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Ambitie Netwerk Digitale Inclusie 55+
“Het is onze gezamenlijke ambitie dat Rotterdam over een stedelijk en gebiedsgericht fijnmazig 
samenwerkingsverband beschikt waar oudere Rotterdammers terecht kunnen met hun vragen 
op digitaal gebied en waar zij de ondersteuning kunnen krijgen die nodig is om volwaardig mee 
te doen in de digitale wereld.” 

Motivatie
Door aan te sluiten bij de persoonlijke leefwereld en oog te hebben voor 
drempels zoals angst en schaamte, ontstaat motivatie om met digitale  
mogelijkheden aan de slag te gaan.

KENNISMAKINGSWORKSHOPS | aanbod waarin deelnemers kennismaken met digitale mogelijkheden. Denk aan:  
Digitest, Camouflage-aanbod en DigiSnacks. 

TOOLBOX | in de Toolbox zijn verschillende lesvoorbereidingen beschikbaar voor kennismakingsworkshops. 

INFORMATIEPUNT DIGITAAL | een inloopspreekuur waar mensen terecht kunnen die interesse hebben in digitaal  
aanbod. Aan de hand van een intake wordt gekeken welk aanbod het beste aansluit bij de behoefte van de inwoner. 

WORKSHOPS DIGIHULP | faciliteren van workshops Digihulp waarin professionals en vrijwilligers getraind worden in 
het ophalen van de digitale hulpvraag, het aanwezige niveau en op basis daarvan het maken van de verbinding met 
het aanbod. 

DOORVERWIJZEN | na elk contactmoment worden mensen geïnformeerd over de mogelijkheden voor digitale onder-
steuning. 

TOOLKIT | de Toolkit Communicatie bevat flyers met het digitale aanbod per gebied en ‘ik wil hulp bij’-kaartjes om de 
hulpvraag en contactgegevens op te halen voor een vervolg. 

Bezit Om mee te doen in de digitale wereld is het hebben van een hardware device en 
toegang tot internet een basisbehoefte.

LAAGDREMPELIGE TOEGANG | aansluiten bij initiatieven waar inwoners geholpen worden met toegang tot hardware 
en internet. 

PILOT DIGITHEEK | de pilot DigiTheek levert met 100 deelnemers veel inzicht in de benodigde aanpak om mensen te 
ondersteunen met hardware en het gebruik ervan. Inclusief inventarisatie van initiatieven die relevant zijn. 

Vaardigheden Digitale basisvaardigheden aanleren in een veilige omgeving, 
met getrainde docenten en kwalitatief lesmateriaal. 

BEGELEIDING
• 1-op-1

 - Digimaatje van Unie van Vrijwilligers.
 - ondersteuning vanuit Stichting Senior en Student.

• online | zie de Toolbox en Het Informatiepunt voor het beschikbare online aanbod.
• groepslessen | verzorgd door verschillende organisaties in Rotterdam.

TOOLBOX | overzicht van kwalitatief lesmateriaal in een online toolbox. 
VRIJWILLIGERSPOOL | verbinding met opleidingsplatform Bibliotheek Rotterdam voor getrainde digivrijwilligers. 
AANBODSESSIES DOORLOPENDE LEERLIJN | afstemming tussen organisaties per gebied over aanbod en  
onderlinge doorverwijzing. 

PLATFORM HET INFORMATIEPUNT | een centraal overzicht van al het aanbod in Rotterdam  
op www.rotterdam.hetinformatiepunt.nl.

VULLEN AANBOD | ondersteuning bij het aanvullen en actualiseren van het aanbod op Het Informatiepunt.

Gebruik Ondersteuning in het gebruik van hardware devices en digitale toepassingen.

DIGICAFÉ | inloopspreekuren bij het DigiCafé of Checkpoint voor ondersteuning bij digitale hulpvragen.

BEGELEID OEFENEN | zelfstandig aan de slag, maar ondersteuning indien nodig. 

HULP OP AFSTAND
• Digihulplijn 0800-1508 | telefonische ondersteuning (ma - vrij: 9 - 17 uur).
• VraagApp | anoniem en snel antwoord op je vraag.

INITIËREN VAN NIEUW AANBOD | inspelen op actuele vraagstukken waar mensen moeite ervaren om digitaal deel 
te nemen. Zoals ondersteuning met de Coronacheck-app of de aanvraag van de energietoeslag. 

Basisdienstverlening 
Het huidige aanbod per gebied is divers. Vanuit de gezamenlijke ambitie en op basis van onderzoek1 blijkt dat het wense-
lijk is om toe te werken naar een basisdienstverlening zodat alle oudere Rotterdammers dezelfde ondersteuning kunnen 
krijgen om volwaardig mee te kunnen doen in de digitale wereld. 

In de kleurvlakken is aangegeven welke bijdrage de regievoerder bij dit onderdeel kan leveren.

1. Bouwstenen voor digitale inclusie, Amsterdam UMC 2017 / Uit beeld geraakt, Amsterdam UMC 2021
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