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Geachte heer/mevrouw, 
 
De digitale en leesvaardigheden van de Achterhoekse bevolking blijven achter. In de regio 
Achterhoek zijn naar schatting ongeveer 40.800 inwoners laaggeletterd, waarvan twee 
derde Nederlandssprekend. Dit leidt voor hen tot problemen en achterstanden op het 
gebied van gezondheid, meedoen en werken. Om dit integraal aan te pakken is er een 
programma in ontwikkeling door Achterhoekse partners dat zich richt op versterking van 
de digitale vaardigheden van Achterhoekers. 
 
De thematafels Gezondste Regio en Onderwijs en Arbeidsmarkt ondersteunen de 
aanvraag voor een bijdrage vanuit de Regiodeal voor het werken aan een programma dat 
de versterking van de digitale vaardigheden van alle Achterhoekers aanpakt. De opgave 
om digitaal vaardig te worden, te zijn en te blijven is een opgave die belangrijk is om te 
kunnen meedoen in werk, onderwijs, gezondheid, vrije tijd, sociale contacten en 
deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.  
 
Kortom: een opgave die de verschillende beleidsdomeinen overstijgt en om een 
gezamenlijke inspanning vraagt. Juist nu de coalitiebesprekingen aan de gang zijn en de 
nieuwe colleges in wording of net gevormd zijn, vragen wij uw inzet om als bestuurders de 
inspanningen voor dit programma te ondersteunen. 
 
Achtergrond 
In de afgelopen twee jaar is door verschillende stakeholders in de Achterhoek gewerkt aan 
ideeën om de digitale vaardigheden in de Achterhoek te versterken en hiervoor een 
regionale online en offline infrastructuur en supportsystemen te ontwikkelen. Betrokken 
zijn: de bibliotheken in de Achterhoek, Kruiswerk/Livelife, I-pulse, arbeidsmarktregio 
Achterhoek, Graafschap College, de projectleider en werkgroep van de regionale aanpak 
laaggeletterdheid en Zorgbelang Inclusief. 
 
Een voorlopige opzet van het programma voorziet in: 

• de verwijzing door: mantelzorgers en de sociale omgeving, vrijwilligers (w.o. 
woongelukgesprekvoerders),  eerstelijns zorgverleners (huisartsen, 
praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, fysio- en 
ergotherapeuten), welzijnsorganisaties, maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, 
ouderenbonden, verenigingen; daarnaast woningbouwverenigingen en de Sociale 
Dienst.  
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• een offline omgeving waar mensen op weg geholpen worden om kennis te maken 
met de online omgeving en ondersteuning krijgen bij vervolgvragen; 

• het creëren van een online platform, een digitale infrastructuur die inhoud op 
maat aanbiedt, deelnemers uitdaagt en advies geeft en die het mogelijk maakt om 
gebruik, bereik en impact te monitoren; 

• verbinding met de sociale infrastructuur die van belang is voor het werken aan 
basisvaardigheden en dus ook digitale vaardigheden. Denk hierbij aan o.a.:  
- regionale aanpak laaggeletterdheid i.s.m. het Graafschap College;  
- plan van aanpak voor de inclusieve arbeidsmarkt;  
- buurtcoaches, sociale wijkteams, welzijnsorganisaties, formulierenbrigades; 
  Slingeland Ziekenhuis en SKB Winterswijk;  
- verenigingsleven en sport; werkgevers en het programma Fit veur Altied; Digicoaches  
 https://www.digivaardigindezorg.nl/ ;  

- Ouderenbonden, Vrouwen van Nu en andere verenigingen. 
 
Wat gaat het opleveren? 
Deze aanpak zal uiteindelijk de basisinfrastructuur zijn voor de regio waar het diverse 
aanbod zich verzamelt om elke inwoner te kunnen faciliteren om digivaardig(er) te worden 
en te blijven. Digitaal vaardig zijn is de basis om open te kunnen staan voor de breedheid 
van technologische oplossingen van bijvoorbeeld zorg- en thuistechnologie. Daarom gaat 
de basisinfrastructuur een stap verder: we brengen de Achterhoekers actief in contact met 
technologie. 
 
Doelstellingen 

• Inwoners (volwassenen) weten dat de basisinfrastructuur de plaats is om informatie te 
vinden over digitale en technologische oplossingen 

• Doorverwijzers verwijzen mensen actief door als digiwijzer worden een doel is 

• Percentage van de mensen die doorverwezen worden starten ook met activiteiten en 
zetten aantoonbare stappen in de gefaseerde aanpak (van bewustwording naar 
borging). 

 
Tijdpad 
Het initiatief komt van de thematafel De Gezondste Regio en is inmiddels ook omarmd 
door de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt. De laatstgenoemde thematafel zal een 
aanvraag indienen bij de Regiodeal. Hiertoe zal op 2 juni 2022 een voorstel ter 
besluitvorming aan de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt worden voorgelegd en ter 
informatie met de thematafel De Gezondste Regio worden gedeeld. 
 
Infographic  
https://xd.adobe.com/view/0c015ae6-f503-4dbb-a8ad-e16ed3812c80-5952/ 
 
Dank voor uw betrokkenheid, 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
van Bronckhorst, 
 
Evert Blaauw 
wethouder gemeente Bronckhorst 
Lid regionale werkgroep Eigen regie/Gezondste Regio 
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