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De overheid gaat digitaal,
een lust of een last?

Verslag van de informatiebijeenkomst van de SeniorenRaadBest 
op 26  januari 2016 in zalencentrum Prinsenhof te Best

Inleiding
(door Nico Vrijenhoek, voorzitter SeniorenRaadBest)  

Als voorzitter van SeniorenRaadBest heet ik U 
welkom op deze bijeenkomst waarin het thema 
“De overheid gaat digitaal” aan de orde is. Seni-
orenRaadBest heeft voor dit thema de volledige 
medewerking gekregen van de Gemeente Best, 
Cultuurspoor en Seniorweb Best. Digitaal is een-
voudiggezegd: toegankelijk met het internet. Lo-
ketten worden meer en meer digitaal ook bij onze 
gemeente. Van wezenlijk belang is dat U ook in 
het digitale tijdperk zelfredzaam blijft. Hetzij dat U 
zichzelf bekwaamt dan wel dat u kunt rekenen op 

kundige vertrouwelingen. Bij Cultuurspoor kunt u cursussen volgen die 
worden gegeven door Seniorweb. De overheid gaat “onontkoombaar” 
digitaal. Laten we ermee leren omgaan!.

1.  Hoe gaan wij om met de digitale overheid? 
      (door Paul Langendoen)
De overheid gaat steeds meer digitaliseren. Is dat een 
lust, of ervaren mensen het als een last? Het was wel 
schrikken voor veel ouderen: “Vaarwel blauwe envelop-
pe” klonk het in reclameboodschappen van de Belas-
tingdienst. En in de kranten stond te lezen: “De over-
heid gaat digitaal. U moet uw belastingaangifte vanaf 
2017 op de computer invullen en doorsturen. Dat gaat gelden voor ieder-

een.” Dus ook voor senioren. En 
verderop staat, dat het ook gaat gel-
den voor het aanvragen van huur- 
en zorgtoeslag, het verlengen van 
paspoort en rijbewijs, het doorgeven 
van verhuizing, enzovoorts. 

Gelukkig vond de Tweede Kamer dit 
wat té voortvarend en heeft ze de 
minister teruggefloten van zijn digita-
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liseringsdrift, gesteund door de protesten van de nationale ombudsman. 
Besloten werd at de blauwe enveloppe pas over 5 tot 7 jaar zal worden 
vervangen en dat voor bepaalde mensen ook een andere manier van 
communiceren met de overheid zal blijven bestaan. Het was dus een 
storm in een glas water. Maar toch heeft het digitaal bereikbaar zijn van 
de overheid veel voordelen, ook voor de burger......  

Paul Langendoen laat zien hoe snel die digitalisering vanaf 1980 om zich 
heen gegrepen heeft. Toen ging alles nog op papier en kwamen er grote 
computers in bedrijven en op kantoren. Daarna kwamen de pc's in de 
huiskamers en is de snelheid van het 
digitale netwerk geweldig toegeno-
men. En tegenwoordig gebruiken 
velen, van jong tot oud, een mobiel, 
smartphone, tomtom, e-reader, tablet, 
internet en ze e-mailen, googelen, 
skypen en swipen. Steeds meer men-
sen telebankieren tegenwoordig, ko-
pen bij webwinkels en zitten op face-
book. In amper 30 jaar is alle commu-
nicatie om ons heen gedigitaliseerd. Voor jongeren is het allemaal van-
zelfsprekend. Het is niet raar als je kleinkind voor de tv staat, met zijn 
hand over het scherm zwaait en terugroept: 'Opa, hij doet het niet!'.

Bedreigingen 
Paul Langendoen merkt op dat voor ouderen deze digitale revolutie heeft 
plaatsgevonden in de 2e helft van ons leven – en in een rap tempo. Voor 
velen van ons is het een hele opgave met steeds weer nieuwe dingen te 
moeten leren omgaan, die allemaal net even iets anders werken. En dan 
liggen ook nog veel bedreigingen op de loer: spam, virussen, valse e- 
mails, zogenaamde prijzen die je gewonnen hebt en criminelen die onge-
merkt je bankrekening proberen te plunderen door stiekem persoonlijke 
gegevens uit je computer te stelen. Ook dat maakt dat heel wat ouderen 
terughoudend of bang om zich verder digitaal te bekwamen. Sommigen 
zeggen: “Tot hier en niet verder. 't Interesseert me niet wat er nog komt.” 

Zelfredzaam
En nu gaat dus ook de overheid digitaal. Dezelfde overheid die zegt dat 
we zelfredzaam moeten zijn, dat we onze eigen boontjes moeten dop-
pen. Hoe gaan wij daarmee om? Een onderzoek van Unie KBO in 2014 
leverde als uitkomsten:
– er zijn 1,2 miljoen senioren zonder internet; 50% blijft dat ook
– de redenen: te moeilijk, te duur, bang om iets fout te doen
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– er zijn meer digitale mannen dan vrouwen (59% tegen 41%)
– men is vooral actief met internetbankieren en informatie googelen.

De overheid zal veel moeten investeren in het over de streep trekken 
van mensen die niet met computers zijn opgegroeid, maar ook rekening 
houden met een grote groep die nooit digitaal zal communiceren. De slo-
gan die de overheid nu gebruikt luidt: “Digitaal waar het kan, persoonlijk 
waar het moet'. Het is digitalisering onder zachte dwang. 

"Ik ga u dus geen angst aanjagen", sprak Langendoen, "Wees niet onge-
rust. Er is altijd een oplossing als u er niet uitkomt. Als u het als een last 
ervaart, is het de vraag wat u daar zelf aan kunt doen”. Hij gaat vervol-
gens  in op de verschillende manieren hoe ermee om te gaan. 

> 1. Maak je niet ongerust – de papieren belastingaangifte blijft,
tenminste nog een tijdje. Dat is een voorlopi-
ge geruststelling voor de zogenaamde digibe-
ten onder ons: mensen die zelf geen compu-
ter hebben en geen beroep willen of kunnen 
doen op anderen om hen digitaal te helpen. 
Zij kunnen voorlopig de vertrouwde niet-digi-
tale communicatiemiddelen gewoon blijven 
gebruiken, ook al zal dat steeds minder gangbaar gaan worden.  

> 2. Gebruik het netwerk van bekenden om je heen. Misschien kan 
een van je kinderen of andere familieleden de belastingaangifte digitaal 
voor je doen en nog meer zaken waarvoor een computer nodig is. Zo 
niet, durf het dan te vragen aan buren of kennissen. De meeste mensen 
willen graag anderen helpen met iets waar ze zelf goed in zijn.  

> 3. Neem de belastinginvulhulp aan die KBO en PVGE aanbieden. 
De PVGE en KBO hebben 'belastinginvulhul-
pen', mensen die samen met je de belasting-
aangifte kunnen doornemen en digitaal kun-
nen invullen en ook een aanvrage voor zorg- 
en/of huurtoeslag. Je hoeft zelf geen compu-
ter te hebben. Je hoeft ook geen PVGE- of 
KBO-lid te zijn: het is voor alle senioren die 
niet teveel verdienen. Voor mensen die hun 

belastingen zelf digitaal willen invullen, is er een voorlichting middag 
waarop men samen door het belastingformulier heen sjouwt en bekijkt 
hoe dat in te vullen en om de nieuwigheden van dat jaar te bespreken. 
– contact PVGE: Ton van der Steen, tel. 0499-396098
– contact KBO: Huub de Ruiter, tel.  0499-372662.
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 4. Benut de computerdeskundigen bij KBO, PVGE en SeniorWeb. 
Heb je zelf een computer of schaf je die aan, dan heeft de PVGE een 
'computerclub voor beginners' en een 'computerclub voor gevorderden', 
waar je je kunt bekwamen op digitaal gebied en ook met je problemen
 terecht kunt. Bij SeniorWeb kun je terecht voor workshops over allerlei 
specifieke onderwerpen hoe pc, laptop of ipad 
handig te gebruiken. Die worden 's maandags-
morgens in CultuurSpoor gegeven. Voor het op-
lossen van problemen kun je ook de hulp inroe-
pen van de deskundige computerhelper, de heer 
van Hak, die bij KBO- en PVGE-leden thuis 
komt, om tegen een kleine vergoeding het pro-
bleem proberen op te lossen. 
– contact computerclubs PVGE: Rob Bol, tel. 0499-373814
– contact SeniorWeb: Rein Gebuis, tel. 0499-371546
– contact heer van Hak: tel. 06-21404138  

> 5. Volg een cursus van CultuurSpoor over de digitale overheid.  
Voor hen die wél digitaal willen communiceren met de overheid en ook al 
enige ervaring hebben met internet biedt CultuurSpoor een cursus van 4 
dagdelen aan. Je leert een DigiD aanvragen die je nodig hebt om bv. di-
gitaal je belastingaangifte in te vullen, huurtoeslag aan te vragen, verhui-
zing door te geven, gegevens over de opbouw van je AOW op te vragen, 
etc. CultuurSpoor heeft de deskundigen van SeniorWeb in Best inge-
schakeld om deze cursus te geven. Wie mee wil doen met deze cursus 
moet zich aanmelden bij CultuurSpoor Best: 
– via het internet: www.cultuurspoorbest.nl/cursussen  
– of tel. 0499-372609 of persoonlijk bij de receptie van de bibliotheek.

Samenvattend concludeerde Langendoen: “Zelfredzaamheid betekent 
niet dat u alles zelf moet doen. Doe vooral wat u zelf kunt of nog kunt 
aanleren. Het leidt tot zelfvoldoening, geen afhankelijkheid van anderen, 
de privacy blijft gegarandeerd en je hoort erbij. Als u last hebt van de 
digitalisering creëer dan een netwerk van hulp(troepen) en laat je op de 
hoogte stellen van wat er moet. Zoek mensen of organisaties die u kun-
nen helpen. Die zijn er in Best gelukkig genoeg.”
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2.  Hoe digitaal gaat de gemeente Best? 
       (door Monique Machielsen / Paul Langendoen)
 

Van de gemeente zou mevr. Monique Ma-
chielsen komen vertellen hoe ver de ge-
meente Best staat met het invoeren van de 
digitale overheid. Helaas was zij op het laat-
ste moment om gezondheidsredenen ver-

hinderd, zodat Paul Langendoen het voor zijn rekening nam.

De gemeentegids, zoals die altijd op iedere adres in Best bezorgd werd, 
bestaat al jaren niet meer. De gemeente is ermee online gegaan, en wel 
via de website www.gemeentebest.nl, Dat is de manier waarop de ge-
meente en de gemeentediensten met haar burgers en bedrijven digitaal 
communiceert. Het grote voordeel is dat de communicatie tweerichtings-
verkeer is: van de burger naar de gemeente en van de gemeente naar 
de burger – dagelijks, snel en efficiënt. De site is onlangs geheel ver-
nieuwd. Voorbeelden van wat je er nu mee kunt doen:
–  online afspraken maken
–  aanvrage indienen voor een rijbewijs, paspoort of verlenging ervan
–  informatie over gemeentelijke belastingen, zoals WOZ
–  uittreksel aanvragen uit het bevolkingsregister 
–  informatie inzien over de raadsvergaderingen
–  klachten indienen of melding doen van zaken in openbare ruimte
–  verhuizing doorgeven, en nog veel meer  
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Als je website opent zie je direct een menu van de meest voorkomende 
zaken waarvoor je bij de gemeente moet zijn – met de mogelijkheid om 
verder te klikken voor nog meer andere zaken.  
  
Burgers die geen computer of tablet hebben, maar toch van deze web-
site gebruik willen maken, moeten bij anderen terecht. Dat kan bijvoor-
beeld bij de pc's in de bibliotheek van CultuurSpoor.

Een recent landelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat:30% van de ou-
deren geen digitaal contact heeft met de overheid. Dat zijn in Best 
dus enkele duizenden mensen. Daarom heeft de gemeente Best als 
beleid m.b.t. communicatie met zijn burgers: “Digitaal wanneer de 
klant het kan en persoonlijk wanneer dat beter is”. Het persoon-
lijke contact met de gemeente is via de balie in het gemeentehuis of 
per telefoon. 

In Best blijven dus alle communicatiekanalen open. “Maar het is niet 
te zeggen hoe lang dat nog duurt” merkt Paul Langendoen op. De di-
gitalisering zal zich voortzetten. Hij geeft als boodschap mee: werk 
aan het netwerk om u heen om goed en snel te kunnen blijven com-
municeren met de gemeente en andere overheden.. 

Toevoeging:
Wat betreft het informeren van de bur-
gers over organisaties in Best op het 
gebied van zorg, welzijn, wonen, jeugd 
en sport heeft de gemeente nog een 
achterstand. De bedoeling is deze in-
formatie, die voorheen in de gemeen-
tegids stond, op te nemen in de web-
site via een 'digitale sociale kaart'. 

 Om de senioren in Best in dit tekort te-
gemoet te komen heeft de Senioren-
raad in samenwerking met de gemeen-
te in 2015 een uitgebreide 'Zorg- en 
Dienstenwijzer' en eerder al een 'Ver-
voerswijzer' voor senioren opgesteld, 
die zowel in boekjesvorm als in digitale vorm zijn verschenen. 
– Voor de digitale versie: zie op de site  www.seniorenraadbest.nl  
– De boekjes zijn verkrijgbaar bij CultuurSpoor Best en bij Bruna. 
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3. Aanbod van CultuurSpoor betr. digitale overheid 
     (door Marian Rombouts)  

Marian Rombouts, die de dagelijkse leiding geeft aan 
CultuurSpoor Best, vertelt dat CultuurSpoor Best het 
initiatief heeft genomen om mensen digitaal vaardiger te 
maken, met name in het contact met de overheid. Daar-
toe is de cursus  “Digisterker/Werken met de e-Over-
heid” ingekocht, waarin men leert hoe effectief met de 
overheid digitaal te communiceren. Als voorbeelden 
worden genoemd: aanvragen van huurtoeslag, het zoe-
ken van werk, doorgeven van een verhuizing, informatie 

opvragen over de opbouw van uw AOW, etcetera. Dat alles via uw eigen 
veilige toegangscode DigiD. SeniorWeb Best is bereid gevonden deze 
cursus van 4 dagdelen te geven. 
De cursus wordt de komende maanden twee keer gegeven:
> de 1e cursus op 15 en 29  februari, 7 en 14 maart 2016
> de 2e cursus op 3, 17, 24 en 31 maart
Daarna komt de cursus in het reguliere cursusaanbod van CultuurSpoor 

Gezien de beschikbare ruimte 
kunnen helaas niet meer dan 7 
cursisten per keer meedoen.
De cursus kost € 20,-- inclusief 
cursusmap. Aanmelden kan via 
de website 
cultuurspoorbest.nl/cursussen 
of bij de receptie in de biblio-
theek. Van CultuurSpoor Best 
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4.  Cursus Digisterker / Werken met de e-Overheid
      (door Jos Ruttenberg en Rein Gebuis van SeniorWeb Best) 
  

Jos Ruttenberg vertelt na de 
pauze wat men mag verwach-
ten als men de cursus 'Digi-
sterker/ Werken met de e-
Overheid' gaat volgen, die Se-
niorweb Best in de bibliotheek 
gaat geven. Deze cursus is 
door de firma Digisterker ont-
wikkeld in opdracht van de 
overheid en heeft als doel: de 
vaardigheid van senioren te 
bevorderen in de communi-
catie met de digitale overheid. 

Deze cursus zal overal in het hele land worden gegeven; in Best door 
docenten van SeniorWeb Best.  
  

Op deze cursus zal men zien hoe de digitalisering van de dienstverlening 
door de overheid gebeurt via verschillende websites, bijvoorbeeld:
– Gemeente Best: www.gemeentebest.nl 
– Belastingdienst: www.belastingdienst.nl
– Sociale Verzekeringsbank (SVB): www.svb.nl 
– Informatie over wetten, regels en procedures: www.regelhulp.nl
– Persoonlijke pensioengegevens: www.mijnpensioenoverzicht.nl
– Alle persoonlijke gegevens bij de overheid: www.mijnoverheid.nl 
    

Als voordelen van de digitale overheid worden genoemd:
– Het gemak: je hoeft er het huis niet voor uit
– Contact is ook mogelijk buiten de kantooruren
– Het is snel; geen kaartje trekken en geen wachtrijen 
– Het is veilig, dankzij de persoonlijke DigiD
   
Wat je allemaal in de digitale communicatie met de overheid kunt doen, 
kan verdeeld worden in drie gebieden: 
– openbare informatie opzoeken,
– persoonlijke informatie opzoeken en 
– zaken regelen met de overheid
Voor de laatste twee moet men zich van tevoren kenbaar gemaakt heb-
ben via de persoonlijke DigiD code, voor de eerste hoeft dat niet.
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Cursusopbouw 
De cursus wordt in 4 dagdelen om de twee weken gegeven en bestrijkt 
de volgende onderwerpen:
1. DigiD aanvragen en gebruiken
2. Zoeken en vinden bij de e-overheid
3. Digitale aanvragen bij de gemeente Best
4. Gebruik van andere overheidsdiensten (bijv. SVB, PGB)
5. Andere Mijn-omgevingen 
6. Overheidsinformatie via Regelhulp (bijv. bij schulden, handicaps)

Werken met de DigiD
Op de cursus leert men hoe een DigiD aan te vragen en te gebruiken. 
De DigiD is de sleutel die een veilige toegang garandeert. Je bepaalt 
hem zelf; hij bestaat uit een zelf te kiezen gebruikersnaam en een zelf te 
kiezen wachtwoord. Het is in feite een 
persoonlijk digitaal legitimatiebewijs, 
dat aangeeft dat je echt degene bent 
die je zegt te zijn. Om een DigiD voor 
jezelf op te geven (dat is eenmalig) 
moet je je eerst duidelijk bekend ma-
ken met je naam, geboortedatum, 
postadres en Burgerservicenummer, 
dat in je paspoort en rijbewijs staat. Daarna geef je je zelfgekozen ge-
bruikersnaam en wachtwoord op, die samen de DigiD vormen. Het duurt 
5 dagen voor je een bevestigingsbericht terug krijgt met een activatie-
code, waarmee je je DigiD kunt activeren om te gebruiken. 

Bij de DigiD-aanvraag kun je ook opgeven of je al dan niet gebruik wil 
maken van een sms-code, ook verificatiecode genoemd. Kies je daar 
voor, dan zal elke keer als je de DigiD intoetst een (steeds wisselende) 
sms-code naar je mobiel worden gestuurd, dat je dan op je computer 
moet intikken. Het is bedoeld als extra beveiliging. Sommige instanties 
stellen het gebruik van een sms-code al verplicht. Mocht je je mobiel ooit 
verliezen, dan moet je in dat geval een nieuwe DigiD aanvragen, wat 5 
dagen duurt  waarin je geen contact kunt krijgen met de digitale overheid

Anderen machtigen  
Als je iemand anders je digitale belastingaangifte laat doen, kun je je 
DigiD aan hem bekend maken, maar beter is het om hem een officiële 
machtiging te geven. Die moet je zelf aanvragen met je eigen DigiD. 
Een DigiD-machtiging is een digitale machtiging die je gebruikt om een 
ander bepaalde zaken met de overheid voor jou te laten regelen. Jij geeft 
je DigiD dus niet af aan deze persoon. Hij moet een machtigingscode ge-
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bruiken, waarmee hij de overheid laat weten dat hij je toestemming heeft.
Het aanvragen van de machtigingscode moet je via website www.digid.nl 
doen. Je krijgt die machtigingscode na 5 dagen. Je kunt ook de persoon 
die jou helpt zelf de machtigingscode laten aanvragen. 

Heb je geen DigiD? Dan kun je de DigiD help-
desk 088-1236555 bellen  Een DigiD-machti-
ging is geldig voor 1 aangiftejaar. Doet iemand 
verschillende jaren achter elkaar je aangifte, 
dan moet je die persoon ieder jaar opnieuw 
machtigen. Het machtigen kan alleen nog voor 
de belastingaangifte. 

Je persoonlijke gegevens en digitale post van de overheid
De website www.mijnoverheid.nl biedt je toegang tot de persoonlijke in-
formatie die de overheid van jou heeft, de post van/naar de overheid en 
alle je lopende zaken bij overheidsdiensten. Je moet daarvoor wel eerst 
een account aangemaakt hebben op deze website en voor de activering 
daarvan heb je je DigiD weer nodig. 
Er doen nu al heel wat overheidsdiensten mee: de Belastingdienst, Ka-
daster, RDW, SVB, UWV en de gemeenten. Via Mijn Overheid kun je bij-
voorbeeld een herinnering krijgen als uw rijbewijs bijna is verlopen, con-
troleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat of de status van een 
aangevraagde vergunning volgen. Het is altijd beschikbaar, overzichtelijk 
en veilig. Je bent zelf de enige die toegang heeft, dankzij je DigiD. 

Stap voor stap zal de overheid de komende jaren brieven en formulieren 
niet meer per post versturen, maar steeds meer digitaal. In je Berichten 
box kun je aanvinken van welke instanties je de post digitaal wilt ontvan-
gen, bijvoorbeeld je AOW en kinderbijslag van de SVB, een herinnering 
voor je APK van de RDW en berichten van de UWV. De komende 2 jaar 
zul je de digitale berichten ook nog per post toegestuurd  krijgen.
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