
‘Digisterker’. De complimenten 
zijn echt voor hen. Het programma 
‘Digisterker’ is ook belangrijk geweest 
voor Ede in de opzet en de organisatie 
van de cursus. Zo hebben ze de 
docententraining verzorgd en hebben 
ze geholpen met het aanvragen van 
Verklaringen Omtrent Gedrag van de 
docenten.” 

Participatiemaatschappij
“Weet je wat ik zo mooi vind aan de 
cursus? Dat het een echt samenspel is 
met andere organisaties. De gemeente 
Ede faciliteert de organisatie van de 
cursus, de bibliotheek en welzijnswerk 
bieden cursusruimte aan, docenten 
werken op vrijwillige basis. Zo bekeken 
is dit een mooi voorbeeld van de 
participatiemaatschappij. De samen
leving neemt het initiatief, de gemeente 
faciliteert en regisseert.”

Mensen wegwijs maken in  
de digitale overheid
Cursist: “Ik schrik nu niet meer als ik een foutmelding krijg.”

“We bieden steeds meer diensten digitaal aan. Dan moeten we er ook voor zorgen dat iedereen mee kan komen.“  
Esther Hoogendoorn, medewerker Ondersteuning en Ontwikkeling Edienstverlening, vertelt enthousiast over de  
speciale cursussen die de gemeente Ede aanbiedt. Samen met de Senioren Welzijns Organisatie en Cultura Ede.

De cursus ‘Werken met de  
elektronische overheid’ in Ede

Tijdens de cursus leren inwoners hoe 
ze een DigiD kunnen aanvragen en 
gebruiken, waar ze informatie 
kunnen vinden en hoe ze zaken met 
de overheid regelen, bijvoorbeeld 
met de website www.ede.nl. Ook 
krijgen ze te zien wat de overheid 
allemaal al over iemand weet, zoals 
de opbouw van de AOW. 

De cursus duurt vier dagdelen van 
ongeveer 2,5 uur en wordt tot de 

zomer georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van de 
Gemeente Ede, samen met de 
Senioren Welzijns Organisatie en 
Cultura Ede. 

In de cursus wordt gebruik gemaakt 
van cursusmateriaal dat is 
ontwikkeld door het programma 
Digisterker. Interesse?  
 
Kijk op www.digisterker.nl.

Over Esther 
Hoogendoorn

“Ik ben steeds op zoek naar de 
verbinding tussen techniek en  
de klant. Veel oplossingen 
worden vooral vanuit de techniek 
bedacht. Ik doe dat liever 
ander som, ik kijk eerst waar 
mensen behoefte aan hebben.  
Ik zit hier dan ook voortdurend 
vanuit de dienstverlening aan de 
interne onderhandelingstafel 
met degenen die alles technisch 
realiseren.“

Reacties op  
de cursus

“Al die digitale dingen, dat ging 
voor mijn gevoel buiten mij om. 
Alsof ik er geen controle over 
had. Dat is nu veranderd. Ik heb 
er nu wel vertrouwen in dat als ik 
iets doorgeef via internet, dat het 
goed komt.“

“We oefenen veel, ook thuis. Dat 
is voor mij heel goed, zo raak ik 
gewend aan waar dingen staan en 
hoe je dingen doet. En ik schrik 
ook niet meer als ik een 
foutmelding krijg. Dat kan nou 
eenmaal gebeuren.”

“Ik vind internet en email 
geweldig. Maar zaken regelen, 
dat doe ik liever niet via de 
computer. Alleen, hoe lang hou 
ik dat vol? Steeds meer gaat 
digitaal. Daarom doe ik deze 
cursus.”

9 van de 13 bouwstenen gerealiseerd. 
Een up to date Klant Contact Centrum, 
het 14+nummer, een uitgebreid 
eloket. Dat we steeds meer digitaal 
doen is natuurlijk prettig voor de 
meeste burgers. Maar wat we hier in Ede 
merkten, is dat er nog heel wat mensen 
zijn die opzien tegen de elektronische 
overheid. Die willen wel, maar ze zijn 
een beetje angstig om via internet 
dingen door te geven aan de overheid. 
Daarom bieden we een cursus aan. 
Mensen wegwijs maken in de digitale 
overheid, dat is wat we doen.”

Doorverwijzen
“De cursus is niet bedoeld voor mensen 
die nog nooit achter een computer 
hebben gezeten. Internet moet bekend 
zijn, net als email. Mensen kiezen 
voor de cursus omdat ze het spannend 
vinden om zaken te doen met de 
overheid via de computer. Wij helpen 
ze daarin vertrouwen te krijgen. En dat 
lukt heel goed, als ik op de reacties afga! 
Echte digibeten die zich aanmelden 

voor de cursus verwijzen we door naar 
het inloopspreekuur van de Senioren 
Welzijns Organisatie. Daar kunnen ze 
eerst basisvaardigheden opdoen.”

Olievlek
“Van de 180 deelnemers zijn de meeste 
wat ouder. Maar we hebben ook een 
aantal jongere cursisten. Die hebben 
een partner die alles voor ze regelt, 
maar die zeggen: dat wil ik ook zelf 
kunnen. En we hebben een cursist die 
in een Begeleid Wonen project zit. Tot 
nu toe deed zijn casemanager alles voor 
hem, maar hij wilde meer zelf doen. 
Via die 180 deelnemers bereiken we 
veel meer mensen. De cursus heeft een 
olievlekwerking. Deelnemers leggen 
thuis graag uit wat ze hebben geleerd. 
Aan vrienden, familie, kennissen.“

Enthousiast
“De cursus is heel praktisch. Dingen zelf 
doen staat centraal. Tijdens de eerste 
bijeenkomst helpen we de deelnemers 
om zelf DigiD aan te vragen. De keer 

daarop kan de deelnemer dan met zijn 
DigiD aan de slag. De cursisten zijn heel 
enthousiast. Ook over het werkboek dat 
bij de cursus hoort. Daarvoor hebben 
we dankbaar gebruik gemaakt van het 
materiaal van het landelijke programma 

Heel aardig
“Ede doet het heel aardig als het 
gaat om het digitaliseren van de 
dienstverlening. Met de implementatie 
van de NUPbouwstenen liggen we iets 
boven het landelijk gemiddelde. We 
hebben nu  
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Gezamenlijk stelden overheden de 
overheidsbrede implementatieagenda 
voor dienstverlening en eoverheid op 
waarop iNUP is gebaseerd.

Motto van de agenda is Eén digitale 
overheid: betere service, meer gemak.  
In deze krant delen we succesvolle 
iNUP en eoverheid praktijkverhalen. 
Deze iNUPdate is een uitgave van 
programma iNUP van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en is tot stand 

gekomen met de samenwerkende 
partijen ICTU, KING, Logius, VNG, 
ministerie van Infrastructuur en Milieu 
en ministerie van Economische Zaken. 
Een digitale versie van deze krant is te 
downloaden op de pagina Publicaties 
op http://e-overheid.nl/publicaties 
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