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Overeenkomst inzake samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van
Openbare Bibliotheken en de Vereniging SeniorWeb

Partijen

De Koninklijke Bibliotheek, gevestigd te (2595 BW) Den Haag aan het adres Prins Willem-Alexanderhof 5,
rechtsgeldigvertegenwoordigd door de heer J.P.A. Debeij, hoofd stafafdeling bibliotheekstelsel, hierna te
noemen: "KB";

En

De Vereniging van Openbare Bibliotheken, gevestigd te (3512 NP) Utrecht aan het adres
Hamburgerstraat 28A, rechtsgeldig veftegenwoordigd door mevrouw F. van Bohemen, adjunct directeur,
hierna te noemen: "VOB";

En

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid SeniorWeb, gevestigd te (3571 AX) Utrecht aan het
adres Christiaan Krammlaan 8, rechtsgeldig veftegenwoordigd door mevrouw dr. B,E. van Vucht Tijssen,
voorzitter algemeen bestuur, hierna te noemen: "SeniorWeb".

Overwegende:

Dat de missie van de KB onder meer is om mensen en informatie samen te brengen en mensen
te helpen vaardiger, slimmer en creatiever te worden;
Dat de KB in haar beleidsplan 20L9-2022 digitale geletterdheid bij kwetsbare doelgroepen te
bevorderen
De KB, in samenwerking met de manifestgroeppartijen, het plan'digitale inclusie -ondersteuning
voor kwetsbare doelgroepen- uitvoert, waaruan senioren een belangrijke subdoelgroep zijn.
Dat het de missie van de VOB is om als brancheorganisatie haar leden, de openbare bibliotheken,
te verbinden, te ondersteunen en te stimuleren bij het uiWoeren van hun maatschappelijke
taken;
Dat het de missie van SeniorWeb is om alle ouderen te laten participeren en zich te laten
ontplooien in de digitale samenleving;
Dat partijen zich sterk willen maken voor de pafticipatie en ontplooiing van senioren in dedigitale
samenleving;
Dat het contact met deze doelgroep verloopt via lokale bibliotheken waar SeniorWeb Leslocaties
gevestigd zijn, Een SeniorWeb Leslocatie heefteen regionaal karakter en werkt met vrijwillÍgers.
De leslocatie stimuleert senioren om deel te nemen aan de digitale samenleving; De leslocatie
doet dit hoofdzakelijk door het organiseren en geven van cursussen, workhops of
inloopmomenten of andere ondersteuning over digitale onderwerpen;
Dat het de rolvan de KB 's bkale bibliotheken te stimuleren senioren te verwijzen naar
SeniorWeb Leslocaties;
Dat de KB geïnteresseerde biblÍotheken doorstuurt naar SeniorWeb voor het in contact komen
met SeniorWeb Leslocaties in hun werkgebied en hen stimuleeft om zichzelf ook bij SeniorWeb
aan te melden;
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. Dat de VOB haar leden informeeft en stimuleeft samen te werken met SeniorWeb;

. Dat SeniorWeb faciliterend en stimulerend optreedt in het contact met de SeniorWeb Leslocaties

en hun bezoekers.

Komen hierbij overeen dat:

1. Partijen voornemens zijn de samenwerking tussen lokale bibliotheken en de SeniorWeb Leslocaties

te helpen vergroten teneinde de digitale pafticipatie en ontplooiing van de doelgroep senioren te
bevorderen.

2. De KB, SeniorWeb en de VOB in de komende maanden een gezamenlijk actieplan maken waarin
de uiWoeringsplannen worden beschreven om bovenstaande te bereiken.

3. De VOB zich zal inspannen om de samenwerking onder de aandacht van haar leden (openbare

bibliotheken en POI's) te brengen en zo de samenwerking tussen bibliotheken en SeniorWeb

Leslocaties te stimuleren. Hiertoe wordt op de website van de VOB informatie over de

samenwerking en mogelijkheden voor contact opgenomen.
4. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 mei 2019 tot en met

1 mei 2024 en eindigt van rechtswege na het verstrijken van deze periode. De overeenkomst kan

tussentijds beëindigd worden door middelvan schriftelijke opzegging door één van de paftijen

met inachtneming van een termijn van drie maanden.

Aldus ondertekend in drievoud,

Op 2 md 2019, te Utrecht

Koninklij Bibliotheek, Vereniging Openbare Bibliotheken, SeniorWeb,

mw. F. vanJ,P,A.
hoofd ing
bibliotheekstelsel


