
 

                                  

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Samenvatting 

Aanpak Brabant (Digi)taal vaardig 

Het impacttraject 



 

Pagina 1 

 

Inleiding 
 

Om zicht te krijgen op de impact van Brabantse initiatieven die zich 

richten op het versterken van digitale vaardigheden heeft Zorgbelang 

Brabant, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, in 2020 een 

onderzoek hiernaar uitgevoerd. Onderdeel hiervan was een 

impactbegeleidingstraject bij vier Brabantse initiatieven. In dit 

document worden hiervan de resultaten en ook de conclusies uit een 

telefonische verkenning gepresenteerd. 

 

Urgentie aanpak digitale vaardigheden 

Uit onderzoek blijkt dat er in Brabant een grote groep mensen is die 

moeite heeft met het omgaan met digitale middelen, zoals een 

computer of een tablet. In Brabant wordt deze groep geschat op 

275.000 personen. Het zijn vooral ouderen, mensen met een 

migratieachtergrond, personen met een beperkt inkomen en mensen 

met een verstandelijke beperking die meer moeite hebben om digitaal 

bij te blijven. Lage digitale vaardigheden kunnen samen met andere 

factoren zorgen dat andere problemen ontstaan, zoals eenzaamheid of 

schulden. Binnen Brabant zijn er een groot aantal initiatieven die 

bijdragen aan het versterken van digitale vaardigheden. Denk 

bijvoorbeeld aan de cursussen die worden aangeboden via 

bibliotheken. We weten echter nog niet of deze initiatieven werken en 

welke impact ze maken op de deelnemers. Zorgbelang Brabant wil zich 

inzetten om kansrijke initiatieven te ondersteunen en te versterken, 

zodat zij hiermee hun maximale positieve impact kunnen behalen.  

Impactvolle initiatieven, advies en vervolgstappen 

In deze rapportage is terug te lezen wat werkzame en niet-werkzame 

elementen zijn die ervoor kunnen zorgen dat een initiatief op het 

gebied van versterken van (digitale) vaardigheden impactvol is. Ook 

wordt benoemd welke ondersteuningsbehoefte de betrokken 

initiatieven nog nodig hebben om meer impactvol te kunnen worden. 

De adviezen die worden gedaan zijn gericht aan zowel eenieder die 

actief is op het gebied van het versterken van (digitale) vaardigheden 

van Brabanders, zoals (boven)lokale netwerkpartners, (boven)lokale 

netwerken en initiatieven, als aan de Provincie Noord-Brabant. 

Aan het eind van deze rapportage worden de gewenste vervolgstappen 

opgesomd. Hierin wordt de relevantie van een infrastructuur 

benadrukt. De infrastructuur moet een praktische vertaling worden 

naar en betekenis geven aan lokale praktijken en netwerken. Hierin 

wordt samenwerking met netwerkpartners benadrukt. Wij zijn van 

mening dat initiatieven niet alleen veel van netwerkpartners, maar 

vooral ook van elkaar, kunnen leren.   
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Impactvolle Brabantse initiatieven  
 

Aanpak begeleiding vier Brabantse initiatieven 
 

Voor de begeleiding van Brabantse initiatieven zijn we op zoek gegaan 

naar initiatieven die zich inzetten voor het versterken van (digitale) 

geletterdheid in Noord-Brabant en minimaal een paar maanden 

operationeel waren. We boden hen de kans om een impacttraject te 

doorlopen. Enerzijds bood dit het initiatief inzicht in hun impact en gaf 

het hun handvatten om daarover te communiceren of op te sturen, 

anderzijds geeft het inzicht in het aanbod en de effectiviteit van 

initiatieven gericht op het versterken van (digitale) vaardigheden. We 

zijn aan de slag gegaan met een diversiteit aan initiatieven, te weten: 

Bibliotheek Helmond, Bibliotheek Heusden, Zorginstelling de Wever en 

online platform Samen Beter Thuis.  

 

In een periode van vier maanden zijn de initiatieven met ons aan de 

slag gegaan. De begeleiding bestond uit de volgende onderdelen: 

1. Scholing in het impactgedachtengoed via drie workshops in 

groepsverband. 

2. In kaart brengen van de effecten op de doelgroepen van de 

initiatieven door het maken van een verandertheorie. 

3. Validatie van de verandertheorie met stakeholders. 

4. Analyseren van de bevindingen. 

5. In kaart brengen van ondersteuningsvragen aan 

netwerkpartners. 

6. Organiseren van een netwerkbijeenkomst ten behoeve van 

geleerde lessen en ondersteuningsvragen netwerkpartners. 

 

 

Aanpak telefonische verkenning Brabantse 

initiatieven 
 

Er is een telefonische verkenning uitgevoerd bij de initiatieven gericht 

op het versterken van digitale vaardigheden. Om erachter te komen wat 

de knelpunten, behoeften en ondersteuningsvragen zijn, in relatie tot 

(lokale en regionale netwerk) partners en de Provincie. 

In de tweede helft van het project hebben we 9 telefonische interviews 

gehouden met Brabantse initiatiefnemers.  

 

2.1 Geleerde lessen impactvol versterken van initiatieven  

 

Uit zowel de begeleiding van de impactvolle initiatieven als de 

telefonische enquête komen geleerde lessen naar boven. Onderstaand 

staat beschreven welke elementen werken om initiatieven impactvol te 

versterken, en welke elementen tegen deze versterking werken. Ook 

kwamen punten naar voren waar nog ondersteuningsbehoefte gewenst 

is.     
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2.2 Geleerde lessen over wat werkt  

 

1.  Zet de mens centraal 

Er werd door verschillende initiatiefnemers benadrukt dat de mens 

centraal moet staan, wil een cursus slagen. Iedere participant heeft een 

andere situatie en andere behoeften. Je maakt impact bij individuen 

door ze centraal te zetten en een vorm van maatwerk te bieden. Dit doe 

je door je te verplaatsen in de belevingswereld van de deelnemer. Maak 

hiervoor bijvoorbeeld gebruik van persona’s. Wanneer er voor of tijdens 

de cursus met een deelnemer wordt gepraat over zijn of haar situatie 

en behoeften, draagt dit bij aan de impact die de cursus heeft op een 

deelnemer. Laat de ‘verborgen agenda’ achter een cursus varen en 

concentreer je op de deelnemers. Zorg dat mensen daadwerkelijk 

plezier ervaren aan de cursus, onderzoek wat mensen leuk en 

belangrijk vinden en bouw je cursus daar omheen.  

 

✓ Denk niet aanbodgericht, maar verplaats je in de leefwereld van 

de deelnemer. 

✓ Zorg dat de deelnemer zich prettig en welkom voelt, al bij de 

eerste ontvangst. 

 

 

 

2. Aandacht voor zelfvertrouwen/comfortabel voelen 

Door de deelnemers zelfvertrouwen te geven en angsten weg te 

nemen, zorg je voor impact bij deze deelnemers. Zorg ervoor dat er op 

een eigen tempo aan de cursus kan worden deelgenomen en dat 

wanneer een deelnemer achter loopt op andere deelnemers dit niet als 

falen voelt. Zorg dat de cursus een activiteit is waar de deelnemers met 

plezier naartoe gaan en waarnaar ze elke keer nieuwsgierig zijn om 

meer te leren.    

 

✓ Zorg dat mensen daadwerkelijk plezier ervaren aan de cursus, 

onderzoek wat mensen leuk en belangrijk vinden en bouw je 

cursus daar omheen.  

✓ Zorg dat de digitale voorzieningen rondom ondersteuning in 

orde zijn, zoals wifi, devices en internetaansluiting. 

✓ Zorg ervoor dat er op een eigen tempo aan de cursus kan 

worden deelgenomen en dat wanneer een deelnemer achter 

loopt op andere deelnemers dit niet als falen voelt. 

 

3. Sociale component 

Het geven van een cursus zorgt niet alleen voor nieuwe kennis bij 

deelnemers. Ook heeft een cursus een sociale component. Wanneer 

deelnemers ruimte hebben om elkaar te leren kennen en te helpen met 

vraagstukken, zorgt dit voor meer impact bij de deelnemers. 

Deelnemers kunnen tijdens of na afloop van een cursus zelfs een soort 

community worden. Met een gedeelde adviesvraag en een gedeelde 

ervaring. Er wordt door meerdere initiatieven geadviseerd om een 

‘sociaal moment’ in te plannen tijdens een cursusdag. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een koffiemoment.  

 

✓ Een sociaal moment binnen de cursus zorgt dat deelnemers 

ruimte hebben om elkaar te leren kennen en te helpen met 

vraagstukken. 
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4. Belang van vrijwilligers 

Ook vrijwilligers en docenten zijn erg belangrijk voor een deelnemer en 

de impact die de cursus heeft op de deelnemer. Als docent of vrijwilliger 

is het belangrijk dat je toegankelijk bent voor de deelnemers, dat je 

goed in de gaten hebt welke deelnemer welke behoefte heeft en dat je 

betrokken blijft in het ontwikkelingsproces van de deelnemer. Wanneer 

een cursus gegeven of begeleid wordt door een open instructeur, die 

niet oordeelt over de cursisten, heeft de cursus meer impact op de 

deelnemers.  

 

Een kleinschalige cursus met een vaste docent zorgt voor een 

toegankelijk gevoel bij deelnemers. Ze voelen dat er meer ruimte is voor 

vragen en dat er tijd genomen kan worden om individueel aan de slag 

te gaan. 

 

Het werken met vrijwilligers wordt door de meeste geïnterviewde 

personen goed ontvangen. Zo zijn vrijwilligers vaak enthousiast om aan 

de slag te gaan. Dit kunnen ook personen zijn die in hun eigen werk zijn 

uitgevallen, werkeloos zijn of vanuit de bijstand komen, wat voor 

herkenning en erkenning kan zorgen bij de cursisten. Wel moeten de 

vrijwilligers een basisniveau hebben qua digitale vaardigheden en het 

begeleiden van personen.  

 

✓ Het is van belang dat de docent/vrijwilliger toegankelijk is voor 

deelnemers, dat hij/zij goed in de gaten heeft welke deelnemer 

welke behoefte heeft en dat hij/zij betrokken blijft in het 

ontwikkelingsproces van de deelnemer. 

✓ Praat regelmatig met de deelnemers en vrijwilligers over de 

cursus. Wat vonden zij prettig en wat minder? 

✓ Zorg ervoor dat de vrijwilligers die betrokken zijn ook een 

basisniveau hebben met betrekking tot (digitale) vaardigheden.  

 

 

5. Samenwerking met partners 

Samenwerking met partners is erg belangrijk voor een cursus en voor 

de cursisten, aldus de initiatieven. Zo zou het ontwikkelen van een 

beslisschema hen erg helpen bij het vinden van passende 

ondersteuning. Als voorbeeld wordt een gemeente genoemd die aan de 

balie een inwoner heeft die kenbaar maakt zich onzeker te voelen op 

digitaal vlak. Vanuit de gemeente zou het fijn zijn als deze persoon dan 

doorverwezen kan worden naar bijvoorbeeld een bibliotheek of andere 

partner. Een sterk lokaal netwerk en samenwerking wordt dan ook 

gezien als ‘best practice’. Wanneer verschillende partijen met elkaar 

samenwerken in het belang van een persoon, krijgt deze persoon 

passende ondersteuning.  

 

Hierbij speelt zowel interne als externe communicatie een grote rol. Een 

organisatie moet ervoor zorgen dat zijn of haar netwerk weet welke 

cursussen zij aanbiedt. Dit maakt de kans groter dat er goed wordt 

doorverwezen binnen het netwerk. Ook extern is communicatie erg 

belangrijk. Het aanspreken van de juiste doelgroep kan soms als 

moeilijk gezien worden, maar is voor het voortbestaan van de 

organisatie en/of cursus erg belangrijk. 

 

✓ Zorg voor een lokale kaart van scholings-

/ontwikkelmogelijkheden op het gebied van basisvaardigheden. 

Zorg dat deze kennis bij alle netwerkpartners aanwezig is.  
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✓ Een sluitend netwerk waardoor doorverwijzing van cursisten 

van andere organisaties over en weer kan plaatsvinden. 

✓ Zorg ervoor dat coaches op de werkvloer worden gefaciliteerd 

in kennis en op het gebied van coaching en in uren. 

 

2.3 Geleerde lessen over wat niet werkt  

 

1. Het werven van (nieuwe) leden 

Het werven van deelnemers wordt door de geïnterviewden als lastig 

gezien. In contact komen met een doelgroep die bijvoorbeeld 

nauwelijks Nederlands spreekt of geen digitale vaardigheden bezit, 

vraagt om een speciale manier van benaderen. In kleinere 

gemeenschappen gebeurt dit voornamelijk via mond-tot-mond reclame, 

maar in grotere steden is dit moeilijker. 

 

✓ Ontwikkel passende manieren om met toekomstige cursisten in 

contact te komen die de stap nog niet durven te nemen om een 

cursus te volgen. 

 

2. Aanbod 

Ook het ontwikkelen van nieuw aanbod wordt als strubbeling gezien. 

De meeste impact wordt gemaakt door mensen 1 op 1 te 

ondersteunen, maar dit is in veel gevallen (financieel) niet mogelijk. Ook 

is het moeilijk om cursussen passend te maken naar het niveau van de 

cursist en aan de hand van verschillende doelgroepen. Er zijn daarvoor 

veel kleine persoonlijke aanpassingen nodig en daar is niet altijd de tijd 

of het budget voor. 

 

Een andere moeilijkheid in het aanbod is het stilliggen door de 

coronacrisis. Een alternatief kan in veel gevallen alleen digitaal verzorgd 

worden en dat is juist het probleem waar veel cursisten mee geholpen 

moeten worden. Veel van de geïnterviewde personen hadden nog geen 

passend alternatief kunnen bieden aan de cursisten. 

 

 

3. Opvolging/doorstroom van deelnemers 

In de opvolging/doorstroom van deelnemers valt ook nog winst te 

behalen. Het is vaak zo dat wanneer een cursus is afgelopen een 

vervolgtraject uitblijft voor deelnemers. Dit heeft onder andere te 

maken met het missen van een link tussen verschillende cursussen van 

verschillende aanbieders. Wanneer een docent tijdens een cursus 

digitale vaardigheden merkt dat een cursist ook moeite heeft met de 

Nederlandse taal dan is het voor deze cursist nuttig om doorverwezen 

te worden naar een andere cursus of instantie die hem daarbij kan 

helpen. Nu ontbreekt die link naar andere mogelijkheden nog vaak. 

 

✓ Zorg voor een goede follow-up na de cursus, bijvoorbeeld in de 

vorm van een terugkom les of een vervolgcursus. 

 

 

4. Vrijwilligers 

Hoewel vrijwilligers een grote bijdrage leveren aan de impact die een 

cursus heeft op een deelnemer, is het lastig om geschikte vrijwilligers te 

vinden. Dit, omdat je er vaak veel tijd aan kwijt bent. Denk aan een 

wervingsprocedure en scholing, maar ook omdat vrijwilligers nu 

eenmaal niet in rijen voor de deur staan.  
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✓ Vind innovatieve manieren om vrijwilligers te laten aanhaken én 

deze te behouden. 

 

2.4 Ondersteuningsbehoefte  

 

1. Samen werken met netwerkpartners  
Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij een goede 

samenwerking hebben binnen het lokale netwerk (zie kader). Vaak zijn 

er verschillende redenen tot samenwerking, waaronder het vinden en 

doorverwijzen van mensen met beperkte digitale vaardigheden, het 

(vorm)geven van cursussen en vanwege doorstroom van cursisten of 

het verdelen van het aanbod.  

 

Ook op regionaal niveau wordt er samengewerkt.  

- Stichting Lezen en Schrijven 

- CINOP 

- ROC 

- Capabel Taal 

- Werkgeverspunten 

 

Een goed voorbeeld van samenwerking vanwege doorstroom en het 

verdelen van aanbod is te vinden in de regio Midden-Brabant. 

 

Best practice: Binnen het Taalhuis hebben wij een stroomschema. 

Hierop is te zien wat het aanbod van cursussen, gericht op 

digitale/taalvaardigheden, is van iedere partner. Door samen met de 

hulpvrager keuzes te maken in het schema (bijvoorbeeld NT1 of NT2; 

formeel of informeel leren), kom je bij het juiste aanbod voor deze 

persoon.  

 

“Ook de doorstroommogelijkheden naar andermans aanbod, 

na een eigen cursus, zijn belangrijk om inzichtelijk te maken. Je 

moet elkaar niet als concurrent zien, maar vooral kijken wat 

het beste bij de deelnemer past.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingspartners in het lokale netwerk: 

o Gemeente 

o Taalhuis/bibliotheek 

o Scholen 

o Welzijnsorganisatie 

o Seniorenorganisatie 

o Vluchtelingenwerk 

o Voedselbank 

o Banken 

o UWV 

o Woningbouwverenigingen 

o Ook voorbeelden van samenwerking met ziekenhuis 

en zorginstelling.     

  

-  
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Toch hebben respondenten ook wensen voor samenwerking met 

andere partners. Niet in ieder lokaal netwerk zijn interessante lokale 

partijen aan elkaar verbonden; denk aan een welzijnsorganisatie die 

niet samenwerkt met de ouderenbond. Ook zijn respondenten 

geïnteresseerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Volgens een 

respondent ligt er bij bedrijven ook een verantwoordelijkheid voor het 

verbeteren van de digitale vaardigheden van de medewerkers. 

Meerdere respondenten zouden beter willen samenwerken met de 

overheid, vanwege doorverwijzing of het beter centraal stellen van de 

inwoner en zijn/haar behoeften.   

 

Impactvol   
Naast inhoudelijke werkzame niet werkzame elementen en de 

ondersteuningsbehoefte keken we bij het impactbegeleidingstraject ook 

naar elementen die kunnen helpen om de impact van het aanbod 

inzichtelijk te maken. Hiervoor is het belangrijk dat:  

✓ Je stakeholders en financiers laat zien hoe leven veranderend je 

bent. 

✓ Dat je stakeholders en financiers laat zien hoe kostenbesparend 

je op de lange termijn kunt zijn. 

 

Om dit te doen is er nog wel een ondersteuningsbehoefte vanuit de 

initiatieven, namelijk:  

 

✓ Voor een goede verantwoording begrip bij subsidiegevers 

creëren dat je de impact van dergelijke trainingen niet alleen 

aan kunt tonen met cijfers. Hierbij zouden missie gerelateerde 

effectmetingen bij kunnen helpen met specifieke indicatoren die 

(ook) kwalitatief van aard zijn.  

✓ De mogelijkheid om in dialoog te gaan over vragen als: Hoe kun 

je deelnemers beter/ook thuis/elders verder helpen? Welke 

verbindingen kunnen daarvoor binnen de stad gelegd worden? 

Hoe kun je het probleem “onbegrijpelijke termen” en 

onveiligheid met elkaar tackelen?  

✓ Kennis over het impact instrument Koninklijke Bibliotheek. 

✓ Kennis over problematiek en oplossingen aangaande bereik, 

promotie en verbinden aan bestaande netwerken. 

✓ Mogelijkheden voor structurele financiering of bemiddeling 

daarbij voor veelbelovende initiatieven. 
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Adviezen voortkomende uit dit 

onderzoek 
 

Impact maken voor het verbeteren van digitale vaardigheden bij 

Brabanders is een behoorlijke opgave. Deze opgave bestaat uit 

verschillende onderdelen en bij elkaar zorgen ze voor de juiste impact. 

Je inleven in de deelnemer en het zorgen voor een goede 

samenwerking met lokale netwerkpartners vormen een belangrijk stuk. 

Hierna presenteren wij onze aanbevelingen en vervolgstappen voor het 

behalen van meer impact met een aanbod gericht op het versterken 

van digitale vaardigheden bij Brabanders. 

 

3.1 Adviezen voor impactvolle samenwerking van initiatieven 

en hun (lokale) netwerkpartners 

Voor succesvolle toeleiding en het versterken van (digitale) 

vaardigheden is een sluitend lokaal netwerk van groot belang. Te vaak 

kennen lokale initiatieven of organisaties elkaar nauwelijks en wordt er 

onvoldoende gebruik gemaakt van elkaars krachten en netwerk. Het 

begint bij het leren kennen van elkaar en elkaars doelstellingen, 

bijvoorbeeld door middel van het organiseren van lokale 

netwerkbijeenkomsten. Waar zit de overlap als het gaat om het 

versterken van (digitale) vaardigheden? Hoe kun je als organisaties 

samen het meeste verschil maken? En hoe kunnen de activiteiten beter 

op elkaar worden afgestemd? Hoe kun je door middel van het 

versterken van digitale vaardigheden ook bijdragen aan participatie, 

maar ook aan andere basisvaardigheden, zoals rekenen? Een 

belangrijke basis voor deze netwerk benadering ligt in het in kaart 

brengen van een lokale sociale kaart van cursussen gericht op 

digitale/taalvaardigheden.  

 

In een volgende stap kan het netwerk ook met elkaar nadenken over: 

hoe maken we de gezamenlijke inspanningen inzichtelijk en meetbaar 

om beter te sturen op impact? Taalhuizen en gemeenten zouden vanuit 

hun coördinerende functie hier een trekkende rol in kunnen nemen.  

 

 

3.2 Adviezen voor impactvolle samenwerking met het Brabant 

brede netwerk 
 

Naast het verstevigen van lokale processen is het zinvol laagdrempelig 

kennis beschikbaar te stellen voor het meer impactvol inrichten van 

initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als het laten aansluiten van 

initiatieven bij de leefwereld van burgers, het omgaan met angst en 

onzekerheid van deelnemers, werving van deelnemers, maar ook het 

inrichten van een vrijwilligersbeleid wat vrijwilligers aantrekt en 

behoudt.  

 

Initiatieven kunnen met de juiste tools een groot verschil maken in het 

vergroten van hun impact. Regionale partners kunnen hen hierbij 

ondersteunen. Hierbij gaat het om laagdrempelige tools die helpen om 

regelmatig met deelnemers, maar ook betrokken vrijwilligers in gesprek 

te gaan. Welke invloed heeft de cursus op het leven van de deelnemers? 

Wat ziet de vrijwilliger gebeuren bij de deelnemers? Wat heeft gemaakt 

dat deelnemers vroegtijdig stoppen met een cursus? Door met 

regelmaat vanuit een beschouwende blik naar het initiatief te kijken, 
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kan de impact worden vergroot en kunnen ze nog beter van betekenis 

zijn voor de burger van Brabant.  

 

In de provincie Brabant is veel relevante kennis aanwezig, denk aan 

ervaringskennis van best-practices, vooruitstrevende taalhuizen, maar 

ook expertisecentra, zoals de Stichting Lezen en Schrijven die in Brabant 

actief is. De provincie kan vragen van leergierige initiatieven en aanbod 

samenbrengen en zorgen voor uitwisseling van kennis, inspiratie en 

ervaringen. De Provincie kan tevens een rol van uitdager/aanjager 

aannemen bijvoorbeeld door middel van het verstrekken van 

doelgerichte subsidies, specifieke projecten en pilots. Tenslotte ligt er 

rol voor het intensiveren en faciliteren van de samenwerking tussen 

partners van het Brabants brede netwerk. Hoe kunnen zij de handen in 

een slaan in het kader van agendasetting? Welke trends en 

ontwikkelingen zien zij en vereisen gezamenlijke actie?  

 

3.3 Vervolgstappen 

 

Voor het versterken van digitale vaardigheden van Brabanders 

adviseren wij om een infrastructuur, een platform te creëren; een 

infrastructuur voor kennisdeling, agendering, ondersteuning en 

verbinding. 

 

Dit platform moet voorzien in de kennisbehoefte van lokale initiatieven 

(aanpakken, geleerde lessen, werkende mechanismen en de invulling 

van de hierbij benodigde randvoorwaarden). Een infrastructuur voor 

praktische vertaling naar en het betekenis geven aan lokale praktijken 

en netwerken. Dit platform moet een verbindingsplek zijn voor 

regionale en lokale netwerkwerkpartners, overheden en initiatieven, 

aansluitend op de (lokale) ambities en behoeften. 

Wij zijn van mening dat initiatieven niet alleen veel van 

netwerkpartners, maar ook vooral van elkaar kunnen leren. Nu wordt 

onnodig vaak het wiel opnieuw uitgevonden en blijft waardevolle kennis 

bij expertisecentra. Dit is zonde. Om meer impact te kunnen maken, is 

het noodzakelijk dat het verbeterpotentieel volledig wordt benut. Dit is 

van groot belang voor de ontwikkeling van sluitende lokale 

ondersteuningsstructuren die zich richten op het versterken van digitale 

vaardigheden, maar ook op andere basisvaardigheden, zoals lezen, 

rekenen en schrijven. Wij willen graag de volgende aandachtspunten 

meegeven: 

- De infrastructuur moet faciliteren in het offline en online 

organiseren van netwerkbijeenkomsten. Elkaar kennen is de 

basis voor samenwerking. 

- De infrastructuur dient vraag en aanbod samen te brengen. 

Initiatieven en netwerkpartners kunnen elkaar van 

(ervarings)kennis voorzien. 

- Speciale aandacht moet uitgaan naar ervaringskennis van 

deelnemers. Betrek Stichting ABC (een vrijwilligersorganisatie 

van en voor laaggeletterden in heel Nederland) voor het laten 

aansluiten van aanbod bij de leefwereld van de deelnemers. 

Hiermee kan op voorhand worden nagedacht over de wensen 

en behoeften van de eindgebruikers.  

- Maak gebruik van kennis en ervaring die is opgedaan bij 

vergelijkbare platforms, zoals Stérk.Brabant, het Expertisepunt 

Basisvaardigheden. Oriënteer tevens op 

aanhaakmogelijkheden. 
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- Maak Brabantse best practices, bijvoorbeeld met ondersteuning 

van een impacttraject, zichtbaar en laat hen vertellen wat wel en 

niet werkt binnen hun aanpak.  

- Bied laagdrempelige cursussen of (online) workshops aan om 

de impact van initiatieven inzichtelijk te maken en te versterken, 

rekening houdend met de opgedane lessen in dit impact traject, 

onder andere de juiste balans in tijdsinvestering en het 

voorafgaand goed inventariseren van de motieven tot 

deelname.  

- Bied laagdrempelige workshops aan over thema’s die de impact 

van initiatieven kunnen vergroten: Hoe bereik ik mijn 

doelgroep? Hoe sluit ik aan bij de leefwereld van deelnemers? 

Hoe voorkom ik uitval van deelnemers? Hoe betrek ik lokale 

netwerkpartners? Et cetera.  

- Verken de mogelijkheid voor het verlenen van doelgerichte 

subsidies. Bijvoorbeeld subsidies voor specifieke projecten en 

pilots. 

- Het advies is om op korte termijn de infrastructuur te 

realiseren. Door de uitbraak van Corona is bij een grote groep 

burgers de urgentie tot het aanleren van digitale vaardigheden 

vergroot. Nu is het juiste momentum om initiatieven te 

ondersteunen bij het realiseren van een impactvolle aanpak. 

Met het oog op het hierboven geschetste advies adviseren wij de 

Provincie om in gesprek te gaan met relevante netwerkpartners. Daarbij 

is het belangrijk dat er voldoende afstemming plaatsvindt met de 

Stichting Lezen en Schrijven/het landelijke Expertisepunt 

Basisvaardigheden en de organisatie Cubiss om te zorgen dat er geen 

overlapping, maar juist toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Ook 

dient het idee voor een infrastructuur getoetst te worden bij een groep 

lokale initiatieven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


