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GAAN WE DIGITAAL? 
 

 
 

 
 
Tóch was er weer een ONTMOETINGSDAG! 
Net als verleden jaar hebben wij gekozen voor 
“De Groeskamp” in Doetinchem, een goede 
locatie met mogelijkheden elkaar ook in kleinere 
groepen te kunnen ontmoeten. 
Dit alles dankzij de samenwerking van Spectrum, 
partner van elan, en de Rijnbrinkgroep sinds de 
zomer van 2013. Beide directies hebben daartoe 
gezorgd voor een goede ondersteuning van het 
Platform. Van zo’n nieuwe samenwerking gaat 
een grote stimulans uit. Het resultaat mocht er 
zijn op deze dag. 
 
 
 

In de troonrede bezigde onze nieuwe koning het 
begrip “participatiemaatschappij”, waarbij eigen 
kracht als bron gebruikt moet worden en 
zelforganisatie de energiebron van onze 
maatschappij is. 
Nou, laten STUDIEKRINGEN nu juist hét voorbeeld 
van eigen kracht, zelfredzaamheid en 
zelforganisatie zijn. 
Passen begrippen als • Een leven lang leren 
   • Oudereneducatie 
   • Ouderen-participatie 
   • Geestelijk actief zijn 
niet naadloos in de “bestrijding van 
eenzaamheid”? 
 

Opening “Gaan we digitaal” 
door gedeputeerde van de provincie Gelderland, Jan Jacob van Dijk. 

 
 

 
 

Wat goed dan ook dat de heer J.J. van Dijk, 
gedeputeerde van de provincie, deze morgen 
wilde openen. “Gaan we digitaal” had ook bij 
hem zijn eigen ervaring met de technologische 
ontwikkelingen opgeroepen. 

Wat hij dacht ‘even’ te installeren lukte 
hem niet; zijn 12 jarige dochter had het in 
drie minuten voor elkaar. 

Wat een herkenbare situatie, waar wij vroeger 
dingen áán onze kinderen leerden merken wij nu 
dat zij ons nu kunnen helpen op de digitale 
snelweg. 
 



Hij gaf ons ook een verklaring van de zich 
terugtrekkende overheid (dus: geen subsidie 
meer). Overheid en provincie willen toe naar een 
participatie-samenleving. Samen leven! 
Er zit zoveel meer kracht in mensen dan vaak 
wordt gedacht. Voor de gemeenten een  
moeilijke situatie: los willen laten en 
“krampachtig” willen blijven bijsturen. Het z.g. 
“dochter op kamers syndroom”, we willen wel 
graag dat je ons iedere avond even belt. 

Sommige clubs worden nog wel gesubsidieerd, 
ontvangen een z.g. opstartsubsidie, maar het is 
de bedoeling dat die na een aantal jaren op eigen 
benen kunnen staan. 
Kortom: de rol van de overheid zal nooit meer 
worden als vroeger. We hebben laten zien dat we 
zelfstandig kunnen functioneren. 
De kennismaking met de heer van Dijk was naar 
mijn gevoel prettig. Tegenstrijdig eigenlijk: geen 
leuke boodschap, wel een goede ontmoeting.  
 

 
 

Ondersteuning Gelders Platform Studiedagen 
door Brigitte Teeuwen, directeur van Spectrum, partner van elan,  en Angelique van Betten directeur van 

de Rijnbrinkgroep. 
 

 

 
 
Vervolgens was het de beurt aan de directie van 
Spectrum, partner van elan, mevrouw Brigitte 
Teeuwen: Wij staan zo achter de doelstelling en 
de werkwijze van het Platform, samen willen wij 
zoeken naar oplossingen om het voortbestaan 
van het Platform  te ondersteunen: de 
studiekringen, gezien de reacties van de 
deelnemers, en het platform zijn immers goud 
waard! 

Mevrouw Angelique van Betten, directeur van de 
Rijnbrinkgroep, zag daarbij ook nog de kansen tot 
ondersteuning van de bibliotheek in het proces 
van “een leven lang leren”. 
Een goede kennismaking. 
 

 
 
 
 

Een kijkje naar de digitale wereld anno 2014 
door Yvonne Sinkeldam 

 
In de presentatie van mevrouw Yvonne 
Sinkeldam schetste zij ons eerst de weg van de 
bakelieten telefoon naar een “google-glass” (Voor 
velen van ons even een vraagteken: google-
glass?). Was de goede oude meneer Strubbe niet 

heel gelukkig met zijn goede MS DOS-computer: 
hij doet het altijd. Bij het zien van een goede 
nieuwe iPad vroeg hij zich af: wat is dat voor een 
ding? 



Ineens ontdekte hij dat hij in een andere digitale 
wereld terecht kwam: hij hoefde niet meer naar 
boven, op schoot kon je alle informatie krijgen 
die je wilde! Simpel vegen met je vingers… 

De laatste ontwikkeling de “google-glass”, een 
bril met een display op je gezicht, we waren 
allemaal stomverbaasd. Wat leven wij toch in een 
bijzondere tijd. 

 
 

Het maatjesproject uit Lochem. Een samenwerking tussen Sensire Wijkzorg 
door mevrouw Henny Altena 

 
Op een praktische uitwerking van dezelfde iPad 
wees ons mevrouw Henny Altena, van Sensire, 
die samen met de Stichting Welzijn Lochem een 
bijzonder project opgezet heeft. 
Men gaf, aan mensen met een zorgindicatie of 
met een fysieke beperking, een iPad om zo toch 
betrokken te kunnen blijven bij de samenleving. 
Aan jong en oud uit de buurt van deze mensen 
werd gevraagd om (via een oproep om “maatjes” 
in de krant) aan scholing te willen meedoen om 
zo deze kwetsbare groep mensen te gaan 
begeleiden hoe om te gaan met deze nieuwe 
communicatievorm. 
Na drie maanden experimenteren bleken deze 
contacten heel waardevol te zijn.  

 

  

 
 
 
 

Een volle morgen, we genoten dan ook van de lunch. 
Er is weer veel bijgepraat! 

 
 

Na de lunch stonden vier workshops op het programma, iedereen kon er twee uitkiezen. 
 

 
 

  
 
 



a) DigiD. Waar heb ik een digitale handtekening voor nodig? 
door de heer Piet Boekhoudt 

 
DigiD is de sleutel tot de e-overheid, en met 
sleutels ga je dan ook zorgvuldig om. 
De zaken die je met de overheid regelt zijn vaak 
persoonlijk. Voordat je iets kunt regelen, moet je 
jezelf wel bekend maken aan die overheid. 
Daarvoor is DigiD bedacht. Er is dus een 
voortraject om tot dit nummer te komen, waarbij 

je rekening moet houden met minstens een week 
voor het nummer “werkt”. Onder andere voor 
informatie over de AOW is dit een goede 
mogelijkheid. Wél ben je verplicht je ID-nummer 
éénmaal per drie jaar te gebruiken, anders vervalt 
je nummer en is het aanvragen van een nieuw 
nummer verplicht. 

 
 

b) Digitale woontechnieken. Ontwikkelingen en mogelijkheden. 
door de heer Jan van Gameren 

 

 
 
Domotica (voor mij een totaal onbekend woord) 
– huis-automatisering. 
Bediening via een smartphone of een tablet, waar 
we vijf jaar geleden nog alles per telefoon 
moesten doen, zijn er nu mogelijkheden om op 
afstand te zorgen dat b.v. de verlichting aan is in 

huis  en de gordijnen worden gesloten. De 
zonwering naar beneden gaat (en weer omhoog)  
Wat voor sommigen handig, gemak en een beetje 
luxe is, geeft domotica anderen juist 
onafhankelijkheid en vrijheid. Meer informatie 
over het bedrijf kunt u vinden op www.e-
domotica.com ;  weer wat geleerd!   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

c) De iPad in de zorg. Sensire gebruikt de iPad voor het contact met haar klanten 
door de heer André Hermsen 

 
 
Zoals, veel zorgorganisaties moest ook Sensire 
zoeken naar efficiënter omgaan met de 
beschikbare middelen. Mensen willen en moeten 
straks langer thuis blijven wonen maar ook hulp 
nodig hebben. De zuster kan niet altijd komen, 
nee zij komt via “beeld-bellen”. Een mogelijkheid 
op de iPad om op afstand contact te maken; maar 
ook: er zijn als het nodig.  

 

http://www.e-domotica.com/
http://www.e-domotica.com/


d) Sociale media voor ouderen: nut of noodzaak? 
door mevrouw Annet van Betuw 

 
 
 
Op een prettige manier kregen we inzage in de 
sociale media, m.n. facebook en twitter, de meest 
gebruikte. Veel van onze studiekringers waren al 
zeer bedreven op dit gebied en kregen dan ook 
de gelegenheid hun vragen te stellen. Er was in 
de groep veel animo. Facebook wordt met name 
veel gebruikt voor informatie-uitwisseling, je kunt 
heel veel vrienden verzamelen, zonder ze thuis te 
hoeven ontvangen. 
Ook hier weer een nuttige workshop. 
 
 
 
 

Afronden en vragen 
 

 
 
Bij het afronden, weer gezamenlijk in de grote 
zaal, kregen we ook nog wat extra tips: denk bij 
alles wat je op de tablet of op de laptop doet: 
iedereen kan het zien. 

Ook kregen een tip voor nep-emails: 
fraudehelpdesk.nl. (Verder kun je emails die 
zogenaamd van banken komen het beste 
doorsturen naar de betreffende bank, zij laten 
dan de afzender blokkeren. Alle banken hebben 
een mailadres voor valse mail.) 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 
 
De Heer Fred Beumer die wat over veiligheid zou 
vertellen was helaas verhinderd. Hij stelde voor 
alle aanwezigen toegang tot een aantal digitale 
lessen beschikbaar via www.didgikundig.nl. de 
komende weken zijn de lessen te volgen met de 
volgende gegevens: 
Gebruikersnaam : digi100 
Wachtwoord:  Digi-8601 

 
 
Naar mijn gevoel hadden wij een prima dag. Aan de reacties na afloop te merken was deze informatieve 
dag zeer geslaagd. 
 
Met dank aan allen, die in de voorbereiding hebben laten zien dat “ samenwerken” heel inspirerend en 
creatief kan zijn. 
Dát wens ik alle studiekringen toe, nieuwe energie om de digitale ladder te beklimmen. 
 
 
Erna Roodzant, verslaglegging 
Marijke van Winsum-Westra, foto’s en lay-out 
 
 

http://www.didgikundig.nl/

