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

Geachte dames en heren,

De overheid heeft.(van hoog tot laag) al vele jaren de mond'zelfredzaamheid'" Dat ieoér meÁs'meeter* En ongeacht reeachtergrond of afkomst etc. ars vorwaardig rid van de samenkunnen deernemen: D?.t er oaarr,u een berangii:là Ëak voor de overheid Ís
il'""an"nï:no 

om de benodigde randvoórwaarden rriórvóárie scheppen, behoeft geen

Veel, met name oudere (maar ook nog ontzettend veer jonge) mensen zijn echterniet opgegroeid met, en niet vertràurya met trài g"ÈrJit van de, vaak heer erghightech aandoende en in de pratcti;r<ielden problÀ#il werkende, steeds verder
i:iJi 

_ en commurricatietec'hnorosie fièil,gjÈ; +,""ff';:il'iïl.lïd";lï":i"i:!;:?,#ffi[Í:i"1i:'Í,:l
a n d e re n, u i ts e s I o te n.:: 

í? Ë :Ëïï Í;fJfl :i ï:ï:[ï,ffï :lx1]:?IÍ.,i;:: k,',;;
isolement, door de steeds verderga,noe oigiiariseri;;";; de samenreving.

r beschikt
en via digitale technieken te communiceren. uitwisselen

l:rif,l? 
zeiden 2 miljoen weoertanáËÀ nos nooit internet te hebben

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

Het aanta|digibeten' is schrikLrarend, hgog_ en erg verontrustend, Bovendienhebben we het nu ajreen nog ruur oËr oe r*"rti:ar.áiË9orie tot 65 jaar, Daarbóvenis het percentage 'digibeten'voor:zienbaar vele malen hoger.

er _ vooral als de kinderen
leen voor. Je financiële_ en
, om begrijpelijke redenen,
der risico.
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de mogelijkheid óm zich te laten vaccine

De hierboven geschetste ontwikkering is uitermate zorgwekkend.

Wij zetten ons ervoor in dat analoge middelen en manieren vancommuniceren, in ieder geval zolang als dat nodig is, gitale) in standgehouden worden. We maken ons sterk vooq en strev echt inclusieve,zelfredzame samenleving. En nemen geen genoegen met slechts holrobetekenisloze woorden. We rekenen op uw steun, "v"v/

We ontwikkelingendig kritisch votgén,eni ts als ulilmum ieén d categorisch wo
ons daarin de helpende hand toe te steken.

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

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

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

van meer dan
te voorkomen? Terug te dringen? Of tegen te gaan?

En wat was het effect daarvan? Heeft u daarmee riberhaupt enig positief effect ofresultaat bereikt? Hoe heeft u dat effect of resurtaat jámetenz En wat warendaarvan de uitkomsten en conclusies? oftewel wat heeftï zelf concreet daarmee
berei kt of bewerkstelliot?

gen,

Met vriendelijke groet,

H,C.M, Swanen
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