
Op 1 oktober 2022 is gestart met de implementatiefase voor het landelijk programma digitaal 
burgerschap. Dit programma is een initiatief van Stichting Pica en bedoeld om de rol van openbare 
bibliotheken in de informatiesamenleving te verstevigen en uit te breiden. Digitaal burgerschap 
betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online 
informatiesamenleving. Bibliotheken kunnen daarin een betekenisvolle rol vervullen.  
 
In de implementatiefase worden bibliotheken voor een periode van vier jaar gestimuleerd en 
ondersteund om digitaal burgerschap te omarmen en in te bedden in hun beleid en programmering. 
De activiteiten van het programma worden gecoördineerd vanuit een landelijk programmateam met 
vertegenwoordigers van verschillende bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen, onder 
aansturing van de KB. 
  
Voor dit landelijk programmateam zijn we op zoek naar een of meerdere 
  

Programmateamleden digitaal burgerschap  
voor in totaal 24 uur per week  
  
Wat ga je doen?  
o Je coacht ondersteunt en monitort lokale bibliotheekprojecten die tot stand komen met de 

financiering vanuit het programma; 
o Je helpt bij het (door)ontwikkelen en onderhouden van de set aan bouwstenen waarmee 

bibliotheken lokaal hun dienstverlening kunnen inrichten; 
o Je werkt mee aan het opzetten van een ondersteunend netwerk dat bibliotheken hulp en 

begeleiding biedt bij hun activiteiten; 
o Je initieert, coördineert en organiseert activiteiten op het gebied van kennisdeling en 

communityvorming; 
o Je draagt bij aan reflectie, formulering en bijsturing van de strategie van het programma; 
o Je levert een actieve bijdrage aan de lobby, positionering en communicatie vanuit het 

programma.  
  
Functie-eigenschappen  
Je bent initiatiefrijk, ondernemend en communicatief sterk. Je hebt een goed ontwikkeld talent voor 
organisatie, beschikt over uitstekende contactuele en redactionele vaardigheden en bent een 
teamspeler die ook goed alleen kan werken. Je bent werkzaam bij een POI of een openbare 
bibliotheek en hebt ruime ervaring binnen het beleidsdomein (dat raakt aan) digitaal burgerschap 
voor jeugd en volwassenen. Daarbij heb je een goed beeld van wat lokaal en provinciaal op de 
werkvloer speelt en wat je kunt inzetten om bibliotheken vanuit landelijk perspectief verder te 
brengen. Daarnaast heb je ruime werkervaring met het werken in projectteams. Je hebt een visie op 
en ervaring met hoe POI’s en bibliotheken bijdragen aan digitale vaardigheden, waarbij de 
samenwerking met partners buiten het bibliotheekveld voor jou vanzelfsprekend is. Het gaat om een 
functie op hbo-niveau. 
 
Verdere bijzonderheden  
De functie start 1 januari 2023. Je wordt aangesteld tot het einde van 2023, met mogelijkheid tot 
verlenging. Je blijft in dienst van jouw eigen organisatie, waarmee we een 
samenwerkingsovereenkomst sluiten voor jouw inzet, of je komt in dienst bij de KB via een tijdelijke 
aanstelling. 
 
Interesse? 
Heb je interesse om mee te werken aan dit mooie landelijke programma? Stuur dan een e-mail met 
je cv en een motivatie waarin je toelicht waarom jij de ideale kandidaat bent. Reacties kunnen tot 



uiterlijk 18 december 2022 gestuurd worden naar digitaalburgerschap@kb.nl o.v.v. 
‘Programmateamlid digitaal burgerschap’. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Marjolein Oomes, programmamanager digitaal burgerschap bij de KB, via marjolein.oomes@kb.nl of 
06-55800798.  
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