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Geachte heer Egas, beste Sander,  
 
Naar aanleiding van uw verzoek van 10 mei jl., bericht ik u het volgende. 
 
U heeft aangegeven dat de Regenboog groep voornemens is te starten met een nieuw project, 
Digimaatjes. U wilt hierover graag het advies van de Deelnemersraad ontvangen.  
 
Uw verzoek is in het reguliere overleg van de Deelnemersraad besproken en in het algemeen goed 
ontvangen. Ook de Deelnemersraad constateert bij onze doelgroep een grote behoefte aan digitale 
vaardigheden. Ook de Deelnemersraad is van oordeel dat een basis aan digitale vaardigheden 
cruciaal is om mee te kunnen doen in de samenleving. Internet is een hele belangrijke bron van 
informatie geworden, maar daarnaast biedt het internet ook toegang tot allerlei basisvoorzieningen. 
Ook maakt het Internet communicatie makkelijker en sneller. 
Het goed kunnen navigeren in de digitale wereld is daarom voor elke Amsterdammer, ook voor onze 
doelgroep “de kwetsbare Amsterdammers”, een must geworden.  
 
Advies 
De Deelnemersraad staat natuurlijk positief tegenover het plan dat deelnemers de mogelijkheid 
wordt geboden om digitale vaardigheden aan te leren en zich daarmee beter te positioneren in de 
samenleving. Het plan is een welkome aanvulling op het bestaande aanbod in Amsterdam en een 
goede aanvulling op het reguliere Maatjes-aanbod van de Regenboog Groep. Wel wil de 
Deelnemersraad bij deze een aantal kanttekeningen maken op het plan van aanpak. 
 

- Het lijkt de Deelnemersraad zinvol om aan het begin van het project een nulmeting te doen 
en aan het einde van het project een eindmeting om na te gaan wat precies de ontwikkeling 
is geweest van de individuele deelnemer. De Deelnemersraad leest in het Plan van Aanpak 
(PvA) dat er evaluaties worden gedaan, maar niets over het gebruik van metingen om het 
project en de resultaten van het project SMART te maken. 

- Borging: De Deelnemersraad leest in het PvA dat er aandacht is voor de borging van het 
project en de resultaten, maar ziet dat die vooral toegespitst zijn op de coördinatoren. Maar 
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hoe zit het met de borging bij/via de vrijwilligers en de deelnemers? Hoe zorg je er voor dat 
die opgedane kennis niet verloren gaat op termijn en blijvend ingezet kan worden? 

- Gebruikelijk is dat in het adviesverzoek ook de eventuele nadelen of risico’s worden 
genoemd. Hier lijkt zowel in het adviesverzoek als in het PvA geen aandacht aan te zijn 
besteed. 

- Tot slot: De Deelnemersraad acht het van belang dat er niet alleen aandacht wordt besteed 
aan de werving van deelnemers maar ook de selectie daarvan. Hoe zorg je er voor dat de 
mensen die dit aanbod nu het meest nodig hebben toegang krijgen tot dit project? Er is maar 
plek voor 70 personen. 

 
De Deelnemersraad ziet graag te zijner tijd een reactie op dit advies tegemoet en hoopt dat de 
bovengenoemde punten alsnog aandacht krijgen in het projectplan. 
 
In vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Deelnemersraad, 
 
 
 
Michel van Zevenhoven 
voorzitter       
 
 
 
 


