
 

  

Bijlage 
Toelichting op het onderzoek ‘Ouderen in digitaal Nederland’  

Mogelijkheden worden niet optimaal benut 
 
Mensen boven de 55 jaar profiteren minder van de mogelijkheden die het internet biedt, dan 
mensen onder de 55 jaar. Alleen bij het verwerven van nieuwe kennis en het online kopen 
van producten zijn de cijfers vrijwel gelijk. Op de gebieden gezondheid (betere beslissingen 
nemen over gezondheid dankzij online informatie), identiteit (contact hebben met 
gelijkgestemden met dezelfde interesses) en sociale contacten (met vrienden en familie) 
benutten ouderen de voordelen van internet niet voldoende.  

Onderzoeker Alexander van Deursen van de Universiteit Twente licht toe: “Het is bijna 
paradoxaal. Het deel van de bevolking dat in potentie het meest van internetgebruik zou 
kunnen profiteren, staat er het slechtst voor. 55-plussers hebben daardoor een kleinere kans 
dat internet bijdraagt aan een verbeterde positie in de maatschappij vergeleken met 
55-minners.” Hij vervolgt met een duidelijk advies over manieren waarop ouderen geholpen 
kunnen worden: “Neem als uitgangspunt de mogelijkheden die internet heeft te bieden in 
plaats van het belichten van de negatieve aspecten zoals privacyschending of fake news. 
Denk aan contacten met naasten of eigen interesses. Neem dat als startpunt van een cursus 
en behandel dan de drempels waar ze tegenaan lopen.“ 

 
Problemen: internetaansluiting is niet genoeg, angst en twijfel over eigen 
vaardigheden 
 
Ondanks de aanwezige internetaansluiting, blijkt het aantal 75+’ers dat aangeeft nog nooit 
gebruik te hebben gemaakt van internet groot (32%). Opvallend is ook dat 1 op de 10 
mensen in de groep 65- tot 75-jarigen zegt nog nooit gebruik te hebben gemaakt van 
internet. De motivatie om te leren internetten neemt ook af naarmate de leeftijd toeneemt.  
 
Daniel de Levita, directeur van SeniorWeb: “Dit herkennen wij. Echter als mensen 
eenmaal met een klein zetje over de drempel zijn en online actief zijn, geven ze aan meer 
zelfredzaam te zijn en meer sociale contacten te hebben. Het maakt hun wereld groter." 

Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds: “Ouderen hebben positieve 
voorbeelden nodig in de vorm van boegbeelden waarin ze zich herkennen en die voordoen 
hoe je profiteert van online zijn.”  

Andere opvallende uitkomsten: angst voor verkeerd klikken en Engelse termen 
De helft van de 55+’ers twijfelt over de eigen digitale vaardigheid, met name het bedienen 
van de smartphone (62%) en het vinden en beoordelen van informatie (43%) wordt als lastig 
ervaren. Van de ondervraagden gaf 22% aan Engelse termen lastig te begrijpen te vinden, 
waardoor ze bang zijn om fouten te maken. 19% is bang onherstelbare fouten te maken 
door verkeerd te klikken. 
 
 
 



 
 
 
 
Voordelen worden gezien, maar niet voldoende vaardigheden om deze te benutten 
 
Ouderen zien het belang van internet wel en kennen de voordelen: 79% vindt dat het 
onderhouden van sociale contacten makkelijker gaat, onder de 85+’ers vindt zelfs 60% dat 
het helpt tegen eenzaamheid. Het makkelijker maken van praktische zaken  
(overheidsdiensten, financiën) wordt door 86% als voordeel aangestipt.  
 
Ouderen handelen er echter niet naar en zetten internet hiervoor niet optimaal in. Ze lopen 
tegen hun basisvaardigheden aan en hoe deze in te zetten voor hun eigen interesses.  
 
Opvallend is ook dat 31% van de ondervraagden het gedwongen gebruikmaken van digitale 
diensten van bedrijven als vervelend ervaart. Deze negatieve houding komt veel voor bij 
ouderen die niet online zijn en niet de voordelen ervaren. Zij worden vooral beïnvloed door 
negatieve verhalen in de media.  
 
Daarnaast valt op dat 71% van de Nederlanders het de taak van de leveranciers van 
computers en telefoon vindt om de gebruiker te helpen.  
 
Michiel Dijkman, Hoofd MVO Samsung Nederland - “Alleen al telefonisch en online heeft 
Samsung meer dan 65.000 contacten met burgers per maand, waaronder natuurlijk ook met 
senioren. Door live met hen mee te kijken, kan de installatie en aansturing van elektronische 
producten goed worden begeleid met het nodige geduld van de servicemedewerkers. Ook 
heeft digitale inclusie grote aandacht als het gaat om de ontwikkeling van onze producten. 
Denk hierbij aan de schermvoorlezer via de spraakassistent met kunstmatige intelligentie. 
Maar ook over de hoogte van de aansturingspanelen van koelkasten en ovens is nagedacht, 
speciaal voor senioren die minder goed ter been zijn. Het is onze taak om deze vele 
mogelijkheden nog beter onder de aandacht te brengen van deze doelgroep, zoals uit de 
onderzoeken ook blijkt. Zo kunnen zij de potentie van technologie nog beter benutten.”  
 
Hulp vanuit omgeving is belangrijk, thuis en op de werkvloer 
 
72% van de ouderen vraagt hulp bij ‘internet’, vooral aan de partner (18%) en kinderen 
(43%). Deze helpers zijn naar eigen zeggen goed in staat om hulp te bieden, maar liefst 
82% van de ondervraagden kan anderen helpen met vragen over hun computer of telefoon.  
Wanneer de omgeving niet in staat is om antwoord te geven worden experts ingeschakeld, 
bijvoorbeeld SeniorWeb, KBO PCOB of personeel uit de winkel.  
 
Maar: nadat er hulp is geboden blijft 17% achter met een probleem dat ze niet kunnen 
oplossen. Dit komt doordat hulp komt van mensen met een vergelijkbare 
(opleidings)achtergrond. Dit aantal neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt (26% onder 
75+’ers).  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Risicogroepen: werkende 55- tot 65-jarigen en alleenstaanden 
 
De groep 55- tot 65-jarigen is een tot nu toe onderbelichte risicogroep. Hoewel zij vaak nog 
aan het werk zijn, wordt er te makkelijk vanuit gegaan dat dit de plek is waar zij hun digitale 
kennis vanzelf opdoen. Vanwege de snelle ontwikkelingen zijn vaardigheden die tot enkele  
jaren geleden als ‘basis’ golden, nu niet meer genoeg. Er is meer hulp nodig vanuit 
werkgevers in de vorm van cursussen op de werkvloer. 
 
Een tweede risicogroep zijn alleenstaanden. Ouderen die alleen wonen hebben moeite om 
bij te blijven. Zij hebben minder familie die hen kan ondersteunen. Het is belangrijk dat deze 
mensen worden geholpen in buurthuizen, bibliotheken, leslocaties en andere 
ontmoetingsplekken, met trainingen die vrij toegankelijk zijn.  
 
Maaike Toonen, programmamanager bibliotheek en basisvaardigheden KB - "Wij 
hopen dat door deze samenwerking nog meer ouderen een computercursus bij de 
Bibliotheek kunnen volgen"  
 

Over Netwerk Mediawijsheid 
De bijeenkomst van 14 oktober is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Dit netwerk 
bestaat uit meer dan 1400 organisaties die betrokken zijn bij mediawijsheid. De 
gezamenlijke missie: Nederland mediawijs. Netwerk Mediawijsheid wordt aangestuurd door 
5 toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid: het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid, ECP Platform voor de InformatieSamenleving, Human, Kennisnet en 
de Koninklijke Bibliotheek. 
 
De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid om aandacht 
te vragen voor het belang van mediawijsheid voor kinderen, ouders, leerkrachten en 
professionals. De campagneweek wordt elk jaar georganiseerd en is met name zichtbaar in 
basisscholen en lokale bibliotheken. De tiende editie vindt plaats van 8 t/m 15 november 
2019. 
 


