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De gemeente Rotterdam heeft een social marketing 
onderzoek laten uitvoeren omtrent het stimuleren van 
digitale vaardigheden bij werkzoekenden in opdracht van 
de gemeente Rotterdam. Het doel van het onderzoek is 
om inzicht te krijgen in de drijfveren van werkzoekenden in 
het kader van digitale vaardigheden en de behoeften in de 
ondersteuning. Het onderzoek geeft concrete handvatten 
waarmee de aanpak van het Instrumentenhuis kan worden 
aangescherpt op basis van effectiviteit en efficiëntie.  

Sociale marketing 
Sociale marketing onderzoek is een vorm van toegepast 
onderzoek en is erop gericht om diep inzicht te krijgen in 
de belevingswereld van de doelgroep, om te bepalen wat 
een doelgroep motiveert of juist tegenhoudt in de context 
van het maatschappelijke onderwerp. De resultaten van 
het onderzoek geven een inkijk in de belevingswereld van 
werkzoekenden in Rotterdam rond het ontwikkelen van 
digitale vaardigheden.

51
Respondenten

In opdracht van 
Gemeente Rotterdam  
Digitale dienstverlening 

Uitvoering 
W&I Group  
www.wigroup.nl 

In totaal hebben n=51 
respondenten deelgenomen 
aan het onderzoek.

http://www.wigroup.nl


De jongvolwassenen zijn veelal digitaal vaardig en zijn meer 
geïnteresseerd in ondersteuning gericht op het vinden van werk.  

• Jongvolwassenen hebben behoefte aan opleidingen en 
cursussen waarmee de positie op de arbeidsmarkt wordt 
versterkt.

De kinderen zijn een belangrijke motivatie voor ouders om werk 
te vinden en zichzelf te ontwikkelen.  

• Ouders hebben behoefte aan aanbod dat georganiseerd 
wordt onder schooltijd. Met name alleenstaande ouders 
geven aan digitale vaardigheden te willen ontwikkelen. 

Deze groep kan meer noodzaak ervaren om digitale vaardigheden 
te leren vanwege het niet meer kunnen verrichten van fysiek werk.  

• Men ervaart schaamte om deel te nemen aan digitaal 
aanbod en ziet digitale ontwikkeling als een grote opgave. 
Laagdrempelig aanbod met deelnemers die hetzelfde 
niveau beheersen spreekt aan. 

De leefwereld van de doelgroep

Levensfase bewoner

• Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de respondenten 
verlangt naar een stabiele financiële situatie. De financiële 
afhankelijkheid van een uitkering zorgt voor angst en 
onzekerheid. Dit motiveert mensen om werk te vinden.

Financiële situatie 

Opleidingsniveau

• Een groot deel van de respondenten heeft aangegeven 
dat het vereiste opleidingsniveau gezien wordt als een 
grote drempel bij het vinden van een baan.  

• Respondenten geven aan dat potentiële werkgevers vaak 
eisen dat werknemers in het bezit moeten zijn van een 
diploma met referentieniveau 2F. Dit niveau staat gelijk aan 
het niveau van vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3. 

• Omdat men vaak geen diploma heeft met dit niveau, is de 
doelgroep meer gemotiveerd om digitale vaardigheden te 
ontwikkelen. Men heeft de overtuiging dat het beheersen 
van digitale vaardigheden de positie op de arbeidsmarkt 
versterkt. 

Taalvaardigheid
• Een deel van de respondenten beheerst de Nederlandse 

taal als tweede taal. Zij ervaren veel moeite in het lezen, 
schrijven, spreken en begrijpen van de Nederlandse taal.  

• De groep ervaart meer urgentie om eerst Nederlands te 
leren. Een groot deel van de respondenten heeft 
aangegeven behoefte te hebben aan taalaanbod in 
combinatie met digitaal aanbod. Men ziet daarom een kans 
om taalaanbod en digitaal aanbod te combineren bij 
dezelfde aanbieder.

De levensfase van de werkzoekende

Jongvolwassenen

Gezin met kinderen

Middelbare leeftijd



Drijfveren in het ontwikkelen van digitale vaardigheden

Onafhankelijk zijn Meedoen in de maatschappij Zekerheid en stabiliteit

• Het merendeel van de respondenten geeft 
aan digitale vaardigheden te willen 
ontwikkelen, omdat zij onafhankelijk wil zijn 
van anderen. Een deel van de doelgroep 
ervaart een hoge mate van afhankelijkheid als 
het gaat om digitale toepassingen. Dit maakt 
men onzeker. 

• Het gaat hier met name om het regelen van 
financiële of persoonlijke zaken bij de bank, 
gemeente of de Rijksoverheid.  

• Het onafhankelijk willen zijn van anderen is 
een belangrijke drijfveer in het ontwikkelen 
van digitale vaardigheden. Er ligt een kans om 
het digitale aanbod vanuit deze drijfveer te 
positioneren onder werkzoekenden. 

• Een groot deel van de respondenten geeft 
aan het belangrijk te vinden om digitaal 
vaardig te zijn, vanwege het belang om te 
kunnen participeren in de maatschappij. De 
respondenten vinden het belangrijk om met 
de maatschappij te kunnen meebewegen en 
vooral niet achter te blijven.  

• Door momenteel niet werkzaam te zijn en 
weinig tot geen digitale ervaring te hebben, 
geven respondenten aan dat zij afstand tot de 
samenleving ervaren. Dit gevoel creëert een 
gevoel van eenzaamheid.  

• Het willen participeren in de maatschappij is 
daarmee een drijfveer om digitale 
vaardigheden te ontwikkelen.

• Een deel van de respondenten geeft aan dat 
zij het belangrijk vindt om digitale 
vaardigheden te ontwikkelen in het kader van 
werk. Het vinden van een baan zorgt voor 
zekerheid en stabiliteit. Hier is veel behoefte 
aan.  

• De respondenten zijn op zoek naar digitaal 
aanbod dat hen ondersteunt in het vinden van 
werk. Zij verwachten dat het beheersen van 
specifieke digitale vaardigheden hen meer 
kansen biedt op de arbeidsmarkt.  

• Het beheersen van vaardigheden en het 
uiteindelijk vinden van een baan is daarmee 
het middel om zekerheid en stabiliteit te 
ervaren. 

In het onderzoek is gekeken naar de drijfveren van respondenten om digitale vaardigheden te ontwikkelen. Hieruit is gebleken dat respondenten het 
belangrijk vinden dat er niet alleen gefocust wordt op het ontwikkelen van digitale vaardigheden in het kader van werk. Zo blijkt dat respondenten een hoge 
behoefte hebben aan onafhankelijkheid, volledig willen deelnemen in de maatschappij en willen zij stabiliteit en zekerheid ervaren. Digitale vaardigheden zijn 
daarmee een middel om de dieperliggende drijfveren te ervaren.

Er ligt een kans om het digitale aanbod te promoten vanuit bovenstaande drijfveren.  
Het ontwikkelen van digitale vaardigheden wordt gezien als een middel en niet als een doel op zich. 



Digitale vaardigheden

Het bedienen 
van hardware 

Het navigeren 
door het systeem

Het beheersen 
van basis software

Het beveiligen 
van gegevens

Het toepassen van 
specifieke software

Niveau 1: Het bedienen van hardware  
Het kunnen bedienen van hardware en randapparatuur: 
• Aan- en uitschakelen van hardware. 
• Muis en toetsenbordfuncties. 

Niveau 2: Het navigeren door het systeem  
Het kunnen besturen van het computersysteem: 
• Navigeren door computer en instellingen. 
• Opslaan van documenten in juiste mappen. 

Niveau 3: Het beheersen van basis software 
Het kunnen beheersen van basis software-applicaties, zoals e-mail, browser 
en het programma Word van Microsoft Office.  
• E-mails kunnen versturen, beantwoorden en doorsturen.  
• Inboxen beheren en mappenstructuur kunnen aanbrengen. 
• Informatie kunnen zoeken via websites en zoekmachines. 

Niveau 4: Het beveiligen van gegevens 
Het kunnen inloggen bij verschillende accounts en toepassen van  
twee factor authentificatie: 
• Het inloggen bij persoonlijke accounts. 
• Het toepassen van twee-factor-authenticatie (bijv. DigiD). 
• Het downloaden en updaten van een virusscan. 

Niveau 5: Het toepassen van specifieke software 
Het kunnen toepassen van branche gerelateerde software:  
• Microsoft Office programma’s (Word, Excel, PowerPoint). 
• Branche specifieke software, zoals het gebruik van werkgevers- 

portalen, planningstools, urenregistratie, voorraadbeheer en 
programma’s voor zakelijke administratie en boekhouding. 

Jongvolwassenen 
• Websites en apps maken, game ontwikkeling. 
• Digitale vaardigheden voor zzp’ers. 

Vanwege het verschil in vaardigheden tussen het gebruik van een smartphone en een computer of laptop, is het volgens de doelgroep belangrijk om de 
vaardigheden los van elkaar te meten. Een vaardigheidsmeter dient volgens hen vooral gefocust te zijn op het gebruik van een computer of laptop. De 
respondenten zien een kans om het niveau te bepalen aan de hand van een instaptoets of een vaardigheidsmeter, waarbij de vaardigheden in het gebruik van 
een laptop of computer gemeten dienen te worden. Op basis van het niveau kunnen groepen samengesteld worden. De doelgroep onderscheidt vijf 
hoofdniveaus in vaardigheden:



Verschil in behoeften op basis van het type werk dat men zoekt
VE

EL
 E

RV
AR

IN
G
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Ervaring Fysiek werk Zoekt Fysiek werk

Ervaring Niet fysiek werk Zoekt Fysiek werk
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Ervaring Niet fysiek werk 
Zoekt Niet fysiek werk
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Ervaring Fysiek werk 
Zoekt Niet fysiek werk

4

Uit het onderzoek blijkt dat er verschil te zien is tussen werkzoekenden die digitale ervaring hebben binnen het werkveld en werkzoekenden die geen digitale 
ervaring hebben binnen het werkveld. De ervaring is van invloed op de motivatie om (meer) digitale vaardigheden te ontwikkelen. Tevens is er onderscheid te 
zien tussen werkzoekenden die een bepaalde mate van urgentie ervaren ten aanzien van het ontwikkelen van digitale vaardigheden en werkzoekenden die 
deze urgentie niet ervaren. Op basis van deze factoren kunnen vier segmenten van elkaar worden onderscheiden, waarbij het type werk centraal staat. De 
segmenten kunnen worden ingedeeld op basis van een matrix, waarbij de factoren ‘ervaring’ versus ‘urgentie’ de criteria vormen.

• Benoem digitale ontwikkelingen binnen het fysieke 
werkveld. Ook het (opnieuw) moeten behalen van 
certificaten, diploma’s of vergunningen kan een motivatie 
zijn om digitale vaardigheden te willen ontwikkelen. 

• Vanwege de digitale ervaring die men heeft, is er weinig 
bereidheid om digitale vaardigheden te ontwikkelen.  

• Het benoemen van digitale ontwikkelingen binnen de 
branche kan voor urgentie zorgen. 

• Deze doelgroep kenmerkt zich door 
een hoge intentie om digitale 
vaardigheden te ontwikkelen.  

• Vanwege het gebrek aan ervaring is 
er veel behoefte aan het ontwikkelen 
van digitale vaardigheden. 

• Wanneer werkzoekenden 
werk zoeken in een andere 
branche, is omscholing en  
het beheersen van specifieke 
digitale vaardigheden soms 
noodzakelijk.  

• In dit geval is er sprake van 
urgentie in het ontwikkelen 
van specifieke digitale 
vaardigheden. 

1



Het digitale aanbod

Aanbod in groepsverband

Persoonlijke begeleiding

• Het merendeel van de respondenten geeft de voorkeur aan het 
volgen van aanbod in groepsverband en op een fysieke locatie.  

• Men vindt het fijn om van elkaar te kunnen leren en vanwege 
het gebrek aan digitale vaardigheden is een fysieke cursus het 
meest passend. 

• Respondenten geven aan dat zij het fijn vinden als de begeleider 
gericht mee kan kijken met een individuele deelnemer en advies 
geeft.  

• Om deze reden is het volgens de respondenten belangrijk om 
niet te veel deelnemers in één cursus te begeleiden.

• Een deel van de respondenten geeft aan dat zij graag bij de 
start van een digitaal traject een laptop of computer wil lenen 
tot het moment dat zij een baan heeft gevonden. Een aantal 
respondenten zou de hardware graag permanent willen 
ontvangen.  

• Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij thuis wifi 
heeft. Een klein aantal respondenten geeft aan thuis geen 
internet te hebben. 

Middelen

• Het merendeel van de respondenten vindt het 
belangrijk een certificaat te ontvangen na afronding van 
de cursus. Het certificaat wordt gezien als een concreet 
middel dat kan bijdragen aan het vinden van een baan.  

• Er ligt een kans om in de communicatie te benoemen 
dat deelnemers een certificaat ontvangen. 

Een certificaat

Huizen van de Wijk 
• Een groot deel van de respondenten is bekend met de locaties van 

Huizen van de Wijk in de eigen woonomgeving. Deze locatie wordt 
dan ook als geschikt ervaren om cursussen te verzorgen. 

Reistijd 
• De werkzoekenden zijn bereid om tot 30 minuten te reizen naar de 

locatie waar het aanbod georganiseerd wordt. Een aantal 
respondenten ziet een kans om werkzoekenden gratis reizen aan te 
bieden gedurende de periode waarin men digitaal aanbod volgt.

De locatie en reistijd



Communicatie

Persoonlijke geïnformeerd worden door de werkcoach 
Het contact met een werkcoach wordt als zeer belangrijk ervaren. Wanneer 
het contact goed verloopt en men een klik ervaart met de werkcoach, is te 
zien dat men een meer positieve houding heeft ten aanzien van het vinden 
van werk en eerder bereid is zich digitaal te ontwikkelen. Respondenten 
geven aan dat zij het best geïnformeerd kunnen worden door de werkcoach, 
omdat zij hier reeds mee in contact staan. 

Overige afzenders die volgens de doelgroep relevant zijn:  
• Taalaanbieders indien men een taaltraject volgt 
• Welzijnsorganisaties 

De communicatiestijl 

High need for closure 
Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten een high 
need for closure hebben. De respondenten hebben hoge 
behoefte aan zekerheid en duidelijkheid.  

Uit het onderzoek blijkt dat het leren van digitale vaardigheden 
geen doel op zich is. De belangrijkste drijfveren zijn: 

• Onafhankelijk willen zijn  
• Participatie in de maatschappij 
• Zekerheid en stabiliteit door werk

De boodschap

De belangrijkste afzenders

• De omschrijving ‘digitale vaardigheden’ is volgens de doelgroep 
onduidelijk en te breed. Het is belangrijk om de omschrijving kleiner 
en meer concreet te maken, om zo beter aan te sluiten bij de 
leefwereld van de doelgroep.  

• Het concreet benoemen van welke digitale vaardigheden men kan 
ontwikkelen spreekt meer tot de verbeelding. Benoem bijvoorbeeld 
het leren werken met e-mailprogramma’s, het inloggen op websites 
of het werken met Microsoft Office software. 

Terminologie in de communicatie

Belangrijkste informatie 
• Inhoud van het aanbod 
• Hoe de lessen worden gegeven 
• Start- en einddatum 
• De dagen en tijden waarop het aanbod plaatsvindt 
• Eventuele kosten 
• Voor wie het digitale aanbod geschikt is 
• Het certificaat dat men ontvangt 


