deze groep te helpen is wenselijk, en gebeurt ook al. Dit loopt onder meer via het
landelijke programma ‘Digitale inclusie’. Bibliotheken spelen binnen dit programma
een belangrijke rol.
Digitale inclusie
Digitaal cursusaanbod
Het aanbod van bibliotheken op het gebied van digitale vaardigheden is de
afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Vanuit het programma de Bibliotheek
en basisvaardigheden boden in 2020 bijna alle bibliotheekorganisaties producten
en diensten voor volwassenen rondom digitale vaardigheden (97%) en/of e-overheid
(89%) aan. De landelijke programma’s Klik & Tik en Digisterker zijn inmiddels
verankerd in het aanbod van respectievelijk 95% en 90% van de bibliotheken.
In Brabant bieden zelfs alle bibliotheken deze programma’s aan. Naast deze
landelijke programma’s bieden bijna vier op de tien bibliotheken (39%) lokale of zelf
ontwikkelde programma’s of cursussen op het gebied van digitale vaardigheden en/
of de e-overheid aan, zoals een basiscursus computeren, digispreekuur en tabletcafé.
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Eind 2021 waren er in totaal 64 IDO’s in Brabant. Het IDO is een loket in de
bibliotheek waar mensen op weg worden geholpen op het gebied van digitale
overheidszaken. Denk bijvoorbeeld aan vragen rond huurtoeslag, AOW, werk,
uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg en/of toeslagen. De medewerkers van het
Informatiepunt helpen hen zoeken naar de juiste informatie. Bij persoonsgebonden
vragen verwijzen ze door naar lokale partners, zoals sociaal raadslieden,
welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vak- en ouderenbonden,
cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners van de gemeente en
zorgkantoren.
Elke Brabantse basisbibliotheek beschikt in ieder geval over één IDO en de meeste
bibliotheken hebben zelfs meerdere IDO’s. Steeds meer mensen weten de weg naar
het IDO te vinden, waarbij ook de coronapandemie een rol heeft gespeeld. Het IDO
bood namelijk bijvoorbeeld hulp bij het maken van een vaccinatie-afspraak, bij het
downloaden van de CoronaCheck-app en/of het uitprinten van een papieren bewijs.
In 2021 hebben de IDO’s in Brabant in totaal bijna 4.600 gebruikers geregistreerd14.

Waar het IDO in eerste instantie bedoeld is voor volwassenen en met name de
oudere doelgroepen, loopt er ook een pilot met betrekking tot het IDO voor jongeren.
Vijf bibliotheken onderzoeken binnen deze pilot of en hoe zij jongeren vanaf 15 jaar
kunnen helpen met de digitale overheid. Wat is een effectieve aanpak om jongeren
te bereiken en op de hoogte te brengen van de IDO-dienstverlening? Welke kanalen
werken het beste? Hoe kunnen Doe je digiding! en de content uit Digidingen-desk
worden ingezet? En in hoeverre kunnen partners die jongeren ondersteunen een rol
spelen? Halverwege 2022 worden de resultaten van de pilot gedeeld met het netwerk.

Digitaal burgerschap
Ook digitaal burgerschap is een steeds belangrijker thema, zowel voor de
samenleving in het algemeen als bibliotheken in het bijzonder. Volgens het
Bibliotheekconvenant is het digitaal vaardig maken én houden van de Nederlandse
burger een van de drie grootste maatschappelijke opgaven van het moment,
waaraan de komende jaren door bibliotheken en de overheid extra aandacht zal
worden besteed.
Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar
kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Wie digitaal vaardig is,
verkent nieuwe digitale mogelijkheden, benut de kansen die technologie biedt en
ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om te ontdekken en te experimenteren.
Wie digitaal weerbaar is, is zich bewust van risico’s en kan hiermee omgaan, maakt
bewuste keuzes en beschermt zichzelf op digitaal gebied. Ook kan men deelnemen
aan het democratische debat en de politieke besluitvorming over nieuwe digitale
technologie. Dit alles vormt de basis voor een actieve bijdrage aan de digitale
informatiesamenleving.

Bronnen: www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/de-bibliotheek-en-digitale-vaardigheden; Non, M. &
Dinkova, M. (2021). Aanzienlijk deel beroepsbevolking kampt met lage digitale vaardigheden. Den Haag:
Centraal Planbureau (CPB); en Burgt, A. van de & Hoek, S. van de (2021). Bibliotheekstatistiek 2020.
Den Haag: KB.
14
Bron: Kwartaalrapportage Outputregistratietool Q4 2021, KB.
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Tot slot
Zoals beschreven in dit artikel, hebben bibliotheken een belangrijke rol binnen
de thema’s digitale geletterdheid en digitale inclusie. Ook pakken steeds meer
bibliotheken het thema digitaal burgerschap actief op. De bibliotheek is daarmee dé
partner om mee samen te werken aan de uitdaging dat iedereen zich kan (blijven)
ontwikkelen en hierdoor mee kan doen in onze digitale samenleving!

Colofon
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