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Inleiding
In 2019 is het project Digitale Inclusie, ondersteuning voor
kwetsbare burgers gestart. We zijn in 2029 begonnen met 15
kopgroep-bibliotheken. In 2020 en 2021 rollen we het project uit
naar de overige bibliotheken. In totaal doen 130 van de 140
bibliotheekorganisaties mee.
Eind 2019 was duidelijk dat in totaal 129 van de 140 bibliotheekorganisaties hebben ingeschreven op de subsidieaanvraag bij de
KB. Hieronder vallen ook de 15 kopgroepbibliotheken. De overige
starten met het IDO in de loop van 2020 of in 2021.

1. KORTE

terugblik

In deze rapportage geven we een terugblik op het jaar 2020. In alle
opzichten uiteraard een vreemd jaar. Corona heeft een behoorlijke
impact gehad op het programma en de geplande resultaten.
Desondanks zijn we vanuit de programmaorganisatie trots op de
resultaten die de bibliotheken ondanks corona hebben neergezet.
Alle deelnemende bibliotheken hebben zich gecommitteerd aan de
volgende twee doelstellingen:
1.

Het intensiveren van het cursusaanbod op het gebied van
digitale vaardigheden

2.

Het openen van Informatiepunten Digitale Overheid waar
burgers terechtkunnen voor hulp en ondersteuning bij de
digitale overheid.

Om dit te realiseren zijn diverse deelprojecten opgestart. Per
deelproject geven we de activiteiten, doelstellingen en resultaten
weer. De resultaten zijn schematisch weergegeven van pagina 10
tot en met 18.
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2. RAPPORTAGE
2020
digitale inclusie

6

7

De deelprojecten betreffen de volgende onderdelen, die in de latere paragrafen worden
uitgewerkt.
1.

Realisatie intensivering aanbod digivaardigheidscursussen

2.

Realisatie Informatiepunten Digitale Overheid
a. Deskundigheidsbevordering bibliotheekmedewerkers Informatiepunt
Digitale Overheid
b. Ondersteuning invoer en beheer van producten en diensten gerelateerd aan
het programma in database G!DS

Deelnemende bibliotheken in 2020
In totaal nemen 130 van de 140 bibliotheekorganisaties deel aan het project. In
november 2020 heeft een bibliotheek die aanvankelijk niet meedeed, alsnog
besloten mee te doen, vandaar dat het aantal verschilt van 2019. Dit is op basis van
het aantal inschrijvingen voor de door de KB opgestelde Tijdelijke Subsidieregels
Digitale Inclusie. Al deze bibliotheken zullen hun digivaardigheidscursusaanbod
intensiveren. Onder deze 130 bibliotheekorganisaties vallen uiteraard de 15
kopgroepbibliotheken. Van de overige 115 hadden er 73 aangegeven in 2020 te
willen starten met een Informatiepunt Digitale Overheid (zie bijlage). In 2021
starten er nog eens 42.

c. Algemene ondersteuning
3.

Marketing en communicatie

4.

Onderzoek en monitoring

SPN en de POI’s zijn in opdracht van de KB verantwoordelijk voor deel 2. Hiervoor is
vanuit de totaalbegroting een bedrag beschikbaar gesteld aan SPN. De uitvoering van
deze plannen is voor rekening van het projectbudget dat de KB beschikbaar stelt.
Op al deze vlakken vindt er uiteraard nauw overleg plaats tussen de KB en SPN als
vertegenwoordiger van de POI’s.
De overige onderdelen worden door de KB zelf uitgevoerd.
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2.1 Ad 1. Aanbod digivaardigheidscursussen

Activiteiten

Doelstelling

Resultaat

KB koopt de licenties af van
de digivaardigheidscursussen
zodat deze landelijk beschikbaar zijn voor alle bibliotheken

Aanbod breed
beschikbaar

Aanbod is
gerealiseerd, in
eerste instantie
ook in veel
bibliotheken
aangeboden.

KB zorgt voor communicatie- Promotie
en marketingmateriaal zodat cursussen
de bibliotheken hun cursussen
breed bekend kunnen maken

Marketingmateriaal is
gerealiseerd.

MFG-partijen verwijzen
mensen met onvoldoende
digivaardigheden door naar
het cursusaanbod van de
bibliotheek, dit gebeurt
‘warm’ door een online
database waarin ook het
aantal doorverwijzingen
geregistreerd wordt.

MFG-gaan
consequent
doorverwijzen

Er zijn
maatregelen
getroffen door een
specifieke werkgroep in te richten
om de doorverwijzing vanuit de
MFG-partners te
analyseren

Bibliotheken intensiveren het
aanbod van cursussen en
zetten hun lokale netwerk in
ten behoeve van doorverwijzing
naar de cursussen

Intensivering
cursusaanbod
t.b.v. hoger
bereik

Gereed
10

Status

Niet gerealiseerd
i.v.m. het sluiten
van de bibliotheken
en daarna
beperkte dienstverlening (o.a.
kleine groepen/
één op één)

In progress

Nog niet gestart

2.2 Ad 2. Realisatie Informatiepunten
Digitale Overheid
Activiteiten

Doelstelling

Resultaat

KB draagt zorg
deskundigheidsbevordering voor de
medewerkers van de in
2020 startende
bibliotheken; uitvoering
hiervan ligt bij SPN

Programma is
Realiseren
deskundigheids- gerealiseerd
bevorderingsprogramma

Inrichten Informatiepunten Digitale
Overheid bij 70
bibliotheekorganisaties

IDO’s bij 73
bibliotheekorganisaties
gerealiseerd

Eind 2020 zijn 73
IDO’s geopend in
37 bibliotheekorganisaties. Het
aantal bibliotheekorganisaties is achter
gebleven. Dat vanwege
de verplichte
lockdowns.

Bibliotheken
realiseren het
informatiepunt

Bibliotheken
realiseren het
informatiepunt
conform hun
aanvraag en
registreren het
aantal en de
aard van de
vragen die
gesteld worden
aan het informatiepunt

Niet alle bibliotheken
hebben het IDO
gerealiseerd zoals
afgesproken, zie ook
hierboven.Bovendien
kon door de coronamaatregelen de
dienstverlening vrijwel niet op normale
wijze worden uitgevoerd. Geprobeerd is
op andere manieren
(bijv. telefonisch)
ondersteuning te
bieden, maar dit is
kleinschalig

Status
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2.2.1 Deskundigheidsbevordering
Activiteiten

Doelstelling

Resultaat

Bibliotheken
brengen hun
lokale netwerk
in kaart zodat ze
‘warm’ kunnen
doorverwijzen.

Lokale
netwerken van
bibliotheken
zijn in kaart
gebracht

De bibliotheken die gestart
zijn met het IDO hebben hun
netwerk in kaart gebracht.
Een aantal bibliotheken (25)
is ook gestart met het
realiseren van de
sociaal-educatieve kaart via
www.hetinformatiepunt.nl
(lokale varianten)

De Informatiepunten Digitale
Overheid
voldoen aan de
daarvoor
gestelde
kwaliteitseisen
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De IDO’s
voldoen aan
de eisen van
het protocol

Voor de kwaliteitseisen
is een twee sporenbeleid
gehanteerd. Voor de korte
termijn is er een protocol
opgesteld voor
medewerkers. Op de lange
termijn wordt de kwaliteit
getoetst via certificering. In
2021 start hiervoor de pilot.

Status

Activiteiten

Doelstelling

Resultaat

De e-learningmodules
worden actueel
gehouden op basis van
de door de MFG-partijen
beschikbaar gestelde
informatie

Actuele
e-learning

De e-learning
modules zijn
geactualiseerd

Er komen nieuwe
e-learningmodules voor
de eerste drie nieuw
aan te sluiten MFG-/
NPD-partners (RDW,
RvR en LBIO).

E-learning is
aangevuld

E-learning is
geactualiseerd met
níeuwe content

Kick-off sessies voor
projectleiders van in
2020 startende
bibliotheken in
februari en september

Er is begin 2020 één
Sessies voor
projectleiders fysieke kick-off
sessie geweest en
later nog eens één
digitale bijeenkomst
(29 juni) voor latere
starters.

Bibliotheekmedewerkers die het IDO
bemannen volgen de
e-learning

Bibliotheekmedewerkers
hebben de
e-learning
gevolgd

Status

Medewerkers van de
73 geopende IDO’s
hebben de e-learning
en de fysieke training
gevolgd. Van veel
bibliotheken die nog
geen IDO geopend
hebben, hebben
medewerkers de
e-learning gevolgd.
In totaal betreft dit
2346 medewerkers.
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Activiteiten

Doelstelling

Resultaat

Er komt een
bijeenkomst voor elke
bibliotheekorganisatie,
waarbij met een
(beperkt) aantal
medewerkers de
materie verdiept
wordt en cases
getraind worden op
competenties zoals
doorvragen en
(zakelijke) empathie
met een acteur

Medewerkers
worden
getraind op
kennis en
kunde

De medewerkers van de
bibliotheken die gestart
zijn met het IDO zijn
allemaal getraind. In de
loop van het jaar is, vanwege corona, geswitcht
naar digitale trainingen.
Er zijn dus helaas niet
zoveel medewerkers
getraind als gepland

Status

Doelstelling

Ondersteuning Bibliotheken die dit
geven
wensten, ontvingen
ondersteuning. Helaas
bleek soms dat
bibliotheken onvoldoende
wisten dat en waar ze
ondersteuning zouden
kunnen krijgen

Resultaat

Monitoren van invoer

Knelpunten in Knelpunten zijn
kaart
voldoende in kaart
gebracht.

Status

2.2.3 Algemene ondersteuning

2.2.2 Ondersteuning invoer en beheer G!DS
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Activiteiten
Geven van
ondersteuning

Activiteiten

Doelstelling

Resultaat

Inrichten
ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsstructuur
gereed

Ondersteuningsstructuur is in kaart
gebracht en als
projectorganisatie
ingericht. Niet structureel
belegd i.v.m. het ontbreken
van structurele financiële
middelen

Inrichten
beheerstructuur

Beheerstructuur
gereed

Beheerstructuur is in
kaart gebracht en als
projectorganisatie ingericht. Niet structureel
belegd i.v.m. het ontbreken van financiële
middelen

Status

Activiteiten

Doelstelling

Organiseren van
provinciale
overleggen

Per provincie Per provincie zijn
is het overleg meerdere overleggen
georganiseerd gerealiseerd

Resultaat

Zorgen voor
afstemming binnen
de provincie

Afstemming
is
gerealiseerd

Afstemming
gerealiseerd in samenhang met vorige punt

Ondersteuning bij het Bibliotheken
vormen van het lokale kunnen bij
hun POI
netwerk
terecht voor
ondersteuning bij het
vormen van
het lokale
netwerk

Het vormen van het
lokale netwerk verliep
in de ene regio beter
dan in de andere maar
uiteindelijk wel allemaal
gerealiseerd met behulp
van de POI’s

Rapportage
per kwartaal

Rapportage per kwartaal
met knelpunten met
daarbij potentiële
oplossingen

Rapporteren aan
de KB op basis van
kwartaalrapportages

Status
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2.3 Ad 3. Marketing en Communicatie
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Activiteiten

Doelstelling

Resultaat

Aanbieden “startset”
communicatiemiddelen aan
deelnemende
bibliotheken

Bibliotheken
beschikken
over promotiemateriaal om
het
Informatiepunt
Digitale
Overheid in te
richten en
lokaal bekend
te maken

In de portal landelijke
huisstijl
www.landelijkehuisstijl.nl
(de website met landelijke
promotiemateriaal voor
bibliotheken) is een
marketingtoolkit voor
het IDO opgenomen die
die jaar is uitgebreid met
campagnemateriaal.
Bibiotheken kunnen hier
materialen voor de ‘startset’ naar eigen inzicht
bestellen. Extra materiaal
is voor eigen kosten. Het
materiaal is aanpasbaar
en downloadable.

Ontwikkelen
landelijke campagne
en deze uitvoeren bij
voldoende
gerealiseerde
Informatiepunten

Zowel landelijk als lokaal
realiseren van
grotere naamsbekendheid
IDO’s

De campagne is
ontwikkeld, samen met
de MFG-partijen. Door
corona moest het concept
worden gewijzigd (beeld
volle straat met veel
mensen).

Communicatie (B2B)

Communicatie
(B2B) vanuit
de KB over het
project via
de diverse
kanalen
(websites,
nieuwsbrieven
etc.)

Gerealiseerd en
structureel ingebed
binnen de informatievoorziening van de KB

Status

Activiteiten

Doelstelling

Resultaat

Er is een ‘Handreiking
lokale mediastrategie
en campagne’
ontwikkeld waarmee
bibliotheken handvaten aangereikt
krijgen om met eigen
lokaal marketingbudget zo goed mogelijk
aan te sluiten op de
landelijke campagne.

Handreiking
voor lokale
marketingstrategie dat
lokaal kan
worden ingezet

Dit stramien is ontwikkeld
en aangeboden.

Status
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2.4 Ad 4. Onderzoek & Monitoring
Activiteiten

Doelstelling

Resultaat

Uitvoeren Bibliotheekmonitor (met module
over de voortgang digitale
inclusie)

Verkrijgen van
inzicht in de
resultaten van het
project

Bibliotheekmonitor
is uitgevoerd zoals
gepland

Realiseren online
registratietool waarmee
het aantal en de aard van
de vragen geregistreerd
kan worden

Een output
registratietool

De output
registratie is
opgeleverd door
onderzoeksbureau
Desan i.o.v. de KB

Inzetten Impactmonitor
voor het meten van maatschappelijke effecten van
o.a. de cursussen

80% van de
bibliotheken
gebruikt de
Impactmonitor
voor het meten van
de opbrengsten
van hun digivaardigheidscursussen

Gerealiseerd.

Status

2.5 Ad 5. Financiën
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Activiteiten

Doelstelling

Resultaat

Financiën

Activiteiten
organiseren
binnen de
vastgestelde
begroting

O.a. vanwege corona is er
geschoven in de
oorspronkelijke
begroting. Op sommige
posten werd bespaard,
terwijl op andere
posten juist extra geld
werd uitgegeven (bv. om
een digitaliseringsslag te
organiseren). Maar in totaal zijn we wel binnen de
begroting gebleven.

Status
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3. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Het traject voor deskundigheidsbevordering is in 2019 uitgewerkt
voor de kopgroepbibliotheken en is in 2020 in vrijwel dezelfde vorm
in 2020 aangeboden aan de startende bibliotheken. Dit houdt in dat
er kick-off bijeenkomsten zijn georganiseerd voor de projectleiders
van de bibliotheken waarin kennis is gemaakt met de
Manifestgroeppartijen, hun dienstverlening en hun websites.
Voor de medewerkers die het IDO bemannen is een e-learning
ontwikkeld met daarin de belangrijkste wet- en regelgeving van de
deelnemende MFG-partijen. Daarnaast kregen zij ook de kans om
casussen te oefenen met trainingacteurs. Begin 2020 is dit nog
fysiek gebeurd, later vanwege corona digitaal. De trainingen
worden gegeven door POI-adviseurs die hiervoor via een
train-de-trainer zijn opgeleid.
Vanwege corona is in maart besloten om de e-learning ‘open’ te
stellen voor alle bibliotheken (dus niet alleen de bibliotheken die
in 2020 zouden starten). Dit heeft geresulteerd in het feit dat ruim
2300 medewerkers de e-learning hebben gevolgd.
Doordat een aantal bibliotheken heeft gekozen om hun IDO later
te openen (i.v.m. de verplichte sluiting door corona) hebben er niet
zoveel ‘casus-trainingen’ plaatsgevonden als gepland.
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Het is belangrijk dat bibliotheken alvorens te starten met het IDO
hun lokale netwerk goed hebben geïnventariseerd. Binnen het
IDO is het immers zo dat bibliotheekmedewerkers geacht worden
mensen door te verwijzen indien het casusspecifieke problematiek
betreft van burgers. Om het kastje-naar-de-muur te voorkomen
dient deze doorverwijzing ‘warm’ te gebeuren. Door deze informatie
op te nemen in de database G!DS houdt de bibliotheekmedewerker
overzicht van het lokale netwerk. Dit is terug te zien op de in te
richten sociaal-educatieve kaart.

4. INVOER EN
BEHEER G!DS

Daarnaast is invoer van het cursusaanbod in deze database van
belang. Enerzijds omdat de MFG-partijen deze database ook
gebruiken om mensen warm door te verwijzen naar het
cursusaanbod en anderzijds omdat burgers zelf via een speciaal
gebouwde voorkant www.hetinformatiepunt.nl, indien ze
voldoende digivaardig zijn, kunnen zoeken naar gepast aanbod.
Het realiseren van een landelijk-dekkende sociaal-educatieve
kaart vergt tijd en met name ook structureel onderhoud. Vandaar
dat we in eerste instantie begonnen zijn met vijf lokale pilots.
De landelijke variant www.hetinformatiepunt.nl is door de KB
beschikbaar gesteld en in 2020 reeds ‘gevuld’ met het cursusaanbod.
Via de lokale pilots verkrijgen we inzicht aan wat het vergt aan tijd,
inspanning en middelen om hier echt een fijnmazige sociaaleducatieve kaart te ontwikkelen. Deze inzichten gebruiken we voor
de verdere uitrol de komende jaren. Inmiddels zijn er al maar liefst
25 bibliotheken aan de slag met de lokale variant (een fijnmazige,
op de gemeente toegespitste sociaal-educatieve kaart).
SPN monitort, coördineert, adviseert en helpt de lokale bibliotheken
bij het invullen en de doorontwikkeling. Met hen worden er ook
scenario’s ontwikkeld voor de beheerstructuur in de toekomst.
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5. ALGEMENE
ONDERSTEUNING
Naast de specifieke ondersteuning van SPN en de POI’s op het
gebied van invoer en beheer G!DS verlenen zij ook algemene
ondersteuning richting de bibliotheken voor het inrichten en
exploiteren van het IDO. De POI-coördinatoren op provinciaal
niveau zijn hiermee het eerste aanspreekpunt voor de bibliotheken.
Daarnaast organiseren zij kennisdeling, ondersteunen ze bij het
lokaal vormgeven van de communicatie en marketing, geven zij
advies over privacy-kwesties en ontwikkelen zij handleidingen,
stappenplannen om bibliotheken te helpen met opstarten.
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6.	MARKETING &
COMMUNICATIE

Marketingcommunicatie, zowel lokaal als landelijk, is van
wezenlijk belang om het IDO bekend te maken en mensen te laten
weten dat men bij de bibliotheek terecht kan voor vragen over de
digitale overheid. Juist voor de IDO doelgroep (met name NT1) is
de bibliotheek nog niet altijd de meest logische plek om naartoe te
gaan. Daarom is er een landelijke campagne gepland en zijn
bibliotheken voorzien van middelen om lokale marketing te
bedrijven en aan te sluiten op de landelijke campagne. Het
campagneconcept is aangepast op de nieuwe coronasituatie
(een druk straatbeeld kon niet meer) en de startdatum van de
campagne (half februari) is op het moment van schrijven van
deze rapportage nog onduidelijk omdat momenteel de bibliotheek
gesloten zijn. Al het campagnemateriaal is wel beschikbaar
gesteld aan bibliotheken en kunnen zij lokaal al inzetten naar
eigen believen.
In afstemming met de MFG-partijen is aanvullend
www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl ontwikkeld als de
landingspagina voor de campagne.
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7. ONDERZOEK &
MONITORING

De afdeling Onderzoek van de KB draagt zorg voor de kwantitatieve
en kwalitatieve rapportages op het project. Dit betreft een
combinatie van output en outcome metingen. Zo meet de
Bibliotheekmonitor op output niveau hoe het staat met de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden in
de breedte en is daar in 2019, n.a.v. dit project, een module Digitale
Inclusie aan toegevoegd. Hiermee heeft de KB een tool in handen
om te controleren of bibliotheken voldoen aan hun verplichtingen
zoals die zijn uiteengezet in de subsidieaanvraag. Bibliotheken
gebruiken deze monitoring daarmee ook als susbidieverantwoording.
Dit hoeft dus niet meer apart en verkleint de administratieve
lasten voor de bibliotheken.
Om de outcome (effect op niveau van de eindgebruiker) van het
cursusaanbod te meten heeft de KB de Impactmonitor ontwikkeld.
80% van de bibliotheken gebruikt deze om de outcome van de
digivaardigheidscursussen te meten. Eind 2020 is de eerste
landelijke rapportage (analyse op basis van alle lokaal ingevulde
gegevens) gepubliceerd.
Als laatste is in 2020 de output registratietool ontwikkeld. Hiermee
kunnen onder anderen het aantal en de aard van de vraag
gemeten worden. Deze tool is speciaal ontwikkeld voor dit project
omdat het belangrijk inzicht te verkrijgen in het bereik van en de
aard van de vragen aan het IDO . Via de tool kunnen we deze
informatie ‘real time’ uit het systeem halen. In 2021 ligt de nadruk
op het vergroten van het gebruik door de deelnemende
bibliotheken. Draagvlak is hier een belangrijke factor omdat
bibliotheken soms het idee hebben dat ze al zoveel ‘moeten’
invullen.
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8. FINANCIEEL
De financieringsstroom is geborgd. Binnen de uitgevoerde
activiteiten hebben verschuivingen plaatsgevonden die met name
te maken hadden met corona. Zo hebben we voor deskundigheidsbevordering een digitaliseringsslag moeten maken die extra kostte
en ook voor marketing (aanpassen van het oorspronkelijke
marketingconcept) zijn extra kosten gemaakt. Op andere posten
is dan weer bespaard waardoor we toch binnen de totaalbegroting
zijn gebleven. Voor een deel van het budget zijn verplichtingen
aangegaan die mede vanwege corona niet in 2020 konden worden
uitgevoerd. Deze verplichtingen en de daarvoor bestemde
budgetten lopen door naar 2021. De projectfinanciering tot eind
2021 is gewaarborgd. We voeren gesprekken met de diverse
stakeholders voor structurele financiering.
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