
Landelijke bijeenkomst Bibliotheek en 
Belastingdienst

Utrecht, 9 juli 2019



Programma

10.00 Opening door Nicole Back, Belastingdienst

10.05 Aangiftecampagne  2019 door Allaart Peeks van de Belastingdienst en Maaike Toonen van de KB

10.30 Pitch van drie succesvoorbeelden (Groningen, Amsterdam en Zwolle)

10.45 Koffie/theepauze

11.00 Digitale inclusie, door Stephanie Verhagen en Anton Dierdorp van de KB

11.30 Werksessie: in groepen uiteen met lokale bibliotheken, POI en Relatiebeheer Belastingdienst

12.30 Terugkoppeling werksessie

12.45 Lunch

Dagvoorzitter Mark Deckers van de KB



Samenwerking Belastingdienst 2019

Lisenka Akse & Maaike Toonen
Utrecht, 9 juli 2019



Terugblik 2019. Nieuw convenant!

Nieuwe subsidieregeling
-Focus: pijler 3 (organiseren van 
spreekuren)
-129 bibliotheken doen mee



Overzicht activiteiten rond 1 maart 2019



Terugblik: cursussen (Digisterker)

Deelname Digisterker
- Ongeveer 9 op de 10 bibliotheken bood Digisterker aan tijdens de 

aangifteperiode

Toeleiding
- Met name door de bibliotheken zelf
- Bij ongeveer 1 op de 4 bibliotheken werden mensen doorverwezen 

vanuit UWV
- Bij meer dan de helft van de bibliotheken werden mensen 

doorverwezen door maatschappelijk dienstverleners
- Ook de gemeente was een belangrijke doorverwijzer; hiervan was 

sprake bij 4 op de 10 bibliotheken
- Sociale werkplaatsen en uitvoeringsorganisaties van de overheid 

verwezen minder door

Bereik
- In de aangifteperiode zijn circa 2000 cursisten bereikt



Terugblik: spreekuren

- Ongeveer 9 van de 10 bibliotheken die meedoen aan het convenant boden spreekuren aan
- De overige bibliotheken verwezen actief door
- Bij het merendeel van de bibliotheken (8 op 10) werden de spreekuren verzorgd door MDV’ers
- Bij  de rest werden de spreekuren verzorgd door commerciële dienstverleners en hogescholen en/of 

universiteiten

Waar vonden de spreekuren plaats?
- Merendeel vond in de bibliotheek plaats
- Of een combinatie van binnen en buiten de bibliotheek

Aantallen
Minimaal 12 537!

In vergelijking:
In 2017 werden 5000 en in 2018 8500, dus wederom een flinke stijging



Communicatie
• Met name via website, social media en huis aan huis, posters, flyers

• Iets minder dan de helft van de bibliotheken heeft gebruik gemaakt van de 
landelijke middelen 



Vragen?
Lisenka.Akse@kb.nl
Maaike.toonen@kb.nl

mailto:Maaike.toonen@kb.nl
mailto:Maaike.toonen@kb.nl


Good practices

Biblionet Groningen  - Ria Muller

Stadskamer Zwolle  - Geert van der Wal

OBA Amsterdam – Christine Zwierink

• Welke vorm van spreekuur
• Welke partners
• Wat was je rol
• Vindt je dat jullie invulling een succes is geweest?
• Waar blijkt dat uit?
• Wat hebben jullie anders gedaan dan de vorige keer?



9 juli 2019

DIGITALE INCLUSIE



Het programma Digitale Inclusie valt onder het programma Bibliotheek en basisvaardigheden en 
is onderdeel van de ontwikkeling naar een brede maatschappelijk-educatieve bibliotheek met de 
volgende 2 pijlers:

• Zelfredzaam maken op het gebied van digitale overheid  via het educatie-aanbod (cursussen 
Klik&Tik en Digisterker)

• Faciliteren van hulp en informatie via een ondersteuningsstructuur

Context 



• Ondersteuning voor ca. 4 miljoen onvoldoende digitaal vaardige mensen

• Voorkomen sociale uitsluiting in een digitale maatschappij waarin iedereen 
mee moet kunnen doen

Doel digitale inclusie



Doel digitale inclusie

https://youtu.be/uSOav_Hgun4


• Doel: Het vergroten van 
digivaardigheden van burgers d.m.v. 
cursussen

• Door actief door te verwijzen naar 
cursus aanbod bibliotheken met als 
doel een verdubbeling van het huidige 
aantal cursisten te realiseren

• Speciale G!DS pagina’s en teksten / 
flyers ontwikkeld voor doorverwijzing 

Fase 1: doorverwijzen van MFG 
organisaties naar bibliotheek



• Website voor de Belastingdienst blijft het huidige aanbod 
tonen, dus inclusief spreekuren etc. 

• De website voor UWV toont op termijn ook 
werkgerelateerd aanbod als sollicitatietrainingen, 
Walk&Talk-sessies etc.

• Om de effecten van het project te kunnen monitoren 
willen we weten door welke organisatie hoe vaak mensen 
worden doorverwezen naar een cursus in de bibliotheek. 
Dit kan d.m.v. de knop “Klant is doorverwezen”

• Voor doorverwijzing kan eventueel gekozen worden de 
klant terug te laten bellen door de bibliotheek. Hiervoor 
zijn invulvelden voorzien.

G!DS pagina’s voor de MFG 
organisaties

https://digitaleinclusie.gidsvoornederland.nl/cak


Fase 2: 15 Informatiepunten Digitale Overheid



Het Informatiepunt Digitale Overheid helpt mensen om digitale 
overheidszaken zelf te kunnen regelen ofwel door blijvende hulp te 
bieden.

• Gids: eerste aanspreekpunt voor  vragen en/of doorverwijzing naar 
maatschappelijk middenveld voor persoonsgebonden vragen

• Toegankelijk en persoonlijk contact in de buurt een 
laagdrempelige fysieke plek in de buurt  waar je vriendelijk 
geholpen wordt en op je gemak wordt gesteld

• Signaleringsfunctie mensen (met problemen) eerder in beeld. 
Bijvoorbeeld bij het hebben van schulden of laaggeletterdheid. 

Wat is het Informatiepunt Digitale 
Overheid



• Het Informatiepunt Digitale Overheid 
helpt mee tot aan de ‘Mijn’ 
omgeving. 

• Voor persoonsgebonden cases 
doorverwijzen naar 
samenwerkingspartners in het 
maatschappelijk middenveld 

Wat is het Informatiepunt Digitale Overheid niet



1. Financiële vergoeding

2. Deskundigheidsbevordering 

3. Marketing & promotie

4. Ondersteuning bij het invullen van G!DS

Wat krijg je als bibliotheek



• Subsidieregeling digitale inclusie  vanaf eind juli 2019  (via kanalen KB en Staatscourant)
• Inschrijving voor hele periode, zelf aan te geven: start in 2020 of in 2021
• Sluiting inschrijving op 11 oktober 2019
• Inclusief Belastingdienst betekent dat:

Ad. 1 Financiële vergoeding  via nieuwe 
subsidieregeling (inclusief de vergoeding 
belastingdienst)



• E-learning modules

Ad. 2 
Deskundigheidsbevordering

https://elearning.easygenerator.com/221be6e0-0427-4e8d-9897-d0d0339d1a4b/#sections
https://elearning.easygenerator.com/221be6e0-0427-4e8d-9897-d0d0339d1a4b/#sections


• Huisstijlhandboek: Logo en huisstijl

• Marketingtoolkit met 
promotiemateriaal 
www.landelijkehuisstijl.nl (nog achter 
een link, opvragen bij 
stephanie.verhagen@kb.nl )

• Marketingcampagne, ook lokaal in te 
zetten (nog in ontwikkeling)

Ad. 3 Marketing &promotie

http://www.landelijkehuisstijl.nl/
mailto:stephanie.verhagen@kb.nl
https://www.landelijkehuisstijl.nl/nl/c/47739/informatiepunt-digitale-overheid


Ad. 4 ondersteuning bij invullen van G!DS

• Vanuit SPN, POI's en Wegwijzer wordt aangegeven wat er moet worden 
ingevoerd en hoe dit moet worden gedaan



• Organisatie: uren/mankracht, inrichting, openingstijden
• Train de trainer intern
• Opbouw lokaal netwerk
• Financiële borging op lange termijn met gemeente
• Lokale marketing & promotie

Wat moet je zelf doen? 



Doen jullie ook mee? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep9SDOuzUUg&feature=youtu.be


Meer informatie? 







Werksessie

• Wat ging er goed?

• Waar ben je tegen aan gelopen?

• Hoe kan het anders?

• Hoe is het met het netwerk?

• Hoe krijgen we aanwas?

• Hoe kunnen we beter verbinden met 

welzijnsorganisaties?

• Hoe kan de poi je hierbij helpen?

• Hoe kan relatiebeheer je hierbij helpen?


