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Notitie 

Klik op de titels in de inhoudstafel om meteen naar het desbetreffende hoofdstuk te gaan. 
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Handleiding 

Digitale bibliotheek (Digibib) 

 

1. Over de Digibib 

 

Via de digitale bibliotheek (Digibib) wil het IGO de documentatie en informatie uit zijn opleidingen 

eveneens ter beschikking stellen van de beroepsmagistraten, de personeelsleden van de rechterlijke 

orde die niet kunnen deelnemen aan de opleidingen, evenals van de personeelsleden van het IGO.  

De inhoud van de digitale bibliotheek is uitsluitend bestemd voor ons doelpubliek voor didactische 

beroepsdoeleinden en in het kader van de uitoefening van hun functie. Consulaire en 

plaatsvervangende rechters, net als andere personen die niet onder bovenstaande omschrijving 

vallen, hebben geen toegang tot deze digitale bibliotheek. 

Deze handleiding helpt u op weg om het maximale te halen uit deze databank. 

De digitale bibliotheek geeft u toegang tot: 

 opleidingsdocumentatie; 

 e-learnings, video-opnames, livestreaming,…; 

 infofiches met referenties en websitelinks naar publicaties van uitgevers, juridische 

databanken en didactisch materiaal van externe partners van het IGO. 

Daarnaast bevat de Digibib eveneens vertrouwelijke en gevoelige documentatie van specifieke 

opleidingen, die geraadpleegd kan worden onder specifieke voorwaarden. 

 

2. Wie heeft toegang tot de Digibib? 

 

De inhoud van de digitale bibliotheek is uitsluitend bestemd voor de beroepsmagistraten en 

personeelsleden van de rechterlijke orde en dit voor didactische beroepsdoeleinden en in het kader 

van de uitoefening van hun functie. Dit impliceert dat de bibliotheek niet toegankelijk is voor consulaire 

en plaatsvervangende rechters, net als andere personen die niet onder bovenstaande omschrijving 

vallen.  

Eveneens de personeelsleden van het IGO hebben toegang tot de Digibib. 
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3. Hoe kan ik de Digibib raadplegen en hoe meld ik me aan? 

Stap 1: toegang  

U dient zich aan te melden in onze Digibib. U kan ons platform bereiken op twee manieren:  

 Via de website: klik op het icoon ‘Digibib’ (zie afbeelding hieronder) dat u terugvindt op onze 

homepagina. Nadien wordt u doorverwezen naar de homepagina van de Digibib. 

  
 

 Via een directe link: klik op de volgende link http://doc.igo-ifj.be of kopieer en plak deze in de 

URL-balk van uw browser. Vervolgens wordt u naar de homepagina van de digitale 

bibliotheek geleid. 

 

Stap 2: uw account activeren en inloggen 

In een tweede fase dient u in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Op de homepagina 

van de Digibib krijgt u eerst een korte introductie te zien. Nadien kan u op twee manieren inloggen:  

 Indien u zich voor de allereerste keer inlogt, dient u een nieuw wachtwoord aan te vragen om 

uw gebruikersaccount te activeren. 

o Typ uw professioneel e-mailadres in het zoekveld ‘gebruikersnaam of e-mailadres’. 

Het gaat hierbij om het e-mailadres dat eindigt op @just.fgov.be.  

o Klik op de knop ‘Een nieuw wachtwoord aanvragen’. 

o In uw mailbox krijgt u vervolgens verdere gedetailleerde instructies die u dient op te 

volgen. De link die u van ons ontvangt, is uniek. Dit betekent dat u deze slechts één 

keer kan aanklikken. 

o Van zodra u op de link geklikt heeft, dient u uw wachtwoord te kiezen. Daarnaast kan 

u eveneens uw gebruikersnaam en e-mailadres veranderen. U controleert best ook 

even de taalinstellingen en tijdzone. Klik vervolgens op ‘Save’. 

o In het menu van de Digibib zal een nieuw tabblad verschijnen, namelijk ‘Digibib’. Klik 

op het tabblad om de Digibib te raadplegen. 

 

 
 

 Bij uw volgende bezoek volgt u onderstaande instructies om in te loggen. 

o Log in met uw gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord. 

o Het tabblad van de Digibib wordt voortaan standaard weergegeven in het menu. 

o Klik erop om toegang te krijgen. 

 

Stap 3: het aanvaarden van de disclaimer 

 Wanneer u op het tabblad ‘Digibib’ klikt, dient u een disclaimer te aanvaarden. 

 Doorloop en lees de disclaimer aandachtig. 

 Klik op ‘Accepteren’ indien u akkoord bent met de toegangsvoorwaarden. 

 U bevindt zich nu op de Digibib-pagina. 

 

http://doc.igo-ifj.be/
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4. De applicatie sluiten 

Indien u uw sessie afgerond heeft, is  het belangrijk om het programma veilig af te sluiten. Om de 

Digibib-applicatie af te sluiten en te verlaten, dient u te klikken op ‘Uitloggen’, wat u rechtsbovenaan in 

uw scherm terugvindt. Om veiligheidsredenen is het belangrijk om aan het einde van elke sessie uit te 

loggen. 

 

5. Hoe verandert u uw wachtwoord? 

 U kent uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hoe verandert u uw wachtwoord? 

o Op de homepagina klikt u op ‘inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord’. 

o Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik nadien op ‘inloggen’. 

o Kies het tabblad ‘Bewerken’. Daar kan u uw wachtwoord veranderen. 

o Klik vervolgens onderaan op de pagina op ‘Save’. 

 U kent uw gebruikersnaam, maar bent uw wachtwoord vergeten. Hoe bekomt u een nieuw 

wachtwoord? 

o Op de homepagina klikt u op ‘Inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord’. 

o Klik tot slot op ‘Vraag nieuw wachtwoord aan’. U zal een e-mail ontvangen in uw 

mailbox met de nodige instructies.  

o Indien u geen e-mail ontvangt, controleer dan altijd of deze niet in uw spam beland is. 

 

 

6. Wat zijn de algemene toegangsvoorwaarden? 

 

Het aanvaarden van de algemene toegangsvoorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met de daaruit 

voortvloeiende verplichtingen. Elke inbreuk op die voorwaarden kan aanleiding geven tot tuchtsancties 

en zelfs een gerechtelijke procedure. 

De inhoud van de digitale bibliotheek is onderworpen aan een disclaimer, gebruiksvoorwaarden, 

bescherming van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, regels met betrekking tot 

de bescherming van uw persoonsgegevens, evenals de discretieplicht en het beroepsgeheim. 

 Disclaimer: de inhoud van de informatie in de digitale bibliotheek verbindt enkel de auteurs 

en is niet noodzakelijk een weerspiegeling van het standpunt van het IGO en/of van zijn 

eventuele partners. De informatie wordt als correct beschouwd en bijgewerkt op de datum van 

de gegeven cursus en/of van de update die op het werk vermeld is. 

 

 Gebruiksvoorwaarden: via de digitale bibliotheek stelt het IGO de documentatie van de 

opleidingen niet alleen ter beschikking van de cursusdeelnemers, maar ook van de 

beroepsmagistraten en personeelsleden van de rechterlijke orde die niet aanwezig kunnen 

zijn tijdens de opleidingen, evenals van de personeelsleden van het IGO. Enkel zij mogen 

gebruikmaken van het didactisch materiaal en de documenten in de digitale bibliotheek en dit 

om educatieve doeleinden. Dit impliceert dat de bibliotheek niet toegankelijk is voor consulaire 

en plaatsvervangende rechters. De informatie mag in geen enkel geval in een andere context 

worden verspreid.  

 

 Bescherming van auteursrechten en andere intellectuele 

eigendomsrechten/Auteursrechtelijke verklaring: de inhoud van de digitale bibliotheek valt 
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onder de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze wordt enkel 

gepubliceerd mits de toestemming van de auteurs of mits zij vrijgesteld zijn van 

auteursrechten. Het gedeeltelijk of volledig reproduceren of weergeven van de inhoud van de 

digitale bibliotheek op eender welke drager is formeel verboden, behoudens voorafgaand 

schriftelijk akkoord van de directeur van het IGO en de auteur(s) van het werk. Indien u een 

beroepsmagistraat of lid van het gerechtspersoneel bent, dan mag u echter pagina’s en/of 

delen downloaden of afdrukken op papier, voor zover u de intellectuele eigendomsrechten 

vermeldt en de integriteit van de gereproduceerde documenten respecteert (geen enkele vorm 

van wijziging of vervalsing). Dit is louter toegestaan omwille van educatieve 

beroepsdoeleinden in het kader van de uitoefening van uw functie en niet om persoonlijke 

doeleinden. 

 

 Bescherming van uw persoonsgegevens: raadpleeg de rubriek ‘Privacy policy’, die u ook 

onderaan op onze homepagina terugvindt.  

 

 Discretieplicht en beroepsgeheim: de magistraten en personeelsleden van de rechterlijke 

orde zijn in hun functie onderworpen aan de discretieplicht en het beroepsgeheim, die ook 

blijven gelden voor wat betreft de toegang tot de digitale bibliotheek van het IGO. De 

informatie en documentatie die het IGO via de digitale bibliotheek ter beschikking stelt, 

kunnen immers gevoelige en vertrouwelijke gegevens bevatten zoals namen, locaties en 

andere gegevens die verbonden zijn aan specifieke organisaties, dossiers of personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igo-ifj.be/nl/content/privacy-policy
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7. Zoekcriteria 

 

U kan meerdere zoekcriteria tegelijk gebruiken om de documentatie te filteren. Hieronder overlopen 

we ze stapsgewijs. 
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Opleiding 

U kan documentatie zoeken op basis van de specifieke titel van de opleiding.  

 

 

Thema 

U kan de fiches en documenten eveneens filteren o.b.v. het zoekcriterium ‘Thema’. U kan daarbij 

zoeken op basis van de volgende thema’s: 

 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 

 Business process management 

 Change management 

 Communicatie met maatschappij en belanghebbenden 

 Conflicthantering 

 Deontologie 

 Economisch, financieel en handelsrecht 

 Effectief en efficiënt onderzoek voeren 

 Europees en internationaal recht 

 Familie- en jeugdrecht 

 Fiscaal recht 

 Gerechtelijke oordeelsvorming 

 Grondwettelijk en administratief recht 

 Interpersoonlijke communicatie 

 Leiderschap 

 Middelenbeheer 
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 Monitoring en opvolging 

 Omgaan met de media 

 Omgaan met de rechtsonderhorige 

 Omgaan met stress 

 Personeelsbeheer 

 Projectbeheer 

 Samenwerking met actoren binnen de rechtsketen 

 Sociaal recht 

 Strafrecht, strafprocesrecht en criminologie 

 Strategisch en operationeel plannen 

 Teamwerking binnen en buiten de eigen organisatie 

 Technologisch ondersteund werken 

 Vergadertechnieken 

 Werklastbeheer 

 

 

 

Sleutelwoord 

U kan in de zoekbalk van onze Digibib eveneens zoeken op basis van een specifiek sleutelwoord of 

een combinatie van sleutelwoorden. 

U kan uiteraard ook zoeken op de naam van een lesgever of auteur. Als de zoekfilter ‘Lesgever’ geen 

positief resultaat oplevert, schrijf dan de naam van de lesgever/auteur in de zoekbalk. Hieronder vindt 

u een voorbeeld op basis van de naam van een spreker, nl. mevrouw De Francquen. 

De lesgever kan immers in het kader van zijn opleiding documentatie meegebracht hebben, met een 

of meerdere auteurs, of ook documentatie van anderen. Gebruik eveneens deze zoekfilter om 

documentatie van een derde partij terug te vinden (bv.: partners van het IGO). 
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Referentiecode (Ref) 

Indien u op zoek bent naar specifieke informatie over een opleiding, dan raden wij u aan om gebruik te 

maken van de referentiecode of afgekort ‘Ref’ van de opleiding. Dit is de krachtigste en de meest 

nauwkeurige filter. 

In de digitale bibliotheek vindt u de referentiecodes terug door in de zoekfilter te klikken op ‘Ref’. 

 

 

 

 

U kan de referentie eveneens terugvinden in onze nieuwsbrieven zoals in het onderstaande 

voorbeeld.  

8. Opleidingstraject voor parketjuristen 

Twee modules die deel uitmaken van het opleidingstraject voor parketjuristen zullen binnenkort doorgaan:  

 ‘Kwalificatie van misdrijven en opstelling van eindvorderingen’ (Ref: PEN-032);  

 ‘De plaats van het slachtoffer in het strafrechtelijk bestel’ (Ref: PEN-049).  

Interesse? Schrijf u dan in via onze website www.igo-ifj.be.  

 

 

 

http://www.igo-ifj.be/sites/default/files/p_pen-032_nl_2017.pdf
http://www.igo-ifj.be/sites/default/files/p_pen-049_nl_2017.pdf
http://www.igo-ifj.be/
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U kan de referentiecodes ook terugvinden op de pagina ‘Opleidingen’ op onze website:  

 Ga naar de homepagina. 

 Klik in het hoofdmenu op het tabblad ‘Opleidingen’. 

 Na enkele seconden verschijnt een lijst met opleidingen. 

 Naast iedere opleiding verschijnt de opleidingscode. 

 

 

 

U vindt de codes ook terug in het programma van de opleidingen zoals in het onderstaande 

voorbeeld.  

 

 

 

 

http://www.igo-ifj.be/nl/content/igo-online
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Taal 

Wilt u enkel documenten raadplegen in uw moedertaal, dan kan u in de zoekfilter (bovenaan de 

pagina) de taal selecteren. U kan er kiezen uit: Nederlands, Frans en Engels. 

 

 

 

 

 

Lesgever 

Deze filter geeft u de keuze om te selecteren op de naam van de lesgever die, voor zijn cursus, eigen 

documentatie heeft meegebracht. De lesgever = de auteur. 

Wanneer de lesgever, voor zijn cursus, documentatie heeft gebracht, die hij samen met één of 

meerdere personen heeft opgesteld, of wanneer hij documentatie van anderen heeft meegegeven, 

dan is het beter om de naam van de auteur in de zoekfilter ‘Sleutelwoorden’ te schrijven. Gebruik ook 

de zoekbalk om documentatie van een derde partij terug te vinden (bv.: partners van het IGO). 
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Jaar 

De documentatie die u in de bibliotheek terugvindt, gaat grotendeels terug tot 1 januari 2016. De 

digitale bibliotheek wordt aangevuld op basis van nieuw aangeleverde documentatie.  
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8. Hoe kan ik mijn zoekopdracht wissen? 

 

Er zijn twee manieren om uw zoekopdracht te wissen: 

 Om een zoekcriterium te wissen, klikt u op het ‘(-)’-teken, dat zich voor het betreffende 

zoekcriterium bevindt.  

 Om meerdere criteria tegelijkertijd te wissen, klikt u op het tabblad ‘Digibib’ in het hoofdmenu 

bovenaan de webpagina.  

 

 

 

  

1 

 

2 

 

2 

 

1 
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9. Hoe kan ik documenten downloaden? 

 

U kan het gewenste document downloaden door te klikken op het icoon . U krijgt daarnaast ook de 

grootte van het bestand te zien.  
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10. Hoe bekom ik meer informatie? 

 

Als u klikt op , dan krijgt u alle informatie over het document in één oogopslag te zien.  

 

 

 

 

 

 

11. Vragen over de Digibib 

Om snel een antwoord te vinden op uw vragen raden wij u aan om de ‘FAQ Digibib’ te raadplegen. 

Mocht u echter geen antwoord vinden op uw vragen, neem dan contact met ons op. Gelieve telkens 

de referentie en/of de titel van de opleiding waarover uw vraag handelt te vermelden. 

  

http://www.igo-ifj.be/nl/faq/digibib
http://doc.igo-ifj.be/nl/form/contact-0
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