
Digitaal Burgerschap
Kick off 22-11-22

Een programma van



Digitaal burgerschap tussen wat we allemaal al 
doen

Netwerkagenda



Wat verstaan we onder digitaal burgerschap?

Digitaal burgerschap betekent dat 
mensen zich actief, vaardig en weerbaar 
kunnen bewegen in de online 
informatiesamenleving. 



Participatief burgerschapWeerbaarheidVaardigheden

Burgers zijn vaardig en weerbaar en kunnen daardoor meedoen in en bijdragen aan de digitaliserende samenleving 

voelen zich onderdeel van de 
publieke zaak, ervaren dat zij 
deze zelf mede vormgeven en 
zijn bereid hieraan een actieve 

bijdrage te leveren, bijvoorbeeld 
door deelname aan het gesprek 
en de besluitvorming rondom 

maatschappelijke kwesties

maken op veilige en 
laagdrempelige wijze kennis met 

(nieuwe) technologie en de kansen 
die digitalisering en technologie in 
hun leven bieden. Zij benutten die 

kansen en profiteren hiervan in 
hun persoonlijke en professionele 

leven

zijn blijvend weerbaar in de 
continu digitaliserende 

samenleving: zij zijn zich 
bewust van de risico’s, houden 

grip op hun eigen data en 
kunnen zich weren tegen 
informatie manipulatie 

De impact die we willen maken







Voor alle 17 mln burgers,
maar eerst onszelf daarvoor klaarstomen

Financiering voor: 1. strategie, 2. organisatie & 
programmering, 3. proeftuin.

Deskundigheidsbevordering van bibliotheken

Onderzoek

Positioneren van de bibliotheken in deze maatschappelijke 
opgave (in samenhang met andere opgaven en 
programma’s)



Binnen vier jaar toegroeien naar 
verankering in beleid, bedrijfsvoering en 
programmering van bibliotheken, POI’s en 
de KB. 

Programmalijn is een stimulans: vanaf 2026 
zullen bibliotheken en omringende 
organisaties hun inzet vanuit eigen 
middelen moeten uitvoeren. 

Ambitie



Instrumentarium:
3 financieringsregelingen



Instrumentarium: 
3 Financieringsregelingen

Afgestemd op 
groeistadia binnen 
onderwerp digitaal 

burgerschap

1. Startregeling 

2. Programmeringsregeling

3. Proeftuinregeling



Financieringsregeling

• Strategisch maar ook laagdrempelig fundament voor digitaal burgerschap
• Gaat vooraf aan de andere twee regelingen
• ToC + Omgevingsanalyse  Lokaal Plan
• Eventueel samen met POI
• Drie inschrijvingsperiodes in 2023
• Startdag en workshops met andere bibliotheken 
• Doorlooptijd: half jaar
• € 6.000,- + € 2.000,- (+ 10% eigen bijdrage in uren)

Startregeling



Financieringsregeling

• Realisatie van het plan: voor het opzetten van de organisatie en 
programmering

• Drie of meer interventies uit de bouwsteen programmering, of in 
overleg andere reeds bestaande interventies

• Twee inschrijvingsperiodes in 2023
• Co-creatie met de doelgroep
• Gezamenlijke kennisdelingssessies met andere bibliotheken
• Clustering van deelnemers aan de hand van 

gekozen thema’s/interventies/doelgroepen
• Doorlooptijd: 2 jaar
• Max € 35.000,- (+ resp. 10% (jaar 1) en 20% (jaar 2) eigen bijdrage in 

uren of geld)
• Groepsgewijze implementatie

Programmeringsregeling



Financieringsregeling

• Verbredingsfase: voor het verkennen en opzetten van nieuwe doelgroepen 
en thema’s

• Kan ook bestemd worden voor het aanvullen van de bouwsteen
Programmering met nieuwe interventies

• Bij voldoende organisatie en programmering ook direct na de startregeling 
aan te vragen

• Twee inschrijvingsperiodes in 2023
• Co-creatie met de doelgroep
• Gezamenlijke kennisdelingssessies met andere bibliotheken
• Doorlooptijd: 2 jaar
• Max € 50.000,- (+ 20 % eigen bijdrage in uren of geld)
• POI’s mogelijk hoofdaanvrager, maar altijd samen met bibliotheek

Proeftuinregeling



Aantal trajecten in 2023

Aantal x 
starttrajecten

Aantal x 
programmerings-

trajecten

Aantal x 
proeftuin-
trajecten

1 – januari 15 10 0

2 – mei 10 0 5

3 - september 10 20 5

Totaal 35 30 10



Opening eerste inschrijvingsperiode 05-12-2022

Online informatiespreekuur 13-12-2022

Deadline indiening/
sluiting eerste inschrijvingsperiode 16-01-2023

Bekendmaking uitslag 03-02-2023

Startdag 
(start- en programmeringstrajecten) 14-02-2023

Kennisdelingsdag 1 
(programmeringstraject) 04-04-2023 

Kennisdelingsdag 2 
(programmeringstraject) 31-10-2023

Tweede inschrijvingsperiode: mei 2023
Derde inschrijvingsperiode: september 2023

Planning eerste inschrijvingsperiode 2023



De bouwstenen

In het voorbereidingsjaar werden vijf bouwstenen onder het 
programma digitaal burgerschap gevuld:

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap


De bouwstenen

De bouwsteen Netwerk & Beleid ondersteunt bibliotheken in hun 
strategie op het gebied van digitaal burgerschap. Ook helpt de bouwsteen 
bij het ontwikkelen en bestendigen van netwerken die zijn toegespitst op 
de lokale situatie.

In deze bouwsteen vind je documentatie, formats en instrumenten om op 
strategisch niveau aan de slag te gaan met digitaal burgerschap. 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-netwerk-beleid

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-netwerk-beleid


Waarmee kun je lokaal aan de slag?

• Lokaal Plan
• Omgevingsanalyse
• Theory Of Change (ToC)

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-netwerk-beleid

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-netwerk-beleid




De bouwstenen

In deze bouwsteen vind je programma’s waarmee bibliotheken invulling 
kunnen geven aan het thema digitaal burgerschap binnen de bibliotheek. 
De programma’s zijn gerangschikt naar doelgroep en type vaardigheid. 
Deze vaardigheden hebben burgers nodig om zich actief, vaardig en 
weerbaar te kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-programmering

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-programmering


Thema’s digitaal burgerschap

Greep uit het aanbod:

Nationale AI Cursus isdatechtzo Makerlab Data Detox Kenniscloud

AI Parade Hackshield Coda Experience Lab Doe je digiding Stadslab Wageningen

Kidslab Mediamatties Black Mirror Stories Tegenlicht Meetups

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-programmering

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-programmering


De bouwstenen

Er zijn verschillende opleidingen, cursussen en trainingen beschikbaar 
waarmee je je verder kunt bekwamen op het gebied van digitaal 
burgerschap. In deze bouwsteen vind je daarvan een selectie. 

In 2023 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een modulaire leerlijn en 
e-learning op het gebied van digitaal burgerschap. 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-expertise

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-expertise


De bouwstenen

Om bibliotheken te helpen hun inzet en resultaten op het thema digitaal 
burgerschap lokaal te evalueren, verbeteren en onderbouwen, bieden we 
een pakket met onderzoeksinstrumenten, formats en standaarden. Op 
basis van de verandertheorie van het programma digitaal burgerschap en 
die van specifieke activiteiten ontwikkelen we meetinstrumenten 
waarmee bibliotheken de activiteiten binnen het programma kunnen 
evalueren. 
In 2023 begeleiden we een groep bibliotheken bij de uitvoering en 
rapportage van dit onderzoek.

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-onderzoek

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-onderzoek


De bouwstenen

Binnen deze bouwsteen vind je de belangrijkste tools die jouw bibliotheek 
kunnen ondersteunen bij de communicatie over digitaal burgerschap. Wat 
is de digitaal burgerschap bijvoorbeeld precies, en hoe maak je dat 
duidelijk aan stakeholders? Wat is de positie van de bibliotheek binnen dit 
veld? En hoe wissel je optimaal kennis met elkaar uit? 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-communicatie

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap/bouwsteen-communicatie


Wat kun je nu al doen?

 Ga in je organisatie na wie al aangehaakt zijn
 Verken de informatie op www.Bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap
 Op 5 dec verschijnt hier de informatie over de eerste call 
 Check of jullie klaar zijn om een aanvraag te doen: wat is de huidige status? 

Wat zijn de doelen? Op welke termijn? 
 Besluit of je nu gaat indienen of in een latere ronde

http://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap


Meer weten?

www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap

Digitaalburgerschap@kb.nl

En:
www.biebtobieb.nl

http://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap
mailto:Digitaalburgerschap@kb.nl
http://www.biebtobieb.nl/
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