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Inrichting programma in de 
periode 1 jan 2021-31 maart 2022:
• Door kernteam van KB, SPN, 

POI’s, bibliotheken
• Inventariseren en 

(door)ontwikkelen bouwstenen
• Experimenteren in proeftuinen
• Opzetten onderzoeksprogramma
• Inrichten netwerk
• Opleveren routekaart 2022-2025



Wie zijn wij: Koersteam namens Pica

• Jos Debeij (KB)
• Peter van Eijk (SPN)
• Peter Kok (bibliotheken en pica bestuur)
• Vacature:  Quality Advisor

Wie zijn wij: Kernteam van 
medewerkers

• Hildelies Balk (KB) coördinatie kernteam
• Jeroen de Boer (FERS) projectleider proeftuinen
• Eva Bosgraaf (Biblionet Drenthe)
• Anne van den Dool (KB)
• Tirza de Fockert (KB)
• Boudewijn van der Lecq (SPN) projectleider SPN 
• Marjolein Oomes (KB)
• Carola Oortwijn (Rijnbrink) 
• Norma Verheijen (KB)

Wordt nog ingevuld:
Ondersteuning (projectassistent) planning, rapportage 
etc (KB)
5 projectleiders proeftuinbibliotheken (vanaf juni 2021)



• In een wereld die steeds sneller digitaliseert en waarin 
ongelijkheden toenemen, dragen bibliotheken aanmerkelijk bij 
aan het vermogen van burgers om zich kritisch en creatief te 
manifesteren en actief deel te nemen aan het maatschappelijk 
leven.

• Zij creëren mogelijkheden voor burgers – jong en oud - om de 
kennis, vaardigheden en het bewustzijn op te doen die nodig zijn 
om in het alsmaar veranderende informatielandschap op een 
veilige manier te navigeren, ten behoeve van hun (gelijke kans op) 
persoonlijk welzijn en persoonlijke ontwikkeling. 

• Binnen het programma digitaal burgerschap helpen we hiertoe 
bibliotheken hun gidsrol uit te bouwen en lokaal in te bedden. We 
rusten hen uit met bouwstenen om hun dienstverlening (door) te 
ontwikkelen, monitoren en verbeteren; hun netwerk op en uit te 
bouwen en hun infrastructuur (volgens publieke waarden) in te 
richten. 

Impactmissie 
versie 1 
maart 2021



Focus 2021

• interventies voor jeugd t/m 18 jaar met een start vanuit een 
achterstandspositie, met betrokkenheid van de ouders en 
in samenhang met het onderwijs

• interventies voor de leeftijdsgroep van 6 tot 9 jaar, in 
samenhang met het onderwijs

• interventies voor vmbo en mbo jeugd, in samenhang met 
het onderwijs  

• Een nieuwe aanpak die een aantal elementen uit het 
diverse bestaande aanbod voor jeugd van 0 tot 18 jaar (of 
een segment daaruit) combineert tot een samenhangend 
programma

• Experimenten voor volwassenen en/of jeugd op het terrein 
van een bewuste en kritische deelname in de 
digitale samenleving, en/of voor bibliotheken om hun rol 
hierin verder te ontwikkelen en zichzelf te 
professionaliseren.



Doel van de 
proeftuinen

• Het samen met de doelgroep en het lokale 
netwerk ontwikkelen van zinvolle experimenten;

• Inzicht krijgen in de effectiviteit van de gekozen 
experimenten;

• Leren hoe experimenten het beste kunnen 
worden opgeschaald naar meer bibliotheken;

• Samen met de proeftuinbibliotheken verkennen 
wat bibliotheken nodig hebben om volwaardig 
deel te nemen vanaf 2022 aan de 
programmalijn. Zo wordt het model van 
bouwstenen onder dit programma verder 
gevoed.



Wat zoeken we in de 
experimenten

• nieuwe mogelijkheden en 
benaderingen

• gebaseerd op een impactstrategie
• Hoe ga je partners betrekken
• Hoe ga je samen met  doelgroep 

ontwikkelen
• opschaalbaar



Wat breng je 
mee

• Je bent al actief op het terrein en je hebt 
al een netwerk(je)  rond dit thema

• Binnen drie maanden klaar om te starten 
(ondersteuning hierbij mogelijk!)

• Meedoen in TOC traject
• Zelf willen investeren
• Bereid te borgen
• kennisdeling
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