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Hoor je ons niet? Zet je geluid harder of gebruik een koptelefoon



Agenda

› Projectteam: even voorstellen
› Introductie Digitale inclusie
› Monitoring en instrumenten
› Resultaten tot nu toe
› Output registratie IDO’s
› Vragen? Via dit icoon rechts in beeld
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INTRODUCTIE



› Kabinetsbeleid (Agenda Digitale Overheid)

› Kamerbrief digitale inclusie - iedereen moet 

kunnen meedoen -

› Start in 2019 met 15 kopgroep-bibliotheken

› Uitrol in 2020-2021 naar de overige bibliotheken (130 in totaal)

› Doelstellingen project:

1. Intensiveren cursusaanbod

2. Inrichten Informatiepunt Digitale Overheid

Introductie



› Als departement verantwoordelijk voor het beleidsterrein 

digitalisering, waar digitale inclusie ook onder valt.

› ‘Opdrachtgever’ van het project

› BZK legt verantwoording af aan de Kamer en wil om die 

reden (bijvoorbeeld als er Kamervragen gesteld worden) 

weten hoe het ervoor staat (op detailniveau!)

› KB rapporteert maandelijks(!) aan de Manifestgroep die 

weer per kwartaal rapporteert aan BZK. Hiervoor zijn ook 

outputgegevens nodig en wenselijk.

Rol BZK



› Registreren van de herkomst van de 

doorverwijzingen

› Jaarlijks de meting Basisvaardigheden, 

inclusief Digitale Inclusie-module, van de 

Bibliotheekmonitor (voorheen BOP) invullen

› In samenspraak met de 15 kopgroep-

bibliotheken is in de tussentijd een lijstje met te 

registreren gegevens vastgesteld

› Vanaf 2022…

Subsidieregeling/verplichtingen 
m.b.t. monitoring en registratie



MONITORING



Doel: zichtbaar maken in hoeverre niet-digivaardige
burgers geholpen zijn met het aanbod van de 
bibliotheek

Vier onderdelen:
1. Bibliotheekmonitor
2. Impactmonitor
3. Output registratietool
4. Onderzoek (niet-)deelnemers

Monitoring Digitale inclusie



› Voorheen Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP)

› Niveau dataverzameling: bibliotheekorganisatie

› Focus: huidige werkpraktijk, ontwikkeling dienstverlening

› Methode: online vragenlijst voor afzonderlijke herhaalmetingen + 

themametingen 

› Rapportage: open dashboards, landelijke rapportages, 

infographics (lokaal, provinciaal en landelijk)

› 2 metingen rondom Digitale inclusie: Basisvaardigheden en 

Belastingdienst

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/bibliotheekmonitor

Bibliotheekmonitor

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/bibliotheekmonitor


› Voorheen Effectenmonitor
› Niveau dataverzameling: 
o Bibliotheekorganisatie (locatie / gemeente)
o Individuele cursist

› Focus: tevredenheid en outcomes dienstverlening 
› Methode: gestandaardiseerde vragenlijst per module, 

0- en 1-meting of alleen een eindmeting
› Rapportage: landelijke rapportage, lokaal dashboard
› 2019: focus basisvaardigheden (computer en internet, E-overheid)
› 2020: nieuwe modulen

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/impact/impactmonitor

Impactmonitor

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/impact/impactmonitor


› Niveau dataverzameling:

› Bibliotheekorganisatie (te specificeren naar locatie)

› Individuele bezoeker IDO

› Focus: output: zicht op type activiteiten, aantal activiteiten 

en bereik

› Fase 1: Informatiepunt Digitale Overheid

› Fase 2: Andere activiteiten/dienstverlening/samenwerking

› Methode: gestandaardiseerd online registratieformulier

› Rapportage: data download (Excel) + dashboard

Output registratietool



Onderzoek (niet-)deelnemers
Link met bredere onderzoeksagenda
Digital society (NWO)
Informed Citizenship for All

› I.s.m. Rijksuniversiteit Groningen, BZK, Alfa 

College, Biblionet Groningen

› Hoofdvraag:

Welke individuele, sociale en technologische 

factoren stimuleren en verhinderen de 

ontwikkeling van digitale geletterdheid?

› 2 PhD projecten, waarvan 1 rondom digitaal

laaggeletterde volwassenen

Team Science Call (VSNU)
Digital literacy in the public library

› I.s.m. Erasmus Universiteit, Rijksuniversiteit 

Groningen, Open Universiteit, 3 kopgroep-

bibliotheken

› Onderzoeksvragen:

› Wat verwacht de doelgroep van het aanbod rondom 

digitale vaardigheden en de digitale overheid?

Wat weerhoudt hen van deelname?

Hoe kunnen bibliotheekmedewerkers deelname 

bevorderen?

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/bibliotheek-voor-de-toekomst
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/37/35337.html
https://www.vsnu.nl/en_GB/news-items/nieuwsbericht/573-three-projects-granted-in-team-science-call-in-digital-society.html


RESULTATEN



Bibliotheekmonitor: Basisvaardigheden 2019
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Aanbod: Digitaal en/of E-overheid

Aantal locaties 2016 2017 2018 2019
Klik & Tik 267 398 411 491
Digisterker 228 349 368 405

De volledige rapportage, infographic en het dashboard zijn te vinden op Bnetwerk

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/constante-groei-in-bibliotheekaanbod-basisvaardigheden


Impactmonitor: meetjaar 2019

De landelijke rapportage van de Impactmonitor 2019 wordt binnenkort gepubliceerd
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(N Computer & Internet:1,023 cursisten, 90 bibliotheekorganisaties)
(N E-overheid: 951 cursisten, 81 bibliotheekorganisaties)



Bibliotheekmonitor: Basisvaardigheden 2019
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Informatiepunt Digitale Overheid

De volledige rapportage, infographic en het dashboard zijn te vinden op Bnetwerk

In 2019 waren er 29 
bibliotheeklocaties met een IDO.

Deze IDO’s werden bezocht door 
circa 900 burgers.
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Over welke dienstverlening van de digitale overheid 
kwamen in 2019 de meeste vragen binnen bij het IDO?

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/constante-groei-in-bibliotheekaanbod-basisvaardigheden


› Veel waardevolle informatie voor BZK

› Excel overzichten met output worden niet altijd 

structureel en volledig bijgehouden

› Daardoor zien we o.a. verschillen tussen data uit 

meting Basisvaardigheden en Excel

› Najaar 2020: KB faciliteert in structurele, uniforme 

registratietool voor alle IDO’s

› Registreren wordt gemakkelijker, minder 

foutgevoelig en biedt beter inzicht in lokale en 

landelijke resultaten

Evaluatie monitoring



OUTPUT 
REGISTRATIE



Aanbesteding 

Selectie leverancier: Desan Research Solutions

Opzet infrastructuur

Output registratietool: module IDO 

Output registratietool: modules andere activiteiten 

(basis)

Output registratietool: modules andere activiteiten 

(uitgebreid, 2021)

Ontwikkeling



Infrastructuur Activiteitenmonitor

› Startpunt: overzicht activiteiten (incl IDO)

› Vanuit dit overzicht kunnen bibliotheken:

› Nieuwe activiteiten aanmaken

› Output registreren

› Impact meten

› Rapportages uitdraaien



Registratie IDO’s

› Metadata: algemene kenmerken
o Locatie
o Startdatum
o Openingsuren
o Bemanning

› Output: per bezoeker direct registreren
› Type vraag
› Wijze waarop bezoeker geholpen is
› Doorverwijzing
› Duur gesprek
› Tevredenheid
› Achtergrondkenmerken bezoekers (inschatting 

geslacht, leeftijd, taalachtergrond)



Implementatie

Aankondiging in nieuwsbrief Basisvaardigheden en op 

Bnetwerk

Belronde Desan om metadata te verzamelen

Testfase met bibliotheken met geopende IDO’s (november)

 Inlezen data uit Excel registratieformulieren kopgroep

Feedback kopgroep bibliotheken verwerken 

Brede uitrol naar alle bibliotheekorganisaties met IDO 

(2021)



VRAGEN



Veelgestelde vragen
› Wat is het verschil met bestaande systemen, bijvoorbeeld van gemeenten?

› De registratietool is een landelijk systeem, waarmee we de output voor alle bibliotheken structureel en op dezelfde 

wijze kunnen verzamelen. Daardoor biedt de tool inzicht in de totale IDO-dienstverlening, zowel op lokaal niveau 

als landelijk, van het bibliotheekstelsel als geheel. Deze landelijke resultaten zijn bruikbaar om het aanbod te 

verbeteren en ter verantwoording aan BZK. 

› Wij hebben zelf een tool/systeem ontwikkeld om de gegevens rondom het IDO te registreren. Kunnen we dat 

integreren met de output registratietool?

› We hebben een landelijke tool ontwikkeld om alle gegevens rondom het IDO op één plek te registreren, zodat we 

de registraties beter kunnen monitoren, o.a. op kwaliteit, eenduidigheid en gebruik. Daarnaast biedt de tool direct 

inzicht in de geregistreerde output, voor bibliotheken en voor de tussentijdse rapportages voor de Manifestgroep of 

BZK. De integratie van een ander (bibliotheek)systeem is niet mogelijk, omdat de tool op ieder moment inzicht 

moet kunnen bieden in de actuele bezoekersaantallen. 



Veelgestelde vragen
› In hoeverre werken jullie samen met andere systemen, bijvoorbeeld van gemeenten, maatschappelijke partners, 

rondom (digi)Taalhuizen of van Maurice de Greef?

› De verschillende systemen die er momenteel zijn, richten zich veelal op andere kenmerken en dienen een andere 

functie. Vanwege die verschillende functies en het huidige stadium van ontwikkeling van de output registratietool 

(focus op de IDO’s) is het op dit moment niet mogelijk om de systemen te integreren of meer samen te werken. In het 

kader van de bredere ontwikkeling van een Activiteitenmonitor, blijven we in gesprek met andere partijen die 

systemen aanbieden om te onderzoeken of we meer samen op kunnen trekken en wellicht op termijn systemen 

kunnen koppelen.

› Onze medewerkers kunnen (of willen) niet alle gegevens van de bezoekers van het IDO registreren, bijvoorbeeld 

taalniveau. Hoe moeten we daarmee omgaan in de output registratietool?

› De gegevens die we registreren, zijn vastgesteld in samenspraak met de kopgroep-bibliotheken. Blijkt het toch niet 

mogelijk of wenselijk te zijn om een bepaald gegeven in te vullen, dan biedt de tool de mogelijkheid om ‘Onbekend’ 

als antwoord te registreren. Na de testfase van de tool evalueren we ook de kwaliteit van de registraties, 

gegevens die vaak niet geregistreerd (kunnen) worden komen dan ook aan bod. 



Veelgestelde vragen
› In de subsidieregeling staat dat het aantal vragen en het type vragen dat bij het IDO gesteld wordt gemonitord 

moet worden. Waarom moet er dan nog meer output geregistreerd worden (nu in Excel, straks in de output 

registratietool en via de Bibliotheekmonitor)?

› Bij aanvang van het programma is met de kopgroep-bibliotheken besproken welke gegevens wenselijk waren om 

te registreren. Tevens was bij aanvang van het project niet helemaal duidelijk hoe de verantwoording richting BZK 

eruit moest zien, dus er is ook sprake van 'voortschrijdend inzicht'. Hopelijk hebben we dit voldoende kunnen 

toelichten tijdens het webinar.

› We merken dat bezoekers ook met andere vragen (niet alleen over de digitale overheid) bij het IDO langs 

komen. Hoe moeten we hiermee omgaan in de output registratietool?

› We horen van meer bibliotheken dat er mensen bij het IDO komen met allerlei vragen, bijvoorbeeld ook over 

andere organisaties of over e-books. Het is wenselijk ook deze vragen te registreren zodat we een compleet beeld 

krijgen van de dienstverlening van het IDO. In de lijst met overheden en Manifestgroeppartijen is ook een optie 

‘Anders, namelijk…..’ opgenomen, waarbij je kunt aanvullen over welke partij de vraag ging.



Veelgestelde vragen
› Hoe verhoudt de registratie van achtergrondkenmerken van bezoekers zich tot de AVG?

› De gegevens die we vastleggen zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens als naam, adres, telefoon en e-mail, 

dus niet herleidbaar tot een persoon en vallen niet onder de AVG. De achtergrondkenmerken die we bibliotheken 

vragen te registreren (geslacht, leeftijd, taalachtergrond) zijn gebaseerd op een inschatting van de 

bibliotheekmedewerker en hoeven niet letterlijk voorgelegd te worden aan de bezoekers. 

Medewerkers en vrijwilligers die het IDO bemannen, moeten overigens wel geheimhoudingsverklaringen 

getekend hebben en de werkplekken moeten voldoen aan de privacyregels (niet meekijken/-luisteren door 

derden etc.).



Veelgestelde vragen
› Hoe moet je inloggen voor de output registratietool? En hoe moet je de tool gebruiken?

› Uiteindelijk wordt de tool geïntegreerd in het bredere platform Bibliotheekonderzoek.nl, waar nu ook de Bibliotheekmonitor 

onder hangt. Zo lang hier nog aan gewerkt wordt, is de output registratietool vanaf half november nog toegankelijk via een 

losse link. Bibliotheken met een geopend IDO worden hiervoor benaderd door Desan en ontvangen een uitnodigingsmail 

met uitgebreide uitleg over de werkwijze. Per bibliotheeklocatie wordt er gestart met één registratielink, die door meerdere 

medewerkers gebruikt kan worden. Verschillende locaties van één bibliotheekorganisatie ontvangen wel verschillende 

links. 

› Werkwijze: we adviseren bibliotheken de tool te openen zodra het IDO open gaat. Iedere bezoeker van het IDO telt als 

één registratie. Als een nieuwe bezoeker zich meldt, kun je direct beginnen met het registreren van zijn of haar vraag en 

de manier waarop je hem of haar geholpen hebt. Dit werkt het makkelijkste als je de gegevens tegelijkertijd registreert of 

direct nadat je de bezoeker geholpen hebt. Zorg ervoor de je de registratie van één bezoeker afrondt, voordat je een 

nieuwe bezoeker te woord staat. Het registreren van één bezoeker kost niet veel tijd als je de vraag net afgehandeld hebt. 

Let op: Het is van groot belang dat alle bezoekers apart geregistreerd worden. Alle losse registraties tellen op tot het totaal

aantal bezoekers dat jouw bibliotheek bij het IDO geholpen heeft. Deze cijfers zijn van belang voor de lokale en landelijke 

verantwoording van het programma Digitale inclusie. 



Vragen
› Heb je nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op!

Maaike Toonen
Programmamanager 

Bibliotheek en 
basisvaardigheden (KB)

Vragen over:
Algemeen beleid, 

subsidie, samenwerking
maaike.toonen@kb.nl

Anton Dierdorp
Projectleider Digitale 

inclusie (KB)

Vragen over: 
Programma Digitale 
inclusie, werkwijze

anton.dierdorp@kb.nl

Ilse Lodewijks
Projectleider Digitale 

inclusie (SPN)

Vragen over:
Provinciale 

ondersteuning
i.lodewijks@cubiss.nl

Stephanie Verhagen
Marketeer 

Basisvaardigheden en 
Digitale inclusie (KB)

Vragen over: 
Landelijke 

marketingcampagne,  
promotiemateriaal

stephanie.verhagen@kb.nl

Annemiek van de Burgt
Adviseur Onderzoek en 

Kennisdeling (KB)

Vragen over:
Monitoring, Desan, 

output registratietool
annemiek.vandeburgt@kb.nl
bibliotheekonderzoek@kb.nl
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