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Aanwezig en voorstelrondje 
Evert van Bijsterveld,  
Jarenlange ervaring als coördinator ICT bij IPC-Groep in Schaarsbergen 
Assisteerde bij Zoom-koffie-uurtje tijdens lock-down Ons Raadhuis. 
 
Willem Franken 
In arbeidzame leven op het laatst superspecialist extern vliegtuiglawaai voor een Europese 
Organisatie.  
Heeft lol en hobby in computers, in techniek.  
Is betrokken bij streaming voor Jansen & de Feijter. 
Organiseert cursussen voor de Paperclip.  
 
Robbert Crommelin 
Heeft als ingenieur gewerkt bij TNO-Delft, is er gepensioneerd.  
Onderwerp; binnenklimaat, binnenmilieu.  
Heeft veel ervaring met programmeren. En heeft na zijn pensionering meegewerkt aan 
cursussen voor beginners. 
 
Marinus Kok 
Werkt bij MBO Aeres Barnveld en doet er systeem- en netwerkbeheer en ICT-ondersteuning 
voor alle gebruikers dus docenten en leerlingen. 
 
Jolanda Stellingwerff 
Activiteitencoach bij Ons Raadhuis met veel affiniteit met de digitale wereld.  
 
Irma Smeenk 
Coördinator Ons Raadhuis, projectleider van project Borging Ons Raadhuis waar deze 
werkgroep onder valt. En verder verantwoordelijk  alles aangaande Ons Raadhuis.  
 
 
Presentatie activiteiten digitalisering Ons Raadhuis sinds 1 maart 2016 
Irma presenteert alle activiteiten en initiatieven die er zijn geweest in Ons Raadhuis op het 
gebied van digitalisering sinds de start 1 maart 2016. 
- een op twee begeleiding  
- cursussen 
- workshop wandelen met smartphone 
- digi-donderdag met inloopspreekuur 
 
De conclusie is helder: wat werkt in Ons Raadhuis is één-op-één aanpak.  
De rest werkt niet. 
 
 
 



 
Elementen voor plan van aanpak 
We bespreken mogelijkheden en initiatieven voor verdere digitalisering van Ons Raadhuis. 
Naar aanleiding van deze bespreking nemen de we de volgende Besluiten en maken we de 
volgende afspraken 
 
- we sluiten voorlopig het internetcafé als mogelijk instrument voor het bevorderen van 
digitalisering in Ons Raadhuis uit. Zolang de coronacrisis er is en we 1,5-meter afstand 
moeten houden kan er geen internetcafé plaatsvinden,  
- we gaan alleen maar initiatieven ontplooien als er behoefte aan is! Dus bijv. pas tablets 
aanschaffen en er Zoom op zetten als blijkt dat er behoefte aan is, 
- op de Meedenkbijeenkomst over behoefte aan een activiteit thuis blijken er deelnemers te 
zijn die er voor voelen een activiteit thuis bij te wonen in Zoom  (of Teams). Willem F., 
Jolanda en Evert zullen op dinsdag 20 juli een experiment doen met Zoom bij meditatie. Met 
twee  tot drie personen zal uitgeprobeerd worden of het bijwonen van meditatie via Zoom 
een optie is. 
- Willem, Evert, Marinus en Robbert willen mensen 1-op-1 helpen bij problemen met hun 
laptop-computer-smartphone-tablet thuis. We starten een Signal-groep waar we de 
hulpvragen in kunnen voeren. Per vraag kunnen we dan samen bepalen wie de betreffende 
persoon gaat helpen. In eerste instantie in Ons Raadhuis om elkaar te leren kennen. Dit kan 
op woensdagmiddag. Daarna is bezoek aan huis mogelijk.   
Bijzonderheid: niemand van die vier kan helpen met een Iphone, daar moeten we nog een 
vrijwilliger voor zien te vinden.  
- voor de rapportage richting ZonMw is het makkelijk als we alle initiatieven bijhouden. 
Marinus zal zorgen voor een online-logboek.  
-we besluiten ook dat we geen advies-traject starten met professionele ondersteuning door 
Gersom Smit. We zijn in staat een eigen plan van aanpak te maken, uit te voeren en te 
bewaken.  
  
 
 
 
 
  
 


