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Geacht VOB lid, 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VOB van 11 december 2014 is er vanuit een 

aantal leden het verzoek gekomen om na te gaan of collectieve inkoop van Digisterker licenties 

vanuit de beschikbare inkoopgelden digitale content tot de mogelijkheden behoort.  

Digisterker leert burgers werken met de elektronische overheid communicatie 

(www.digisterker.nl) 

De voorzitter van de toenmalige VOB Inkoopcommissie (nu voorzitter van de KB 

Inkoopcommissie) zegde toe te onderzoeken of de collectieve inkoop van de Digisterker licenties 

mogelijk is en onder welke condities. In het kader van deze verkenning stellen wij u enkele 

vragen om de interesse in de branche te peilen.  

In de bijlagen ziet u hoe op dit moment een Digisterker abonnement (licentie) eruit ziet. 

Waarom kan Digisterker van belang zijn voor uw bibliotheek? 

- het past in het aanbod van openbare bibliotheken (Klik &Tik, Oefenen.nl) om burgers 

digitaal vaardig te maken; 

- het levert uw gemeente(n) een vangnet voor burgers die nog niet of onvoldoende 

digivaardig zijn; 

- de bibliotheek “ontzorgt” daarmee de gemeente en dat draagt bij aan uw draagvlak binnen 

de gemeente;  

- het levert de bibliotheek een aanknopingspunt om met de gemeente  in gesprek te komen 

over beleid en toekomst.  

  

Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de Stichting Digisterker over een mogelijke 

collectieve inkoop. Het is nu van belang inzicht te krijgen in het aantal bibliotheken dat 

daadwerkelijk Digisterker gaat uitvoeren als de licentie collectief wordt ingekocht.  

Aan: 
de leden bibliotheken van de VOB  
  
Tkn: 
aan de PSO’s 

 

datum  ons kenmerk contactpersoon 

5 maart 2015 7410-00/15-00853/CvH/AdV/sd Coen van Hoogdalem 
 Uw kenmerk  

   

onderwerp Doorkiesnummer e-mail 

Digisterker 070-3090542 hoogdalem@debibliotheken.nl 

http://www.digisterker.nl/
http://oefenen.nl/
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De collectieve inkoop van de licentie is slechts één kant van de medaille. De bibliotheek die met 

Digisterker aan de slag gaat zal ook zelf moeten investeren, in mensuren en in geld. Om een 

idee te geven zijn in de bijlagen drie scenario’s geschetst. Let wel: de uitkomst van een 

scenario wordt bepaald door de hoogte van de parameters. Dat zal per bibliotheek kunnen 

verschillen. Het is uiteraard aan u te bezien of die kosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden 

gedeeld met uw gemeente(n).  

Een rekenhulp treft u eveneens aan in de bijlagen. Hiermee kunt u een inschatting van uw eigen 

kosten maken.  

De abonnementskosten bij collectieve inkoop komen vanzelfsprekend niet voor uw rekening.  

In bijgevoegd formulier Collectieve Inkoop Digisterker verzoek ik u vriendelijk enkele vragen te 

beantwoorden en deze voor vrijdag 20 maart te retourneren naar: 

vereniging@debibliotheken.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de Inkoopcommissie, 

  

  

 

 

Coen van Hoogdalem 

Programmamanager Branchestrategie 

Lid KB Inkoopcommissie 

 

 

 

Bijlagen: 4 

 Digisterker Abonnement in het kort 

 Digisterker Scenarioberekeningen 

 Digisterker Rekenhulp jaarbegroting 

 Formulier Collectieve Inkoop Digisterker 
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