
  

 

Pilot Bereik jongeren vanuit het IDO 
 
Hoe kun je vanuit het IDO jongeren bereiken en helpen? In een pilotproject van KB, Stichting Digisterker en SPN gaan 
drie bibliotheken onderzoeken of en hoe zij jongeren vanaf 15 jaar kunnen helpen met de digitale overheid. Wat is 
een effectieve aanpak om jongeren te bereiken en op de hoogte te brengen van de IDO-dienstverlening voor 
jongeren? Welke kanalen werken het beste? Hoe kunnen Doe je digiding! en de content uit Digidingen-desk ingezet 
worden? En in hoeverre kunnen scholen en organisaties die jongeren ondersteunen een rol spelen?  
 
Mee doen? 
Iedere bibliotheekorganisatie kan haar interesse voor deelname aan deze pilot aangeven. Dit kan door een kort 
document op te stellen (max. 1 A4) waarin de motivatie om mee te willen doen wordt toegelicht. De KB, SPN en 
Stichting Digisterker selecteren drie bibliotheken. Voor de inhoudelijke selectie wordt uitgegaan van diverse criteria 
die worden gewogen. Onderstaande selectiecriteria moeten terugkomen in de inhoudelijke motivatie: 
 

• De bibliotheek heeft een aantoonbare visie en bestaand beleid op het bereiken van jongeren (15+), specifiek 
gericht op het vergroten van (digitale) basisvaardigheden. 

• De bibliotheek heeft een operationeel Informatiepunt Digitale Overheid. 

• De bibliotheek heeft een aantoonbare bestaande samenwerking met partners gericht op het bereiken 
van jongeren (denk aan buurtwerk, scholen, jeugdhulp, jongerenwerk). 

• De bibliotheek is, indien nodig, bereid tot de inzet van eigen (financiële, personele, materiele) middelen.  
 
Bij gelijke geschiktheid wordt ook de regionale spreiding en de diversiteit van de bibliotheken (grootte, werkgebied) 
meegewogen. Per bibliotheek geldt een andere wijze van experimenteren.  

Uitvoering 
De uitvoering van de pilot loopt van Q4 2021 tot en met Q3 2022. De resultaten worden ontsloten voor het netwerk 
om de pilots overdraagbaar gemaakt voor andere bibliotheken. Geselecteerden pilotbibliotheken committeren zich 
aan: 
 

• uitvoer van de pilot gedurende de periode Q4 2021 - Q3 2022. Binnen de pilot wordt onderzocht c.q. 
geëxperimenteerd hoe het bereik van jongeren vergroot kan worden vanuit het IDO. 

• oplevering van een projectplan volgens een aangeleverd format waarin de uitvoer van de pilot wordt 
gespecificeerd (inclusief begroting) en waarin tevens aandacht voor het (kwantitatief en kwalitatief) meten 
van het effect van de acties op de doelgroep en borging van de dienstverlening na afloop van de pilot naar 
voren komen. 

• deelname aan een werkgroep, waarin ook KB, SPN en Stichting Digisterker vertegenwoordigd zijn. 

• samen met de andere deelnemende bibliotheken en KB, SPN en Stichting Digisterker onderzoeken welke 
kennis, vaardigheden en persoonskenmerken nodig zijn om jongeren goed te kunnen bedienen in het IDO. Is 
een aanvullende training bovenop het reguliere deskundigheidsbevorderingstraject van het IDO een 
vereiste? Zo ja, op welke onderdelen moet dan worden ingezoomd? Nadat dit onderzocht is, wordt indien 
aan de orde een training ontwikkeld en getoetst bij de pilotbibliotheken. De reeds bestaande training 
Digidingen-desk die zich richt op het omgaan met jongeren die met vragen komen, kan hierbij als input 
worden gebruikt.  

• het actief bijdragen aan het overdraagbaar maken van de resultaten van de pilots voor andere bibliotheken. 
 

Projectleiding wordt verzorgd door SPN. 
 
 
  



Financiering 
Iedere pilotbibliotheek ontvang een bedrag €12.500, in te zetten ten behoeve van de uitvoering van de pilot.  
 
Procedure 

De motivatie moet uiterlijk 5 september 2021 om 24:00 uur per mail worden ingediend bij Anne-Marie van der Poel, 

Projectleider SPN, avdpoel@probiblio.nl. In de week van 6 september worden de aanvragen beoordeeld en de 

pilotbibliotheken geselecteerd.  

Onderstaande praktische gegevens dienen te worden opgenomen in de motivatie. 

 

Aanvragende bibliotheek:  

IBAN:   

Betrokken gemeenten:  

Contactpersoon bibliotheek:  

Adres:  

E-mail:  

Telefoon:  
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