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PostNL geeft ‘niet-thuis’ bij minder digitaal vaardigen 

 

Bedrijven als PostNL bewijzen met het schrappen van het niet-thuis-briefje te weinig oog 

te hebben voor de vier miljoen Nederlanders die niet van onlinediensten gebruik kunnen 

maken. Directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, Klaas Gravesteijn, roept 

het postbedrijf op de digitale kloof te dichten. 

 

Klaas Gravesteijn16 juni 2022, 10:44 

 

PostNL stopt vanaf 1 juli met de ‘niet-thuisbriefjes’ als bezorgers voor een dichte deur 

staan. Bestellers krijgen een e-mail of kunnen via de PostNL-app achterhalen waar hun 

pakketje is. Hiermee creëert het bedrijf een nieuwe digitale kloof voor de vier miljoen 

Nederlanders die onvoldoende digitaal vaardig zijn. 

 

Deze mensen hebben geen toegang tot digitale technologie of beschikken niet over de 

(digitale) basisvaardigheden om volwaardig mee te kunnen doen in de digitale 

samenleving. Deze ongelijkheid gaat ook vaak hand in hand met andere 

maatschappelijke problemen, zoals werkloosheid, schulden of lage taalvaardigheid. 

 

PostNL stelt dat zij tot nu toe weinig protesten tegen de maatregel heeft gehoord (Trouw, 

7 juni). Dit kan kloppen. Bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in openbare 

bibliotheken zien wij dat mensen pas aan de bel trekken als zij vastlopen in het systeem, 

bijvoorbeeld bij het aanvragen van hun DigiD, het maken van een vaccinatieafspraak of 

het aanvragen van toeslagen. Essentiële handelingen die tegenwoordig (bijna) alleen nog 

online mogelijk zijn. Het steekt dat PostNL geen verantwoordelijkheid neemt om bij te 

dragen aan de digitale inclusie van deze grote groep mensen. En in tegenstelling tot wat 

vaak wordt gedacht, gaat het daarbij echt niet alleen om ouderen. Van jong tot oud 

hebben mensen moeite om hun weg te vinden in het digitale contact met overheden en 

bedrijven. 

 

Gelijke kansen bieden 

De opgave om alle Nederlanders gelijke kansen te bieden om op een volwaardige manier 

deel in te nemen aan de informatiesamenleving is groot en complex. Zo’n taaie 

maatschappelijke opgave vergt samenwerking van tal van partijen, waarvan de 

bibliotheek er één is. Daarom doe ik graag twee concrete voorstellen aan PostNL om nog 

deze maand in actie te komen: 

 

- Investeer een deel van de besparing op de pakketjesdienst in programma’s om digitale 

inclusie te bevorderen. En doe dat in samenwerking met maatschappelijke organisaties, 

zoals bijvoorbeeld bibliotheken. 

 

- Laten we gezamenlijk een bijeenkomst organiseren over digitaal burgerschap en 

participatie in de informatiesamenleving. Het oude postkantoor in Utrecht, recent 

getransformeerd tot een prachtige bibliotheek, lijkt mij hiervoor de uitgelezen plek. 

 

Een bedrijf als PostNL, met grote maatschappelijke impact, moet ook oog hebben voor 

mensen die niet vanzelfsprekend van onlinediensten gebruik kunnen maken. Ga dus het 

gesprek aan en werk mét maatschappelijke partners aan digitale inclusie. Ik geef het u 

op een briefje: uw klanten zullen u dankbaar zijn. 

 

https://www.trouw.nl/opinie/postnl-geeft-niet-thuis-bij-minder-digitaal-vaardigen~baeea495/


 

Lees ook: 

Niet thuis om een pakketje aan te nemen? PostNL laat 

geen briefje meer achter, maar mailt 

Aan (bijna) alles komt een einde, en dat geldt vanaf 1 juli voor de papieren ‘niet-

thuisberichtjes’ die bezorgers van PostNl achterlaten als bij het afleveren van een pakket 

voor een dichte deur staan. 

 

https://www.trouw.nl/economie/niet-thuis-om-een-pakketje-aan-te-nemen-postnl-laat-

geen-briefje-meer-achter-maar-mailt~bad2cd21c/  
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