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Betr.:

Geachte dames en hc.ren,

ffi? :i:r:: ll3i^"il":r",;;_ "=affi 5 jaa r besch i kt
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:: yl:.{gitale technierken te ,ro.rnunl."r"n,

l:r',.,lffi 
zeiden 2 nriljoen rtróàêiËro"rs nos nooit inrernet te hebben

De overheid schat zeri' dat er in Nedenrand 2,5 mirjoen '<ligibeten, zijn,

b ron i "Arbeidsma rkti nzÍcht " d.d. 26_02_2022.

Het aantal 'digibeten' is schrikbarend,ngrn- en erg verontrustend, Bovendienhebben we het nu alleen nog tuui ;ve,1de leeftijdscatégorie tot 65 jaar. Daarbóvenis het percentage 'digibeten' uoo."iLiiouar vere maren hoger,

er _ vooral als de kinderen
leen voor. Je financiële_ en
, om begrijpelijke redenen,
der risico.



orn nog maar te zwijgen over de veler cyberbedreigíngen die steeds op de loerliggen. (Een seconde van onoplettendheid kan ertoà leiden dat de bankrekening
van een oudere wordt leeggeplunderd.)

Van een "inclusieve setmenleving" en "zelfredzaamheid" zal in de praktijk veelalgeen sprake zijn, Al helenraal niet als analoge middelen en wegen om directpersoonlijk contact ter leggen met (ook overheids-;organisaties en instanties
versneld, vaak veel te vroeg worden uitgefaseerd,'afgesneden, afgesióien or
afgeschaft" (Denk daarbij bijv. aan sluitiÀg van bankf'ítialen, postkántoren en
overheidslokêtten, ool< in veel grotere dorpen. Toegangscontrole bij openbaregelegenheden en evenementen met CoronaCheck-app en-qR-codes, Oi riberhaupt
de mogelijkheid óm zich te laten vaccinerenl!)

De hierboven geschetste ontwikkeling is uitermate zorgwekkend.

Wij zetten ons ervool' in dat analoge middelen en persoonlijke manieren van
communiceren, in iederr geval zolang als dat nodig is, (náást oà olgitate; in standgehouden worden' We maken ons sterk voorf en streven naar een écht inclusieve,
zelfredzame samenleving. En nemen geen genoegen met slechts holle,
betekenisloze woorden, We rekenen op uw steun.

We zullen de vorerr geschetste ontwikkelingerr van steeds verdergaande
digitalisering van de samenleving kritisch volgèn, evt. monitoren en zo nodig
enigszins afremmen (of, doch slechts als ultimum remedium, een halt toeroepen)
én ons ervoor inzetten dat niemand categorisch wordt uitgesloten. We vragen u
ons daarin de helpende hand toe te steken.

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

Welke concrete acties heeft u zelf al ondernomen (volgens de SMAR;-methode
d.w'z' : specifiek, meeltbaar, bereikbaar, realistisch en in de tijd ge

uitinq van meer oan
te voorkomen? Terug te dringen? Of tegen te gaan?

En wat was het effect daarvan? Heeft r: daarmee tiberhaupt enig positief effect of
resultaat bereiklt? Hoe heeft u dat effect of resultaat gemeten? En wat waren
daarvan de uitkomsten en conclusies? Oftewel wat heeft u zelf concreet daarmee
berei kt of bewenkstellirgt?

wij vernemen graag vian u en horen (of lezen) graag van u hoe u ons gaat helpen
onze (o,i. gezamenlijkr:) missie te volbrengen.

Met vriendelijke groet,

-2- 1,4 maatt 2022

H.t3.M" Swanen
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