‘Werken met de e-overheid’ voor digibeten

Digisterker

De overheid stimuleert de selfservice van burgers, bedrijven en organisaties door haar diensten elektronisch
aan te bieden. Tegelijkertijd zijn er groepen in de samenleving die moeite hebben met het gebruik van de
elektronische overheid, de ‘digibeten’. Om deze groep van minder digitaal vaardigen te ondersteunen, is de
cursus ‘Werken met de e-overheid’ ontwikkeld en beproefd. De resultaten laten zien dat de cursus voorziet in
een behoefte en dat een landelijke aanpak met een sterke lokale uitwerking succesvol is.

DE OVERHEID GAAT DIGITAAL

‘WERKEN MET DE E-OVERHEID’

Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun
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een verhuizing. Daarmee probeert de overheid

Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, het

selfservice van burgers, bedrijven en organisaties te

UWV, de Sociale Verzekeringsbank, het Ministerie van
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VWS, Logius en gemeenten onderstrepen door hun
medewerking aan dit programma het belang van
ondersteuning van digibeten. Het idee achter de cursus
‘Werken met de e-overheid’ is, dat cursisten in kleine
groepen, onder begeleiding van docenten, stapsgewijs
ervaring opdoen met belangrijke vaardigheden voor het
werken met de elektronische overheid.
CURSUSINHOUD

DOELGROEP DIGIBETEN
Tegelijkertijd zijn er groepen in de samenleving die
moeite hebben met het gebruik van deze elektronische
overheid. Nederland heeft zo'n 1 miljoen burgers die
geen gebruik maken van internet: de ‘digibeten’. Het

De cursus ‘Werken met de e-overheid’ bestaat uit 5
modules:
 Module 1: Beginnen
- Wat is e-overheid?
- DigiD aanvragen
- DigiD gebruiken

aantal ‘functioneel digibeten’ is nog veel groter, zeker

 Module 2: Zoeken en vinden

waar dit het gebruik van de e-overheid betreft. Hoe

 Module 3: Aanvragen

kunnen overheden deze burgers helpen, zodat zij meer

 Module 4: Gebruiken – mijn-omgevingen

gebruik kunnen maken van de e-overheid? En hoe

 Module 5: Meer leren?

voorkomt de overheid, dat de minder digivaardige
burger buitenspel komt te staan?

AANGEPAST AAN DE LOKALE CONTEXT

OPSCHALING

De onderwerpen binnen de modules kunnen

Digisterker werkt aan opschaling van de cursus

aangepast worden aan de behoeften van de cursisten.

‘Werken met de e-overheid' naar een landelijke schaal:

Bijvoorbeeld door nadruk op onderwerpen die met het

een landelijke aanpak met een lokale uitwerking. In

zoeken van werk te maken hebben, of onderwerpen

diverse gemeenten worden de lokale mogelijkheden

die te maken hebben met gemeentelijke diensten.

benut om dit soort cursussen te organiseren,
bijvoorbeeld in buurthuizen, bibliotheken of bij een
welzijnsorganisatie. Digisterker zorgt ervoor dat zij snel
met cursussen aan de slag kunnen gaan. Het
programma ontwikkelt daarvoor hulpmiddelen (zoals
wervings- en intakemateriaal, checklists en
voorbeeldbegrotingen) om op lokaal niveau de
doelgroep van digibeten gericht te benaderen en
cursussen voor hen te kunnen organiseren.
Het Digisterker-programma wordt uitgevoerd door een
kleine landelijke beheerorganisatie die er voor zorgt dat

ERVARINGEN

het cursusmateriaal up-to-date is en dat er

Inmiddels zijn er steeds meer gemeenten waar burgers
Digisterker-cursussen kunnen volgen. Vaak vervult de
bibliotheek bij de coördinatie en de uitvoering hiervan
een belangrijke rol. De Digisterker-cursussen passen

ondersteuning is voor docenten. Deze
beheerorganisatie vervult verder een schakelfunctie
tussen de lokale cursusorganisaties en de
contentorganisaties van de overheden.

goed in de (digi)taalprogramma’s van bibliotheken,
zoals dat in bijvoorbeeld een (Digi)Taalhuis wordt
aangeboden. Om de cursussen succesvol aan te
kunnen bieden is een goede samenwerking met
gemeenten en andere lokale partners nodig.
Bijvoorbeeld om burgers te laten doorverwijzen naar
het cursusaanbod van de bibliotheek. Ook landelijke
organisaties, zoals de Belastingdienst, het UWV en de
SVB werken hieraan mee.
Bibliotheken bieden de cursussen meestal aan met

U KUNT MEEDOEN!

inzet van eigen personeel en vrijwilligers. Cursisten zijn

Belangstellende bibliotheken, gemeenten, regionale

positief over de cursus en over wat ze geleerd hebben:

samenwerkingsverbanden en andere organisaties die
cursussen ‘Werken met de e-overheid' willen (laten)
organiseren, kunnen zich bij Digisterker aansluiten
door een licentie af te nemen. Voor bibliotheken is er
een landelijke licentieregeling van de Koninklijke
Bibliotheek van toepassing. Doet u mee?

Zie voor meer informatie ook onze website:
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