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E-inclusie
en een digitale leeromgeving
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Onderdelen
➢ Context

➢ Uitgangspunten voor 1 oplossing

➢ Aanpak 

➢ Het prototype

➢ Eerste reacties 

➢ Suggesties en reacties
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Digitalisering van dienstverlening is een mondiaal en 
lokaal gegeven, als gevolg van :

➢Voortschrijdende technologie 

➢Mogelijkheden tot kostenbesparing 

➢Snelheid en 24/7 bereikbaarheid  

➢Overheid 2017  

➢Uitgaan van eigen verantwoordelijkheid / 
zelfredzaamheid

Context ‘De Ontwikkeling’ 
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➢Europa, belangenorganisaties en de ombudsman 
waarschuwen voor sociale uitsluiting  
en pleiten voor digitale inclusie 

➢Aanvaarding van het VN-verdrag Rechten van de Mens 
vraagt om actie op toegankelijkheid, ook digitaal 

➢ Juist kwetsbare groepen zijn in belangrijke mate 
‘afhankelijk’ van digitale dienstverlening 

➢Dé overheid wordt aangesproken op de 
toegankelijkheid van dienstverlening voor alle burgers; 

Context “Was dit de Bedoeling” ?
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➢ Moties gemeenteraad;  
➢Bijeenkomsten met Partners 

➢Veel organisaties worstelen met de ontwikkeling, 
voelen zich verantwoordelijk voor de eigen 
dienstverlening, zoeken zelf naar oplossingen 

➢Onderzoek 
➢30% Utrechters heeft problemen met digitale 

dienstverlening (jong en oud) 
➢Een derde wil leren het zelf te doen 
➢50% helpt elkaar 
➢Problemen met taal, met feitelijke digitale kennis, 

maar ook met strategische en administratieve 
vaardigheden 

Utrecht streeft naar een inclusieve stad 
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Utrechtse actielijnen
1. Kinderen en jongeren opleiden in digitale vaardigheid
 
2. Volwassenen die dat willen en kunnen, bijspijkeren

3. Onze gemeentelijke dienstverlening zó organiseren, dat 
iedereen het kan begrijpen

4. Andere organisaties stimuleren om het zelfde te doen

5. Hulp bieden aan mensen, voor wie het te moeilijk blijft.

De digitale leeromgeving draagt bij aan 2, 3 en 4. 
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Uitgangspunten in de samenwerking
• E-inclusie is geen lokaal probleem, maar overheidsbreed; een 

goede oplossing is dan ook overheidsbreed gewenst

• Belangrijk om te handelen als 1 overheid: eenduidig, herkenbaar 
voor de burger, bundeling kennis en kunde 

• Oplossing: een digitale leeromgeving voor overheids-
dienstverlening, ook on-site te gebruiken;
– Uitleg- en oefenmodules 
– Voor training en instructie, maar ook thuis, bij een loket en on site 

te gebruiken  

• Opschaalbaar naar landelijk niveau, maatwerk voor toepassing in 
andere gemeenten
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Uitgangspunten Digitale leeromgeving 

• Leren en oefenen leiden naar het zelf doen  

• Gericht op digitale dienstverlening waar veel kwetsbare 
burgers regelmatig gebruik van maken (leereffect)  

• Uitgaan van de doelgroepen met geringe 
vaardigheden; hen betrekken bij de ontwikkeling

• Eenvoudig, duidelijk, kleine stappen, eigen tempo, 
verbaal, in tekst én in beeld
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Aan de slag
- Vertegenwoordigers van SVB, Belastingdienst (Logius), Utrecht en 

UWV, met het project Digiwijs hebben dit vraagstuk samen opgepakt.

- In het voorjaar 2016 ervaringen uitgewisseld en meerdere partijen 
gevraagd hoe zij tegen oplossingsrichtingen aankijken. 

- Gekozen voor de ontwikkeling van een prototype met de figuur en 
werkwijze ‘Steffie’.  
Utrecht heeft hiervoor opdracht verstrekt. 

- Een aantal bestaande processen als uitgangspunt genomen
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Steffie legt al meer dan 15 jaar moeilijke zaken 
makkelijk uit aan kwetsbare mensen
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Zaken die het gewone leven makkelijker maken
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Eigen tempo bepalen
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Max 25 stappen op taalniveau B1
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De tekst wordt uitgesproken en 
ondertiteld, beeld ondersteunt
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Koudwatervrees wegnemen
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Eenvoudige en veilige omgeving,  
positieve toon
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Vraag het de eindgebruiker en leer!
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Uabc als oefenomgeving
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DigiD modules met Steffie-methode  
(uitleg en oefenen)
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Hoe kan je DigiD leren gebruiken?
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Oefenmodule: Hoe log je in bij DigiD?

4/19/17



 

 

22

Uitlegmodule:  
Eenvoudig een afspraak maken!
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On site-toepassing  
Eenvoudig in te passen in bestaande websites
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Wat kan de SVB voor U betekenen?
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Uitlegmodule: uploaden documenten
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We willen meer zelf kunnen doen!
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“We zouden het fijn vinden als we 
meer zelf kunnen doen. Nu geven we 
het vaak uit handen aan familie, 
vrienden of adviseurs. Die maken 
ook wel eens fouten, waar we dan 
wel de dupe van worden.

Soms voelen we ons heel dom, maar 
gelukkig komen mensen zonder een 
beperking er ook vaak niet uit. Het is 
gewoon te ingewikkeld geworden.”
 

Focusgroepen DigiD-uitleg en aanpassingen 
gemeente websites.
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Kwetsbare mensen verder helpen
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“We zijn heel blij met het initiatief van 
de gemeente Utrecht om hun 
websites toegankelijker te maken 
voor mensen met verstandelijke 
beperkingen en andere kwetsbare, 
minder digitaal vaardige burgers.

Ook met hun DigiD uitlegmodule 
voorzien zij in een enorme behoefte 
aan eenvoudig gemaakte 
elektronische dienstverlening!”
 

Illja Soffer, directeur Ieder(in) 
Landelijk netwerk voor mensen met een 
beperking of chronische ziekte
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Op weg naar de E-overheid 2.0 
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“Ik ben heel blij met het zeer 
noodzakelijke werk van de gemeente 
Utrecht. 

Zij voorzien in een enorme behoefte 
aan eenvoudiger gemaakte 
elektronische dienstverlening! 

De digitalisering van de overheid 
gaat soms veel te hard.  
We krijgen hier dagelijks vragen en 
opmerkingen van burgers over in ons 
callcenter.”
 

Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen 
spreekt regelmatig over de digitalisering van 
de overheid en de gevolgen daarvan voor de 
kwetsbare burgers.
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Suggesties en reacties

• Wat vinden jullie van een gezamenlijke 
overheidsaanpak?

• Zien jullie kansen voor een breed gebruik van deze 
modules ?

• Zie je mogelijkheden binnen eigen organisatie voor 
toepassingen ? 

• Een werkgroep om een voorbeeld SLA digitale 
dienstverlening te maken ? 
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