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Tien aanbevelingen ter bevordering 

van digitale inclusie van meisjes en vrouwen



⚫ Digitale inclusie: Waarom?

ONLINE

De samenleving digitaliseert de 
laatste decennia in rap tempo. Vijf jaar 
geleden rekende je de boodschappen 
nog af bij een kassamedewerker, nu 
staan er bij de supermarkt meer zelf-
scankassa’s dan bemenste kassa’s. 
Belangrijke overheids-informatie van 
bijvoorbeeld  de Belastingdienst vind 
je niet langer meer op papier in de 
brievenbus, maar wordt digitaal naar 
je verstuurd via Mijnoverheid.nl.

Die ontwikkelingen brengen kansen en 

risico’s met zich mee. Een klant kan sneller 

afrekenen door de producten meteen te 

scannen als ze uit het vak worden gepakt. 

Daarvoor moet de klant wel weten hoe de 

handscanner en de zelfbedieningskassa 

werken én (soms) moet hij ook een winkel-

profiel aanmaken met persoonlijke data 

die voor marketingdoeleinden wordt 

gebruikt. Voor de kassamedewerkers is geen 

kassawerk meer beschikbaar. Zij hebben wel 

meer tijd voor andere werkzaamheden.

Digitalisering zorgt voor nieuwe banen 

terwijl andere banen niet langer nodig zijn 

of veranderen van vorm. Om op de arbeids-

markt van de toekomst niet bij voorbaat 

buitenspel te komen staan, is een zeker 

niveau van digitale vaardigheden noodzake-

lijk (Schippers, 2019). Dat is vooral een risico 

voor de personen die geen tot nauwelijks 

digitale vaardigheden bezitten. In Nederland 

gaat het om een kwart van de personen 

tussen de 16 en 65 jaar oud die deze vaardig-

heden onvoldoende beheersen. Personen  

met lage digitale vaardigheden zijn over het 

algemeen ouder, lager opgeleid en vaker 

vrouw (Non, Dinkova & Dahmen, 2021).

Vrouwen dreigen dus minder kansen te 

krijgen in de digitaliserende samenleving. 

Bovendien zijn barrières die voor vrouwen   

al speelden op de arbeidsmarkt nog niet 

opgelost en spelen deze ook op de digitale 

arbeidsmarkt een beperkende rol (Krieger- 

Boden en Sorgner, 2018). Een voorbeeld 

hiervan is ondernemerschap. Het digitale 

tijdperk biedt uitgelezen kansen om een  

eigen onderneming te starten. Vrouwelijke 

ondernemers hebben echter minder toegang 

tot financiering (Do women have equal  

access to finance for their business?, 2017),  

en dat blijft hen ook in het digitale tijdperk 

beperken waardoor ze niet optimaal van  

deze kans gebruik kunnen maken. 

Een andere beperkende factor is ook de  

lage instroom van vrouwen in technische 

opleidingen. Vrouwen lopen daardoor het 

risico de meest veelbelovende banen in het 

huidige en toekomstige digitale tijdperk mis 

te lopen (Krieger-Boden & Sorgner, 2018).  

De ondervertegenwoordiging van vrouwen  

in de technische (14%) en IT-sector (16%)  

(Techniekpact, 2021) draagt niet alleen 

bij aan kansenongelijkheid, het heeft ook 

gevolgen voor de arbeidsmarkt. De top-

12 beroepen waar het moeilijkst personeel 

gevonden kan worden, bestaan bijna 

volledig uit bèta, technische en IT-rollen 

(Techniekpact, 2022).
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⚫ Digitale inclusie: Waarom?

ONLINE

Ook missen vrouwen door ondervertegen-

woordiging de mogelijkheid om invloed uit  

te oefenen op technologie, die een steeds 

grotere rol speelt in hun (werkende) leven. 

Nieuwe technische producten en diensten 

worden veelal ontwikkeld door homogene 

mannelijke teams wat het ontwikkelen van 

inclusieve technologie en inclusieve toepas-

singen tot een grotere uitdaging maakt. Het 

risico voor (onbewuste) genderbias ligt op 

de loer, ten nadele van de vrouw (Hulsman 

& RightBrains, 2019). Zo is er in databases 

met afbeeldingen over beroepen sprake van  

(lichte) genderbias. De minderheidsgroep 

binnen een bepaald beroep wordt minder 

professioneel weergegeven (Kay, Matuszek 

en Munson, 2015).

Het probleem is evident; om digitale inclusie 

te bevorderen en gelijke kansen voor 

iedereen te faciliteren, moeten we inzetten 

op digitale vaardigheden bij meisjes en 

vrouwen om ervoor te zorgen dat we ieders 

potentieel benutten. In deze paper worden 

hiertoe 10 aanbevelingen gepresenteerd.
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⚫ Ondervertegenwoordiging: Oorzaken

ONLINE

Voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen 

in digitale sector zijn verschillende oorzaken.

Genderstereotiepe 
beelden en gender bias

Lage inschatting van 
eigen competenties

STEM-onderwijs onvoldoende 
gericht op meisjes 

Combinatie werk en gezin

Gebrek aan rolmodellen Niet thuisvoelen in 
mannelijke bedrijfscultuur
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Genderstereotypering - Uit het keurslijf!

https://www.youtube.com/watch?v=5-kIQlvGToM


⚫ Oplossingsrichtingen
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Het verbeteren van digitale vaardigheden 
naar een basisniveau

Het verbeteren van digitale vaardigheden 
naar een basisniveau

Aandacht voor vrouwen in de technieksector

Meer meisjes naar bèta, techniek en IT
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⚫ Aanbevelingen gericht op het onderwijs
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Zet digitale vaardigheidslessen in om meisjes al op jonge 

leeftijd positieve sleutelervaringen met IT mee te geven.

Ondersteun (vrouwelijke) leerkrachten bij de ontwikkeling 

van hun digitale competenties.

Pak het ernstige tekort aan informaticadocenten 

in het voortgezet onderwijs aan.

Actualiseer het beroepsbeeld rondom IT bij decanen, 

leerkrachten én ouders.

Maak genderbias op school bespreekbaar.

Deze aanbevelingen zijn gericht op het optimaliseren van de pijplijn zodat 
mensen (meisjes) met de juiste skills de arbeidsmarkt op kunnen stromen 
om actief deel te nemen en inspraak te hebben in technologieën.
* Klik op de buttons voor meer uitleg



⚫ Aanbevelingen gericht op de arbeidsmarkt
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Blijf meten hoe de digitale kloof tussen man en vrouw 

zich ontwikkelt op de arbeidsmarkt (gendertoets).

Werkgevers moeten gericht sturen op bijscholing van 

vrouwen op het gebied van digitale vaardigheden.

Stem vraag en aanbod van vrouwelijke professionals 

beter op elkaar af.

Pak de onderliggende bias op de werkvloer

over de IT-vaardigheden van vrouwen aan.

Bestaande omscholingsprogramma’s naar

IT meer genderinclusief maken. 

De aanbevelingen zijn gericht op het creëren van een werk-omgeving waarin 
vrouwen kansen krijgen om zich te ontwikkelen, om op het digitale vaardigheden 
niveau te komen waarom gevraagd wordt en om in een veilige en ondersteunende 
werkomgeving terecht te komen. *Klik op de buttons voor meer uitleg



Expertmeeting: De winst van digitale inclusie - 07.10.2021

https://www.youtube.com/watch?v=QGroHITcV7g


Meer weten?

https://drive.google.com/file/d/1ew7TQQLxzdVn5FCyKcA4c6Ojfajw58OD/view
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