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1. Inleiding 
Dit is het plan van aanpak voor het kwartiermaken van de programmalijn Digitaal Burgerschap van 
Stichting Pica in 2021. 
 

1.1 Achtergrond 
Stichting Pica wil innovatie in de bibliotheeksector bevorderen, van oudsher door projecten en 
activiteiten te stimuleren via projectsubsidies. Deze projecten moeten zijn gericht op het versterken 
van de samenwerking tussen bibliotheken en het versterken van de positie van bibliotheken in de 
informatieketen.  
 
Enige tijd geleden heeft Stichting Pica besloten deze doelstelling en werkwijze op te rekken en niet 
langer enkel passief projectsubsidies te verstrekken, maar actiever op zoek te gaan naar 
maatschappelijke doelstellingen die het waard zijn om intensiever ondersteund te worden. Zij doet dit 
middels investeringen in programmalijnen waarmee bibliotheken doelgericht en grootschalig kunnen 
inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Deze werkwijze, die nieuw is voor Stichting Pica, houdt in 
dat het bestuur zich niet langer bezighoudt met de inhoudelijke en financiële beoordeling van 
deelprojecten, maar dat een programmalijn als geheel wordt gesubsidieerd en verantwoord. De 
eerste omvangrijke programmalijn die op deze wijze wordt ingericht, is Digitaal Burgerschap.1 
 

1.2 Opdracht 
Het bestuur van Stichting Pica heeft de KB in haar hoedanigheid van regievoerder in het 
openbarebibliotheeknetwerk en de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) gevraagd een 
plan van aanpak op te stellen voor het kwartiermaken van deze programmalijn in 2021. Het 
programma wordt uitgewerkt in vijf sporen: Infrastructuur, Bouwstenen, Experimenteren, Onderzoek 
en Routekaart 2022-2025. Het plan van aanpak voor 2021 wordt opgeleverd op 19 november 2020.2 
 

1.3 Aanleiding en urgentie 
De digitale samenleving stelt de burger voor verschillende uitdagingen. Digitalisering en technologie 
hebben een steeds grotere impact op vrijwel alle domeinen van het leven. De relatie met digitale 
technologie is ongelijk: niet iedereen beschikt over toegang tot digitale technologie en de 
instrumentale vaardigheden om op een basisniveau in de samenleving te participeren.  
 
Ook voor de meerderheid die wel toegang heeft, zijn de uitdagingen groot. Voor velen is het lastiger 
geworden om relevante en betrouwbare informatie te vinden. Niet iedereen heeft de vaardigheden 
om door het immer uitdijende informatielandschap te navigeren. Het gaat bijvoorbeeld om het 
vinden van betrouwbare bronnen over ziekte en gezond gedrag, informatie over instanties en 
communicatie met de overheid, maar ook om een kritische houding tegenover nepnieuws, 

 
1 Knibbeler, L, Kok, P., Nicolaes, M. & Vlimmeren, T. van (2020). Voorstel Programmalijn Digitaal Burgerschap Stichting Pica. 
2 Bestuur Stichting Pica (2020). Opdracht aan de Koninklijke Bibliotheek en Samenwerkende Provinciale 
Ondersteuningsinstellingen Nederland. 



  
 

4 
 

misinformatie en beïnvloeding. Burgerschap wordt in het digitale tijdperk op een nieuwe leest 
geschoeid, maar die schoen past niet iedereen vanzelf. 
 
Daarbij komt dat informatie lang niet altijd voor iedereen vrij toegankelijk is, omdat deze nog niet is 
gedigitaliseerd, zich achter betaalmuren bevindt of alleen beschikbaar is op apparaten die niet elke 
burger bezit. Wie toegang heeft tot nieuwe technologie en weet hoe deze in te zetten, is in het 
voordeel ten opzichte van degenen die deze kennis en vaardigheden niet bezitten. Zo groeit de kloof 
tussen mensen die wel hun weg weten te vinden in de informatiesamenleving en mensen die 
verstoken blijven van noodzakelijke informatie.3 
 
Het dichten of ten minste verkleinen van deze kloof, valt met recht een reusachtige maatschappelijke 
opgave te noemen. En maatschappelijke opgaven betreffen per definitie complexe en grootschalige 
vraagstukken die nooit door individuele organisaties kunnen worden aangepakt, maar alleen met 
vereende krachten door tal van partijen. Het belang van samenspel en samenwerking op alle niveaus 
(landelijk, provinciaal en lokaal ), binnen én buiten het domein van de openbare bibliotheek, is 
cruciaal. De eerste voorwaarde voor een effectieve besteding van middelen met een duurzame 
impact ten behoeve van maatschappelijke opgaven is de bereidheid voorbij de institutionele grenzen 
te denken en te werken en supra-institutionele moed om het vraagstuk zelf leidend te laten zijn. 
 

1.4 Context 
Op allerlei plekken in de samenleving zijn er gelukkig al initiatieven die de groeiende digitale kloof 
proberen te verkleinen, of die juist gericht zijn op verschillende vormen van mediawijsheid en het 
aanleren van kennis en vaardigheden die voor het invullen van eigentijds digitaal burgerschap 
onmisbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Digitaliseringsstrategie van de Nederlandse Overheid4, de 
inrichting van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) bij bibliotheken5, de ontwikkeling van 

 
3 Zie Oomes, M. & Hermans, M. (2019). Kennisagenda Openbare Bibliotheken. Samen bouwen aan kennis. Den Haag: KB. 
Verkrijgbaar via https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-
07/Kennisagenda%20Openbare%20Bibliotheken%202019.pdf.  
Hermans, M. & Oomes, M. (2019). Dossier Trends. Verkrijgbaar via https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/trends.  
4 De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle 
digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie 
noodzakelijk maken. Vorig jaar is met de ‘NDS 2.0’ een nadere prioritering in de thema’s aangebracht. Deze update van de 
NDS komt op een bijzonder moment. De uitbraak van het coronavirus, is ook op het terrein van digitalisering een belangrijke 
nieuwe ontwikkeling. De COVID-19-crisis zet de ambities van deze update van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie op 
scherp: de situatie brengt aan het licht waar het goed gaat en waar het beter moet, zowel met het oog op economisch en 
maatschappelijk herstel als ter voorbereiding op een volgende crisis. In veel domeinen, zoals onderwijs en de zorg, is een 
enorme digitale impuls zichtbaar. Tegelijkertijd neemt daarmee ook de urgentie om de digitale randvoorwaarden op orde te 
hebben toe. De kansen en risico’s van digitalisering zijn tijdens deze crisis ook prominenter geworden dan ooit. Veel vitale 
processen konden doorgang vinden dankzij de inzet van de telecom- en internetsector. Veel mensen hebben hun werk door 
het gebruik van digitale toepassingen zo goed als mogelijk thuis kunnen voortzetten. En veel bedrijven konden dankzij een 
gehele of gedeeltelijke digital switch blijven draaien. Ook zijn er creatieve, digitale oplossingen voor onderwijs en zorg op 
afstand ontstaan en op grote schaal uitgerold. De NDS zet in op prioriteiten en voorziet in stimuleringsimpulsen op de 
genoemde prioriteiten: a) strategisch actieplan AI (23,5 miljoen euro), b) datadeelcoalitie, smart industry fieldlabs (314 
miljoen euro), c) digitale vaardigheden (stimuleren van leren en ontwikkelen op de werkvloer; 48 miljoen euro per jaar in de 
periode 2020-2022), d) digitale overheid: investeren in innovatieve technologie om haar dienstverlening te verbeteren. 
5 De Informatiepunten Digitale Overheid bieden hulp vanuit bibliotheken door heel Nederland aan mensen die moeite 
hebben digitaal mee te komen en daardoor lastiger zaken kunnen doen met de overheid. Hiervoor zijn start en 

 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-07/Kennisagenda%20Openbare%20Bibliotheken%202019.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-07/Kennisagenda%20Openbare%20Bibliotheken%202019.pdf
https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/trends
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Curriculum.nu voor het onderwijs6, de vele initiatieven van het netwerk Mediawijzer.net7 en de 
Alliantie Digitaal Samenleven8. Er zijn al miljoenen euro’s in omloop, en nog veel meer miljoenen zijn 
nodig – het gaat bij het ontwikkelen van digitaal burgerschap in brede zin immers om álle 
Nederlanders, en in het bijzonder om de groep van ten minste 3,5 miljoen Nederlanders die niet 
zelfstandig de meest basale aansluiting weet te vinden op de digitale samenleving.  
 
Een enorme maatschappelijke opgave, met veel spelers en geldstromen. Bibliotheken worden meer 
en meer bij deze ontwikkelingen betrokken – sommige in de voorhoede, andere meer volgend. Veel 
bibliotheken hebben al geïnvesteerd om in de opleiding van hun personeel op tot mediacoaches en 
tal van bibliotheken participeren in programma’s op lokaal niveau, in samenwerking met het 
onderwijs en andere partners.9 De afgelopen jaren is in de volle breedte van het OB-domein vooral 
veel aandacht geweest voor de terreinen digitale inclusie en digitale vaardigheden.10 Uit de 
structurele monitoring van verschillende bibliotheekprogramma’s blijkt dat bibliotheken hun taken 
binnen dit gebied steeds meer uitbreiden en professionaliseren. Met name het domein van digitale 
basisvaardigheden is inmiddels stevig verankerd in bibliotheekbeleid en -activiteiten binnen de lokale 
context waarin bibliotheken opereren.11 Naast die programma’s zijn er tal van lokale en provinciale 
initiatieven en ideeën. De impact daarvan is nog bescheiden, maar zou vergroot kunnen worden door 
kansrijke initiatieven beter te delen, op te schalen en duurzaam te borgen. De KB participeert 
daarnaast als digitale bibliotheek in innovatieve nationale initiatieven rondom digitale technologie en 

 
stimuleringsgelden beschikbaar gekomen: circa 10 miljoen euro in de afgelopen 3 jaar, door samenwerking van de KB met 
de Belastingdienst, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Manifestgroep van 
uitvoeringsorganisaties. Vanuit de KB Inkoopcommissie digitale content (KBIC) is jaarlijks circa 2 miljoen euro geïnvesteerd in 
programma’s van onder andere Oefenen.nl en Digisterker. Het ministerie van BZK en VNG hebben deze zomer in een 
manifest gepubliceerd dat ze samen de IDO’s structureel willen voortzetten. Er is een onderzoek naar de structurele kosten 
gedaan. De breed samengestelde stuurgroep adviseert BZK daarvoor vanaf 2022 structureel 16,5 miljoen euro per jaar 
beschikbaar te stellen, naast de gelden voor cursussen digitale vaardigheden via gemeenten en web-gelden.  
6 Curriculum.nu – een samenwerkingsverband tussen de Onderwijscoöperatie, de sectorraden, Ouders & Onderwijs, 
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) – leverde een voorstel op voor een 
nieuw curriculum met nadruk op burgerschap en digitale geletterdheid, met als doel leerlingen op eigen kracht te leren 
functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats hebben. Op basis van deze 
bouwstenen actualiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), met hulp van Stichting 
Leerplanontwikkeling (SLO), de kerndoelen en eindtermen. 
7 Zie https://www.mediawijzer.net/. Tot de kernpartners in dit netwerk behoort onder andere ECP | Platform voor de 
InformatieSamenleving (https://ecp.nl/).  
8 Alliantie Digitaal Samenleven zet zich in voor een digitale samenleving voor iedereen. De Alliantie is een publiek-privaat 
samenwerkingsverband waarvan inmiddels meer dan dertig partijen deel uitmaken. Het kernteam van de Alliantie bestaat 
uit drie organisaties: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en Stichting 
Number Five Foundation. Zie ook https://digitaalsamenleven.nl/.  
9 Er ligt nu een (jaarlijkse) claim van 90 miljoen euro om, in samenwerking met de lokale bibliotheek, alle scholen te voorzien 
van een adequate schoolbibliotheek, die voorziet in relevante bronnen, leesconsulenten en mediacoaches. Deze claim is 
inmiddels opgenomen als mogelijke investering voor een nieuw kabinet in de door het Ministerie van Financiën uitgebrachte 
adviesrapport afgelopen voorjaar. 
10 Afgelopen 3 jaar is hiervoor in totaal circa 12 miljoen euro beschikbaar geweest via samenwerking met de Belastingdienst, 
de Manifestgroep en KBIC. 
11 Zie bijvoorbeeld https://www.bibliotheekinzicht.nl/maatschappelijke-functies/de-bibliotheek-en-digitale-vaardigheden. 
11 Zie bijvoorbeeld https://www.bibliotheekinzicht.nl/maatschappelijke-functies/de-bibliotheek-en-digitale-vaardigheden. 

https://www.mediawijzer.net/
https://ecp.nl/
https://digitaalsamenleven.nl/
https://www.bibliotheekinzicht.nl/maatschappelijke-functies/de-bibliotheek-en-digitale-vaardigheden
https://www.bibliotheekinzicht.nl/maatschappelijke-functies/de-bibliotheek-en-digitale-vaardigheden
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samenleving, zoals het Cultural AI Lab12 met onder andere het Rijksmuseum en het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG), en in een initiatief als Public Spaces13, een coalitie van 
omroepen en culturele instellingen voor het terugwinnen van het internet als een publieke ruimte 
waarin het belang van burgers voorop staat. 
 
Ook op Europees niveau worden beleid en (financierings-)programma’s ingericht rondom 
vraagstukken die met de digitalisering van de samenleving gepaard gaan. Daarbij is ook veel aandacht 
voor de rol van de culturele en creatieve sector, en in het bijzonder bibliotheken. Zo benoemt de 
European Council in bibliotheken in een recente resolutie expliciet als een stakeholder die in de 
positie verkeert om burgers van alle leeftijden te bereiken en mediageletterdheid te versterken. De 
Raad moedigt daarom de versterking van de competenties van bibliotheekprofessionals aan om hun 
rol bij de ontwikkeling van mediageletterdheid van burgers te bevestigen en te versterken.14 Een 
dergelijke verklaring weerspiegelt het de groeiende aandacht die de Europese Unie aan de culturele 
en creatieve sector geeft, en met name aan bibliotheken in haar toekomstige programma’s. 
 

1.5 De rol van openbare bibliotheken 
De openbare bibliotheken hebben bij het ontwikkelen van ieders Digitaal Burgerschap een logische 
rol. Zij hebben een natuurlijke positie in het informatielandschap en werken er al decennia met succes 
aan hun focus te verleggen van collectie naar connectie, om zo ook hun klassieke rol in een nieuwe 
wereld te spelen. In een tijd van informatieovervloed is filteren, selecteren en beoordelen op 
betrouwbaarheid nog belangrijker geworden. Het beschikbaar stellen, toegankelijk maken en 
categoriseren van informatie zijn kernfuncties van de bibliotheek. De digitalisering van informatie en 
de verspreiding ervan via het internet hebben het zwaartepunt van deze rol verlegd. De exponentiële 
toename van de hoeveelheid informatie in combinatie met de onzekerheid over de betrouwbaarheid 
ervan maakt dat de bibliotheek haar rol als gids opnieuw kan en moet invullen.15  
 
Lokale bibliotheken functioneren in het hart van lokale gemeenschappen, dicht bij de burger, en zijn 
bij uitstek in de positie om bij de actuele maatschappelijke opgaven rondom digitaal burgerschap een 
bijdrage van betekenis te leveren op het directe niveau van burgers zelf.16 Voorwaarde is dat zij 

 
12 In het project AI Culture Lab gaat een multidisciplinair gezelschap van kunstenaars, (expert)burgers, 
technologieontwikkelaars, ondernemers en wetenschappers op zoek naar de rol en het potentieel van artificiële 
intelligentie. 
13 Zie https://publicspaces.net/the-coalition/ en www.cultural-ai.nl. Het is ook interessant om te kijken naar andere partijen 
die actief zijn op dit terrein zoals het Rathenau Instituut (zie bijvoorbeeld https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-
democratie) en de Waag Society (https://waag.org/nl). 
14 Official Journal of the European Union (2020). Council conclusions on media literacy in an ever-changing world. 
Verkrijgbaar via https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&rid=9.  
15 Zie Oomes, M. & Hermans, M. (2019). Kennisagenda Openbare Bibliotheken. Samen bouwen aan kennis. Den Haag: KB. 
Verkrijgbaar via https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-
07/Kennisagenda%20Openbare%20Bibliotheken%202019.pdf. 
Hermans, M. & Oomes, M. (2019). Dossier Trends. Verkrijgbaar via https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/trends.  
KB (2020). De bibliotheek en de digitale overheid. Bibliotheekinzicht. Verkrijgbaar via 
https://www.bibliotheekinzicht.nl/maatschappelijke-functies/de-bibliotheek-en-de-digitale-overheid.  
16 Dit wordt ook steeds beter gezien door bijvoorbeeld het ministerie van BZK, VNG (onder andere in het manifest Dichterbij 
door digitalisering), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (onder andere met betrekking tot 
donorregistratie en CoronaMelder) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) (onder andere met betrekking tot de 
herziening van de rechtsbijstand) .  

https://publicspaces.net/the-coalition/
http://www.cultural-ai.nl/
https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie
https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie
https://waag.org/nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&rid=9
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-07/Kennisagenda%20Openbare%20Bibliotheken%202019.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-07/Kennisagenda%20Openbare%20Bibliotheken%202019.pdf
https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/trends
https://www.bibliotheekinzicht.nl/maatschappelijke-functies/de-bibliotheek-en-de-digitale-overheid
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daartoe in staat gesteld worden en daarbij slim samenwerken, en niet overal zelf het wiel uit willen 
vinden. Daarvoor is de opgave te groot. Tegelijk zullen de lokale bibliotheken juist op maat moeten 
werken, want geen enkele lokale gemeenschap is precies hetzelfde, geen enkel lokaal netwerk 
identiek aan een ander, en geen doelgroep heeft precies dezelfde vraag of behoefte. De lokale 
bibliotheek kan zich vanuit haar lokale gidsrol doorontwikkelen tot spin in het web van lokale spelers 
die allen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bijdragen aan deze maatschappelijke opgave. 
De lokale bibliotheek kan daarnaast vanzelfsprekend ook zelf, in het verlengde van haar rol in het 
informatiedomein, bestaande initiatieven uitbouwen en nieuwe initiatieven voor burgers ontplooien. 
Hierbij worden zij in het netwerkverband van openbare bibliotheken gesterkt door krachtige 
samenwerkingen tussen lokale bibliotheken met vergelijkbare uitdagingen, provinciale 
ondersteuningsorganisaties en de KB, zowel in haar rol als digitale openbare bibliotheek als die van 
regievoerder in het openbarebibliotheeknetwerk. 
 

Gemeentelijke context 
Ook voor de Nederlandse gemeenten is digitaal burgerschap de komende jaren een belangrijk 
onderwerp, zo blijkt uit verschillende rapporten, notities en discussiestukken die de afgelopen jaren 
binnen VNG-verband zijn opgesteld. Gemeenten zijn zich daarbij in groeiende mate bewust van de rol 
die bibliotheken daarbij kunnen spelen. VNG heeft in 2019 samen met gemeenten de notitie Principes 
voor de digitale samenleving17 ontwikkeld. Dit document biedt gemeenten een gezamenlijk kader en 
gedeelde ambities voor de omgang met dilemma’s rondom digitalisering en publieke waarden. Hierin 
komt onder andere terug dat de digitale openbare ruimte en infrastructuur een gedeelde 
verantwoordelijkheid is van overheden, bedrijfsleven en kennisinstanties. In de ledenbrief18 en 
bijbehorende brochure (Digitale) inclusie van 7 maart 202019 spoort VNG haar leden aan werk te 
maken van digitale inclusie. In die documenten worden bibliotheken nadrukkelijk genoemd als het 
gaat om zelfregie en hulpstructuren.20 Specifiek wordt hierbij het streven genoemd in alle 
bibliotheekvestgingen een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) te realiseren. Hierbij is het de 
bedoeling dat andere overheden ook aansluiten en alle betrokken partijen gezamenlijk afspraken 
maken over structurele financiering na afloop van de projectperiode. De nieuwe Digitale Agenda 
Gemeenten 2020 – 202421 brengt VNG de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren op het 
gebied van digitalisering bij gemeenten in kaart. Kernthema is de informatiesamenleving, met het 
perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt.  
 

 
17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2019). Principes voor de digitale samenleving. Deel 1: De digitale 
openbare ruimte. Verkrijgbaar via https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/09a-bijlage-principes-voor-de-digitale-
samenleving.pdf.  
18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2020). Brief aan de leden. Verkrijgbaar via 
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200317_ledenbrief_digitale-inclusie.pdf.  
19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2020). (Digitale) Inclusie. Aan de slag met gemeentelijke dienstverlening. 
Verkrijgbaar via https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/def-brochure-digitale_inclusie-2020.pdf.  
20 Zelfregie: inwoners zelf digitaal vaardig(er) maken, bijvoorbeeld door training. Als burgers over meer digitale vaardigheden 
beschikken, wordt de digitale dienstverlening voor hen makkelijker toegankelijk. Hulpstructuren: persoonlijke ondersteuning 
bieden aan mensen die niet zelfstandig met de digitale dienstverlening van de overheid uit de voeten kunnen. Het gaat er 
hierbij om op het juiste moment van de juiste persoon ondersteuning te krijgen. 
21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2020). Naar een Waardenvolle Informatiesamenleving Digitale Agenda 
Gemeenten 2024. Verkrijgbaar via https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/digitale_agenda_gemeenten-2024_vng.pdf.  

https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/09a-bijlage-principes-voor-de-digitale-samenleving.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/09a-bijlage-principes-voor-de-digitale-samenleving.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/20200317_ledenbrief_digitale-inclusie.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/def-brochure-digitale_inclusie-2020.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/digitale_agenda_gemeenten-2024_vng.pdf
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Bij VNG is niet alleen aandacht voor het kunnen participeren in technische en praktische zin, maar ook 
voor het volle spectrum van digitaal burgerschap. Dit blijkt uit de discussienota Digitale Transitie22 die 
voorjaar 2020 verscheen. Hierin stelt het VNG-bestuur dat digitalisering ‘chefsache’ is geworden en 
legt tal van dilemma’s voor. Ook als het gaat om digitaal burgerschap, zoals blijkt uit het volgende 
citaat uit deze nota: 
 
 ‘Enerzijds is de informatiepositie van de gemiddelde burger verbeterd omdat hij dankzij het 
internet toegang heeft tot een enorme hoeveelheid informatie, maar anderzijds dreigt hij 
ook te verslechteren door de afbraak van het pluralisme, door desinformatie en door 
algoritmische filterbubbels. De technologie is zo ver ontwikkeld dat kranten online niet alleen 
gepersonaliseerde advertenties naast de nieuwsberichten plaatsen, maar ook gepersonaliseerd 
nieuws. De digitale krantenlezer zit ongemerkt in zijn eigen informatiebubbel, maar denkt een 
objectieve blik op de wereld tot zich te nemen. Als iedereen in zijn eigen informatiebubbel komt te 
zitten, als Kamervragen min of meer per tweet kunnen worden ‘besteld’, als nepnieuws als basis voor 
besluitvorming dient, wat heeft dit dan voor gevolgen voor de democratie? Er ligt onder andere een 
belangrijke taak voor het onderwijs om burgers mediaweerbaar te maken en om een zekere mate van 
digitaal en technologisch burgerschap aan te brengen.’ 
 
Kortom: digitaal burgerschap is, in al zijn facetten, een serieuze zaak voor VNG en de gemeenten in 
Nederland, en vanuit VNG zijn al de nodige kaders beschikbaar. Er liggen tal van grote opgaven, 
waaraan ook de bibliotheek vanuit haar specifieke rol en positie samen met anderen een bijdrage kan 
leveren. VNG onderkent dit en committeerde zich dan ook aan de maatschappelijke opgaven die het 
netwerk van openbare bibliotheken voor zich ziet, door het Bibliotheekconvenant 2020-202323 mede 
te ondertekenen. In dit convenant, waarop we in 1.6 dieper ingaan, is onder Opgave 2, ‘Participatie in 
de informatiesamenleving’, het streven van gemeenten om deze participatie te bevorderen 
opgenomen, waarbij het beleid gebaseerd is op lokale doelgroepanalyse. Dit krijgt vorm in een lokaal 
(of regionaal) opgavegericht organisatienetwerk van bibliotheek en lokale partners.     
 
In dit kader zullen niet alleen bibliotheken onderdeel van de ‘proeftuinen’ zijn, maar zullen ook de 
achterliggende gemeenten gevraagd moeten worden zich te verbinden aan het programma, om in 
gezamenlijkheid tot komen tot het lokaal opgave gerichte programma en de achterliggende 
businesscase met als resultaat een handreiking voor een lokaal programma rondom digitaal 
burgerschap. Bij voorkeur participeert VNG in dit traject, zodat deze handreiking ingepast kan worden 
in de bredere handreiking die in het kader van Bibliotheekconvenant door de drie overheden als 
gezamenlijke opdrachtgevers voor de gehele bibliotheeksector zal worden opgesteld. 
 
 

 
22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (2020). Nota VNG-bestuur. De digitale transitie. Een domeinoverstijgende 
verantwoordelijkheid. Verkrijgbaar via https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/discussienota-de-digitale-transitie-v2.0.pdf.  
23 Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Samenwerkende 
POI’s Nederland (SPN), Interprovinciaal Overleg (IPO), KB & ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2020). 
Bibliotheekconvenant 2020-2023. Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in 
Nederland aan maatschappelijke opgaven. Verkrijgbaar via https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-
10/Bibliotheekconvenant%202020-2023_dt.pdf.  

https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/discussienota-de-digitale-transitie-v2.0.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-10/Bibliotheekconvenant%202020-2023_dt.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-10/Bibliotheekconvenant%202020-2023_dt.pdf
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Fig. 1. Schematische weergave van het Bibliotheekconvenant (2020-2023). 
 

Lokaal programma digitaal burgerschap: handreiking voor gemeente en bibliotheken 
De lokale bibliotheek zal met de bouwstenen van het Pica-programma een bijdrage moeten kunnen 
leveren aan zowel het ontwikkelen als het uitvoeren van het gemeentelijk programma Digitaal 
Burgerschap. Hier moet op lokaal niveau een belangrijk gesprek gevoerd worden tussen 
bibliotheek(directeur) en gemeentebestuur, waarin vragen aan bod komen als: wat wil de gemeente 
bereiken voor haar burgers in het licht van de digitale agenda richting 2024? Welke uitdagingen 
komen voort uit de doelgroepanalyse? Wat is nodig om de kloof te overbruggen? Wat kunnen 
netwerkpartners daaraan bijdragen? Welke bijdrage leveren bibliotheken nu al, bijvoorbeeld op het 
terrein van digitale inclusie en wat kunnen zij in de toekomst nog meer leveren, mede op basis van de 
bouwstenen van het te ontwikkelen Pica-programma? Wat zijn de opbrengsten hiervan voor de 
gemeente en de burgers? Wat is daarvoor nodig, wat gaat dat kosten en uit welke bron komen de 
benodigde financiën? 
 
In voorliggend plan van aanpak hoort het ontwikkelen van de handreiking thuis in de bouwsteen 
‘Netwerk, beleid en financiële stromen’. In de bouwsteen ‘Expertise’ zal deze meegenomen worden in 
de vorm van trainingsaanbod voor het management van bibliotheken en mogelijk beleidsambtenaren 
van gemeenten. Ten slotte zal de verdere invulling van de bouwsteen ‘Borging’ informatie opleveren 
over kostprijs, exploitatie en de businesscase onder het programma Digitaal Burgerschap.24 
 

1.6 Samenhang met het Bibliotheekconvenant en de Netwerkagenda  
Het denken en werken vanuit maatschappelijke opgaven en het versterken van de samenwerking met 
tal van partijen die ook een bijdrage kunnen leveren aan die opgaven, binnen en buiten het netwerk 
van openbare bibliotheken, begint inmiddels verankerd te raken in de netwerksamenwerking in het 

 
24 Zie hoofdstuk 3 voor een verdere beschrijving van de verschillende bouwstenen. 
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openbarebibliotheekdomein. Begin oktober 2020 ondertekenden vertegenwoordigers van de drie 
overheidslagen (het ministerie van OCW, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en VNG)) en de drie 
bibliotheekvoorzieningen (de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), SPN en de KB) het 
Bibliotheekconvenant 2020-202325. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de onderlinge 
samenwerking, om zo gezamenlijk een duurzame bijdrage te leveren aan de bestrijding van drie grote 
maatschappelijke opgaven (zie ook fig. 1): 

1. Een geletterde samenleving – Bevordering van geletterdheid en leesplezier; 
2. Participatie in de informatiesamenleving – Digitale inclusie en digitaal burgerschap; 
3. Een leven lang ontwikkelen – Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid. 

Daarnaast is een aantal randvoorwaarden voor succes geformuleerd.  
 

 
Fig. 2. De drie maatschappelijke opgaven zoals genoemd in het Bibliotheekconvenant. 
 
De programmalijn Digitaal Burgerschap heeft een sterke samenhang met de opgaven en een deel van 
de randvoorwaarden die in het convenant zijn geformuleerd. Op basis van het convenant wordt in de 
periode van november 2020 tot en met maart 2021 een Netwerkagenda voor de komende jaren 
uitgewerkt. Deze programmalijn zal daarom in samenhang met het Bibliotheekconvenant en de 
Netwerkagenda worden ontwikkeld (zie fig. 3). De middelen die vanuit het programma Digitaal 
Burgerschap vrijkomen, bieden voor de gezamenlijke netwerkpartners de kans de rol en betekenis 
van bibliotheken bij deze opgaven extra invulling, kracht en duurzame bestendiging te geven. 
 

 
25 Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Samenwerkende 
POI’s Nederland (SPN), Interprovinciaal Overleg (IPO), KB & ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2020). 
Bibliotheekconvenant 2020-2023. Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in 
Nederland aan maatschappelijke opgaven. Verkrijgbaar via https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-
10/Bibliotheekconvenant%202020-2023_dt.pdf.  

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-10/Bibliotheekconvenant%202020-2023_dt.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-10/Bibliotheekconvenant%202020-2023_dt.pdf
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1.7 Doelen programmalijn Digitaal Burgerschap 
De beoogde maatschappelijke impact van het programma Digitaal Burgerschap is eraan bij te dragen 
dat burgers zo worden toegerust dat zij een gelijke kans hebben en in staat zijn deze kans te benutten 
om zich kritisch, gelijkwaardig en creatief te kunnen manifesteren in de digitaliserende wereld. 
Burgers hebben daarbij de bereidheid en het vermogen om online actief en democratisch te 
participeren en gaan online respectvol met anderen om. Zij zijn zich bewust van de mogelijkheden en 
beperkingen van digitale informatie en vormen een kritisch oordeel over wat hun aan informatie 
wordt aangereikt. Burgers vergaren niet alleen kennis en vaardigheden, maar ontwikkelen ook een 
lerende houding, waardoor ze een duurzaam actief onderdeel van de analoge en digitale 
maatschappij kunnen blijven uitmaken. 
 
Dit overkoepelende doel wordt in 2021 als onderdeel van het kwartiermaken verder vertaald naar 
specifieke doelen voor het bibliotheekveld, die leidend zullen zijn voor de subsidieverstrekking in de 
periode 2022-2025. Dit gebeurt in goede afstemming met de Netwerkagenda in het domein van 
openbare bibliotheken, waarmee de samenwerking tussen de bibliotheekorganisaties en de 
inspanningen rond de geschetste maatschappelijke opgaven gezamenlijk nader wordt gepreciseerd 
én geregisseerd. Het lijkt onvermijdelijk in het licht van het voorafgaande, dat er het komend jaar nog 
nadere focus en keuzes worden aangebracht in de programmalijn, en de indieners van dit plan – KB 
en SPN – zien het als hun taak om, samen met de bibliotheken, deze volgende stap in de vorming van 
de programmalijn met alle betrokkenen verder voor te bereiden. 
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2. Aanpak kwartiermaken in 2021 
 
Het bestuur van Stichting Pica beseft dat de inrichting van de nieuwe programmalijn 
voorbereidingstijd kost – juist in de context van de geschetste omvangrijke en complexe 
maatschappelijke opgaven in het convenant en juist in een omgeving waarin al veel initiatieven 
worden ontplooid en waarin tal van spelers actief zijn, en waarin de noodzaak van samenwerking en 
afstemming aanwijsbaar groeit om de effectiviteit van de investeringen te waarborgen. Er is behoefte 
aan nadere definitie en afbakening van het terrein waarop het programma zich richt, er is een goede 
organisatie van het netwerk nodig om het programma uit te voeren en er is vanaf de start behoefte 
aan een feitelijke en evidence based benadering van het programma. Daarom is gekozen om de start 
van het programma vooraf te laten gaan door een voorbereidingsjaar, waarin kwartiergemaakt wordt 
voor de periode daarna. Vanwege de urgentie – in het bibliotheekveld ligt zowel een sterke behoefte 
als een goede kans – is besloten in het voorbereidingsjaar 2021 ook een start te maken met het 
inventariseren en (door)ontwikkelen van bestaande instrumenten, het ontwikkelen van competenties 
in het veld en vanuit lokale bibliotheken te experimenteren met een aantal kansrijke benaderingen.  
 

2.1 Op te leveren resultaten 
In 2021 wordt de inrichting van het programma uitgewerkt in vijf onderdelen (‘sporen’), die aan het 
einde van dat jaar de volgende resultaten moeten opleveren:  

• Spoor 1 | Infrastructuur: een organisatienetwerk voor digitaal burgerschap, op basis van een 
visie en strategie, en een verdere uitwerking en afbakening van de programmalijn (trekker: 
KB); 

• Spoor 2 | Bouwstenen: een pakket van bouwstenen dat bibliotheken toerust om digitaal 
burgerschap in te voeren als onderdeel van hun beleid en dienstverlening (trekkers: KB en 
SPN); 

• Spoor 3 | Experimenteren: de resultaten van het uitvoeren van pilots van POI’s en 
bibliotheken om inzicht te krijgen in de lokale behoefte van volwassenen en jeugd, en welke 
ondersteuning nodig is voor een bibliotheek om de bouwstenen uit spoor 2 optimaal in te 
zetten voor het bevorderen van digitaal burgerschap. De bouwstenen worden in nauwe 
samenwerking met bibliotheken en POI's in pilots (door)ontwikkeld, verbeterd en getest 
(trekker: SPN); 

• Spoor 4 | Onderzoek: een meerjarig onderzoeksprogramma naar digitaal burgerschap 
(trekker: KB); 

• Spoor 5 | Routekaart 2022-2025: op basis van de aangebrachte focus, de impactstrategie en 
de ervaringen in spoor 2 en 3 wordt een plan opgeleverd voor de inrichting van het 
programma in de periode 2022-2025. De Routekaart beschrijft de te zetten stappen en de 
voorwaarden die moeten worden vervuld om in netwerkverband met alle 145 lokale 
bibliotheken een plan en programma rondom digitaal burgerschap te ontwikkelen en uit te 
voeren. De Routekaart geeft invulling aan de in de opdracht van Pica genoemde 
implementatie en opschaling (trekkers: KB en SPN).  

2.2 Uitgangspunten 
• Bij alle keuzes die in de scope en de visie van het programma worden gemaakt, staat de 

maatschappelijke impact die met dit programma kan worden bereikt centraal. Er wordt 
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gestreefd naar een zo effectief mogelijke besteding van het beschikbare budget van in de 
periode 2022-2025. Dit bedrag zal dan ook worden besteed aan interventies die de hoogst 
mogelijke maatschappelijke impact kunnen bereiken. Hiervoor maken wij een afweging op 
basis van verschillende elementen: een veelzijdige inventarisatie van de meest urgente noden 
en een verkenning van de meest kansrijke mogelijkheden en de terreinen waar het grootste 
en breedste effect kan worden behaald; 

• Voor de ontwikkeling van het instrumentarium in dit programma gaan we uit van een opzet 
waarbij het programma wordt opgebouwd uit een aantal afzonderlijke bouwstenen die in 
combinatie de ontwikkeling en uitvoering van het programma vormgeven. Daarbij bouwen we 
voort op eerdere ervaringen met zo’n aanpak in andere grootschalige landelijke programma’s 
als Basisvaardigheden en Kunst van Lezen. Voor digitaal burgerschap hebben we de volgende 
acht bouwstenen gedefinieerd, die in spoor 2 worden uitgewerkt:  

o Netwerk, beleid en financiering;  
o Activiteiten;  
o Producten en (digitale) tools;  
o Omgeving: fysiek en digitaal;  
o Expertise;  
o Onderzoek, effectmeting en kwaliteit;  
o Borging;  
o Marketing en communicatie; 

• Zoals bij de andere grote landelijke programma’s werken wij in een mix van gezamenlijke 
ontwikkeling, landelijke bouwstenen, lokale realisatie en provinciale ondersteuning; 

• In de uitwerking van alle op te leveren producten en activiteiten gaan we uit van wat lokaal 
nodig is en werkt, steeds met als uitgangspunt de positieve verandering die we in de levens 
van mensen teweeg willen brengen. Het aanbod wordt ontwikkeld op basis van de lokale 
vragen van burger, bibliotheek, gemeente en onderwijsinstellingen. Om te zorgen dat 
oplossingen niet vóór, maar mét de betrokkenen ontwikkeld worden, zetten wij technieken in 
als design thinking voor het samen ontwerpen van nieuwe oplossingen en de OF/BY/FOR ALL- 
methode om lokale communities actief te betrekken.  

• We hebben daarbij speciale aandacht voor de competenties van medewerkers in 
bibliotheken, en voor het toerusten van bibliotheken voor het samenwerken met de 
beleidsmakers en andere partners in hun gemeente; 

• We zoeken actief naar lokale, provinciale en landelijke partners buiten het directe netwerk 
die kunnen helpen de gestelde opgaven te bereiken. Een belangrijk aandachtpunt hierbij is de 
samenwerking met het onderwijs;  

• We vermijden het opnieuw uitvinden van het wiel: we maken waar mogelijk gebruik van 
reeds ontwikkelde programma’s, instrumenten, platforms, kanalen en samenwerkingsvormen 
in het veld; 

• De manier waarop we samenwerken volgt de afspraken van het Bibliotheekconvenant en de 
principes van het Netwerkmanifest (bijlage 1); 

• De eerste fase (Q1) van dit plan van aanpak van de programmalijn loopt parallel met de 
uitwerking van de Netwerkagenda, een traject dat in de periode van november 2020 tot en 
met maart 2021 zal plaatsvinden. We zullen van deze gunstige samenloop gebruik maken om 
optimaal de samenhang met de Netwerkagenda te zoeken. De Routekaart die wij in spoor 5 
opleveren, wordt onderdeel van de Netwerkagenda.   
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3. Uitwerking van de sporen 
 
Hieronder werken we kort uit welke activiteiten we per spoor voorzien en welk eindresultaat daar uit 
voortvloeit.  

3.1 Aanpak spoor 1 | Infrastructuur (trekker: KB) 
De infrastructuur van het programma Digitaal Burgerschap wordt in Q1, onder regie van de KB, door 
KB, SPN en de bibliotheken samen uitgewerkt op basis van een gedeelde visie en strategie. Een 
beschrijving van de infrastructuur wordt, met een kostenraming en schriftelijke instemming van alle 
partners opgeleverd aan het einde van Q1, zoals beschreven in hoofdstuk 4, Planning en fasering.  
De infrastructuur van het programma omvat de volgende elementen. Per element is kort aangegeven 
hoe dit tot stand zal komen. Al deze elementen worden opgeleverd aan het einde van Q1, tenzij 
specifiek anders vermeld. 
 

• Een gedeelde visie, strategie en focus van het programma op basis waarvan het programma 
wordt ingericht. De aanpak hiervoor wordt uitgewerkt in spoor 2;  

• Een netwerk van organisaties die die elk een eigen bijdrage leveren aan het programma en 
zich daaraan committeren, met een heldere beschrijving van de rol, de verantwoordelijkheid 
en de bijdrage van elke partner. Voor het opzetten van dit netwerk zullen KB, SPN en de 
bibliotheken gebruikmaken van hun reeds bestaande netwerken en de ervaringen opgedaan 
bij de opzet van grote andere netwerken, zoals het programma Basisvaardigheden, de 
Bibliotheek op school of het Netwerk Mediawijsheid. Om snel veel netwerkpartners te 
bereiken en te activeren sluiten we aan bij reeds geplande (online) bijeenkomsten, zoals de 
KB-OB-dag, het Nationale Bibliotheekcongres en bestaande overleggen in het veld. Daarnaast 
houden we in kleiner gezelschap specifieke gesprekken, zoals uitgewerkt in spoor 2. Zowel 
het initiëren van de opzet van het netwerk als de afstemming hierover geschiedt aan de 
regietafels rond de Netwerkagenda, die in november 2020 van start gaan. Het zwaartepunt 
zal daarbij liggen bij de tafel voor Opgave 2, ‘Participatie in de informatiesamenleving’. Voor 
brede communicatie gebruiken we de online kanalen die we in dit veld tot onze beschikking 
hebben; 

• Een samenwerkingsvorm voor dit netwerk. Bij de inrichting hiervan kiezen wij voor de 
principes van een opgavegericht organisatienetwerk, zoals omschreven in het concept van 
het Netwerkmanifest (bijlage 1)26; 

• Verankering van het programma in de Netwerkagenda. Dit gebeurt door voortdurende 
afstemming tussen de tafels van de Netwerkagenda en het programma door de 
kwartiermaker, en door te zorgen voor een sterke overlap tussen de kernteams voor het Pica-
programma en de tafel voor Opgave 2; 

• Een overzicht van de relaties met andere programma’s en initiatieven op dit gebied en 
heldere afspraken over de afstemming tussen de Pica-programmalijn Digitaal Burgerschap en 
deze programma’s. Voor het overzicht is in de inleiding van dit plan van aanpak al een aanzet 
gegeven. Hiervoor zal door de kwartiermaker een aantal specifieke afstemmingsgesprekken 
worden gepland; 

 
26 Zie voor meer informatie over organisatienetwerken: Kenis, P. & Cambré, B. (2019). Organisatienetwerken. De 
organisatievorm van de toekomst. Kalmthout: Pelckmans Pro. 
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• Een set bouwstenen voor alle deelnemers waaruit het programma is opgebouwd. De aanpak 
hiervoor wordt uitgewerkt in spoor 2; 

• Een proces voor het experimenteren met de bouwstenen in het voorbereidingsjaar 2021. De 
aanpak hiervoor wordt uitgewerkt in spoor 3;  

• Een subsidie- of financieringskader en een transparant proces voor het selecteren en 
contracteren van deelnemende bibliotheken in jaar 1. Hier moeten criteria voor toekenning 
worden opgesteld en keuzes worden gemaakt: wordt gewerkt met open calls of met een 
voorselectie van POI’s en bibliotheken? Hoe loopt de geldstroom? Dit zal in afstemming met 
Stichting Pica en het KB-subsidieloket, met behulp van juridische ondersteuning, worden 
uitgewerkt; 

• Een krachtige onderbouwing in de vorm van een onderzoeksprogramma inclusief 
impactstrategie. Hiervan wordt één onderdeel, de impactstrategie, al opgeleverd en ingezet 
in spoor 2 bij het ontwikkelen van de focus van het programma in Q1, de overige onderdelen 
eind 2021. De aanpak is uitgebreid beschreven in spoor 4; 

• De instelling van een bijzondere leerstoel Digitaal Burgerschap, gefinancierd door Stichting 
Pica. Hiervoor wordt, in samenwerking met Spoor 4, vroeg in Q 1 een voorstel opgeleverd 
door de KB; 

• Een aanpak voor de ondersteuning van bibliotheken in het veranderingsproces dat dit 
programma vraagt. Hiervoor zal in Q1 een aanzet worden gedaan, maar dit zal verder worden 
uitgewerkt als onderdeel van spoor 5, de Routekaart 2022; 

• Een structuur voor sturing en verantwoording van het programma;Een strategie voor het 
betrekken en blijvend betrokken houden van bibliotheken. De aanpak hiervoor wordt 
uitgewerkt in het communicatieplan; zie ook hiervoor hoofdstuk 5; 

• Een strategie voor de inrichting van een onderling communicatie- en informatieplatform 
waarin de informatie over de bouwstenen te vinden is en onderling kan worden 
gecommuniceerd, vergelijkbaar met BoekStart, de Bibliotheek op school en de Bibliotheek en 
Basisvaardigheden 27 Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande kanalen, 
zoals Biebtobieb28. Dit wordt uitgewerkt als onderdeel van het communicatieplan; 

• Een strategie voor communicatie met de burger, zowel jeugd als volwassenen. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande kanalen in het bibliotheekveld, zoals 
KennisCloud29 voor volwassenen en de Jeugdbibliotheek30 voor de jeugd, maar ook van 
kanalen daarbuiten, voor zover die stroken met de principes van transparantie en veiligheid 
die we voor dit programma formuleren. Dit wordt uitgewerkt als onderdeel van het 
communicatie- en informatieplan. 

 
Zoals hierboven vermeld worden alle onderdelen gezamenlijk uitgewerkt door KB, SPN, VOB en 
bibliotheken samen. Daarnaast hebben de partijen elk een specifieke verantwoordelijkheid: 

• KB:  
o Regie op het programma, afstemming met andere programma’s en initiatieven, 

dialoog met landelijke overheden en netwerkpartners, initiëren van en participeren in 
consortia; 

 
27 Zie https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen  
28 Zie https://www.biebtobieb.nl/.  
29 Zie https://www.kenniscloud.nl/.  
30 Zie https://www.jeugdbibliotheek.nl/.  

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen
https://www.biebtobieb.nl/
https://www.kenniscloud.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
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o Samen met SPN zorgdragen voor de borging van de ontwikkelde bouwstenen in het 
netwerk; 

o Inrichten van een organisatie voor het programma; 
o Initiatie van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma; 
o Verdere invulling van de rol van de KB als openbare digitale bibliotheek op dit 

domein; 
o Inkoop en beschikbaarheid landelijke content (KBIC); 

• SPN (in samenwerking met POI’s):  
o Samen met de KB zorgdragen voor de borging van de ontwikkelde bouwstenen in het 

netwerk; 
o Afstemmen op provinciaal niveau; 
o Initiëren en uitvoeren van experimenten en pilots;  
o Ondersteuning van het veranderings- en implementatieproces van digitaal 

burgerschap onder openbare bibliotheken; 
• VOB: belangenbehartiging van het openbaarbibliotheekwerk, waaronder het bepalen van de 

rollen en taken van bibliotheken binnen de programmalijn Digitaal Burgerschap en het 
lobbyen bij overheden en (landelijke) partnerorganisaties voor het creëren van de 
voorwaarden daartoe; 

• Openbare bibliotheken:  
o Ontwikkeling van bouwstenen, samen met KB en SPN; 
o Inventarisatie van (lokale) behoeften en doelgroepen; 
o Door actieve participatie in de ontwikkeling van het programma komen tot de 

ontwikkeling van een lokaal programma digitaal burgerschap met de gezamenlijk 
gekozen focus; 

o Experimenteren en lerend invulling geven aan de ontwikkeling van de bouwstenen 
die op gezamenlijk niveau beschikbaar komen ten behoeve van opschaling en 
implementatie in de Routekaart 2022-2025; 

o Inventarisatie en dialoog met lokale netwerkpartners; 
o Het creëren van een platform en het afstemmen met de gemeente als subsidie-

opdrachtgever (zoals ook genoemd in het Bibliotheekconvenant); 
o Zorgdragen voor de lokale verankering en borging van de resultaten van de 

programmalijn voor de toekomst; 
• Universiteitsbibliotheken: inventariseren van de behoeften op het vlak van digitaal 

burgerschap onder studenten en medewerkers; antwoord op de vraag welk aanvullend 
aanbod zo nodig hierin zou kunnen voorzien. 

 
De uitwerking van de infrastructuur als geheel wordt opgeleverd aan het einde van Q1 2021. De 
inrichting van de specifieke organisatie voor het kwartiermaken, die op 1 januari 2021 van start moet 
gaan, wordt al zoveel mogelijk gerealiseerd in december 2020, direct na de beoogde toekenning van 
het Pica-bestuur op 27 november. In deze fase worden al afspraken gemaakt met het Pica-bestuur 
over de financiële, administratieve en bestuurlijke inrichting van het programma, wordt het kernteam 
met medewerkers van KB, SPN en bibliotheken samengesteld en worden de eerste mijlpalen uitgezet 
en wordt een eerste aanzet voor het informatie- en communicatieplan opgeleverd. Deze 
voorbereiding duiden wij in het overzicht van de planning en fasering (hoofdstuk 4) aan als fase 0.  
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3.2 Aanpak spoor 2 | Bouwstenen (trekkers: KB en SPN samen) 
In dit spoor zal eind 2021 een compleet pakket instrumenten worden opgeleverd om bibliotheken toe 
te rusten voor een volwaardig programma Digitaal Burgerschap. Dit pakket bestaat uit de volgende 
bouwstenen, met een korte aanduiding van de (te ontwikkelen) inhoud per bouwsteen:  

1. Netwerk, beleid en financiering: deze bouwsteen omvat een overzicht van: beschikbare 
regelingen, financieringsstromen en programma’s op het gebied van digitaal burgerschap; 
bestaande netwerken en de doelgroepen waarop zij zich richten; het opzetten van nieuwe 
(lokale) netwerken rond de zaken waarop de focus van het programma ligt; het initiëren en 
faciliteren van het gesprek van bibliotheekdirecties met het bestuur en de beleidsmakers in de 
gemeente om samen met VNG te komen tot een ‘Handreiking lokaal programma digitaal 
burgerschap’; 

2. Activiteiten: overzicht van activiteiten voor de diverse doelgroepen, zoals het cursusaanbod op 
het gebied van Digitale Inclusie en de inrichting van IDO’s, werkvormen zoals lagerhuissessies, 
spelvormen, combinaties met bestaande activiteiten zoals Tegenlicht Meetups, de organisatie van 
communities, het aanbod digitale geletterdheid voor de jeugd in en buiten de school, en de 
makerplaatsen die overal worden ingericht en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor 
specifieke doelgroepen; 

3. Producten en (digitale) tools: overzicht van bestaande producten die al breed gebruikt worden, 
zoals voor de jeugd het Diploma Veilig Internet en het spel Mediamasters31 en voor volwassenen 
het digitale oefenprogramma Klik & Tik32, onderzoeken welke lokale en regionale producten en 
tools met succes kunnen worden opgeschaald en het samen met partners ontwikkelen van 
nieuwe producten. Een belangrijke samenwerkingspartner hier is de KBIC, die de aanschaf van 
producten op het terrein van digitaal burgerschap voor de landelijke digitale openbare 
bibliotheek kan financieren als dit aansluit bij haar strategie; 

4. Omgeving: fysiek en digitaal: het inrichten van een omgeving die het werken aan digitaal 
burgerschap faciliteert en stimuleert. Overzicht van bestaande succesvolle projecten zoals de 
herkenbare omgeving van PLEK 3, een pilot de Bibliotheek Venlo waarin waarbij jongeren in de 
lokale bibliotheek werken aan onder meer digitale vaardigheden en de inrichting (met banners, 
huisstijl) van de IDO’s in bibliotheken. Op digitaal gebied een overzicht van succesvolle platforms 
voor kennisdeling en samenwerking, zoals KennisCloud voor de burger en voor professionals de 
website voor kennisdeling en informatie op het gebied van digitale inclusie en ontwikkeling van 
een digitale omgeving voor digitaal burgerschap op basis van de bestaande infrastructuur; 

5. Expertise: in deze bouwsteen worden bestaande vormen van deskundigheidsbevordering 
(trainingen, cursussen, congressen, webinars), geïnventariseerd en nieuwe opleidingen 
ontwikkeld voor medewerkers en management; 

6. Onderzoek, effectmeting en kwaliteit: dit wordt uitgewerkt in spoor 4. De daar ontwikkelde 
instrumenten worden opgenomen in deze bouwsteen, net zoals bestaande instrumenten 
bestaande instrumenten voor lokale analyse33; 

 
31 Zie https://www.mediamasters.nl/. 
32 Zie https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/digitaal/klik-tik-de-start. 
33 Zie bijvoorbeeld https://www.cubiss.nl/wat-we-bieden/ken-uw-doelgroep en 
https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/data-analyse-en-stuurinformatie/sociale-kaart-
laaggeletterdheid  

 

https://www.mediamasters.nl/
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/digitaal/klik-tik-de-start
https://www.cubiss.nl/wat-we-bieden/ken-uw-doelgroep
https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/data-analyse-en-stuurinformatie/sociale-kaart-laaggeletterdheid
https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/data-analyse-en-stuurinformatie/sociale-kaart-laaggeletterdheid
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7. Borging: hieronder vallen het maken van netwerkafspraken over de borging van ontwikkelde 
voorzieningen in en na afloop van het programma, de ontwikkeling van modellen voor exploitatie 
en kostprijs en het leveren van materiaal voor de lokale businesscase waarmee directies het 
gesprek in hun gemeente kunnen aangaan;  

8. Marketing en communicatie: in deze bouwsteen worden middelen opgeleverd voor het bereiken 
en betrekken van de verschillende doelgroepen en voor de positionering van de bibliotheek op dit 
terrein, zowel naar de omgeving (burgers en beleidsmakers) als voor de eigen medewerkers. Als 
eerste stap in deze bouwsteen wordt bij de start van het programma een plan opgeleverd voor de 
communicatie met en de informatie van stakeholders als onderdeel van hoofdstuk 5, Organisatie. 
Dit plan wordt in de loop van 2021 opgenomen in deze bouwsteen. 

We starten het werk aan de bouwstenen met een ‘definitiefase’, waarin we focus aanbrengen om de 
beschikbare middelen voor dit programma optimaal in te zetten. Hiervoor reserveren we een looptijd 
van drie maanden. Op basis van het werk in deze fase maken we keuzes voor de verdere ontwikkeling 
van de bouwstenen. Dit resulteert eind Q1 in een plan voor de uitwerking van de bouwstenen in de 
rest van 2021. Hieronder wordt de aanpak in Q1 verder uitgewerkt.  
In de definitiefase laten we ons leiden door vier belangrijke vragen: 

• Wat is de (potentiële) doelgroep? 
• Wat is er al voor welke doelgroep en wat is er nodig? 
• Waarmee bereiken wij de meeste impact? 
• Welke interventies zijn het meest kansrijk? 

Op basis van deze stappen komen we tot het gezamenlijke verhaal van het programma Digitaal 
Burgerschap. 
 

3.2.1 Wat is de doelgroep? 
Met het programma Digitaal Burgerschap richten we ons op alle burgers, jong en oud, van Nederland. 
Die groep is groot en divers. Dit vraagt om verschillende benaderingen en verschillende vormen van 
aanbod. Voor de inventarisatie van de invulling van de bouwstenen maken we in eerste instantie een 
globale indeling in vier doelgroepen: kwetsbare volwassenen, kwetsbare jeugd, zelfredzame 
volwassenen en zelfredzame jeugd (figuur 4). Om een goed beeld te krijgen van het bestaande 
aanbod, de mate waarin dat aansluit bij de behoeften van doelgroepen en, daaruit voortvloeiend, de 
hiaten in het aanbod, wordt in de eerste stap van de definitiefase een doelgroepanalyse uitgevoerd.  
 
In het Bibliotheekconvenant zijn afspraken gemaakt met VNG over een lokale doelgroepanalyse die 
het gemeentelijk beleid rond Opgave 2, ‘Participatie in de informatiesamenleving’, moet voeden. 
Deze analyse kan belangrijke informatie bieden over de behoeften, wensen en gedragingen van 
burgers op het gebied van digitaal burgerschap en bijbehorende interventies. Daarom beogen wij om 
al voor de start van het programma in gesprek te gaan met VNG over een samenwerking op dit 
gebied.  
 
De ambitie van zo’n doelgroepanalyse heeft een belangrijke relatie met de impactstrategie en het 
doelgroeponderzoek die binnen dit programma zijn voorzien (beide worden verder uitgewerkt in 
spoort 4). We verkennen daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van of voort te bouwen op 
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bestaande instrumenten en initiatieven binnen de bibliotheeksector die zich richten op het in kaart 
brengen (en lokaliseren) van klantgroepen.34 
 

 
Fig. 3. Indeling van de doelgroepen op de assen jeugd – volwassen en kwetsbaar – zelfredzaam, plus 
per kwadrant acht bouwstenen.  
 

3.2.2 Wat voor interventies zijn er al en wat is er nodig?  
• In de eerste fase brengen we in beeld welke interventies al bestaan op het terrein van digitaal 

burgerschap; 
• Per doelgroep wordt in beeld gebracht wat op landelijk, provinciaal en lokaal niveau aan 

benodigde bouwstenen beschikbaar is en wat de ervaringen daarmee zijn bij de bibliotheken 
Naast de grote landelijke programma’s zoals Digitale Inclusie en netwerken zoals 

 
34 Denk aan de dienstverlening van de POI’s Cubiss en Probiblio voor het in kaart brengen van de kwetsbare doelgroepen 
binnen het werkgebied van lokale bibliotheken en het samenwerkingsproject tussen KB en CBS om bibliotheken te voorzien 
van sociodemografische informatie over hun werkgebied.  



  
 

20 
 

Mediawijzer.net, zal er ook ruim aandacht zijn voor bestaande initiatieven op provinciaal en 
lokaal niveau; 

• In de inventarisatie wordt ook opgenomen wat de relatie is met andere partijen die actief zijn 
op breder geformuleerde maatschappelijke opgaven, zoals de overheid (de Nederlandse 
Digitaliseringstrategie, Curriculum.nl en het Manifest Digitale Overheid) en de samenleving 
(Public Spaces). In de inleiding van dit plan van aanpak is hiervoor al een aanzet gedaan. De 
prioriteiten die we vaststellen bij overheid en samenleving voeden het afwegingskader voor 
de focus; 

• Naast de grote landelijke programma’s, zoals Digitale Inclusie en netwerken zoals 
Mediawijzer.net, zal er ook ruim aandacht zijn voor bestaande initiatieven op provinciaal en 
lokaal niveau; 

• Bij de inventarisatie wordt ook in beeld gebracht wat de resultaten tot nu toe zijn van elk 
programma of initiatief en wat de status is: wat is de beoogde looptijd, wordt het nog 
doorontwikkeld en wat zijn de resultaten tot nu toe? Deze inventarisatie wordt uitgevoerd in 
een combinatie van deskresearch (trekker: KB) en verkenning in het veld (trekker: SPN);  

• Op basis van de inventarisatie ontstaat een beeld van de hiaten in elk van de kwadranten die 
zijn weergegeven in figuur 4, en van de interventies die het meest urgent zijn.  

 
De deskresearch die door de KB is uitgevoerd, is zeker voor het landelijke niveau al vergevorderd en 
kan in januari 2021 al opgeleverd worden. Dit biedt een goede basis voor het de verkenning in het 
veld.  
 
De veldverkenning wordt uitgevoerd door SPN en bestaat uit vijf groepsgesprekken (met een mix van 
bibliotheekmedewerkers uit verschillende soorten bibliotheken) en tien individuele gesprekken met 
experts binnen en buiten de bibliotheeksector in de periode januari-februari 2021. Doel van de 
verkenning is om de inventarisatie op lokaal en provinciaal niveau te verdiepen, en om na te gaan wat 
de ervaringen zijn met de bestaande programma’s en initiatieven. Voor de aanpak baseren wij ons op 
trajecten waarmee goede ervaring is opgedaan door KB en SPN, zoals de opzet van de programma’s 
voor leesbevordering en basisvaardigheden en in het landelijke project ‘(bij)scholing’ dat door SPN 
wordt uitgevoerd om te komen tot de vakopleiding Openbare Bibliotheken. Uit die trajecten is 
geleerd dat het belangrijk is dat het veld in de breedte al op de hoogte is van de plannen voor het 
programma, zodat er een grotere bereidheid is om aan de verkenning deel te nemen. Rond de start 
van het programma doen zich enkele goede gelegenheden voor om het veld breed te informeren en 
te enthousiasmeren voor deelname aan de veldverkenning, namelijk de KB-OB-dag en het Nationale 
Bibliotheekcongres. De individuele gesprekspartners worden geselecteerd uit het bibliotheeknetwerk 
(KB, POI’s, provinciale directieoverleggen). Daarbij wordt specifiek gezocht naar een mix van 
bibliotheken die al actief betrokken zijn bij dit onderwerp en bibliotheken die nog niet zover zijn, maar 
wel enthousiast om zich hieraan te committeren. De groep die hier bevraagd wordt is nadrukkelijk 
breder dan de selectie waarmee de pilots worden uitgevoerd in spoor 3. Daarnaast komt informatie 
uit de op te richten denktanks (zie hoofdstuk 5.1, Communicatie- en informatieplan) met deelnemers 
uit bibliotheken en externe deskundigen.  
 

3.2.3 Waarmee bereiken wij de meeste impact?  
Bij de start van het programma Digitaal Burgerschap worden op basis van het theory of change-model 
(TOC) de doelen en doelgroepen scherp gesteld en wordt een gemeenschappelijke impactmissie 
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gecreëerd.35 Dit traject wordt voor elk van de vier doelgroepen afzonderlijk uitgevoerd. In werksessies 
met een aantal bibliotheken wordt het gesprek gevoerd over het precieze maatschappelijke vraagstuk 
of probleem dat centraal staat, de doelen die binnen het programma worden nagestreefd, de 
bestaande en nog te ontwikkelen interventies die daartoe worden geïmplementeerd, de verwachte 
specifieke effecten en de aannames die hieraan ten grondslag liggen.  
 
De impactgesprekken bouwen voort op de veldverkenning in 3.2.2. Op basis van de input die daaruit 
komt wordt het gesprek gevoerd over de behaalde of gewenste effecten van reeds bestaande 
interventies en de eventueel ontbrekende interventies. De twee ‘gespreksteams’ – het SPN-team 
voor veldverkenning en het team van de KB en externe onderzoekers voor de impactgesprekken – 
werken daarbij vanaf de start van Q1 samen. Een vertegenwoordiger van het SPN-team zal ook 
aansluiten bij het impacttraject.  
  
Als input voor het gesprek en de keuzes die worden gemaakt, wordt door externe onderzoekers een 
documentonderzoek uitgevoerd naar relevante voorbeeldinterventies en -effecten binnen het 
betreffende impactgebied. Hiervoor wordt ook gekeken naar het landschap van interventies op het 
gebied van digitaal burgerschap buiten de bibliotheeksector en naar onderzoeksprogramma’s van 
bibliotheken en de Wetenschappelijke Raad van Mediawijzer.net. In dit traject wordt voortgebouwd 
op en bijgedragen aan de doelgroepanalyse (3.2.1).  
 
De TOC’s die uit deze fase voortkomen, vormen het startpunt om:  

• Nieuw te ontwikkelen interventies richting te geven (spoor 3); 
• Bestaande interventies te monitoren en evalueren (spoor 4.2). 

 

3.2.4 Welke interventies zijn het meest kansrijk voor toepassing? 
Als derde stap wordt bekeken welke van de mogelijke interventies die zijn vastgesteld in de 
voorgaande stappen het meest kansrijk zijn om te worden getoetst door middel van pilots in spoor 3, 
uitgaande van de lokale vraag en de concrete mogelijkheden bij bibliotheken. Dit wordt getoetst bij 
de bibliotheken die hebben deelgenomen aan de gespreksronden in 3.2.2. en 3.2.3, en de denktanks 
die rond de bouwstenen worden gevormd (zie 5.1. communicatie- en informatieplan) (trekkers: KB en 
SPN). 
 
Op basis van de analyse van doelgroepen en bestaande interventies, het overzicht van hiaten, een 
zorgvuldige afweging van (te verwachten) impact en effectiviteit van interventies en de lokale 
mogelijkheden en haalbaarheid, bepalen we eind Q1 de globale richting en scope voor de 
programmalijn Digitaal Burgerschap. Deze richting wordt nog verfijnd in de pilots die in spoor 3 in de 
rest van 2021 worden uitgevoerd.  
 

 
35 Zie voor een goede uitleg en toepassing van theory of change: 
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/impacttoolkit/Werkblad%20-%20Theory%20of%20Change.pdf.  

 

https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/impacttoolkit/Werkblad%20-%20Theory%20of%20Change.pdf
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3.2.5 Het gezamenlijke verhaal 
Met behulp van de resultaten van de bovenstaande stappen wordt het ‘verhaal’ van Digitaal 
Burgerschap geschreven. Het kader voor dit verhaal wordt gevormd door de richting en scope die wij 
hebben gedefinieerd. Belangrijke elementen van dit verhaal zijn de impact en effectiviteit van 
interventies; de opgave per doelgroep die we voor ons zien en de aansluiting bij de lokale behoefte en 
mogelijkheden. Dit verhaal plaatsen wij in het bredere licht van de maatschappelijke opgave 
Participatie in de informatiesamenleving in de Netwerkagenda. Op basis daarvan brengen we binnen 
de bouwstenen de relevante succesvolle (bestaande en te ontwikkelen) interventies bijeen die binnen 
de scope van digitaal burgerschap vallen en benoemen we wat verder uitgewerkt en uitgebouwd 
moet worden in de sporen 2 en 3.  
 

 
Fig. 4. Inhoudelijke relatie tussen de meest relevante Netwerkopgaven en randvoorwaarden voor 
succes uit het Bibliotheekconvenant en de programmalijn Digitaal Burgerschap van Stichting Pica. De 
overeenkomsten tussen de onderdelen van worden uitgedrukt in iconen van de bouwstenen (zie ook 
fig. 3).  
 
Na de definitiefase werken we in spoor 2 verder aan de betere inbedding en verspreiding van al 
bestaande succesvolle interventies bij de bibliotheken, met een focus op de ondersteunende 
bouwstenen ‘Netwerk, beleid en financiering’, ‘Expertise’, ‘Borging’ en ‘Marketing en communicatie’. 
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Het resultaat wordt opgenomen in het ‘Lokaal plan Digitaal Burgerschap’ als onderdeel van de 
Routekaart 2022-2025 die in spoor 5 wordt opgeleverd. Spoor 3 richt zich op het doorontwikkelen 
van recente of het starten van nieuwe initiatieven in de bouwstenen ‘Activiteiten’ en ‘Producten en 
tools’ in een selectie van vijf proeftuinbibliotheken.  
 

3.3 Aanpak spoor 3 | Experimenteren (trekker: SPN) 
Dit spoor start in Q2 en loopt door tot in Q4. In dit spoor worden, op basis van de aangebrachte focus 
in spoor 2 in de definitiefase, kansrijke bestaande of nieuwe initiatieven samen met burgers en 
bibliotheken verder ontwikkeld door middel van experimenten en pilots. Dit gebeurt in nauwe 
samenhang met de impactstrategie. Hierbij worden geëigende en partners in landelijke, provinciale 
en lokale netwerken geïdentificeerd en betrokken. We maken daarbij gebruik van technieken als 
design thinking en OF/BY/FOR ALL om die ontwikkeling vorm te geven. Hiervoor zullen deskundige 
facilitators worden ingezet. Zo worden werkenderwijs de scope en focus van het programma verder 
aangescherpt. In dit spoor kan geleerd worden van en synergie bereikt worden met het project 
Makerlab (dat nu nog als voorstel bij Pica ligt) waarin op vier plaatsen in het land makerplaatsen 
worden ingericht waarin bij wijze van ‘living lab’ geëxperimenteerd wordt met programmering, 
uitrusting en doelgroepen. Dit project gaat (bij honorering) van start in januari 2021. We stellen hier 
de volgende aanpak voor. 
 

3.3.1 Selectie proeftuinen 
We starten met de selectie van vijf bibliotheken die, ondersteund door twee POI’s, als proeftuinen 
zullen dienen. Het selecteren van bibliotheken en POI’s die deze experimenten gaan uitvoeren vereist 
een zorgvuldig, goed onderbouwd en transparant proces, met heldere criteria voor toekenning. Dit 
proces zal in het eerste kwartaal van 2021 worden uitgewerkt. 

 

3.3.2 Selectie lokale communities  
Op basis van de resultaten van de doelgroepanalyse, de focus die we hebben aangebracht in Q1, en 
de selectie van vijf bibliotheken die als proeftuin zullen fungeren, maken wij nu een keuze voor de 
lokale communities die wij hierbij betrekken. Deze stap is cruciaal in het OF/BY/FOR ALL-proces dat we 
willen toepassen om de interventies samen met de gekozen doelgroep te ontwikkelen. 
 

3.3.3 Bepaling van de Ist-situatie: nulmeting 
We beginnen met de het bepalen van de lokale Ist-situatie. De basis hiervoor ligt in 
de eerste doelgroepanalyse van spoor 2 voor het gehele bibliotheekstelsel en de specifieke 
doelgroepanalyse per deelnemende bibliotheek. Per bibliotheek wordt het huidige programma voor 
deze doelgroepen, de output en de impact ervan in kaart gebracht. Via de Bibliotheekmonitor – lokale 
rapportage – worden de overige bouwstenen per bibliotheek in kaart gebracht en gerapporteerd. 
Deze vormen met elkaar de Ist-nulmeting. In Q1 worden in spoor 4 (zie 3.4.1) 
meetinstrumenten ontwikkeld die bibliotheken lokaal kunnen inzetten om effecten van interventies 
op het gebied van digitaal burgerschap te meten . Deze worden toegevoegd aan de reeds bestaande 
Impactmonitor.   
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3.3.4 Bepaling van de Soll-situatie: lokale impactmissie  
In de impactgesprekken in Q1 is al een TOC-landschap geschetst. In deze stap wordt dit per proeftuin 
met de lokale bibliotheek en de betrokken community verfijnd tot een lokaal beeld waaruit een lokale 
impactmissie per proeftuin voortkomt. Dit is de Soll-situatie. 
    

3.3.5 Eerste versie lokaal plan 
Hieruit komt een eerste versie van een ‘Lokaal plan digitaal burgerschap’ voort. Hierin is de ontwikkel- 
en experimenteeropgave per bibliotheek opgenomen, aan de hand van de bouwstenen die we 
gedefinieerd hebben. Dit plan bevat een uitvoeringsprogramma voor de vijf proeftuinen. 

3.3.6 Meten onderweg  
Bij afronding van elk experiment of fase daarvan wordt de lokale Impactmonitor Digitaal Burgerschap 
toegepast om te toetsen: wat (activiteit, product of tool, aanpak) werkt wel en wat werkt niet. 
 

3.3.7 Opleveren resultaten spoor 3 
Op basis van voorgaande stappen volgt in Q4 een evaluatie van de experimenten in de vorm van een 
‘lessen geleerd-rapportage’ en een uitvoeringsprogramma voor de meest succesvolle interventies en 
methoden van aanpak. Dit wordt, samen met de bevindingen uit spoor 2, opgenomen in het ‘Lokaal 
plan Digitaal Burgerschap’, dat wordt opgeleverd als onderdeel van spoor 5: Routekaart 2022-2025. 
 

3.4 Aanpak spoor 4 | Onderzoek (trekker: KB) 
Het programma Digitaal Burgerschap streeft een ambitieuze missie na: burgers toerusten voor een 
volwaardige participatie in een samenleving die sterk en snel verandert door digitalisering. Die impact 
staat centraal in de keuzes die we maken bij zowel de ontwikkeling als de implementatie en evaluatie 
van producten, tools en activiteiten. Dat betekent dat we gedurende de hele looptijd van het 
programma continu stilstaan bij de volgende vragen: aan welke maatschappelijke verandering dient 
dit programma bij te dragen? Voor wie dient de bibliotheek van betekenis te zijn? In hoeverre wordt 
die doelstelling bereikt? En doen we dan de juiste zaken op de juiste manier? Met behulp van de 
inzichten en instrumenten die de afgelopen jaren binnen het onderzoeksprogramma van de KB zijn 
ontwikkeld, en de meest recente inzichten in het wetenschappelijke veld, wordt in 2021 een 
meerjarig onderzoeksprogramma vormgegeven dat zich richt op beantwoording van deze vragen.  
  
Het onderzoek binnen dit programma wordt ingericht rondom drie pijlers, die hieronder kort worden 
toegelicht. Onderzoeksactiviteiten zullen gedurende het hele jaar worden uitgevoerd, in 
wisselwerking en samenhang met de activiteiten binnen de ander sporen. Zo wordt voortgebouwd op 
en bijgedragen aan de ontwikkeling en oplevering van de impactstrategie en doelgroepanalyse uit 
spoor twee. Het uitgangspunt is dat zo goed mogelijk wordt aangesloten bij en gebruik gemaakt van 
bestaand onderzoek en reeds ontwikkelde instrumenten. Daarnaast zoeken we zoveel mogelijk 
verbinding met het Digital Society-programma van de Nederlandse universiteiten, waarin 
vooraanstaande onderzoekers zijn aangesloten die een duidelijke track record hebben op relevante 
onderzoeksgebieden.36 Ook zoeken we samenwerking met andere partijen en partners die bijdragen 
aan onderzoek over digitalisering, zoals de Wetenschappelijke Raad van Mediawijzer.net, ECP | 
Platform voor de InformatieSamenleving en het Rathenau Instituut. Voor de financiering van 

 
36 Zie https://www.thedigitalsociety.info/nl/experts/. 

https://www.thedigitalsociety.info/nl/experts/
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onderzoek verkennen we continu de mogelijkheden bij bijvoorbeeld NWO en fondsen, maar ook 
binnen programma’s van de Europese Unie37 (zie ook programmalijn 3.4.2). De inzichten uit en 
handvatten voor onderzoek die binnen dit spoor worden ontwikkeld, vormen een stevige kennisbasis 
voor de inrichting, implementatie en onderbouwing van het programma Digitaal Burgerschap. Tevens 
dragen we bij aan het onderzoek naar de bredere maatschappelijke opgaven zoals geschetst in de 
inleiding.  
 
Om de wetenschappelijk onderbouwing van het programma Digitaal Burgerschap te onderstrepen zal 
in Q1 een voorstel worden opgeleverd voor de instelling van een bijzondere leerstoel Digitaal 
Burgerschap, gefinancierd door Stichting Pica. De aanstelling van een toonaangevende 
wetenschapper op deze post zal het belang van digitaal burgerschap en de cruciale rol van de 
dienstverlening van bibliotheken daarin, landelijk onder de aandacht brengen en het onderwerp 
stevig verankeren in het maatschappelijk debat (zie 3.4.4). 
  

3.4.1 Ontwikkeling aanpak voor monitorings-, evaluatie- en effectonderzoek  
In 2021 verbreden we het bestaande onderzoeksinstrumentarium voor monitoring, evaluatie en 
effectonderzoek met (nieuwe) thema’s op het gebied van digitale geletterdheid, digitaal burgerschap 
en een leven lang ontwikkelen. Daarmee kunnen we voor de verschillende aandachtgebieden van 
digitaal burgerschap op continue wijze in beeld brengen hoe de inzet van bibliotheken zich ontwikkelt 
en professionaliseert.  
  
Binnen deze pijler richten we ons in 2021 op drie aandachtgebieden:  
1. Monitoring op stelselniveau: uitbreiding van de Bibliotheekmonitor met een nieuwe meting en 

eventuele aanpassing van bestaande metingen; 
2. Onderzoek op lokaal niveau: ontwikkeling van een raamwerk voor het evalueren en meten van 

effecten van de dienstverlening van bibliotheken op lokaal niveau, waar mogelijk via de 
Impactmonitor; 

3. Meerjarig wetenschappelijk onderzoek: schetsen van de contouren van een meerjarig 
wetenschappelijk onderzoek naar de duurzame impact van de dienstverlening van bibliotheken 
op het thema Digitaal Burgerschap. We bouwen daarbij voort op de resultaten uit de 
impactstrategie en zoeken strategische samenwerking met onderzoekers aan kennisinstellingen 
om in gezamenlijkheid een onderzoeksprogramma in te richten.  

  

3.4.2 Verkennend onderzoek (in samenwerking met kennispartners)  
De maatschappelijke opgave op het gebied van digitaal burgerschap is breed: deze raakt aan 
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van digitale basisvaardigheden en sociale inclusie, maar 
ook op voor bibliotheken minder vanzelfsprekende onderwerpen als de inrichting van de publieke 

 
37 Een scan van Europese financieringsmogelijkheden die de KB eind 2020 liet uitvoeren, laat zien dat de budgetten die 
momenteel worden vastgesteld binnen het Multiannual Financial Framework zeer waarschijnlijk interessante 
financieringsmogelijkheden gaan bieden voor de periode 2021-2027, bijvoorbeeld via het European Institute of Innovation 
and Technology, de programma’s Horizon Europe, Erasmus+, Digital Europe en Creative Europe. In 2020 zijn we reeds 
onderzoekssamenwerkingen opgestart met Rijksuniversiteit Groningen (onder anderen Marcel Broersma, hoogleraar Media 
en Journalistieke Cultuur), Erasmus Universiteit Rotterdam (onder anderen Liesbeth van Zoonen, professor Sociologie), TU 
Delft (onder anderen Alessandro Bozzon, professor Human Centered AI) en lectoren van de Hogeschool Rotterdam, Saxion 
Hogeschool en Haagse Hogeschool. 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/bibliotheekmonitor
https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/impactmonitor


  
 

26 
 

ruimte (digitaal en fysiek), burgerparticipatie, citizen science, de verspreiding van desinformatie, 
privacy en datasoevereiniteit. Op deze en verwante onderwerpen werkt de KB continu aan het 
bijhouden, in kaart brengen en wegen van maatschappelijke trends. Daarnaast wordt actief gezocht 
naar samenwerking met onderzoekers die vanuit verschillende disciplines verbonden zijn aan 
kennisinstellingen voor het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten. De nadruk ligt bij dit 
onderzoek op vooruitkijken, signaleren en experimenteren, om zo te kunnen bijdragen aan 
betekenisvolle dienstverlening van openbare bibliotheken in de digitale samenleving van de nabije en 
verre toekomst.  
  
In 2020 zijn hieruit verschillende samenwerkingsverbanden en onderzoeksvoorstellen voortgekomen, 
met maatschappelijke partners en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland. Om dergelijke 
activiteiten een verdere stimulans te geven, zal ook in 2021 worden ingezet op het verkennen van 
financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van vernieuwend onderzoek op het gebied van digitaal 
burgerschap en bibliotheken. Daarvoor zoeken we aansluiting bij onderzoeksprogramma’s van 
kennispartners, waarin vraagstukken zijn geformuleerd met een duidelijke focus op digitale 
geletterdheid, informatie en participatie in de samenleving. Denk aan de Digital Society Research 
Agenda van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de onderzoeksroutes binnen de Nationale 
Wetenschapsagenda (NWA), maar ook aan Europese onderzoeksprogramma’s, zoals Erasmus+, 
Creative Europe en Horizon Europe.  
  

3.4.3 Doelgroeponderzoek  
Voor de inrichting van een sterk en relevant programma is kennis van de doelgroep van dat 
programma onontbeerlijk. In relatie tot het thema digitaal burgerschap is deze kennis echter schaars. 
In 2021 wordt daarom een uitgebreid doelgroeponderzoek uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de 
(potentiële) gebruikers van de dienstverlening op het gebied van digitaal burgerschap. Leidende 
vragen bij dit doelgroeponderzoek zijn onder andere: welke doelgroepen kunnen we voor de (brede) 
dienstverlening binnen het programma Digitaal Burgerschap onderscheiden? Wat zijn hun 
kenmerken, gedragingen en behoeften? Bij welke typen interventies zijn zij het meest gebaat? In 
welke mate worden zij bereikt door de bibliotheek en hoe kan de bibliotheek dit bereik vergroten? 
Een dergelijk doelgroeponderzoek is in afgebakende vorm voor 2021 reeds voorzien en begroot 
binnen het programma Digitale Inclusie van de KB. Met extra middelen vanuit het programma Digitaal 
Burgerschap kan de scope van het onderzoek worden vergroot, zodat ook de niet-kwetsbare 
doelgroepen in dit onderzoek kunnen worden meegenomen.  
 

3.4.4 Instelling van een bijzondere leerstoel Digitaal Burgerschap 
Aan het begin van Q1 van 2021 wordt, in samenwerking met het team voor spoor 1, een voorstel 
opgeleverd voor de instelling van een bijzondere leerstoel Digitaal Burgerschap, gefinancierd door 
Stichting Pica, voor een of twee dagen in de week zo mogelijk vanaf de start van het academisch jaar 
2021-2022 in september. De kosten van de leerstoel bedragen tussen 30 en 60 duizend euro per jaar, 
afhankelijk van het aantal dagen per week. De ervaring van de KB is dat het proces van het kiezen van 
de universiteit en vooral de daaropvolgende sollicitatie- en aanstellingsprocedure tamelijk tijdrovend 
kunnen zijn. Daarom zal dit voorstel zo vroeg mogelijk in 2021, apart van de andere deliverables in 
Q1, al worden voorgelegd aan het bestuur van Stichting Pica.  
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3.5 Aanpak Spoor 5 | Routekaart 2022-2025 (trekkers: KB en SPN, in samenwerking 
met bibliotheken) 
Op basis van de resultaten van de sporen 2, 3 en 4 wordt eind 2021 een Routekaart opgeleverd voor 
de inrichting van het programma in de periode 2022-2025. In deze Routekaart zijn opgenomen: 

• De visie, ambitie en focus die in Q1 zijn gedefinieerd (zie hoofdstuk 3.2) en aangescherpt in 
de kwartalen daarna (zie hoofdstuk 3.3);  

• De relatie met de Netwerkagenda 2020-2023 van de bibliotheken; 
• Een ‘Lokaal plan Digitaal Burgerschap’ met een complete set bouwstenen, interventies en 

aanpak voor experimenten, op basis van de trajecten in spoor 2 en 3; 
• Een plan voor de borging van de voorzieningen die in het programma zijn ontwikkeld; 
• Een plan voor het realiseren van de deelname van alle 145 bibliotheekorganisaties aan het 

programma; 
• Een uitgewerkte wetenschappelijke ondersteuning van het programma dat Digitaal 

Burgerschap ondersteunt; 
• Een beschrijving van de netwerkorganisatie en de sturing van het programma; 
• Een financiële onderbouwing van de uitgaven in de jaren 2022-2025. 
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4. Planning en fasering voor 2021 
 
Zoals aangegeven in de inleiding en de uitgangspunten is het van belang om te starten met bepaling 
van de focus van het programma, in samenhang met de uitwerking van de Netwerkagenda. We 
stellen voor om het kwartiermaken te verdelen in twee fasen:  

• Q1 | Definitiefase: in de eerste fase, die we de ‘definitiefase’ noemen, bepalen we de focus 
van het programma. Zie hiervoor hoofdstuk 3.2. Aan het eind van Q1 wordt aan de 
stuurgroep een plan voorgelegd met de voorgestelde focus en bijbehorende activiteiten, 
uitgewerkte planning en kostenraming voor de tweede fase, de ontwikkelfase. Daarbij wordt 
ook de inrichting van het onderliggende organisatienetwerk opgeleverd. Na akkoord van de 
stuurgroep en alle betrokken (netwerk)partijen kan de ontwikkelfase starten;  

• Q2-4 | Ontwikkelfase: in deze tweede fase gaat spoor 3 van start en worden de bouwstenen 
in spoor 2 doorontwikkeld. De aanpak hiervan staat beschreven in hoofdstukken 3.2. en 3.3. 
Daarnaast wordt spoor 4 verder uitgewerkt (zie 3.4). In Q4 wordt op basis van alle sporen 
samen een Routekaart voor de inrichting van het programma in het gehele bibliotheekveld 
opgeleverd. 

De fasering van het kwartier maken in 2021 is hieronder schematisch weergegeven. 

 

Fig. 5. Schematisch overzicht fasering kwartiermaken in 2021. De rondjes geven aan wanneer de 
activiteiten in een spoor plaatsvinden; de ruitjes zijn de mijlpalen.  

Een meer gedetailleerde planning volgt aan het einde van de definitiefase (eind Q1). 
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