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De overheid stimuleert de selfservice van burgers, bedrijven en organisaties door haar diensten 
elektronisch aan te bieden. Tegelijkertijd zijn er groepen in de samenleving die moeite hebben met 
het gebruik van de elektronische overheid, de ‘digibeten’. Om deze groep van minder 
digitaalvaardigen te ondersteunen, is de cursus ‘Werken met de e-overheid’ ontwikkeld en beproefd. 
De resultaten laten zien dat de cursus voorziet in een behoefte. Daarom wordt nu gestart met de 
opschaling naar een landelijke aanpak met een lokale uitwerking. 

Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten. Of het nu gaat om het aanvragen van 
huurtoeslag, om werk te zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. Zo probeert de overheid de 
selfservice van burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren. Kostenbesparingen en efficiëntieslagen bij 
de overheid versterken een ontwikkeling, waarin de burger meer gebruik kan maken van de digitale 
overheidsdiensten. In sommige gevallen hebben burgers zelfs weinig keus. Werkzoekenden zijn 
bijvoorbeeld vanaf 2012 voor hun re-integratie aangewezen op de digitale dienstverlening van UWV 
(werk.nl). Daarbij streeft UWV ernaar, om met nog slechts 10 procent van de werkzoekenden een 
persoonlijk re-integratiegesprek te voeren. 
Tegelijkertijd zijn er groepen in de samenleving die moeite hebben met het gebruik van deze elektronische 
overheid, de ‘digibeten’. Hoe kunnen overheden de ruim 1,6 miljoen digibeten in ons land helpen om meer 
gebruik te maken van de e-overheid? En hoe voorkomt de overheid dat de minder digivaardige burger 
buitenspel komt te staan? 
Om de groep van minder digitaalvaardigen te ondersteunen, is in het project Digisterker de cursus ‘Werken 
met de e-overheid’ ontwikkeld. Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en de gemeente 
Enschede onderstrepen door hun medewerking aan dit project het belang van ondersteuning van digibeten. 
Het idee achter de cursus ‘Werken met de e-overheid’ is dat cursisten in kleine groepen en onder 
begeleiding van docenten stapsgewijs ervaring opdoen met belangrijke vaardigheden voor het werken met 
de elektronische overheid.

Digisterker 
Het project Digisterker is een samenwerking in consortiumverband van de volgende organisaties: 
Belastingdienst, UWV, SIOB, Openbare Bibliotheek Enschede en de gemeente Enschede. 
Projectmanagement en uitvoering wordt verzorgd door Novay.

Pilot in enschede
In samenwerking met de Bibliotheek Enschede is de cursus ‘Werken met de e-overheid’ gegeven voor een 
groep van tien cursisten. De cursus past uitstekend in de (nieuwe) kerntaak van de bibliotheek: wegwijs in 
de samenleving. Deze bibliotheek beschikt over goede faciliteiten: een ruime zaal met ongeveer 15 
computers met internetaansluiting en een smartboard waarop de docent oefeningen kan voordoen. In drie 
cursusbijeenkomsten van twee uur werden de cursisten onder begeleiding van docenten door de stof 
geleid. Omdat de meeste cursisten nog niet over een DigiD beschikten, stond de eerste bijeenkomst in het 
teken van het aanvragen van DigiD. De verwerking van de DigiD-aanvraag kost maximaal vijf werkdagen, 
waardoor de tweede bijeenkomst een week later gepland werd. In de tweede en derde bijeenkomst gingen 
de cursisten aan de slag met de e-overheid. Ze hebben bijvoorbeeld de opbouw van hun AOW bekeken, 
een ‘JA-NEE’-sticker digitaal bij de gemeente aangevraagd en hun gegevens uit het GBA gecontroleerd. 
Onder de cursisten waren werkzoekenden, ouderen en medelanders. De cursisten waren verrast over de 
mogelijkheden van de e-overheid en het merendeel sprak de intentie uit om zelf met de e-overheid aan de 
slag te gaan.

Cursusinhoud 
De cursus ‘Werken met de e-overheid’ bestaat uit vijf modules: 
MODULE 1: Beginnen 
a Wat is e-overheid? 
b DigiD aanvragen 
c DigiD gebruiken 
MODULE 2: Zoeken en vinden 
MODULE 3: Aanvragen 
MODULE 4: Gebruiken – Mijn-omgevingen 
MODULE 5: Andere Mijn-omgevingen

De cursus
De cursus ‘Werken met de e-overheid’ let bij de intake op de voorkennis van de cursist. Zo moeten 
cursisten voldoende ‘knoppenkennis’ hebben (computerbediening, werken met de browser) en moeten zij 
kunnen omgaan met een zoekmachine. Aangezien de e-overheid werkt met vertrouwelijke persoonlijke 
informatie, is leren werken met DigiD een essentieel onderdeel van de cursus. Maar naast het aanvragen 
en gebruiken van DigiD gaat de cursus ook in op het zoeken en vinden van informatie op 
overheidswebsites en op het aanvragen van bijvoorbeeld een toeslag. Een belangrijk gedeelte van de 
cursus gaat over het gebruiken van de ‘Mijn-omgevingen’, de persoonlijke omgevingen van 
overheidsorganisaties zoals MijnOverheid en Mijn toeslagen (zie kader). 
De ontwikkelde cursus behandelt de e-overheid in brede zin, zowel de gemeentelijke als de landelijke 
overheidsdienstverlening. Bij de cursus hoort een werkboek voor cursisten en een docentenhandleiding. In 
het werkboek staan de behandelde onderwerpen, uitgewerkte stappenplannen en oefenstof. De cursus 
wordt gegeven in een klassikale setting waarbij elke deelnemer de beschikking heeft over een computer 
met internetaansluiting. 
Zoals gezegd, krijgen cursisten tijdens de cursus inzage in hun eigen gegevens, zeker als ze gebruik gaan 
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maken van de persoonlijke webpagina’s van overheidswebsites. Deze informatie en de DigiD-gegevens zijn 
(zeer) vertrouwelijk en cursisten moeten ervan uit kunnen gaan dat docenten daarin prudent handelen. Als 
je eenmaal ingelogd bent met DigiD, is het onbevoegd veranderen van bijvoorbeeld een rekeningnummer 
voor de kinderbijslag een eenvoudige zaak. Dit stelt dus eisen aan de docenten, die daarvoor tenminste 
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zouden moeten kunnen overleggen. Onze voorkeur gaat echter 
uit naar de ambtenaar als docent. Daar zijn twee redenen voor. Ambtenaren hebben een eed afgelegd die 
ook buiten werktijd geldt en die daarmee prudent handelen waarborgt. Maar zeker zo belangrijk: 
ambtenaren krijgen als docent een directe terugkoppeling op hun eigen digitale dienstverlening. Dat zal de 
e-overheidsdienstverlening ongetwijfeld ten goede komen.

Opschaling
Vooraf was het nog maar de vraag of er interesse zou zijn onder burgers voor een cursus over het werken 
met de elektronische overheid. Dat bleek echter wel degelijk het geval te zijn, zoals onze pilot in Enschede 
aantoont (zie kader 2). Na een beperkte wervingscampagne meldden zich in enkele dagen drie keer zo veel 
belangstellenden dan dat er plaatsen waren. Ook de vele positieve reacties van cursisten en van de 
betrokken overheidsorganisaties wezen erop dat het niet kon blijven bij een eenmalige pilot in Enschede. 
Vandaar dat er nu in Digisterker stapsgewijs gewerkt wordt aan de landelijke opschaling van ‘Werken met 
de e-overheid’. 
Met enkele pilotgemeenten gaan we de volgende fase in. Met hen zullen we de lokale mogelijkheden 
benutten om dit soort cursussen te organiseren, bijvoorbeeld in buurthuizen en bibliotheken. We beproeven 
in deze fase de hulpmiddelen (zoals draaiboeken, wervings- en intakemateriaal) om op lokaal niveau de 
doelgroep van digibeten gericht te benaderen en cursussen voor hen te organiseren. Tegelijkertijd richten 
we een kleine landelijke beheerorganisatie in, die ervoor zorgt dat het cursusmateriaal up-to-date is en dat 
er ondersteuning is voor docenten. Deze beheerorganisatie vervult verder een schakelfunctie tussen de 
lokale cursusorganisaties en de contentorganisaties van de overheden. 
Digisterker gaat voor een landelijke aanpak met een lokale uitwerking. Belangstellende gemeenten, 
regionale samenwerkingsverbanden en andere organisaties die cursussen ‘Werken met de e-overheid’ 
willen (laten) organiseren, kunnen zich bij hierbij aansluiten.

Piet Boekhoudt is senior advisor bij Novay en 
Wolfgang Ebbers is principal advisor bij Novay

Meer weten?
www.digisterker.nl (http://www.digisterker.nl) 
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