Verkenning en eerste handreiking

E-overheid voor nieuwkomers
Stichting Digisterker onderzoekt welke wensen er zijn voor het ontwikkelen van een aangepast
cursusaanbod voor nieuwkomers, zowel qua inhoud (onderwerpen), vorm (taalgebruik, specifieke
ondersteuning van cursisten) als aanpak (specifieke ondersteuning voor organisatie en docenten). Daarvoor
volgen we in het land diverse experimentele initiatieven waarin de cursus ‘Werken met de e-overheid’ wordt
ingezet als hulpmiddel om vluchtelingen te ondersteunen bij hun integratie in Nederland. De lessen en
ervaringen van onze verkenning hebben we in deze flyer opgenomen, als eerste handreiking aan
bibliotheken die hier op korte termijn mee willen starten.

SITUATIESCHETS

Nieuwkomers zullen moeite hebben om in een

Stichting Digisterker ontwikkelt cursussen ‘Werken met

reguliere cursus mee te komen. (Gebrek aan) Digitale

de e-overheid’ voor burgers met beperkte kennis van

vaardigheden zijn voor nieuwkomers niet altijd de

de digitale overheid. Overal in het land bieden

belangrijkste hindernis voor het kunnen gebruiken van

bibliotheken deze cursussen aan. Regelmatig wordt

de overheidsdienstverlening, maar juist het moeilijke

ons de vraag gesteld of het cursusmateriaal aangepast

taalgebruik, de wijze waarop de Nederlandse overheid

kan worden voor nieuwkomers, in het bijzonder

is georganiseerd en de complexiteit van de regelingen.

vluchtelingen en statushouders. Voor deze doelgroep
zijn de kennismaking met de Nederlandse samenleving
en het leren werken met de digitale overheid belangrijk
voor hun integratie. Ook krijgen zij er praktisch veel
mee te maken, denk aan de toeslagen van de
Belastingdienst, de lening bij DUO en de Berichtenbox
van MijnOverheid.
Met de huidige (reguliere) Digisterker-cursussen
‘Werken met de e-overheid’ willen we mensen in staat
stellen om hun overheidszaken zelf digitaal te kunnen
regelen. In de cursussen trainen cursisten hun digitale
vaardigheden, in kleine groepen en onder begeleiding
van docenten, door oefeningen te doen met de
websites van de overheid.

Tijdens de cursussen zullen docenten daar rekening
mee moeten houden: bijvoorbeeld door gebruik te
maken van tolken of door cursisten te wijzen op de
meertaligheid van websites. En mogelijk ook door de
cursus in een aangepast tempo aan te bieden en meer
leestijd in te bouwen.
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START VANUIT SAMENWERKING

AFSTEMMING WERVING, INTAKE EN TOELEIDING

Om aan te sluiten bij de doelgroep en om deze te

De intake en toeleiding kan het beste door de

bereiken is een nauwe samenwerking met het lokale

lokale vluchtelingenwerk-aanbieder gedaan
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worden. Van te voren een goed beeld van de
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vaardigheden van de cursisten hebben, is net als in

Start vanuit samenwerking. Zoek elkaar op en kijk
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wat je voor elkaar kunt betekenen rondom

een persoon ‘toe’ aan de cursus en is de inhoud
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ook relevant voor hem of haar? Je kunt, als
bibliotheek het vluchtelingenwerk wel ondersteunen
bij het doen van de intake.

Stem met elkaar het aantal verwachte deelnemers
en het aantal (potentiële) cursussen af.
Stem onderling af wat het juiste moment is om de
cursus te organiseren, bijvoorbeeld kort voor het
einde van de maatschappelijke begeleiding van
vluchtelingenwerk.
Stem ook af wat de doelgroep al weet vanuit de
begeleiding vanuit vluchtelingenwerk. Hebben ze al
een DigiD? Zo ja, hoeveel uitleg hebben ze hier al
over gehad. Gebruiken ze het zelf al?
Informeer, als het kan, ook de medewerkers en
vrijwilligers van vluchtelingenwerk over de inhoud
van de cursus en wat hierin behandeld wordt. Zij
kunnen in hun dagelijkse ondersteuning daarbij
aansluiten.
Idealiter passen de extra cursussen binnen de
bestaande opdracht van de bibliotheek en/of
budgetten van vluchtelingenwerk. Is dat niet zo,
dan zijn er wellicht kansen om het op te nemen in
de budgetten van het (Digi)Taalhuis of budgetten
voor integratie of participatie bij de gemeente. Stap,
indien nodig, samen naar de verantwoordelijk
ambtenaar om het plan voor te leggen. De eigen
POI en de verantwoordelijk ambtenaar kan
adviseren over de mogelijkheden.
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Maak, als het kan, de groepen zo homogeen
mogelijk op basis van vaardigheden en afkomst,
om communicatie te vereenvoudigen
Mensen hebben kennis nodig van de computer en
internet. Is dat niet zo? Organiseer dan een
alternatief aanbod zoals bijvoorbeeld Klik&Tik.
Daarnaast is het belangrijk dat de cursisten (enige)
kennis van de Nederlandse taal hebben en zij
bijvoorbeeld al bezig met hun inburgering.
Kies het moment van aanbieden zorgvuldig om
uitval te voorkomen. Controleer of het aanbod niet
samenvalt met de inburgeringslessen,
schoolvakanties of religieuze feestdagen.

ONDERSTEUN DE DOCENTEN
˜

Breng de contactpersoon van vluchtelingenwerk

INHOUD
˜

Pas het materiaal in de PowerPoint-presentaties

van te voren in contact met de docenten. Waar

voor docenten zo aan, dat alleen de onderwerpen

moeten ze rekening mee houden? Welke

aan bod komen die relevant zijn voor de cursist.

verschillen zijn er in omgangsvormen. Welke

Breid waar mogelijk het aantal oefeningen uit of blijf

onderwerpen zijn minder relevant of juist heel

extra lang stilstaan bij bijvoorbeeld de

belangrijk.

mogelijkheden van de Berichtenbox in
MijnOverheid.

˜

Betrek een tolk bij de cursus via vluchtelingenwerk.

˜

Wijs cursisten op de mogelijkheid om bij bepaalde

Dit kan ook een oudkomer zijn. Hij/zij kan

overheidswebsites in een andere taal in te loggen.

ondersteunen bij eventuele communicatie-

Gedurende de lessen kunnen docenten en

problemen. Maak wel van te voren goede

cursisten misschien baat hebben bij de volgende

afspraken over de (bege)leiding van de cursus.

filmpjes:
- https://digid.uabc.nl/nl/
- https://www.steffie.nl/eenvoudigewebsites/ondersteuning/
- https://www.government.nl/topics/new-in-thenetherlands
˜

Het werkboek aanpassen voor de doelgroep
behoort (nog) niet tot de mogelijkheden. Voeg evt.
aanvullende oefeningen toe die relevant zijn zoals
huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag en sla
zaken over die minder relevant zijn.

˜

Het borgen van de ‘gebruikelijke’ privacy afspraken
tijdens de cursus kan een uitdaging zijn. Stem af
met vluchtelingenwerk hoe zij dit doen en kijk of je

˜

Indien mogelijk, laat de contactpersoon van
vluchtelingenwerk ook meedoen. Hij/zij kan toezicht
houden op de aanwezigheid en adviseren over de
inhoud voor een eventueel vervolg.

daar bij aan kunt sluiten. Cursisten zullen misschien
geneigd zijn om met elkaar mee te kijken en elkaar
te helpen. Maak daarover een werkbare afspraak
met elkaar. Tegenhouden is moeilijk maar besteedt
er uit het belang van zelfredzaamheid en
(toekomstige) veilig gebruik wel aandacht aan.
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MONITORING EN OPVOLGING

INTERESSE OF MEER INFORMATIE?

Heb aandacht waar cursisten lokaal om hulp

Wilt u meer informatie, met ons meedenken of hebt u

kunnen vragen in de toekomst als ze onzeker zijn.

ideeën of wensen met betrekking tot dit onderwerp?

Gebruik de Regelhulp en/of de sociale kaart
module in het Digisterker-cursusmateriaal en wijs

Neemt u dan contact op met Kim Keijsers,

hen op lokale mogelijkheden bijvoorbeeld

telefoon 06 4835 1545

formulierenhulp, sociaal raadslieden, Taalhuis,

e-mail: kim.keijsers@digisterker.nl

Bibliotheek etc.

Ook kunt u zich abonneren op de DigisterkerNieuwsbrief: www.digisterker.nl/nieuwsbrief
Daarin leest u 6-wekelijks over de laatste
ontwikkelingen.

Veel mensen kunnen nog onvoldoende schrijven
om in eigen woorden de intake en de evaluatie in te
vullen. Ondanks dat het moeilijk kan zijn, is een
schriftelijke intake en evaluatie van de cursus van
belang. Welllicht kan de tolk hierbij ondersteunen.
Dit helpt niet alleen Digisterker maar kan ook
positief zijn in de verantwoording naar externe
financiers.
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