
Logo bibliotheek       Logo vluchtelingenwerk 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst | Aanbod Digisterker 

De ondergetekenden 

1. De Bibliotheek……….., gevestigd te……….., vertegenwoordigd door [naam + functie], hierna te 

noemen ’de Bibliotheek’; 

en: 

2. (Naam vluchtelingenwerkaanbieder) ….., gevestigd te…., vertegenwoordigd door [naam + 

functie] 

 

Komen overeen in het kader van de cursus “Werken met de e-overheid” van Digisterker: 

Dat organisaties samen werken om jaarlijks …….aantal cursussen Digisterker, werken met de e-

overheid gratis aan te bieden aan vluchtelingen woonachtig in de gemeente (nader invullen)  

Rolverdeling in het geval van de gemeente (nader invullen) is als volgt: 

Naam Bibliotheek is:  

• licentiehouder van het cursusmateriaal en inhoudelijk deskundige. Zij draagt zorg en ziet toe 

op een correcte uitvoering van de cursus, de coaching van de eventuele vrijwillige docenten 

op het gebruik van het materiaal conform de afspraken behorende bij de licentie met de 

Stichting Digisterker. Zij biedt docenten ondersteuning bij de uitvoering waar nodig. 

Naam Vluchtelingenwerk aanbieder is: 

• deskundige op de begeleiding van vluchtelingen en bekend met de individuele behoeften. 

VluchtelingenWerk screent geschikte kandidaten en leidt cursisten toe naar de cursus en 

levert, indien nodig, een vrijwillige tolk/ assistent -docent om de cursus te ondersteunen. 

Vluchtelingenwerk adviseert of traint waar nodig docenten inhoudelijk over de doelgroep. 

Verder spreken partners af: 

1. Met betrekking tot de inhoud, dat: 

A. De licentie Digisterker loopt via Bibliotheek (naam/namen toevoegen). Gebruik van de licentie en 

het materiaal is behouden aan inwoners uit de gemeenten………… (namen toevoegen). 

B. De Digisterker cursus zal alleen gegeven worden door gecertificeerde cursusleiders/docenten die 

de docententraining van Stichting Digisterker gevolgd hebben en die voldoen aan het profiel 

Digisterker-docent van stichting Digisterker 

C. De Digisterker cursus zal alleen gegeven worden door cursus/leidersdocenten en tolken die in 

bezit zijn van een geldig en relevante VOG en dit hebben overlegd. 

D. De Bibliotheek draagt zorg voor de relevante scholing m.b.t. de Digisterker training van evt. 

docenten en/of vrijwilligers en draagt zorg voor de inzet van een of meerdere deskundige 

docent(en) voor elke cursus. 
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E. Organisaties zetten zich samen in voor de werving van vrijwilligers of professionele 

cursusleiders/docenten. Deze worden, in eerste instantie, geworven uit de bestaande 

vrijwilligers of medewerkersbestand of cliëntenbestand van beide organisaties.  

F. VluchtelingenWerk adviseert indien gewenst de docenten op het gebied van interculturele 

communicatie en de relevante thema’s bij de integratie en inburgering van vluchtelingen.  

 

2. Met betrekking tot de financiën, dat:  

(vanuit reguliere exploitatie) 

G. De kosten per cursus worden geraamd op; zie begroting 

H. De verdeling van de kosten van het aanbod wordt gedaan op basis van; zie begroting  

I. De kosten per cursus worden geraamd op; zie begroting. 

J. De Bibliotheek /VluchtelingenWerk (nader invullen) is verantwoordelijk voor evt. aanvullende 

subsidieaanvragen en is penvoerder van het project;    

K. De Bibliotheek/VluchtelingenWerk (nader invullen) is verantwoordelijk voor de verantwoording 

naar subsidieverstrekkers zoals gemeente. 

L. VluchtelingenWerk/Bibliotheek (nader invullen) zal al haar bijdragen voor de financiële en 

inhoudelijke verantwoording tijdig aanleveren, passend bij de gemaakte afspraken; 

M. VluchtelingenWerk /Bibliotheek haar gemaakte personeelskosten en materiaalkosten als volgt  

declareert aan de bibliotheek/VluchtelingenWerk (nader invullen);  

 

 

3. Met betrekking tot de organisatie, dat: 

N. Gemeente/VluchtelingenWerk (nader invullen) is verantwoordelijk voor de promotie, werving en 

toeleiding en uitnodiging van de cursisten. Hiervoor zijn PR middelen en een screeningsmethode 

via de bibliotheek én landelijk via VluchtelingenWerk beschikbaar. 

O. Gemeente/De Bibliotheek/VluchtelingenWerk (nader invullen) is verantwoordelijk voor een 

geschikte locatie en computers waar op geoefend kan worden. 

P. De Bibliotheek is verantwoordelijk voor het leveren van actueel en passend cursusmateriaal aan 

de cursisten. 

Q. De Bibliotheek en VluchtelingenWerk zijn beide verantwoordelijk  voor het plannen van het 

cursusaanbod en voor een periodieke evaluatie en monitoring van de resultaten; 

R. Beide partners nemen maken onderling afspraken rondom het uitwisselen van 

persoonsgegevens conform geldende wetgeving. 

S. Beide partners zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor het welslagen van het aanbod. 
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4. Ten slotte 

T. Aanvullingen en afwijkingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig en bindend wanneer deze 

schriftelijk zijn overeengekomen. 

Aldus in tweevoud overeengekomen en ondertekend: 

 

Namens De Bibliotheek ………   Namens VluchtelingenWerk … 

 

 

 

 

[Naam]      (Naam)  

[Functie]     [Functie] 

 

 

Datum:      Datum: 

Plaats:      Plaats: 


