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Bibliotheek en 
digitale 
vaardigheden

Toegang bieden
• PC’s, internet, online bibliotheekdiensten

Ondersteuning/ hulp
• IDO
• Ontwikkelplein
• Spreekuren
• Digihulp

Vergroten digitale vaardigheden
• Ukkies, ouders, mediawijsheid
• Informatievaardigheden, robotica, programmeren, 

Week van de Mediawijsheid
• Maakeducatie, techniek, labs
• Cursussen zoals Klik&Tik, Digisterker, DigiVitaler, 

Doe je Digiding

Netwerkvorming/ communities
• Digitaal meedoen
• Kennis delen en creëren
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Digitaal burgerschap
Va

ar
di

gh
ed

en

maken op veilige en 
laagdrempelige wijze 
kennis met (nieuwe) 
technologie en de 
kansen die 
digitalisering en 
technologie in hun 
leven bieden. Zij 
benutten die kansen 
en profiteren hiervan 
in hun persoonlijke 
en professionele 
leven.

W
ee

rb
aa

r zijn blijvend 
weerbaar in de 
continu 
digitaliserende 
samenleving: zij zijn 
zich bewust van de 
risico’s, houden grip 
op hun eigen data en 
kunnen zich weren 
tegen informatie 
manipulatie.

Pa
rt

ic
ip

at
ie

f voelen zich 
onderdeel van de 
publieke zaak, 
ervaren dat zij deze 
zelf mede 
vormgeven en zijn 
bereid hieraan een 
actieve bijdrage te 
leveren, bijvoorbeeld 
door deelname aan 
het gesprek en de 
besluitvorming 
rondom 
maatschappelijke 
kwesties.

Impactmissie: 
Burgers zijn vaardig en weerbaar en kunnen daardoor meedoen in en 
bijdragen aan de digitaliserende samenleving.
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Thema’s digitaal burgerschap
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Menukaarten



Onderzoek: 
Zorgtechnologie in 
de Bibliotheek

September 2021 - februari 2022

391 respondenten



Resultaten onderzoek

‘Je kunt het pas gebruiken als je weet wat er is’

B
eg

ri
p Zorgtechnologie is 

een breed begrip, 
niet eenduidig,     
veel associaties 
m.n. ziekte en 
(verpleeghuis)zorg

N
et

w
er

k Er is een groot 
netwerk, maar 
bereikt niet de 
brede doelgroep 
van burgers

B
eh

oe
ft

e Informatie over 
soorten, waar ik het 
voor kan gebruiken, 
veiligheid en 
betrouwbaarheid.

Ondersteuning in het 
vinden van, omgaan 
met en ervaren/zien 
van zorgtechnologie  
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Behoefte aan aanbod in de 
Bibliotheek

Informatie- en 
ondersteuningsbehoefte 
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Drieledig advies

Zorgtechnologie in thema’s 
aanbieden

Integreren in huidige 
dienstverlening

Sterke netwerksamenwerking 
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Probeerservice Leeftechnologie
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Kennismaken met 
leeftechnologie

• Ervaren en kennismaken
• Bewustwording 

• Gesprek met bezoeker
• Bibliotheek kan signaleren
• Koppelen aan bestaande of 

nieuwe dienstverlening
• Netwerk betrekken 
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Gestart: Wierden, Twenterand, ZINiN

Gaat nog starten: Kampen

• Starten met hulp van Rijnbrink
• TZA deskundigheidsbevordering
• Eigenaarschap Bibliotheek

Vier bibliotheken 
binnen Overijssel
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Bibliotheek 
Twenterand 
is aanwezig in het 
middagprogramma 
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Vragen vanuit het publiek

18



De bibliotheken, TZA en andere organisaties 
en instituten hier aanwezig zetten zich in 
voor senioren om het vraagstuk rondom 
wonen en technologie kleiner te maken. 

Hoe kunnen we dit collectief 
met elkaar verder vorm geven?
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Ga naar: www.mentimeter.com

Code:       4242 8323

http://www.mentimeter.com/


Contact?
Saskia Lenis
saskia.lenis@rijnbrink.nl
06 82 06 94 90

Carola Oortwijn
carola.oortwijn@rijnbrink.nl
06 10 26 96 71

https://www.rijnbrink.nl/
https://twitter.com/rijnbrink/
https://www.linkedin.com/company/rijnbrink/
https://www.facebook.com/rijnbrink/
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