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Minir;terÍe van Volksgezondheid, Welzijn en Sportt,a.v. dr. E.J. Kuiperi, Minister íuii vrnisPostbus 20350
25OO EJ DEN HAAG

Betr.:

Geachte heer Kuipers,

Maar liefst 15olo van oe m
nÍet over dioítalc trr.;..,=_ 5 jaar beschikt

#"ï1ffi::i:ï:"en Via dioitale fcnlrniatzo^ +^ ^^- --,": "]:.{gitaie technieken te óorrrn-i."r"n.

;:rirtlï 
zeiden 2 miljo*n rveoertanàáÀ 

'nog 
nooit internet te hebben

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

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

Het aernta.rligibeten'is schrikbarend,hgog- en erg verontrustend, Bovendienhebben we het nu alreen nog ;aài ;à o" ru"itiiár.áiËsàri" tor 65 jaar. Daarbóvenís het percentage 'digibeten' uoài=iániuar vere maren hoger.

Als alleenstaande ouoere z
over de hele wereld zijn ui er - vooral als de kinderen
bankzaken delen ,ut uun ,. leen voor. Je financiële_ en
voor velen een brus te ver. i:L,?i:J.'ipelijke 

redenen,



-2- 14 ntaatt2022

om nog maar te zwijgen over de vere cyberbedreigingen die steeds op de roerliggen' (Een seconde van onoplettendheiá kan erto; lejJ;n dat de bant<rekLningvan een oudere wordt leeggeplunderd.)

Van een "inclusi ve samenleving,, en ,,2
geen sprake zij . Al helemaal niet als

De hierboven geschetste ontwikkering is uitermate zorgwekkeno.

We zullen de voren geschetste ontwikkelingen
digitalisering van de_ samenleving kritisch volgen,
enígszins afremmen (of, doch srectrts ars urtimum reén ons ervoor inzetten dat niemanJ 

-'tegorisch 
woons daarin de helpende hand toe te s :en.

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

Welke concrete acties heeft
d.w.z. : specifiek, meetbaa[

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

en? rêrus re drinsen? á?ï"nir"ï: n331,

:eiff n? Heefr u ctaarmee riberhaupt " of
daarva u dat effect of .resultaat geme en

bereikt nclusies? Oftewel wat heeft u ze ee

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

Met vriendelijke groet,
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