
 

Inschrijfformulier 

Naam 

 

 

Telefoonnummer 
 

 

Emailadres 
 

 

Ik kom naar de koffiemorgen: 

O Donderdagmorgen 20 oktober om 10.00 uur in Dalfsen -

Bibliotheek/Trefkoele+ 

O Dinsdagmiddag 20 september om 14.00 uur in Nieuwleusen -

Bibliotheek Nieuwleusen 

Ik doe mee aan de cursus van vier bijeenkomsten: 

O Start op woensdagavond 2 november om 19.30 uur in Dalfsen -

Bibliotheek/Trefkoele+ 

O Start op dinsdagmiddag 4 oktober om 14.00 uur in Nieuwleusen 

- Bibliotheek Nieuwleusen 

O Start op woensdagmorgen 12 oktober om 10.00 uur in 

Lemelerveld – Kulturhus De Mozaiek 

 O ik breng mijn eigen laptop mee 

 O ik breng mijn eigen tablet mee 

 O ik werk graag op apparatuur van de bibliotheek 

Vul de juiste rondjes in 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Bibliotheek Dalfsen 

Ruigedoornstraat 108 

7721 BR Dalfsen 

t: 0529 – 432 413 

e: info@bibliotheekdalfsen.nl  

 

Bibliotheek Nieuwleusen 

Ds.van Diemenstraat 2 

7711 JM Nieuwleusen 

t: 0529 – 481 227 

m: bib.nieuwleusen@bibliotheekdalfsen.nl  

 

 

 

 

Digitaal zaken doen met uw 

overheid 
 

http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
mailto:info@bibliotheekdalfsen.nl
mailto:bib.nieuwleusen@bibliotheekdalfsen.nl
http://www.digisterker.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=78


 

Digitaal zaken doen met uw overheid 

Uw overheid gaat digitaal: DigiD aanvragen en gebruiken, 
belasting terugvragen, een afspraak maken bij de gemeente, 

huurtoeslag aanvragen. Het gaat allemaal via internet 
tegenwoordig. 
 

Iedere burger kan dit allemaal rechtstreeks en zelfstandig regelen. 
Maar wie helpt er als dat even niet lukt? Bijvoorbeeld als je: 

 behoefte hebt aan begeleiding; 
 woorden of formulieren tegenkomt die je niet helemaal 

begrijpt; 

 vastloopt in informatie op internet en hoe computers 
werken; 

 pas echt begrijpt wat iets betekent als iemand dat rustig 
voor je op een rijtje zet; 

 je er het liefste niets mee te maken zou willen hebben en 

dat dit allemaal niet nodig was.  
 

Uw bibliotheek kan u helpen!  
Maar misschien ook iemand in uw omgeving. Kent u als 
mantelzorger, als familielid of op een andere manier iemand die 

hiermee geholpen kan worden? Geef naam en adresgegevens dan 
door aan de bibliotheek. 

 

Koffiemorgen/-middag  
Tijdens een bijeenkomst wordt u – onder het genot van een kopje 
koffie of thee - meer verteld over de achtergronden van deze 
ontwikkeling. Waarom gebeurt dit en wat vraagt dat van u? Er is 

ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen en van gedachten te 
wisselen. 

Er zal ook verdere uitleg gegeven worden over de cursus en er is 
dan ook nog gelegenheid om u in te schrijven.*)  
Er zijn twee koffiemomenten:  

 Dinsdagmiddag 20 september in Nieuwleusen van 
14.00 – 16.00 uur 

 Donderdagmorgen 20 oktober in Dalfsen van  
10.00 – 11.30 uur 

 

Cursus: Werken met de digitale overheid 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin u in een rustig 

tempo en onder deskundige begeleiding aan de slag gaat. 
U krijgt volop de gelegenheid om zelf te oefenen. De docenten 
leggen goed uit hoe het werkt. U krijgt een werkboek waarin u 

alles nog eens goed na kunt lezen. U mag zelf aan de slag om te 
oefenen en daarbij is er genoeg tijd om individueel hulp te vragen. 

Dit komt aan de orde: 
 hoe je een DigiD aanvraagt: 
 hoe je een DigiD kunt gebruiken; 

 handige informatie op sites vinden; 
 een aanvraag doen bij de gemeente; 

 het maken van een afspraak; 
 opzoeken wat de overheid weet, bijvoorbeeld de opbouw 

van je AOW; 

 het gebruiken van persoonlijke omgevingen van 
overheidsorganisatie (zoals Mijn toeslagen, werk.nl en 

MijnOverheid); 
 het gebruik van Regelhulp. 

 

De cursus in Dalfsen start op woensdagavond 2 november om 
19.30 uur in bibliotheek Dalfsen/De Trefkoele+. 

 
De cursus in Nieuwleusen start op dinsdagmiddag 4 oktober 

om 14.00 in bibliotheek Nieuwleusen. 
 
De koffiemorgen en de cursus zijn gratis. Er worden geen kosten 

in rekening gebracht.  
Wilt u uw bibliotheek ondersteunen? Neem dan een lidmaatschap! 

 
Met deze bijeenkomsten helpt uw bibliotheek iedereen om op een 
veilige manier met deze zaken om te gaan. Schrijf u in voor de 

koffiemorgen, de cursus of voor beide. U kunt daarna met plezier 
en zelfvertrouwen het digitale contact met de overheid 

onderhouden. 
 
*) Als een cursus vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst. 

http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
http://www.regelhulp.nl/

