
Het informatiepunt Posthoorn 30 november 2022 

 

Is het teveel gevraagd om een informatiepunt, een uitgebreid info-punt, terug te krijgen in 

Loosduinen? Natuurlijk hoor je meteen dat er diverse informatiepunten zijn en dat veel ook digitaal 

te doen valt. Allemaal waar, maar dat is nu net iets wat we niet zoeken! 

 

Ik weet wel dat hele leeftijdsgroepen snel op de computer zijn en veel kunnen vinden, maar de aan-

name dat iedereen zo vlot is, is het geven van een verkeerd beeld.  

Leuk hoor en natuurlijk kunnen zeker ook ouderen de computer bedienen en onthouden ze echt wel 

hun wachtwoorden, maar de aanname dat iedereen daarna digitaal vaardig is, is niet waar. 

 

Download maar eens een formulier. Openen en dan begint het ‘gedonder’. Wat wordt er gevraagd, 

hoe is de vraag gesteld, waar kan ik alles vinden en als het fout gaat of de verkeerde knop wordt 

ingedrukt, ben ik dan alles kwijt? Daar gaat het nu juist om. 

De bewoners willen een gezicht zien en daar eventueel een ‘zijvraag’ aan stellen of opnieuw een 

uitleg vragen en niet helemaal moeten terug scrollen en alles verliezen, omdat het niet is opgeslagen. 

 

Laten we eens stoppen met alles maar digitaal te maken. Het menselijke aspect is vele malen bel-

angrijker en kan in veel gevallen veel ellende voorkomen, maar ja…….wat dacht u van het kostenas-

pect en daar gaan we weer. Kosten versus een beetje menselijkheid. We hebben onze mond er vol 

van, maar achter de schermen, denkt men er toch anders over. 

 

Bel maar eens op: antwoordapparaat met diverse mogelijkheden en je bent direct de draad kwijt, 

omdat jouw vraag of opmerking niet past binnen categorie 1 t/m 5. Gokken dus en daarna weer een 

menuutje met keuzemogelijkheden. Je bent al 5 tot 10 minuten bezig, voordat je het idee hebt, dat je 

iets bereikt hebt. Dan zijn er nog zoveel wachtenden voor u en met wat doorschakelen raak je zelfs 

de verbinding kwijt. Dan maar via de computer. 

Openen en naar de juiste website gaan. Klopt alles wel en is alles wel te vertrouwen. We zijn 

zogenaamd AVG-proof (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en onze gegevens kunnen 

niet ‘gestolen’ worden. Als ‘gewone mens’ hebben we toch niets te verbergen, maar toch….. 

 

Laten we teruggaan naar de menselijke maat. Alle voortgang laten voor wat het is en natuurlijk maken 

we daar gebruik van, maar geef dit nieuwe info-punt een menselijk gezicht en de Loosduiner zal het 

koesteren. Iemand ‘lijfelijk’ kunnen spreken en eventueel een extra vraagje stellen; dit zal geweldig 

zijn en hier wachten we op. 

 

Hopelijk lukt het om allerlei diensten (gemeentelijke, sociaal-maatschappelijke en commerciële in-

stanties) gedurende de week bij elkaar te brengen. Hierover moet goed gecommuniceerd worden. Het 

zal zeker veel meer verduidelijken voor de mensen en veel hoofdpijn en maagzweren voorkomen. 

 

Een menselijk info-punt: geweldig! 
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