
Dé plek om vragen te stellen over de digitale  
dienstverlening van de overheid. Via de online tool  
gooi.hetinformatiepunt.nl worden inwoners  
doorverwezen naar lokale maatschappelijke organisaties

De Bibliotheek levert maatwerk in samenwerking met 
andere partners zoals Arbeids Trainingscentrum

Het complete aanbod vind je op onze website  
www.bibliotheekgooienmeer.nl

Er zijn bij Bibliotheek Gooi en meer diverse mogelijk-
heden om digi-vaardig te worden

“Ik weet nu waar ik moet zijn” 

“Wij zijn hier als instelling meer 
zichtbaar voor de mensen” 

“De bibliotheek heeft mij de kans  
   gegeven weer aan de slag te gaan” “Ik geef de Bibliotheek aan Huis mensen een tien!” 

“Ik ging naar het Taalcafé om de Nederlandse  
taal te leren spreken, nu heb ik zelfvertrouwen  

en ook nog een paar goede vrienden erbij!”

“Ik kan nu zelf appen en videobellen, 
daardoor heb ik veel meer 

contact met mijn kleinkinderen!”

Mede mogelijk gemaakt door Probiblio.

Informatiepunt 
Digitale Overheid

Het serviceplein

Collecties voor  
specifieke doelgroepen

Kansen bieden in participatie

Versterken taalvaardigheid Werken aan digitaal  
vaardige burgers

 
 VOLWASSENEN 

VAARDIG IN DE 
BASIS DOOR 
BIBLIOTHEEK 
GOOI EN MEER 
Voor volwassenen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken om te participeren 
in de (informatie)samenleving of digitaal 
zelfredzaam te zijn
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Modules:  
Social Media, De tablet, Veilig online  
en Het internet op

Dienstverlening Belastingaangifte: 
één-op-één begeleiding tijdens 
spreekuren, workshops en veilige 
werkplekken

Digimaatjes i.s.m. Seniorenweb

76% zegt zonder de bibliotheek 
niet te zijn gaan oefenen met 
de computer
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Bibliotheek Gooi en meer heeft een recent overzicht van 
het gehele taalaanbod in regio Gooi en Vechtstreek en 
verwijst daar naar door

De bibliotheek heeft collecties voor iedereen

Het platform waar je terecht kunt met de meest  
uiteenlopende vragen tijdens de (digitale) spreekuren  
van maatschappelijke partners

https://www.instagram.com/bibliotheekgooienmeer/
https://www.facebook.com/bibliotheekgooienmeer/
https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/
https://www.instagram.com/bibliotheekgooienmeer/
https://www.facebook.com/bibliotheekgooienmeer/
https://www.bibliotheekgooienmeer.nl
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