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Digitaal Loket
In ons televisie- en radioprogramma Zaterdag Live van 3 december a.s., zullen wij ons in het
stamtafelgesprek richten op het thema ‘Digitaal Loket’. Aan onze tafel nemen o.a. plaats: Een
woordvoerder van WMO, Lex Sip (PR en Communicatie SeniorWeb, Den Haag) en Bert Jan Urban
(Fractievertegenwoordiger ChristenUnie/SGP).
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op ouderen om gebruik te maken van digitale kanalen om
met de overheid te communiceren, zoals het verlengen van het paspoort, de belastingaangifte of het
aanvragen van een voorziening of een uitkering. Tijdens ons stamtafelgesprek willen we aandacht schenken
aan de gevolgen voor ouderen van het besluit van de gemeente om aanvragen in het kader van de WMO via
het digitale loket te laten verlopen.
Afgezien van de vraag of ouderen over voldoende digitale vaardigheden beschikken om van deze procedure
gebruik te kunnen maken, rijst tevens de vraag of het digitale loket de meest aangewezen weg is om
voorzieningen af te stemmen op de individuele behoeften van ouderen.
Wij willen de aanvraagprocedure van de WMO zowel van de kant van de gemeente als van de aanvrager
belichten zodat beiden zich in de uitzending kunnen herkennen. Enerzijds zal gekeken worden of de
procedure passende voorzieningen oplevert anderzijds zal er oog zijn voor de uitvoerbaarheid van WMO.

Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op
zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. Elke tweede zaterdag van de maand, staat een optreden van ee
n nieuw talent geprogrammeerd.
De programma’s van RTV DISCUS hebben een politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud. Discus Radio & Televisie
is te beluisteren via de kabel op 106.8 FM van Den Haag Totaal. Via internet kunt u onze uitzendingen, met beeld en
geluid, zien en beluisteren op www.rtvdiscus.nl.
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