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!4 maart 2022

De Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
25OO EA DEN HAAG

Betr.:

Geachte heer Rutte,

i,:illj:t': rsvo uun

::":ï:i^lJ:l"l:-È;fi ;;;;Ëï:JJl'#"iiifl Jil.ï,:"l,ufJ".".il-:::lli:
:: ï:.lsitale technieken te éoÀÀrJn-i."run.

te kunnen uitwisselen

;:rif,l? 
zeiden 2 miljoen r'reoerrànáËÀ" nog nooir internet te hebben

De overheid schat zerf dat er in Nederrand 2,5 mirjoen ,digibeten, 
zijn.

bron:,,Arbeidsmarktinzicht " d.d. 26_02_2022.

Het aanta|crigibeten' is schrikbarend,hgog-..el erg verontrustend. Bovendienhebben we het nu aileen nog ;uuïï""^:q: re_eftijdscatógorie tot 65 jaar. Daarbóvenís het percentage'digibete i ;";;.;;;aar vete maten hoger,
Als alleenstaande oudere z
over de hele wereld zijn ui er - vooral als de kinderen
bankzal<en delen ,". u"n .. leen voor, Je financiële_ en
voor velen eerr brus te ver, ;:n,:ïï.'ipelÍjke 

redenen,



-2- 14 maat2022

om nog maar te zwijgen over de vere cyberbedreigingen die ds op de loerliggen' (Een seconde van onoplettendheid kan ertoá te'ioen oa bankrekeningvan een oudere wordt leeggeplunderd.)

id,, zal in de praktijk veelal
delen en wegen om direct
)organisailes en instanttes

itgefaseerd, afgesneden, afgesloten of
ting van bankfilialen, postkántoren en
pen,)

De hierboven geschetste ontwikkering is uitermate zorgwekkend,

Wij zetten ons ervoor in dat analoge middelen en manieren vancommuniceren, in ieder geval zolanglls dat nodig is, gitale) in standgehouden worden. We maken ons sierk voor, en strev echt inclusieve,zelfredzame samenreving, En nemen geen genoegen met srechts holre,betekenisloze woorden. We rekenen op uw steun.

We zullen de voren geschetste ontwikkelingen
digitalisering van de samenleving kritisch volgón,
enigszins afremmen (of, doch slechts als ultimum ie
én ons ervoor inzetten dat niemand categorisch wo
ons daarin de helpende hand toe te steken.

Dè grote vraag die ons in dat verband nu bezig houdt is: Hoe gaat u ons helpen?

Welke concrete acties heeft
d,w,z, : specifiek, meetbaar,

u zelf al ondernomen (volgens de SMART_methode
bereikbaar, realistisch en in de tijd geplaatst) om de

van meer dan
? Of te en te gaan?

ewel wat heeft u zelf concreet daarmee

wij vernemen graag.van u.en horen (of lezen) graag van u hoe u ons gaat herpenonze (o,i. gezamenlijke) missie te vol'brengen,

Met vrÍendelijke groet,

H.C,M, Swanen

COLUMBUSSTRAAï 54 o 5554 pD. VALKENSWAARD(040)2047 L59 o INFo@srop-LIJNKApING,NL . srop-LIJNKApING.NL
KVK 83581952 o ftgIN 862924431 r BANK NL2SINGBOO09299639


