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Het boegbeeld van imagazine-senioren, 

Mevrouw Neelie Kroes, toonde zich bij de start 

van de site enthousiast: ouderen online! Dat is 

precies wat haar, als Europees Commissaris van 

de Digitale Agenda en haar collega’s voor ogen 

staat: ouderen zoveel mogelijk internet laten 

gebruiken. Ze noemt het zelfs: ouderen laten 

geníéten van het digitale tijdperk. Wat mij 

betreft niet alleen genieten, maar ouderen ook 

de kans leren pakken om via internet letterlijk 

te blijven meetellen in de samenleving.  

Als ik bijvoorbeeld op www.google.nl het woord 

enquêtes invul om te zien wat er op dit terrein 

te beleven valt, is het eerste wat ik lees: 

“Ouderen zijn in de regel lastig te bereiken via de computer, de meeste houden zich 

verre van dit apparaat. En bij het woord enquête, zucht men al. Want, zoveel 

vragen…, dat is niet te overzien!” 

In het verzorgingstehuis waar deze verzuchtingen werden geslaakt heeft men misschien nog 

niet de nadruk gelegd op het aantrekkelijke aspect van via internetenquêtes mondig te 

blijven. Je stem laten horen. Ook al ben je niet meer actief. Meepraten over zaken zonder dat 

jou er ooit naar werd gevraagd. Terwijl je best een mening hebt. Je gewoon aandienen als 

deelneemster. Niet - meer - actief zijn in de economische sector wil niet zeggen dat je geen 

bijdrage levert aan de samenleving.  

Dus wie al wel de computer heeft ontdekt, kan een stapje verder gaan. Begint u vandaag nog 

enquêtes of vragenlijsten van wetenschappelijke onderzoeken in te vullen. Het laatste is 

vooral interessant omdat de organisatoren vaak de deelnemers laten delen in de resultaten. 

Daar is iets van te leren. Kies vooral die onderzoeken die u interesseren. Dan wordt het weer 

genieten. 

Googelen op meedoen met wetenschappelijk onderzoek biedt ‘elck wat wils’. Om een 

interessante start te maken is er sinds begin april www.grootnationaalonderzoek.nl. Dat gaat 

over de vraag ‘Hoe sociaal vaardig is Nederland?’  

Wellicht gaat de politiek via de weg van enquêtes en onderzoeken nog eens rekening houden 

met de meningen, wensen en inzichten van ouderen. Dat zou een ouderenpartij overbodig 

maken. Ouderen zorgen dan zelf via internet dat ze meetellen. Ze weten wat ze willen. 

Brengen dat onder eigen woorden. Via hun eigen kanaal. 

Mevrouw Kroes heeft in 2015 dan de ouderen waar ze hen hebben wil: op internet. 
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