
Digitale inclusie   

Werksessie Gelderse – en Overijsselse 
bibliotheken  
Deventer, 20/21 januari 



Welkom!  



1. Vergroten van digitale vaardigheden 

2. Informatiepunt digitale overheid  (IDO)  



Doel van de werksessie en programma  

• Doel: concreet maken lokale stappenplan 

• Programma

o Argumenten verzamelen 

o Kader en beschikbare informatie 

o Lokale vragen beantwoorden 

o Actueel aanbod in G!ds

o Afronding 



Argumenten verzamelen 



Argumenten verzamelen voor gesprek over 

digitale inclusie  

Waarom doe je als bibliotheek mee aan het programma 

digitale inclusie? 

-

-

-

-

-

Ontwikkeling maatschappelijke en educatieve bibliotheek, 

filmpje Bibliotheek in het hart van de samenleving 

https://youtu.be/-zA8uWTWGUw


Beschikbare informatie  

• Bibliotheekenbasisvaardigheden.nl, programma digitale 
inclusie, onderdelen van deze pagina:

- Programma

- Scholing

- G!ds

- Subsidieregeling

- Marketing & communicatie

- Inspiratie 

• Biebtobieb, groep digitale inclusie 

• Nieuwsbrief KB Bibliotheek en basisvaardigheden 

https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/aanpak/digitale-inclusie.html
https://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=126564-737461727470616765


Verplichtingen bibliotheek   

a. Direct na de subsidieverlening starten met de intensivering van de cursussen; 

b. Uiterlijk op 1 september 2021 IDO in bedrijf te hebben; 

c. Deelnemen programma voor deskundigheidsbevordering van bibliotheekmedewerkers; 

d. Herkomst van de doorverwijzingen van burgers naar digivaardigheidscursussen registreren 

zodanig dat deze doorverwijzingen zijn te herleiden naar de verschillende deelnemende 

Manifestgroeppartijen; 

e. G!DS: aanbod – zowel digitale vaardigheden als de domeinen taal, werk en inkomen, 

gezondheid en financieel-juridisch – invoeren en actueel te houden; 

f. Bekendheid geven aan de aanwezige Digitale Inclusie-dienstverlening onder de inwoners in 

het werkgebied van de subsidieontvanger met behulp van het landelijke voorlichtings- en 

promotiemateriaal; en 

g. Jaarlijks Digitale Inclusie-module van het Bibliotheek Onderzoeksplatform invullen.

Herformulering op basis van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41052.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41052.html


Onderdelen stappenplan  

- Interne organisatie

- Bemensing en deskundigheidsbevordering

- Opbouw lokale netwerk

- Actueel aanbod in G!ds

- Rapportage en monitoring

- Promotie en marketing 



Bemensing en deskundigheidsbevordering 

• Landelijke bijeenkomst met MFG-partijen voor lokale 
projectleiders (“kartrekkers”) op 11 februari in Utrecht 
(uitnodiging is door KB verzonden)

• E-learning

• Lokale bijeenkomst , met o.a.: 

- Terugblik e-learning

- Lokale netwerk en doorverwijzen 

- Oefenen vaardigheden en houding 

Vragen van bibliotheken

Afspraak maken voor intake deskundigheidsbevordering en 
uitvoering! 



Wat doet Rijnbrink? 

Wat doet Rijnbrink voor bibliotheken? 

• Geeft advies voor de invulling van het stappenplan 

• Landelijk is er een globaal stappenplan opgesteld. Wil je dat 
samen met een adviseur van Rijnbrink doornemen? Neem 
contact op voor het maken van een afspraak (zie onder voor 
de contactpersonen). 

• Organiseert werksessies voor startende bibliotheken> 20 
januari 2020, vervolg? 

• Verzorgt de coördinatie en uitvoering van 
deskundigheidsbevordering voor het IDO. 

• Een lokale training met acteur voor maximaal 15 personen

Verder: Rijnbrink werkt nauw samen met andere POI’s (SPN) en 
is lid van landelijke werkgroep digitale inclusie. 



Afronding  

• Verslag (Overijssel en Gelderland gezamenlijk) wordt 

nagestuurd.

• Argumentenkaart wordt ontwikkeld

• FAQ wordt ontwikkeld

•

•

•

???



Samenwerking, presentatie Ruben van Wendel de Joode, landelijke 

dag basisvaardigheden 7 nov 2019 

https://www.landelijkedagbasisvaardigheden.nl/upload/files/Presentatie%20Ruben%20van%20Wendel%20de%20Joode.pdf


Contactgegevens  Gelderland

Yvonne Sinkeldam: Belastingdienst en digitale inclusie

E. yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl

M. 06 10 99 07 28

Hanneke Schut: digitale inclusie en leertraject FO

E. hanneke.schut@rijnbrink.nl

M. 06 13 24 92 91

Modai van Aken: BOP,  Effectenmonitor en onderzoek

E. modai.vanaken@rijnbrink.nl

M. 06 12 85 09 34

Anita van Lierop: G!DS

E. anita.vanlierop@rijnbrink.nl

M. 06 53 69 56 87

mailto:yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl
mailto:hanneke.schut@rijnbrink.nl
modai.vanaken@rijnbrink.nl
mailto:anita.vanlierop@rijnbrink.nl


Contactgegevens  Overijssel

Tineke Datema: Belastingdienst en digitale inclusie

E. tineke.datema@rijnbrink.nl

M. 06 13 93 47 54 

Modai van Aken: BOP,  Effectenmonitor en onderzoek

E. modai.vanaken@rijnbrink.nl

M. 06 12 85 09 34

Anita van Lierop: G!DS

E. anita.vanlierop@rijnbrink.nl

M. 06 53 69 56 87

mailto:tineke.datema@rijnbrink.nl
modai.vanaken@rijnbrink.nl
mailto:anita.vanlierop@rijnbrink.nl

