
 

                                                                 
 
Den Haag, 3 december 2014 
   
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 16 december 2014 lanceert Minister Plasterk in Madurodam het Digitaal Hulpplein 
(www.digitaalhulpplein.nl). Het Digitaal Hulpplein is een online platform dat burgers met beperkte 
digitale vaardigheden doorverwijst naar oefenlocaties waar zij deze vaardigheden kunnen 
verbeteren. Het Digitaal Hulpplein streeft ernaar dat burgers zelfstandig gebruik kunnen maken van 
de elektronische dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, het UWV en de Belastingdienst, 
maar ook dat zij meer kans maken op de arbeidsmarkt en kunnen genieten van de sociale kanten van 
internet. Om deze missie te voltooien is een landelijk netwerk aan oefenlocaties en doorverwijzers 
die actief de doelgroep herkennen, doorverwijzen en ondersteunen onontbeerlijk. Versterkt u het 
Digitaal Hulpplein door uw bibliotheek aan te melden? 
 
U kunt als bibliotheek op drie manieren meewerken aan de versterking van het Digitaal Hulpplein: 

1. U kunt zich aanmelden als doorverwijzer (doorverwijzen naar cursusaanbod van derden) 

2. U kunt zich aanmelden als oefenlocatie (het aanbieden van cursussen) 

3. U kunt zich aanmelden als oefenlocatie én doorverwijzer 

 
In bijlage 1 staat meer achtergrondinformatie over het Digitaal Hulpplein en de werkwijze. Bijlage 2 is 
de intentieverklaring die u alleen dient te tekenen als u kiest voor optie 2 of 3. Als u zich enkel 
aanmeldt als doorverwijzer is het tekenen van de intentieverklaring niet nodig. 
Bijlage 3 bevat de selectiecriteria waaraan u als oefenlocatie moet voldoen. 
 
U kunt zich als oefenlocatie aanmelden door bijgaande intentieverklaring te tekenen en op te sturen 
naar hazinedar@siob.nl. 
 
Het aanbod van uw bibliotheek op het terrein van digivaardigheden wordt op het Digitaal Hulpplein 
geplaatst als u uw aanbod aan vinkt in G!DS. U kunt ook aanvinken dat u een doorverwijsfunctie 
hebt, al dan niet in combinatie met eigen aanbod. 
Log voor de invoer in op https://gids.bibliotheek.nl/ met uw inloggegevens of vraag een collega die 
werkt in G!DS om dit voor u te doen. 
Per vestiging kunt u lijstwaarden met uw computeraanbod aanvinken en ook de werkvormen die u 
aanbiedt. 
In de bijlage (4) bij deze mail kunt u zien, welke velden in G!DS bij de bibliotheekvermeldingen u 
hiervoor kunt gebruiken. 
 
Wilt u zich alleen als doorverwijzer aanmelden? Laat ons dat dan ook per email weten.  
 
Als u zich snel aanmeldt en uw gegevens in G!DS aanvult, profiteert u van de publiciteit rondom de 
lancering. 16 december biedt een uitgelezen kans om te laten zien dat de bibliotheek een belangrijke 
rol speelt bij het bevorderen van informatie- en digitale vaardigheden bij burgers en daarmee 
bijdraagt aan de zelfredzaamheid van burgers in het kader van de participatiesamenleving.  
Uiteraard kunt u zich nog altijd op een later moment aanmelden.  
 

http://www.digitaalhulpplein.nl/
mailto:hazinedar@siob.nl
https://gids.bibliotheek.nl/


Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij Maaike Toonen (toonen@siob.nl, 0655794862) 
Voor vragen over G!DS kunt u terecht bij de G!DS-servicemanager bij uw PSO of bij de helpdesk van 
G!DS: gids@bibliotheek.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Coen van Hoogdalem  
Commissie Marketing, Promotie  en Digitale  Bibliotheek 

en 
Maaike Toonen 
Adviseur Lezen, Leren, Informeren 
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Kom ook naar Het Nationale Bibliotheekcongres : 10 december 2014 | Beurs van Berlage | Amsterdam 
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