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1 Samenvatting 

Sinds 2017 kunnen burgers voor hulp en ondersteuning bij de online 
en offline belastingaangifte terecht in de openbare bibliotheek. De 
KB en de Belastingdienst tekenden in 2016 een driejarig convenant 
over deze onderlinge samenwerking. Voor de periode 2019-2022 is 
een nieuw convenant gesloten om de dienstverlening verder 
structureel in te bedden. In dit convenant ligt de nadruk op het 
bestendigen en verder uitbouwen van de spreekuren, invulcursussen 
en informatiebijeenkomsten.  

In het kader van deze samenwerking is de stand van zaken omtrent 
de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom 
digitale vaardigheden en de Belastingdienst geïnventariseerd via de 
Bibliotheekmonitor. Aan dit onderzoek namen alle Nederlandse 
bibliotheken deel die samenwerken met de Belastingdienst (125), 
waardoor de uitkomsten een uniek inzicht bieden in de 
dienstverlening rondom de samenwerking tussen de Belastingdienst 
en de openbare bibliotheek. 

In 2017 is met dit onderzoek de stand van zaken vlak na de start van 
de samenwerking met de Belastingdienst inzichtelijk gemaakt. Met 
de vervolgmetingen over 2018, 2019 en 2020 en voorliggende meting 
over 2021 is de verdere ontwikkeling van de samenwerking in kaart 
gebracht. De metingen over 2020 en 2021 wijken af van voorgaande 
metingen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Van 
december 2020 tot mei 2021 was de bibliotheek verplicht gesloten, 

waardoor ook de dienstverlening op het gebied van digitale 
vaardigheden en de Belastingdienst werd beïnvloed. Vanwege het 
coronavirus konden specifieke groepen in 2021 tot 1 september hun 
belastingaangifte invullen.  

Alternatieve dienstverlening 

In de omgang met de beperkingen toonden bibliotheken zich 
inventief in de manieren waarop zij burgers hielpen bij het invullen 
van hun belastingaangifte – zowel in de dienstverlening die ze zelf 
aanboden als in de afspraken die ze maakten met andere partijen. 
Op die manier konden burgers tijdens de sluiting van de bibliotheek 
worden geholpen via telefonische en digitale spreekuren, of werden 
zij op een andere locatie geholpen. Hierbij was een faciliterende rol 
van de veiligheidsregio van belang: deze gaf bijvoorbeeld aan op 
welke locaties de dienstverlening wel doorgang kon vinden, al dan 
niet in aangepaste vorm. Daardoor verschilde de dienstverlening per 
bibliotheek sterk. 

Verbinding met Informatiepunt Digitale Overheid 

Waar bibliotheken vorig jaar nog werden overvallen door de 
coronamaatregelen, waren zij dit jaar al beter voorbereid. Daardoor 
konden zij de alternatieve dienstverlening sneller opstarten. Op die 
manier konden in 2021 ruim 7 duizend burgers worden bereikt, 
waarvan bijna 5 duizend fysiek en 2 duizend op een andere manier, 
zoals digitaal en telefonisch. Bovendien konden zij deze 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/convenant_belastingdienst_kon_bibliotheek_al11671z2ed.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/bibliotheekmonitor
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dienstverlening nu verbinden aan de Informatiepunten Digitale 
Overheid (IDO) die in steeds meer bibliotheken te vinden zijn. 

Wel misten veel bibliotheken het kunnen uitvoeren van de fysieke 
dienstverlening. Juist de doelgroep van deze dienstverlening is erg 
gebaat bij persoonlijke hulp, zo laten ook de ervaringen met de 
dienstverlening in het kader van het Informatiepunt Digitale 
Overheid zien. Zowel in het fysieke als in het digitale aanbod rondom 
de belastingaangifte beperken bibliotheken zich niet tot de 
aangifteperiode, maar zijn ze burgers een groter deel van het jaar 
van dienst. 

Aanbevelingen vanuit het landelijke werkgroep 

Het kernteam Basisvaardigheden heeft bewondering voor de manier 
waarop lokale bibliotheken, ondanks de wisselende maatregelen, 
hun dienstverlening hebben weten uit te voeren. Op basis van de 
bovengenoemde resultaten doet het kernteam enkele 
aanbevelingen: 

〉 Met het oog op de digitaal kwetsbare doelgroep waarvoor de 
hulp rondom de belastingaangifte wordt georganiseerd, is het 
verstandig, ondanks de beperkingen, zoveel mogelijk 
dienstverlening fysiek aan te bieden, bijvoorbeeld één op één; 

〉 Samenwerking met partners is een belangrijke succesfactor. Dit 
zorgt ervoor dat de dienstverlening elkaar op lokaal, provinciaal 
en landelijk niveau kan versterken; 

〉 De dienstverlening rondom de belastingaangifte kan ook buiten 
de aangifteperiode aangeboden worden, bijvoorbeeld in de vorm 
van spreekuren en cursussen, al dan niet in samenwerking met 
het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).  

Landelijke resultaten lokaal inzetten 

Rondom dit onderzoek worden verschillende hulpmiddelen 
gepubliceerd die bibliotheken hierbij kunnen helpen. Deze landelijke 
rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek met de 
gemeente en andere samenwerkingspartners aan te gaan. Naast 
deze rapportage zijn de resultaten van deze meting verwerkt in een 
landelijke infographic en zijn per provincie infographics beschikbaar 
voor de POI’s. De bibliotheken die hebben deelgenomen aan het 
onderzoek beschikken tevens over een individuele infographic, 
waarmee de samenwerking met de Belastingdienst ook op lokaal 
niveau in kaart is gebracht.  

De landelijke, provinciale en lokale resultaten zijn nader te 
analyseren via het dashboard Samenwerking Belastingdienst. Dit 
dashboard biedt de bibliotheken de mogelijkheid hun individuele 
resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van 
de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.  

Zes op de tien deelnemende bibliotheken zijn vorig jaar zelf aan de 
slag gegaan met de resultaten van dit onderzoek. Eén op de vijf 
bibliotheken kreeg hierbij ondersteuning van de provinciale 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/documents/Infographic%20Belastingdienst%202021%20-%20Landelijk.pdf
https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/databank/dashboard-samenwerking-bibliotheken-en-de-belastingdienst
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ondersteuningsinstelling (POI). De resultaten zijn gebruikt als input 
voor beleidsstukken en jaarverslagen, voor beleidsvorming en -
evaluatie, om te benchmarken en voor interne en externe 
verantwoording, bijvoorbeeld naar de gemeente en andere 
subsidieverstrekkers en stakeholders. 

Bibliotheken en POI’s kunnen daarnaast gebruikmaken van De 
bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte van de KB en Stichting 
Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), een online magazine met 
met inspiratie, tips en tricks, ervaringen van andere bibliotheken en 
achtergrondinformatie over de belastinghulp. 

  

https://www.belastingdienstverlening.nl/belastingdienstverlening/de-bibliotheek-en-belastingdienstverlening
https://www.belastingdienstverlening.nl/belastingdienstverlening/de-bibliotheek-en-belastingdienstverlening
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2 Inleiding 

2.1 Beleidskader 

Digitale vaardigheden steeds belangrijker 

Digitale vaardigheden zijn de afgelopen decennia steeds belangrijker 
geworden om succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
Niet alleen op de werkvloer, maar ook in het onderwijs en thuis is 
het gebruik van digitale middelen niet meer weg te denken. 
Solliciteren, studeren, winkelen, bankieren, belastingaangifte doen: 
het kan en moet in veel gevallen zelfs allemaal digitaal. Mede door 
de digitaliserende overheid is het beheersen van digitale 
vaardigheden van belang om mee te kunnen doen in de huidige  
samenleving. Ook de coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk 
deze vaardigheden zijn, omdat in deze periode digitale vaardigheden 
hard nodig waren om te blijven meedoen in de maatschappij. Zo 
blijkt bijvoorbeeld ook dat groepen die geen toegang hadden tot ICT-
faciliteiten of de vaardigheden misten om hiermee om te gaan 
verder achterop zijn geraakt en ,  soms ook in een sociaal isolement 
terechtkwamen.  

Toename gebruik digitale overheid 

Het gebruik van de digitale overheid is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. In 2021 maakte 91% van de Nederlandse burgers van 
16 tot 75 jaar minstens één keer per jaar gebruik van 
overheidswebsites. Hiermee behoort Nederland tot de kopgroep van 

EU-landen met het grootste aandeel inwoners dat de digitale 
overheid gebruikt (Europese Commissie, 2021a-b). Met name 
hoogopgeleiden en burgers tussen de 25 en 55 jaar maken relatief 
veel gebruik van overheidswebsites (Arends, 2021). De meeste 
digitale contacten met de overheid verlopen via DigiD. Zowel in de 
activatie als in het gebruik van deze dienst is nog steeds een 
stijgende lijn zichtbaar. Het aantal actieve DigiD-accounts is 
toegenomen van 9,8 miljoen in 2012 tot 18,3 miljoen in 2020. Het 
aantal DigiD-authenticaties is gegroeid van 75,5 miljoen in 2012 tot 
402,5 miljoen in 2020 (Logius, 2014-2021). Driekwart van de DigiD-
authenticaties komt bij één van de vier grootgebruikers vandaan: de 
Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV), Zorg en MijnOverheid (ICTU, 2018). Dit is ook terug te zien in 
de cijfers van deze organisaties: 99% van de belastingaangiften en 
95% van de WW-aanvragen wordt digitaal ingediend 
(Belastingdienst, 2021; VNG, 2018). 

Deel Nederlanders onvoldoende digitaal vaardig 

Hoeveel Nederlanders precies niet digitaal vaardig genoeg zijn om 
zelfstandig zaken met de overheid te doen, ontbreken. Naar 
schattingen gaat het om 2.5 tot 4 miljoen burgers (o.a. Bommeljé & 
Keur, 2013; Israël et al., 2016). Ongeveer 2,5 miljoen burgers hebben 
moeite met taal en/of rekenen en zullen blijvende ondersteuning 
nodig hebben om zelfstandig digitaal zaken met de overheid te 
kunnen doen (Israël et al., 2016). Het gebrek aan basisvaardigheden 
maakt het voor deze burgers moeilijk om zelfstandig deel te nemen 
aan de maatschappij, zowel online als offline. 



7 

Voorwaarden voor digitale (on)gelijkheid 

Welke groep burgers niet digivaardig genoeg is om – al dan niet 
volledig zelfstandig – gebruik te maken van de digitale overheid, is 
moeilijk in kaart te brengen. Digitale ongelijkheid is meer dan het 
wel of geen toegang hebben tot technologie of het beheersen van 
digitale vaardigheden. Om de complexiteit te duiden, worden vier 
voorwaarden onderscheiden: motivatie, bezit, vaardigheden en 
gebruik. De mate waarin deze voorwaarden een drempel vormen 
wordt beïnvloed door de sociale context: het dagelijks leven van 
burgers (Van Dijk, 2005; Dedding & Goedhart, 2021). 

Met name kwetsbare groepen zoeken hulp Belastingdienst 

Onderzoek in opdracht van Mediawijzer.net toont aan dat het 
aandeel burgers dat hulp nodig heeft bij digitale diensten zoals 
DigiD, de Berichtenbox en de online belastingaangifte in vergelijking 
met het gemiddelde bijna twee keer zo groot is onder kwetsbare 
doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een lagere 
sociaaleconomische status (Plantinga & Kaal, 2018). Om deze 
burgers te ondersteunen in de aangifteperiode, beantwoordt de 
Belastingdienst vragen over de aangifte en biedt zij aangiftehulp 
aan. In de periode van 1 maart tot 8 mei 2021 beantwoordde de 
Belastingdienst 779 duizend vragen via de Belastingtelefoon en bijna 
8 duizend vragen via sociale media. Daarnaast hebben 22,5 duizend 
burgers gebruik gemaakt van telefonische aangiftehulp en 500 
burgers – als proef – via videobellen (Belastingdienst, 2021). 

Overheidsprogramma’s zetten in op digitale samenleving en digitale 
inclusie 

Met de Agenda Digitale Overheid en de Nederlandse 
Digitaliseringsstrategie zet de overheid breed in op de digitale 
samenleving, het benutten van kansen en het borgen van rechten. 
Een adequaat niveau van digitale vaardigheden is een 
basisvoorwaarde en onderdeel van een van de vijf speerpunten van 
de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Ook in het landelijke 
actieprogramma Tel mee met Taal is specifiek aandacht voor 
digitale vaardigheden. Met de Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 
2020-2024 heeft de Rijksoverheid extra geld uitgetrokken voor de 
samenhang tussen taal, rekenen en digitale vaardigheden (Van 
Engelshoven et al., 2019). Lange tijd lag de nadruk vooral op het 
digivaardiger maken van burgers, in de veronderstelling dat dat de 
oplossing was om iedereen mee te krijgen. Langzaamaan groeit het 
besef dat er een groep burgers is die niet voldoende vaardig kan en 
zal worden, waarvoor ondersteuning bij de dienstverlening van de 
digitale overheid noodzakelijk blijft. Het inrichten van een 
structureel vangnet voor deze groep, zoals in de vorm van de 
Informatiepunten Digitale Overheid, is daarom van groot belang.  

Budget voor toegankelijke digitale dienstverlening 

In het budget van de Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 
(85 miljoen euro per jaar) is vanuit het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) expliciet een bedrag van 2 
miljoen euro per jaar opgenomen ter bevordering van digitale 

https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/07/nl-digibeter-2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/26/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/26/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2021
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/03/18/vervolgaanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024-tel-mee-met-taal/vervolgaanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024-tel-mee-met-taal.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/03/18/vervolgaanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024-tel-mee-met-taal/vervolgaanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024-tel-mee-met-taal.pdf
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vaardigheden. Daarnaast is budget voor dit domein beschikbaar 
vanuit de Agenda Digitale Overheid, de Nederlandse 
Digitaliseringsstrategie, regulier begrotingsgeld van de betrokken 
overheden en de Investeringspost Digitale Overheid op de begroting 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK). Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht van de 
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag  
wordt in 2022 tevens meer geïnvesteerd in toegankelijke 
dienstverlening voor burgers die vastlopen in het contact met de 
digitale overheid. Vanuit deze gelden is een bedrag van 18 miljoen 
Euro vrijgemaakt om het programma Digitale inclusie en de 
Informatiepunten Digitale Overheid de komende jaren verder te 
ondersteunen.  

Afspraken over digitale vaardigheden 

Ook vanuit het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden 
worden steeds meer expliciete afspraken rondom digitale 
vaardigheden aangegaan. Zo wordt het aanbod van de 
digivaardigheidscursussen Klik & Tik en Digisterker in lokale 
bibliotheken gestimuleerd door de landelijke inkoopregeling en het 
convenant met de Belastingdienst. Daarnaast is de samenwerking 
met de Belastingdienst in 2019 verbreed naar andere 
uitvoeringsorganisaties van de overheid in een nieuw programma, 
onder de naam Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare 
burgers – tevens een van de pijlers uit de Agenda Digitale Overheid. 
Met dit programma ondersteunen de bibliotheken en diverse 
uitvoeringsorganisaties van de overheid, waaronder de 

Belastingdienst, CAK, UWV, SVB, DUO en CBR, burgers dicht bij huis 
bij het omgaan met de digitale overheid. Dat gebeurt onder andere 
door niet-digivaardige burgers te stimuleren 
digivaardigheidscursussen te volgen en via Informatiepunten 
Digitale Overheid (IDO’s) in de bibliotheken. 

2.2 De bibliotheek in coronatijd 

Op 15 maart 2020 werd bekendgemaakt dat bibliotheken hun deuren 
moesten sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Op 11 mei mochten bibliotheken weer open, tot 4 
november, toen doorstroomlocaties vanwege de tweede coronagolf 
hun deuren weer moesten sluiten. Op 19 november mochten 
bibliotheken weer open, maar op 15 december ging Nederland 
opnieuw in lockdown. Uiteindelijk zou het tot mei 2021 duren voordat 
bibliotheken hun deuren weer mochten openen, zij het in beperkte 
vorm. Ze konden hun dienstverlening steeds verder uitbreiden, tot 
eind 2021 het aantal besmettingen weer opliep. Daarin speelden de 
veiligheidsregio’s een belangrijke rol: zij stelden lokale maatregelen 
in, bijvoorbeeld met betrekking tot het maximale aantal bezoekers 
dat men in een gebouw mocht ontvangen. Daarmee moesten 
bijeenkomsten in grote groepen grotendeels worden geannuleerd.  

Het dossier Bibliotheekstatistiek 2020 maakt inzichtelijk welk effect 
de coronamaatregelen in 2020 hebben gehad op de – reguliere – 
dienstverlening van bibliotheken. Zo werden er minder boeken 
uitgeleend, minder activiteiten georganiseerd en minder bezoekers 
ontvangen dan in voorgaande jaren. De bibliotheek bleek echter ook 

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/landelijk-ingekochte-educatieve-content-basisvaardigheden
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/belastingdienst
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/digitale-inclusie
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/digitale-inclusie
http://www.bibliotheekinzicht.nl/bibliotheekstatistiek
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veerkrachtig: in korte tijd werden verschillende vormen van 
alternatieve dienstverlening opgezet, de online Bibliotheek floreerde 
en kwetsbare groepen konden op bepaalde plekken ook in coronatijd 
bij de bibliotheek terecht. Lokale bibliotheken zetten nieuwe 
activiteiten op en zetten fysieke activiteiten om naar een andere 
vorm, met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals 
ouderen, niet-digivaardige burgers en kinderen.  

In het dossier De bibliotheek in coronatijd is meer te lezen over het 
aanpassingsvermogen dat bibliotheken in 2020 en 2021 toonden, de 
coronaproof dienstverlening en vertellen bibliotheekdirecteuren 
over het reilen en zeilen van de bibliotheek in coronatijd. In deze 
rapportage gaan we specifiek in op de aangepaste dienstverlening 
rondom de Belastingdienst in 2021, de tweede aangifteperiode in 
coronatijd. 

 

https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/de-bibliotheek-in-coronatijd
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2.3 Achtergrond onderzoek 

Historie 

Sinds 2017 voert de KB onderzoek uit naar de dienstverlening van 
openbare bibliotheken rondom de samenwerking met de 
Belastingdienst en digitale vaardigheden. In 2017 is met dit 
onderzoek de stand van zaken vlak na de start van de samenwerking 
met de Belastingdienst in kaart gebracht. Met de vervolgmetingen 
over 2018, 2019, 2020 en voorliggende meting over 2021 is de 
verdere ontwikkeling van de samenwerking en de dienstverlening op 
het gebied van de Belastingdienst in kaart gebracht. Met de 
Bibliotheekmonitor-meting Basisvaardigheden wordt het aanbod op 
het gebied van digitale vaardigheden per kalenderjaar in kaart 
gebracht (Van de Hoek & Van de Burgt, 2021).  

Verplicht onderzoek voor alle deelnemers aan het convenant 

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen over de 
dienstverlening in de verlengde aangifteperiode 2021 gepresenteerd. 
Deze resultaten hebben betrekking op alle benaderde 
(basis)bibliotheken, 125 in totaal. Hoewel de deelnemende 
bibliotheken onderling sterk van omvang en karakter verschillen, 
kunnen op hoofdniveau uitspraken voor de totale populatie gedaan 
worden. Deze resultaten worden gebruikt ter verantwoording van de 
KB aan de Belastingdienst, in het kader van de subsidieregeling. Om 

 
1 Verschillen tussen typen bibliotheken zijn van indicatieve waarde. 

die reden zijn bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de 
Belastingdienst verplicht gesteld mee te werken aan dit onderzoek.  

De resultaten van de meting over 2021 worden in deze rapportage 
grafisch weergegeven. Interessante verschillen en overeenkomsten 
met voorgaande jaren en tussen diverse typen bibliotheken 
(gebaseerd op het aantal inwoners in het werkgebied van de 
bibliotheek1) worden waar mogelijk tekstueel benoemd of grafisch 
gepresenteerd. Bij de vergelijking van de dienstverlening in 2021 en 
2020 spelen de gevolgen van de coronamaatregelen logischerwijs 
een rol. Wanneer dit het geval is, wordt dit expliciet benoemd. 

2.4 Meer informatie 

In de sectie Basisvaardigheden voor volwassenen op Bnetwerk zijn 
officiële stukken, onderzoeksrapporten en praktische documenten 
over basisvaardigheden en de samenwerking met de Belastingdienst 
terug te vinden.  

Meer informatie over onderzoek naar digitale vaardigheden, de 
digitale overheid en andere thema’s is te vinden in de sectie 
Bibliotheekinzicht op Bnetwerk. Op deze pagina’s bundelt de KB 
kennis uit actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in 
de staat van het openbarebibliotheekstelsel. Daarbij worden 
ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2021-09/Landelijke%20rapportage%20Basisvaardigheden%20voor%20volwassenen%202020.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekinzicht-feiten-cijfers
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gegevens en in historische en maatschappelijke context geplaatst. 
Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers 
richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid. 

De volgende artikelen op Bibliotheekinzicht bieden meer informatie 
over onderzoek naar de dienstverlening rondom basisvaardigheden: 

〉 De bibliotheek en basisvaardigheden 
〉 De bibliotheek en laaggeletterdheid 
〉 Taalhuizen in de bibliotheek 
〉 De bibliotheek en digitale vaardigheden 
〉 De bibliotheek en de digitale overheid 
〉 Impact van bibliotheekprogramma’s op kwetsbare burgers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/de-bibliotheek-en-basisvaardigheden
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/de-bibliotheek-en-laaggeletterdheid
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/taalhuizen-in-de-bibliotheek
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/de-bibliotheek-en-digitale-vaardigheden
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/de-bibliotheek-en-de-digitale-overheid
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/impact-van-bibliotheekprogrammas-voor-kwetsbare-burgers
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3 Deelname aan het convenant 

Met het convenant dat in 2016 tussen de KB en de Belastingdienst is 
gesloten, is toegewerkt naar een netwerk van lokale bibliotheken die 
ruimte en computers beschikbaar stellen voor spreekuren, 
invulcursussen en informatiebijeenkomsten van maatschappelijk 
dienstverleners. Het netwerk ondersteunt burgers bij het regelen 
van belasting- en toeslagzaken. Voor de periode 2019-2022 ligt in het 
nieuwe convenant de nadruk op het in stand houden van dit 
landelijke netwerk van hulp bij belasting- en toeslagzaken in lokale 
bibliotheken – in samenwerking met maatschappelijk 
dienstverleners – en het bestendigen en verder uitbouwen van de 
spreekuren, invulcursussen en informatiebijeenkomsten.  
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Bijna alle bibliotheken werken samen met de Belastingdienst 

In de aangifteperiode 2021 nam 89% van de bibliotheekorganisaties 
deel aan het convenant met de Belastingdienst, 125 
basisbibliotheken in totaal. De bibliotheekorganisaties die 
deelnemen aan het convenant, organiseren grotendeels spreekuren, 
informatiebijeenkomsten en invulcursussen (82%) en/of verwijzen 
door naar belastinghulp van partners (94%). Ook stellen ze voor een 
groot deel pc- en printfaciliteiten beschikbaar waarop 
belastingaangifte gedaan kan worden (87%). Hierin is een daling te 
zien ten opzichte van 2020, toen 98% deze faciliteit aanbod. Deze 
daling kan worden verklaard door de maatregelen rondom het 
coronavirus, waardoor bepaalde faciliteiten niet konden worden 
aangeboden.  

 
 

 
Figuur 1: Deelnemende bibliotheken aan het samenwerkingsverband met de Belastingdienst 
(Selectie: alle bibliotheken in Nederland, N: 140)  
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4 Digitale vaardigheden 

4.1 Basisvaardigheden2 

Soorten vaardigheden 

De term basisvaardigheden heeft betrekking op een breed pakket 
aan vaardigheden waarin bibliotheken burgers willen ondersteunen 
om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in de complexe 
en veranderlijke maatschappij. Daartoe bieden bibliotheken 
verschillende typen diensten en programma’s aan, zoals cursussen, 
trainingen en workshops, eenmalige activiteiten, persoonlijke 
begeleiding en advies, doorverwijzing naar instanties, 
inloopspreekuren en oefenmogelijkheden. 

Aanbod grotendeels gericht op het bevorderen van digitale 
vaardigheden 

Het grootste aanbod rondom basisvaardigheden was de afgelopen 
jaren gericht op het bevorderen van taal en digitale vaardigheden. In 
2020 bood 98% van de bibliotheekorganisaties producten en 
diensten rondom digitale vaardigheden aan en 89% op het gebied 
van e-overheid. Het aanbod op beide gebieden is divers, maar wordt 
gedomineerd door de landelijk aangeboden programma’s Klik & Tik 
en Digisterker, gestimuleerd door de landelijke inkoopregeling van 
de KB. In 2020 bood 95% van alle deelnemende bibliotheken in 

 
2  De informatie genoemd op deze pagina is afkomstig uit de volgende rapportage: 
Hoek, S. van de & A. van de Burgt (2021).  Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor 
volwassenen. Onderzoeksresultaten Bibliotheekmonitormeting Basisvaardigheden 18+, 2020. Den Haag: KB.  

Nederland Klik & Tik aan. Digisterker werd door 90% van de 
bibliotheekorganisaties aangeboden. Dit zijn dus niet enkel 
bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de 
Belastingdienst. 

 
Figuur 2: Welke producten en diensten bood jouw bibliotheek in 2020 aan op het gebied van 
digitale vaardigheden en/of E-overheid? (Selectie: alle bibliotheken / N: 133) 
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https://oefenen.nl/programma/serie/klik_en_tik
https://www.digisterker.nl/
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2021-09/Landelijke%20rapportage%20Basisvaardigheden%20voor%20volwassenen%202020.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2021-09/Landelijke%20rapportage%20Basisvaardigheden%20voor%20volwassenen%202020.pdf
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5 Hulp en ondersteuning 

In het in 2016 gesloten convenant met de Belastingdienst betrof de 
derde pijler het faciliteren van hulp bij het invullen van de 
belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen door bibliotheken. 
In het convenant voor de periode 2019-2022 ligt de nadruk op deze 
pijler: het bestendigen en verder uitbouwen van hulp en 
ondersteuning bij belasting- en toeslagzaken. Met het convenant 
wordt nagestreefd dat de KB het merendeel van de lokale 
bibliotheken subsidie verleent voor het realiseren van de 
spreekuren. Om deze spreekuren, invulcursussen en 
informatiebijeenkomsten te realiseren, benaderen en 
enthousiasmeren de bibliotheken – in samenwerking met de 
Belastingdienst – maatschappelijk dienstverleners om de 
belastinghulp in de bibliotheken te bieden. 

5.1 Aanbod in de aangifteperiode 

Meerderheid bibliotheken organiseert invulhulp of spreekuur 

Een groot deel van de bibliotheken die deelnemen aan het convenant 
met de Belastingdienst hebben in de aangifteperiode één of 
meerdere vormen van belastinghulp georganiseerd (82%). 
Bibliotheken die zelf belastinghulp aanbieden, doen dat met name in 
de vorm van (inloop)spreekuren (56%) en invulhulp rondom de 
belastingaangifte (54%). In dat laatste aanbod is een daling te zien 
ten opzichte van 2020, toen 65% van de bibliotheken dit aanbood. In 
mindere mate worden ook de Formulierenbrigade (22%) en zelf 

belasting invullen, met hulp (19%) georganiseerd. Bij invulhulp 
wordt de aangifte volledig voor de klant ingevuld; bij zelf belasting 
invullen met hulp vult de burger zelf de aangifte in en biedt de 
bibliotheek hulp op aanvraag. Door 18% van de bibliotheken wordt 
geen belastinghulp georganiseerd. Vrijwel alle bibliotheken 
verwijzen door naar partners die zowel de inhoud als de faciliteiten 
verzorgen (94%). 

Figuur 3: Organiseerde jouw bibliotheek in de aangifteperiode één of meerdere spreekuren, 
invulcursussen of bijeenkomsten gerelateerd aan het convenant (inhoudelijke belastinghulp)? 
(Selectie: alle bibliotheken, N: 125) 
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https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/convenant_belastingdienst_kon_bibliotheek_al11671z2ed.pdf
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Ruim helft bibliotheken biedt ook digitale of telefonische hulp 

De maatregelen rondom het coronavirus brachten het digitale 
aanbod van bibliotheken in een stroomversnelling. Ruim de helft van 
de bibliotheken (54%) bood in de aangifteperiode van 2021 niet 
alleen fysieke hulp, maar had ook een digitaal aanbod aan 
spreekuren, invulcursussen en bijeenkomsten. Ook buiten de 
aangifteperiode is door de maatregelen rondom het coronavirus die 
vorm van dienstverlening op afstand meer aangeboden: 72% van de 
bibliotheken bood in 2020 telefonische en/of online spreekuren aan 
(Van de Burgt & Van de Hoek, 2021). 

Vier op de tien bibliotheken hadden alleen een fysiek aanbod (41%). 
Een klein aantal bibliotheken bood alleen telefonische (3%) of 
digitale (2%) hulp. Deze 14 bibliotheken bieden vaak een mix aan van 
telefonische en digitale dienstverlening. Met name spreekuren 
rondom de belastingaangifte werden vaak fysiek aangeboden (83%) 
en in mindere mate telefonisch (36%). Ook invulhulp bleef vooral een 
fysieke dienst (90%) en in mindere mate een telefonische (31%). Dit 
ligt in de lijn met de aard van het aanbod: directe hulp werkte beter 
in een fysieke context, terwijl informatieverschaffing juist vaker 
digitaal plaatsvond. 

 

 

 
Figuur 4: Waar vinden deze spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten plaats? Selectie: 
bibliotheken die spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten organiseren en waarvan bekend is 
in welke vorm, N: 101) 
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5.2 Bereik 

Circa 7 duizend burgers bereikt in aangifteperiode 2021 

Met de spreekuren, invulcursussen en bijeenkomsten die de 
bibliotheken aanbieden rondom de Belastingdienst zijn in de 
aangifteperiode van 2021 ruim 7 duizend burgers bereikt, waarvan 
bijna 5 duizend fysiek en 2 duizend digitaal. Dit is een sterke afname 
ten opzichte 2019 (circa 13,4 duizend burgers) en 2018 (circa 8,5 
duizend burgers), maar een stijging ten opzichte van 2020, toen de 
dienstverlening ook al sterk werd beïnvloed door de maatregelen 
rondom het coronavirus. 

 

 
3 Vanaf 2019 en 2021 is de vraagstelling verbreed. Vanaf 2019 wordt gevraagd naar het bereik van het totale aanbod rondom 
belastinghulp. In voorgaande jaren is enkel gevraagd naar bereik van belastingspreekuren en invulhulp bij de 

 
Figuur 5: Hoeveel mensen zijn er in totaal bereikt met de spreekuren, invulcursussen of 
bijeenkomsten? (Selectie: bibliotheken die spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten 
organiseren en waarvan aantal bereikte mensen bekend is, N 2017: 58 / 2018: 88 / 2019: 101 / 
2020: 89 / 2021: 80)3 
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DigiD-inloggegevens belangrijkste criterium voor belastinghulp 

Om gebruik te kunnen maken voor belastinghulp, moet je in veel 
bibliotheken aan bepaalde criteria voldoen (81%). De meeste 
bibliotheken die zelf belastinghulp organiseren, vragen burgers om 
hun DigiD-inloggegevens mee te nemen (65%). Circa de helft van de 
bibliotheken biedt alleen belastinghulp aan burgers die onder een 
bepaalde inkomensgrens vallen (50%) en/of inwoner zijn van de 
gemeente (45%). Een kwart van de bibliotheken stelt als eis dat de 
gebruiker geen ondernemer mag zijn (26%). Dit heeft waarschijnlijk 
als oorzaak dat deze belastingaangifte complexer is en bij voorkeur 
wordt uitbesteed aan een belastingkantoor. De genoemde restricties 
worden niet altijd bepaald door de bibliotheken zelf, maar ook door 
de maatschappelijk dienstverleners waarmee zij samenwerken.  

Belastinghulp vrijwel altijd kosteloos 

De belastinghulp in de vorm van spreekuren, invulcursussen of 
bijeenkomsten wordt door negen op de tien bibliotheken kosteloos 
aangeboden (92%). Wanneer wel een vergoeding wordt gevraagd, 
varieert dit bedrag van 1 tot 30 euro, met een gemiddelde van 12,50 
euro. Bibliotheken met een klein werkgebied (minder dan 50.000 
inwoners) rekenen iets vaker kosten voor gebruik van het aanbod 
aan belastinghulp. Naar verwachting zijn dit met name 
onkostenvergoedingen conform de afspraken van de 
maatschappelijk dienstverleners. 

 
Figuur 6: Aan welke criteria moeten burgers voldoen als zij gebruikmaken van de spreekuren, 
invulcursussen of bijeenkomsten gerelateerd aan het convenant? (Selectie: bibliotheken die 
spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten organiseren, N: 103) 

 

 
Figuur 7: Zijn er voor de burgers kosten verbonden aan de spreekuren, invulcursussen of 
bijeenkomsten gerelateerd aan het convenant van de Belastingdienst? (Selectie: bibliotheken 
die spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten organiseren, N: 103)  
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5.3 Aanbod buiten de aangifteperiode 

Meerderheid bibliotheken zet belastinghulp buiten aangifteperiode 
voort 

Een deel van de dienstverlening rondom de belastingdienst kan ook 
buiten de aangifteperiode worden aangeboden. De meerderheid van 
de bibliotheken doet dat ook. Van september tot en met december 
biedt driekwart deze dienstverlening (76%), tegenover 92% in de 
aangifteperiode. Dit aanbod buiten de aangifteperiode krijgt 
bijvoorbeeld de vorm van een formulierenbrigade (23%), financieel 
spreekuur (18%), inloopspreekuur (17%) of invulhulp (17%).  

Klein deel schaart activiteiten onder IDO 

Sinds medio 2019 kunnen mensen terecht bij de Informatiepunten 
Digitale Overheid (IDO’s) in de openbare bibliotheek als zij vragen 
hebben over de dienstverlening van de deelnemende Manifestgroep-
partijen: de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB, het 
CAK, de Huurcommissie, LBIO, de Raad voor Rechtsbijstand, RDW, 
SVB en UWV. Daarnaast is Logius vanuit het netwerk publieke 
dienstverleners aangesloten. Bij het IDO worden zij geholpen met 
hun vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, 
belasting of persoonsgebonden budget. Bibliotheekmedewerkers 
helpen hen ter plekke op weg of verwijzen door naar lokale partners 
als het gaat om persoonsgebonden informatie. Dit zijn organisaties 
waarmee bibliotheken lokaal samenwerken, zoals 

welzijnsinstellingen, vakbonden, ouderenbonden, 
cliëntenondersteuners en sociale raadslieden. 

  
Figuur 8: Organiseert jouw bibliotheek ook spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten 
gerelateerd aan het convenant van de Belastingdienst in september tot en met december 
(buiten de aangifteperiode)? Zo ja, welk aanbod? (Selectie: bibliotheken die 
spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten organiseren, N: 103) 
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Vier op de tien bibliotheken scharen dienstverlening 
Belastingdienst onder IDO 

Van de bibliotheken die in 2021 een IDO hadden, scharen zo’n vier op 
de tien hun dienstverlening omtrent de Belastingdienst onder deze 
vlag. Een grotere groep (57%) doet dit niet. Van alle bibliotheken die 
onder het convenant met de Belastingdienst vallen, had in 2021 96% 
een dergelijk informatiepunt. De komende jaren is het de wens beide 
vormen van dienstverlening dichter bij elkaar te brengen. 

 

 
 
 

 
Figuur 9: Wordt de dienstverlening aan het convenant van de Belastingdienst aangeboden 
onder de vlag van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)? (Selectie: bibliotheken die in 
2021 een IDO hadden en belastinghulp aanboden, N: 99)  

Ja
40%

Nee
57%

Onbekend
3%

Dienstverlening Belastingdienst onder vlag 
Informatiepunt Digitale Overheid



21 

6 Samenwerking  

In het convenant is vastgelegd dat bibliotheken in samenwerking 
met de Belastingdienst maatschappelijk dienstverleners benaderen 
en enthousiasmeren om de belastinghulp in de aangifteperiode te 
realiseren. De bibliotheek zoekt de samenwerking met 
maatschappelijk dienstverleners die burgers in de bibliotheek willen 
helpen met belasting- en toeslagzaken. De Belastingdienst 
ondersteunt deze maatschappelijk dienstverleners bij hun rol van 
hulpbieder bij belasting- en toeslagzaken. Deze ondersteuning sluit 
aan op het 'help de helper'-beleid van de Belastingdienst, dat onder 
andere vorm krijgt in het online Kennisnetwerk belastingen en 
toeslagen en het organiseren van bijeenkomsten voor de 
maatschappelijk dienstverleners. Vanuit het convenant met de 
Belastingdienst is de samenwerking tussen lokale bibliotheken en 
maatschappelijk dienstverleners van cruciaal belang voor de 
dienstverlening in de aangifteperiode. 

Maatschappelijk dienstverleners verzorgen vaak uitvoering 
belastinghulp in de bibliotheek 

Deze aanpak is duidelijk zichtbaar in de dienstverlening van 
bibliotheken: bij 71% van de bibliotheken die belastinghulp aanbiedt, 
wordt de uitvoering van de belastinghulp verzorgd door 
maatschappelijk dienstverleners. Daarnaast schakelt een deel van 
de bibliotheken vrijwilligers in (56%).  

Figuur 10: Wie zorgt er voor de uitvoering van de spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten 
die jouw bibliotheek organiseert? (Selectie: bibliotheken die 
spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten organiseren, N: 103) 
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Helft bibliotheken biedt fysieke belastinghulp op andere locaties 
aan 

Bij vrijwel alle bibliotheken die fysieke belastinghulp aanbieden, 
vinden de spreekuren, invulcursussen en bijeenkomsten geheel of 
gedeeltelijk plaats in de bibliotheek (90%). Vier op de tien 
bibliotheken die belastinghulp aanbieden, maken hiervoor deels 
gebruik van een locatie buiten de bibliotheek (39%). Hiermee zet de 
stijging die in 2020 werd ingezet door: in 2019 koos één op de vijf 
bibliotheken (19%) hiervoor, in 2020 ging het om 31%. Het gaat 
bijvoorbeeld om buurthuizen, het gemeentehuis of de kerk. Eén op 
de tien bibliotheken (10%) bood in 2021 enkel belastinghulp aan 
buiten de bibliotheek, ten opzichte van 3% in 2020. Deze 
ontwikkelingen vallen waarschijnlijk te verklaren door de 
maatregelen rondom het coronavirus, waardoor in de bibliotheek 
minder ruimte was om deze hulp te bieden. Ook worden de laatste 
jaren steeds meer afspraken met lokale partners gemaakt. Hoe 
groter het werkgebied van de bibliotheek, hoe meer belastinghulp 
buiten de bibliotheek wordt aangeboden.  

 
Figuur 11: Waar vinden de fysieke spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten plaats? 
(Selectie: bibliotheken die fysieke spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten organiseren, N: 
90) 
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Rol gemeente veelal doorverwijzend 

Naast de Belastingdienst en de maatschappelijk dienstverleners 
spelen ook de gemeenten idealiter een rol in de samenwerking 
rondom het convenant met de Belastingdienst. Circa de helft van de 
bibliotheken die deelnemen aan het convenant, hebben in de 
aangifteperiode van 2021 ondersteuning ontvangen van de gemeente 
rondom de samenwerking met de Belastingdienst (43%). Deze steun 
bestaat meestal uit doorverwijzing van de gemeente naar de 
bibliotheek (33%) en de promotie van de belastinghulp die de 
bibliotheek aanbiedt (27%). In vergelijking met 2020 bieden meer 
bibliotheken belastinghulp aan zonder steun van de gemeente (45% 
versus 38%). Figuur 12: Wat voor steun heb je van de gemeente(n) in jouw verzorgingsgebied in de 

aangifteperiode ontvangen voor de samenwerking met de Belastingdienst? (Selectie: 
bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst, N: 125) 
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6.1 Doorverwijzingen 

Doorverwijzing van Belastingdienst naar bibliotheek 

De Belastingtelefoon van de Belastingdienst kan burgers naar een 
bibliotheek in de buurt doorverwijzen ter ondersteuning van hun 
belastingzaken. Daarom is voor de Belastingdienst de webpagina 
belastingdienst.gidsvoornederland.nl opgezet, waarin zij eenvoudig 
kunnen vinden welke vorm van ondersteuning aangeboden wordt 
door de bibliotheekvestigingen in de buurt van burgers die contact 
opnemen met de Belastingtelefoon. 

Sinds 2018 wordt extra ingezet op doorverwijzen van de 
Belastingtelefoon naar de bibliotheek. Voor de bibliotheken blijkt het 
echter lastig om te monitoren hoeveel burgers via de 
Belastingtelefoon naar hen doorverwezen worden: van de 46% van 
de bibliotheken die zegt burgers te hebben doorverwezen, weet 
slechts 4% om hoeveel burgers het gaat. 

Doorverwijzing van bibliotheek naar andere partijen 

Bibliotheken kunnen niet alle vragen rondom de Belastingdienst zelf 
opvangen. Daarom verwijzen zij veelvuldig door naar andere partijen 
die soortgelijk aanbod aanbieden; maar liefst 93% doet dit. De 
uitvoering van dit aanbod wordt met name verzorgd door 
maatschappelijk dienstverleners (91%), maar ook vrijwilligers 
spelen een belangrijke rol (44%). Beide percentages zijn licht 
gestegen ten opzichte van 2020, terwijl het aanbod commerciële 

diensten juist is gedaald. Maatschappelijk dienstverleners werden in 
de bibliotheek weliswaar minder ingezet, maar er werd wel meer 
naar hen doorverwezen, omdat bibliotheken hulpbehoevenden door 
de coronamaatregelen niet altijd op locatie van dienst konden zijn. 
Ook buiten de aangifteperiode verwijzen bibliotheken door naar 
andere instanties: in 2020 deed bijna de helft (48%) dit (Van de Burgt 
& Van de Hoek, 2021). 

 
Figuur 13: Wie zorgt voor de uitvoering van de spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten 
waar jouw bibliotheek naar doorverwijst? (Selectie: bibliotheken die doorverwijzen naar 
andere organisaties, N: 117) 
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Veelvuldige doorverwijzing digivaardigheidscursussen en 
spreekuren 

Het onderling doorverwijzen tussen diensten kan zorgen voor een 
wisselwerking tussen digivaardigheidscursussen en spreekuren. 
Burgers die een digivaardigheidscursus hebben gevolgd, zijn niet 
altijd vaardig genoeg om zelfstandig online belastingaangifte te doen 
en kunnen daarom worden gewezen op de spreekuren van de 
bibliotheek. Andersom kunnen mensen die naar een spreekuur 
komen, worden gewezen op de digivaardigheidscursussen, zodat ze 
in het vervolg wellicht zelfstandig hun online belastingaangifte 
kunnen invullen. Zo kunnen deze twee vormen van hulp en 
ondersteuning elkaar versterken. 

Ruim de helft van alle bibliotheken die belastinghulp en 
digivaardigheidscursussen aanbieden, verwijzen van het eerste 
aanbod door naar het tweede (55%) of brengen deze mogelijkheid 
onder de aandacht (40%). Door het aanbod meer onder de aandacht 
te brengen bij maatschappelijk dienstverleners en de doelgroep die 
reeds bediend wordt door de bibliotheek, kan het bereik van de 
dienstverlening rondom de Belastingdienst verder worden 
uitgebouwd. In totaal gaat het om zo’n 600 doorverwijzingen. 

 

 
Figuur 14: Worden de digivaardigheidscursussen onder de aandacht gebracht in de 
spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten en wordt hiernaar doorverwezen? (Selectie: 
bibliotheken die spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten en digivaardigheidscursussen 
organiseren, N: 101)  
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Doorverwijzing wederzijds 

Ook andersom wordt veelvuldig doorverwezen: 40% van de 
bibliotheken verwijst bezoekers door van digivaardigheidscursussen 
naar belastinghulp. In totaal gaat het om circa 600 doorverwijzingen. 
Verder brengt 41% dit aanbod onder de aandacht. Het lijkt er dus op 
dat bibliotheken hun aanbod goed met elkaar verknopen. Toch is het 
gemiddelde aantal doorverwijzingen van vanuit 
digivaardigheidscursussen naar de spreekuren, invulcursussen of 
bijeenkomsten tussen 2020 en 2021 gedaald van ruim 14 naar 8. 
Deze daling valt waarschijnlijk te verklaren door de maatregelen 
rondom het coronavirus.  

Figuur 15: Worden de spreekuren, invulcursussen of bijeenkomsten onder de aandacht 
gebracht in de digivaardigheidscursussen en wordt hier naar doorverwezen? (Selectie: 
bibliotheken die spreekuren/invulcursussen/bijeenkomsten en digivaardigheidscursussen 
organiseren, N: 101) 
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7 Invloed coronavirus 

Tijdens de aangifteperiode werd de dienstverlening van de 
bibliotheek beïnvloed door het coronavirus. Van december 2020 tot 
mei 2021 was de bibliotheek verplicht gesloten, waardoor ook de 
dienstverlening op het gebied van digitale vaardigheden en de 
Belastingdienst moest worden aangepast. Ook buiten deze periodes 
werd het aanbod van bibliotheken beperkt. Vanwege het coronavirus 
konden specifieke groepen in 2021 tot 1 september hun 
belastingaangifte invullen.  

Vrijwel alle bibliotheken gelasten dienstverlening af 

Verschillende vormen van dienstverlening konden door de sluiting 
geen doorgang vinden. Digivaardigheidscursussen konden niet 
worden aangeboden (92%), pc’s en printfaciliteiten konden niet 
beschikbaar worden gesteld (86%) en bijeenkomsten rondom 
digitale vaardigheden werden afgelast (63%). Dit waren juist de 
vormen van aanbod waarvoor men naar de bibliotheek moest komen 
en waarvoor lastig alternatieve vormen, zoals online en telefonisch, 
te vinden waren. Een deel van de doelgroep is daardoor mogelijk 
buiten de boot gevallen. Of zij op een andere manier zijn geholpen, is 
niet bekend. 

 

 

 
Figuur 16: Welke dienstverlening rondom de Belastingdienst was jouw bibliotheek van plan 
tijdens de lockdown, 1 januari tot en met 19 mei, aan te bieden, maar is niet aangeboden als 
gevolg van de sluiting? (Selectie: bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de 
Belastingdienst, N: 125) 
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Zeven op de tien bibliotheken boden alternatieve dienstverlening 

In reactie op de maatregelen rondom het coronavirus boden veel 
bibliotheken alternatieve dienstverlening aan (68%). Het ging 
bijvoorbeeld om digivaardigheidscursussen vanuit huis (26%), 
telefonische spreekuren rondom de belastingaangifte (22%) of hulp 
bij het aanvragen van uitstel (21%). Ook werd persoonlijk of 
telefonisch contact gezocht met mensen die eerder van een vorm 
van belastinghulp gebruikmaakten (21%). Bovengenoemde 
alternatieven hadden vrijwel allemaal een digitale of telefonische 
vorm, in lijn met de landelijke maatregelen. Bibliotheken die een 
ander aanbod hadden, kozen bijvoorbeeld voor een samenwerking 
met een andere partner. Ook werd soms persoonlijk contact met een 
vrijwilliger gefaciliteerd. 

 

 
Figuur 17: Heeft jouw bibliotheek in de periode januari tot en met augustus alternatieve 
dienstverlening rondom de Belastingdienst aangeboden in verband met de maatregelen 
rondom het coronavirus? (Selectie: bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de 
Belastingdienst, N: 125) 
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Meerderheid bibliotheken maakt afspraken met gemeente en/of 
veiligheidsregio’s 

Bij het aanbieden van de alternatieve dienstverlening was 
afstemming met gemeente en veiligheidsregio’s voor bibliotheken 
van belang. Zij wisten hierdoor beter wat in hun werkgebied van hen 
werd verwacht. Meer dan de helft (57%) maakte hierover afspraken 
met een of beide partijen. Het beleid verschilde per veiligheidsregio: 
in sommige gevallen werd fysieke dienstverlening expliciet 
afgeraden, terwijl bij andere afspraken werden gemaakt om de 
dienstverlening in aangepaste vorm doorgang te laten vinden, 
bijvoorbeeld alleen één op één of enkel voor kwetsbare groepen. 
Wanneer geen aparte afspraken werden gemaakt, werden wel altijd 
de op dat moment geldende regels van het RIVM gevolgd. Opvallend 
genoeg weet één op de vijf bibliotheken (22%) niet te zeggen of 
afspraken met gemeenten en/of veiligheidsregio’s zijn gemaakt. 

 

 
Figuur 18: Zijn met de veiligheidsregio’s (en/of gemeente) afspraken gemaakt over aangepaste 
dienstverlening in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? (Selectie: 
bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst, N: 125) 
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8 Organisatie 

Veel van de praktische organisatie met betrekking tot de 
dienstverlening rondom de Belastingdienst wordt in samenwerking 
tussen de KB, SPN en de Belastingdienst opgepakt. Zo wordt 
gezamenlijk een marketing- en communicatieaanpak ontwikkeld en 
uitgevoerd. Ook wordt de samenwerking met maatschappelijk 
dienstverleners verder bestendigd. Zij doen dit alles in 
overeenstemming met de actuele privacyrichtlijnen. 

8.1 Communicatie 

Brede communicatie over het aanbod 

Vrijwel alle bibliotheken die dienstverlening bieden in het kader van 
de samenwerking met de Belastingdienst, brengen dit lokaal via één 
of meerdere communicatiekanalen onder de aandacht (97%). De 
(lokale) website (93%), sociale media (84%) en de nieuwsbrief (78%) 
worden het vaakst ingezet. 

Figuur 19: Via welke kanalen heeft u de samenwerking met de Belastingdienst onder de 
aandacht gebracht? (Selectie: bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de 
Belastingdienst, N: 125) 
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Communicatietoolkit goed gebruikt 

Vanuit het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden is voor 
alle bibliotheken die deelnemen aan het convenant een 
communicatietoolkit beschikbaar gesteld. Deze toolkit biedt 
bibliotheken de mogelijkheid standaardcommunicatie-uitingen – in 
overleg met de betrokken samenwerkingspartners – op maat te 
maken voor de eigen bibliotheek.  

In totaal heeft 72% van de bibliotheken die deelnamen aan het 
convenant gebruikgemaakt van de toolkit. Met name de banners 
voor de website (46%), beeldmateriaal (40%) en het persbericht 
(38%) zijn vaak door de bibliotheken ingezet. Gemiddeld worden drie 
verschillende middelen gebruikt. De posters zijn minder gebruikt: in 
2020 deze nog ingezet door 31% van de bibliotheken. Ook in het 
gebruik van het persbericht en het communicatieplan is een lichte 
daling te zien, terwijl het gebruik van de websitebanners licht steeg. 
Dit valt te verklaren door het feit dat de dienstverlening minder 
fysiek in de bibliotheek plaats vond en er een grotere focus kwam te 
liggen op online. Bibliotheken die geen gebruikmaken van de 
hulpmiddelen uit de toolkit, geven de voorkeur aan op maat gemaakt 
materiaal, bijvoorbeeld in de eigen huisstijl, aansluitend op de lokale 
situatie of meer toegespitst op een specifieke doelgroep. 

Figuur 20: Heeft jouw bibliotheekorganisatie gebruik gemaakt van de hulpmiddelen uit de 
marketingtoolkit Hulp bij belastingaangifte Belastingdienst? (Selectie: bibliotheken die 
deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst, N: 125) 
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8.2 Financiën 

Om de dienstverlening rondom de Belastingdienst te faciliteren, 
ontvangen de bibliotheken die deelnemen aan het convenant een 
subsidie op basis van 0,02 euro per inwoner van het 
bedieningsgebied per lokale bibliotheek per jaar. Daarnaast stelt de 
Belastingdienst een bedrag voor coördinerende, ondersteunende en 
adviserende werkzaamheden beschikbaar aan de provinciale 
ondersteuningsinstellingen (POI’s). 

Bibliotheken zetten subsidie vaakst in voor organisatie 

Acht op de tien bibliotheken heeft de ontvangen subsidie ingezet 
voor het organiseren van spreekuren (81%). Zeven op de tien 
bibliotheken gebruiken de subsidie voor het invullen van G!DS (72%). 
Ook het gratis kunnen aanbieden van de digivaardigheidscursussen 
(58%) en de financiering van marketing en communicatie, zoals 
drukwerk, sociale media en personeelskosten hieromtrent (54%) 
worden vaak gesubsidieerd. Dat geldt ook ICT-faciliteiten (51%). Ten 
opzichte van 2020 wordt de subsidie minder vaak ingezet voor het 
gratis aanbieden van spreekuren en voor marketing en 
communicatie; dit percentage is met respectievelijk 13% en 15% 
gedaald. Dit is in lijn met de daling van het gebruik van fysieke 
middelen uit de communicatietoolkit. De kosten voor marketing en 
communicatie liggen vaak bij drukwerk (60%), advertentiebudgetten 
(39%), de website en personeelsuren.  

Figuur 21: Waarvoor heeft jouw bibliotheekorganisatie de ontvangen subsidie gebruikt? 
(Selectie: bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst, N: 125) 

 
Figuur 22: Voor welke marketing- en communicatieposten heeft jouw bibliotheek de subsidie 
gebruikt? (Selectie: bibliotheken die subsidie inzetten voor marketing en communicatie, N: 67) 
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8.3 Evaluatie 

Belastinghulp draagt bij aan profilering in het sociaal domein 

Terugkijkend op de aangifteperiode van 2021 is twee derde van de 
bibliotheken van mening dat de samenwerking met de 
Belastingdienst positief is voor de profilering van de bibliotheek als 
dienstverlener in het sociaal domein (65%). Daarnaast wordt de 
samenwerking met maatschappelijke partners van de bibliotheek 
ook veel als succes benoemd (63%). De samenwerking met andere 
partners wordt juist minder positief geëvalueerd: waar in 2020 60% 
hier tevreden over was, gaat het nu nog om slechts 28%. Mogelijk 
heeft dit te maken met de maatregelen rondom het coronavirus, 
waardoor men elkaar minder makkelijk kon bereiken.  

Sluiting bibliotheek grootste knelpunt 

In lijn met de verwachtingen was het grootste knelpunt bij het 
uitvoeren van de dienstverlening rondom de Belastingdienst voor 
bibliotheken het afgelopen jaar de sluiting van de bibliotheek en de 
maatregelen rondom het coronavirus (47%). Dit is nauwelijks 
gedaald ten opzichte van 2020, toen 52% van de bibliotheken dit 
aangaf. De moeilijk te vinden en bereiken doelgroep van de 
dienstverlening rondom het convenant met de Belastingdienst blijft 
daarnaast, net als voorgaande jaren, een knelpunt (41%). Verder zijn 
het gebrek aan zicht op de effectiviteit van de dienstverlening (23%) 
en onvoldoende personele bezetting (23%) uitdagingen. 

 
Figuur 23: Kun je aangeven welke drie punten je als de grootste successen ervaart in de 
dienstverlening rondom de Belastingdienst? (Selectie: bibliotheken die deelnemen aan het 
convenant met de Belastingdienst, N: 125) 

 
Figuur 24: Kun je de drie meest voorkomende knelpunten aangeven bij de dienstverlening 
rondom de Belastingdienst? (Selectie: bibliotheken die deelnemen aan het convenant met de 
Belastingdienst, N: 125) 
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9 Technische toelichting 

Enquête 

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op 
enquêtegegevens die via de Bibliotheekmonitor zijn verzameld.  

De enquêtes zijn afgenomen in de periode augustus-september 
2021. Tenzij anders vermeld hebben de gegevens betrekking op de 
periode januari tot en met augustus 2021.  

Bij de vergelijking tussen de dienstverlening in 2021, 2020 en de 
voorgaande jaren spelen de gevolgen van de coronamaatregelen 
logischerwijs een rol. Wanneer dit het geval is, wordt dit expliciet 
benoemd. Ook is het niet altijd mogelijk het aantal 
bibliotheekorganisaties met elkaar te vergelijken, omdat sinds de 
vorige meting een aantal organisaties zijn gefuseerd. Verder is in 
2020 een aparte uitvraag gedaan naar de verlengde aangifteperiode, 
die van mei tot 1 september duurde. Dit heeft de resultaten mogelijk 
ook beïnvloed. 

Populatie en respons 

Via de Bibliotheekmonitor zijn de 125 basisbibliotheken die 
deelnemen aan het convenant met de Belastingdienst per e-mail 
uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze hebben 
allemaal deelgenomen aan het onderzoek. 

Kwaliteit van de data 

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de 
resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen met 
voorgaande jaren en tussen diverse typen bibliotheken tekstueel 
benoemd. De bibliotheken zijn getypeerd naar aantal inwoners in het 
werkgebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bibliotheken 
in de volgende klassen: 
 
〉 S (< 50.000 inwoners) 
〉 M (50.000-100.000 inwoners) 
〉 L (100.000-200.000 inwoners)  
〉 XL (> 200.000 inwoners) 

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de 
waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief.  

Infographic en dashboard 

In aanvulling op de landelijke rapportage hebben alle deelnemende 
bibliotheken een individuele infographic ontvangen. Daarnaast zijn 
de resultaten op individueel bibliotheekniveau nader te analyseren 
via het dashboard Samenwerking bibliotheken en de Belastingdienst 
op Bibliotheekinzicht. Dit dashboard biedt bibliotheken de 
mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de 
landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van 
vergelijkbare grootte.  

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/bibliotheekmonitor
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/documents/Infographic%20Belastingdienst%202021%20-%20Landelijk.pdf
https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/databank/dashboard-samenwerking-bibliotheken-en-de-belastingdienst


35 

10 Bronvermelding 

Arends, J. (2021). Internetgebruik van huishoudens en personen. 
Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Belastingdienst (2021). Feiten en cijfers. Aangifteperiode 
inkomstenbelasting 2020. 

Bommeljé, Y. & Keur, P.A. (2013). De burger kan het niet alleen. 
PBLQatie nr. 41, juni 2013, Sdu Uitgevers. 

Burgt, A. van de & Hoek, S. van de (2021). Bibliotheekstatistiek 2020. 
Den Haag: KB. 

Dedding, C. & Goedhart, N. (2021). Uit beeld geraakt. Digitale 
ongelijkheid als maatschappelijke opgave. Amsterdam: 
AmsterdamUMC – locatie VUmc, in opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Digitale Overheid (2020). NL DIGIbeter 2020. Agenda Digitale 
Overheid. Geactualiseerde versie.  

Dijk, J. A. van (2005). The Deepening Divide. Inequality in the 
Information Society. Sage Publications. 

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). 
Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak 
laaggeletterdheid 2020-2024.  

Europese Commissie (2021a). Digital Economy and Society Index 
(DESI) 2021 | Digital public services. 

Europese Commissie (2021b). Index van de digitale economie en 
maatschappij (DESI) 2021 | Nederland. 

Hoek, S. van de & A. van de Burgt (2021). Dienstverlening openbare 
bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen. 
Onderzoeksresultaten Bibliotheekmonitormeting Basisvaardigheden 
18+, 2020 . Den Haag: KB.  

ICTU (2018). Monitor Generieke Digitale Infrastructuur 2018. Den 
Haag: ICTU, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK), Directie Informatiesamenleving en 
Overheid en Bureau Digicommissaris. 

Israël, F., M. Kingma, A. Zielman & S. van As (2016). Aanpak van 
laaggeletterdheid. Den Haag: Algemene Rekenkamer. 

Kanne, P. & Löb, N. (2016). (Digitale) contacten met de overheid. 
Amsterdam: I&O Research, in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

https://longreads.cbs.nl/ict-kennis-en-economie-2021/internetgebruik-van-huishoudens-en-personen/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/bijna-10-miljoen-aangiften-binnen-gekomen-bij-belastingdienst
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/bijna-10-miljoen-aangiften-binnen-gekomen-bij-belastingdienst
https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/de-burger-kan-het-niet-alleen/
https://www.bibliotheekinzicht.nl/bibliotheekstatistiek
https://files.cargocollective.com/c1108496/Uit_beeld_geraakt_website_lowres.pdf
https://files.cargocollective.com/c1108496/Uit_beeld_geraakt_website_lowres.pdf
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/07/nl-digibeter-2020.pdf
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/07/nl-digibeter-2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/03/18/kamerbrief-over-plan-om-aanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024/kamerbrief-over-plan-om-aanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/03/18/kamerbrief-over-plan-om-aanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024/kamerbrief-over-plan-om-aanpak-laaggeletterdheid-2020-%E2%80%93-2024.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2021-09/Landelijke%20rapportage%20Basisvaardigheden%20voor%20volwassenen%202020.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2021-09/Landelijke%20rapportage%20Basisvaardigheden%20voor%20volwassenen%202020.pdf
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2018/09/GDI-Monitor-2018-v1-def.pdf
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid
https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/12/steekproef-digitaal-contact-burger-overheid-2016.pdf


36 

Kasperkovitz, J. & van Tits, M. & von der Fuhr, S. (2009). De 
Leerfunctie van Bibliotheken in Beeld. Kasperkovitz 
beleidsonderzoek en advies & IVA beleidsonderzoek en advies, in 
opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). 

Logius (2014). Jaarverslag 2013.  

Logius (2021). Jaarverslag 2020. 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (2021). 
Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021.  

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2018). UWV 
Informatieplan 2018-2022. Puzzelen met prioriteiten. Amsterdam: 
VNG. 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/313350240_De_Leerfunctie_van_Bibliotheken_in_Beeld
https://www.researchgate.net/publication/313350240_De_Leerfunctie_van_Bibliotheken_in_Beeld
https://magazines.logius.nl/logiusjaarverslag/2020/01/index
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/26/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2021
https://vng.nl/sites/default/files/knowledge_base_compliance/171214_-_UWV_Informatieplan_2018-2022.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/knowledge_base_compliance/171214_-_UWV_Informatieplan_2018-2022.pdf


37 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2018). UWV 
Informatieplan 2018-2022. Puzzelen met prioriteiten. Amsterdam: 
VNG. 

 

Plantinga, S. & Kaal, M. (2018). Hoe mediawijs is Nederland? 
Onderzoek mediawijsheid. Amsterdam: Kantar Public, in opdracht 
van Mediawijzer.net. 

 

 

https://vng.nl/sites/default/files/knowledge_base_compliance/171214_-_UWV_Informatieplan_2018-2022.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/knowledge_base_compliance/171214_-_UWV_Informatieplan_2018-2022.pdf
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/Rapport-Mediawijsheid-volwassenen-2018.pdf
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/Rapport-Mediawijsheid-volwassenen-2018.pdf

	Dienstverlening openbare bibliotheken rondom de samenwerking met de Belastingdienst
	Onderzoeksresultaten enquête Bibliotheekmonitor Belastingdienst, 2021
	Januari 2022

	1 Samenvatting
	Alternatieve dienstverlening
	Verbinding met Informatiepunt Digitale Overheid
	Aanbevelingen vanuit het landelijke werkgroep
	Landelijke resultaten lokaal inzetten

	2 Inleiding
	2.1 Beleidskader
	Digitale vaardigheden steeds belangrijker
	Toename gebruik digitale overheid
	Deel Nederlanders onvoldoende digitaal vaardig
	Voorwaarden voor digitale (on)gelijkheid
	Met name kwetsbare groepen zoeken hulp Belastingdienst
	Overheidsprogramma’s zetten in op digitale samenleving en digitale inclusie
	Budget voor toegankelijke digitale dienstverlening
	Afspraken over digitale vaardigheden

	2.2 De bibliotheek in coronatijd
	2.3 Achtergrond onderzoek
	Historie
	Verplicht onderzoek voor alle deelnemers aan het convenant

	2.4 Meer informatie

	3   Deelname aan het convenant
	Bijna alle bibliotheken werken samen met de Belastingdienst

	4 Digitale vaardigheden
	4.1 Basisvaardigheden1F
	Soorten vaardigheden
	Aanbod grotendeels gericht op het bevorderen van digitale vaardigheden


	5 Hulp en ondersteuning
	5.1 Aanbod in de aangifteperiode
	Meerderheid bibliotheken organiseert invulhulp of spreekuur
	Ruim helft bibliotheken biedt ook digitale of telefonische hulp

	5.2 Bereik
	Circa 7 duizend burgers bereikt in aangifteperiode 2021
	DigiD-inloggegevens belangrijkste criterium voor belastinghulp
	Belastinghulp vrijwel altijd kosteloos

	5.3 Aanbod buiten de aangifteperiode
	Meerderheid bibliotheken zet belastinghulp buiten aangifteperiode voort
	Klein deel schaart activiteiten onder IDO
	Vier op de tien bibliotheken scharen dienstverlening Belastingdienst onder IDO


	6 Samenwerking
	Maatschappelijk dienstverleners verzorgen vaak uitvoering belastinghulp in de bibliotheek
	Helft bibliotheken biedt fysieke belastinghulp op andere locaties aan
	Rol gemeente veelal doorverwijzend
	6.1 Doorverwijzingen
	Doorverwijzing van Belastingdienst naar bibliotheek
	Doorverwijzing van bibliotheek naar andere partijen
	Veelvuldige doorverwijzing digivaardigheidscursussen en spreekuren
	Doorverwijzing wederzijds


	7 Invloed coronavirus
	Vrijwel alle bibliotheken gelasten dienstverlening af
	Zeven op de tien bibliotheken boden alternatieve dienstverlening
	Meerderheid bibliotheken maakt afspraken met gemeente en/of veiligheidsregio’s

	8 Organisatie
	8.1 Communicatie
	Brede communicatie over het aanbod
	Communicatietoolkit goed gebruikt

	8.2 Financiën
	Bibliotheken zetten subsidie vaakst in voor organisatie

	8.3 Evaluatie
	Belastinghulp draagt bij aan profilering in het sociaal domein
	Sluiting bibliotheek grootste knelpunt


	9 Technische toelichting
	Enquête
	Populatie en respons
	Kwaliteit van de data
	Infographic en dashboard

	10 Bronvermelding

