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Kamerbrief voortgang digitale inclusie 

Aanleiding 

U heeft verzocht om de voortgangsbrief digitale inclusie in te korten en 

inhoudelijk aan te laten sluiten op de indeling van de Werkagenda 

Waardengedreven Digitaliseren. Bijgaand ontvangt u de nieuwe versie van de 

brief. Met deze brief informeert u de Eerste en Tweede Kamer over de uitvoering 

van een aantal moties en toezeggingen. Volgende rapportages over digitale 

inclusie zullen meegenomen worden in de rapportages over de werkagenda. 

Geadviseerd besluit 

Graag uw reactie op de brief. Bij akkoord kunt u de brief ondertekenen voor de 

Eerste Kamer en voor de Tweede Kamer. 

Kern 

− In de brief gaat u in op een aantal moties en toezeggingen: 

o motie Kathman over digitale vaardigheden in de screening van het 
UWV 

o toezegging aan Van Weerdenburg over het monitoronderzoek digitale 

vaardigheden van de Universiteit van Amsterdam 
o motie Ceder 16 over het digitaal toegankelijk maken van meest 

noodzakelijke apps 

o motie Strolenberg over digitale toegankelijkheid en inkoop 
o toezegging om te berichten over uitvoering stappenplan digitale 

toegankelijkheid (motie Bisschop c.s.) 
o motie Raemakers en Sahla over begrijpelijke (beeld)taal  
o toezegging aan Eerste Kamer over gebruik van beelden 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 
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Volgnummer Naam Informatie 

1 Eerste Kamerbrief Werkagenda 

Waardengedreven Digitaliseren: 

voortgang lijn 1 digitale inclusie 

  

2 Tweede Kamerbrief 

Werkagenda Waardengedreven 

Digitaliseren: voortgang lijn 1 

digitale inclusie 

  

3 Bijlage 2022 DIGCOM De Vries, 

Piotrowski en De Vrees 

Resultaten (2022)  Onderzoek 

Digitale Competenties 

  

4 Bijlage App-lijst motie Ceder   

5 Bijlage 65897 Ministerie van 

BZK Rapportage Verkenning 

Structureel Landelijk 

Burgerpanel 

  

6 Bijlage Veldwerk verslag Lokale 

aanpak digitale inclusie kansen 

uitdagingen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 

  

7 Bijlage Pamflet ADS digitaal v03 

vrouw min 

  

8 Proeftuin Digitale Inclusie 

Groningen rapport 2021 

  

 

 




