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INLEIDING
• Doel Pilot: 

Onderzoek door de bibliotheken of en bibliotheken 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?

• Theek5 gaat, in nauwe samenwerking met Jongerenwerk, aan de slag om zoveel 
mogelijk input op te halen bij jongeren in hun werkgebied. Waar hebben zij behoefte 
aan? Hoe, maar zeker ook wáár kan de bibliotheek het beste in gesprek gaan met 
jongeren om hen te ondersteunen? De bibliotheek maakt het IDO zichtbaar tijdens 
spreekuren van jongerenwerk en in activiteitencentra, en zet Instagram-accounts van 
partners in voor een hoger bereik.

Onderzoek op 3 pijlers: bibliotheek-activiteitencentra / Scholen / jongerenwerk inloop

Hoe: pizzasessie, polls Instagram, jongerendebat, pilot workshops bibliotheek, open dagen vervolgonderwijs

Door wie:  bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers, jongerenvrijwilligers, citytrainers



Belastingdienst -> livestream 29-11-2021
Inhoud webinars: wat verandert er als je 18 wordt? Denk aan 
geldzaken, zorgtoeslag, belastingaangifte.
Aantal bezoekers: live 15, daarna nog 135 keer bekeken
https://www.theek5.nl/leren-
ontwikkelen/digitaal/belastingdienst

Aansluiting JPO Oosterhout -> 25 november 2021
Doel: JPO bevragen in herkenning problematiek, informeren 
over bestaand Digidingendesk en kennis bij bibliotheek op dit 
onderwerp, ondersteuning vragen voor klankbordgroep
Aantal deelnemers: 7
Conclusie: deelnemers gemiddeld havo/vwo -> weinig kennis 
met digitale overheid, te laat met toeslag aanvragen. Vragen 
vaak hulp aan ouders, maar dan voor de “basale” dingen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

https://www.theek5.nl/leren-ontwikkelen/digitaal/belastingdienst


WAT HEBBEN WE GEDAAN
Interviews jongeren in bibliotheek periode week 1 – 2021
Aantal gesproken jongeren: 14
Uitkomsten/gemene deler: bibliotheek is niet waar ze meteen aan denken bij hulp en ondersteuning 
digitale overheid. Maar als ze erover nadenken is het best een logische plek. Voor hulp gaan de 
jongeren nu eerst naar ouders/ouder broer of zus. Op school leren ze er niets over.

Pizzasessie 14 maart (gehele sessie en uitkomst gedeeld bieb to bieb)
aantal deelnemers: 9
o.a. vanuit Citytrainer, JPO, VO-scholen en geïnterviewden bibliotheek.
Leermomenten
- gekozen datum VIEL tijdens herkansingen (HBO), daardoor ook vooraf al afmeldingen.
- Eerder de scholen betrekken, dat was toch de grootste vindplaats.
- Jongerendoelgroep: best trekken tijdens de bijeenkomst, niet spraakzaam, maar uitkomsten wel 

waardevol.  
- Niet gehele doelgroep kunnen spreken, met name de leerlingen vmbo/mbo ontbraken.  

Wat ging goed
- Het tijdstip leek goed gekozen, de jongeren hebben dan nog niet veel andere verplichtingen en 

kunnen daarna nog verder met hun avond.
- De informele sfeer werkte goed mee, de pizza was lekker en de sfeer gezellig.
- Contact met de partners verliep goed. Er waren ook twee deelnemers vanuit het Jongerenpanel, 

die aangaven echt iets te hebben geleerd. 
- Deelnemers hebben aangegeven dat ze in het vervolg willen meedenken



WAT HEBBEN WE (NOG MEER) GEDAAN
*Train de trainer training Doe je Digi-Ding 17 mei; 3 medewerkers van Theek 5 gevolgd met als resultaat 
een certificaat en meer inzicht over de doelgroep.

*Aangesloten bij jongerenwerk op scholen 27 juni:
Leermoment:  examenleerlingen niet meer op school, Jongeren zijn voornamelijk met elkaar bezig, 
geen aandacht/focus op andere zaken. Besloten gezien inzet tijd/middelen geen IDO pop up uit te 
rollen. 

*Benaderen decanen via de mail om aan te sluiten bij informatie-avonden schoolkeuzen om aanbod 
Bibliotheek/IDO onder de aandacht te brengen.
Leermoment: scholen door Corona te druk met eigen interne organisatie. Reageerden pas na de 
daadwerkelijke informatie-avonden. Voor 2023 gaan we scholen eerder benaderen.
Resultaat: vermelding van het IDO en Digidingendesk en Theek 5 op website mgr. Frenkcen college  
LOB op het Frencken College

*Vanuit activiteitencentrum contact met Moskee gelegd. Hen benaderd om bekendheid te krijgen wat 
zij zelf voor deze doelgroep doen of we kunnen samenwerken om deze belangrijke informatie bij hen te 
krijgen.
Resultaat: bijeenkomst voor de volwassenen over o.a. toeslagen (17 oktober) waarbij we ook het 
belang van deze materie voor hun kinderen gaan benadrukken. We hopen dan voor de jongeren een 
zelfde soort bijeenkomst te kunnen organiseren of in ieder geval doorverwijzingen te krijgen. 

*Praktijkschool Zwaaikom trainingen Doe je Digiding najaar 2022

https://www.frenckencollege.nl/Leerlingen/LOB


WAT HEBBEN WE (NOG MEER) GEDAAN
*Informatiebijeenkomst georganiseerd door onze Informatiemedewerkers  IDO bij het 
klantcontactcentrum van de Gemeente Oosterhout 6 september.
Resultaat: 16 medewerkers van de gemeente zijn meegenomen in de inhoud van het IDO voor alle 
leeftijdsgroepen. De klantcontactcentrum medewerkers verzorgen zelf geen begeleiding, maar 
verwijzen door. Door de presentatie verwachten we meer doorverwijzing naar de bibliotheek

*Kennismakingsbezoeken (8 groepen – 15 leerlingen per groep, leeftijd 12-18 jaar) Praktijkschool de 
Zwaaikom september 2022 in de bibliotheek.
Onderdeel is benoeming van het IDO.
Resultaat; bekendheid bij de docenten die de ouders gaan informeren, bekendheid bij deze leerlingen 
dat ze naar de bibliotheek kunnen komen met hun vragen. 

*Gevraagd door gemeente Oosterhout:
-> input dienstverlening Digidingendesk en IDO op brief 18+ aan jongeren binnen de Gemeente. Uit 
onderzoek blijkt dat de jongeren behoefte hebben aan een soort checklist. Op deze checklist die 
bijgevoegd wordt bij de brief (ontwerp volledig door Gemeente en gericht op de doelgroep) komt via 
een QR code prominent Doe je Digidingendesk en de verwijzing naar de bibliotheek voor IDO vragen aan 
bod. 

*Informatiebijeenkomst “18 jaar worden, wat moet ik allemaal regelen, hoe dan” op 28 november a.s. : 
hybride bijeenkomst door een belastingadviseur op gebied van werk, inkomen en toeslagen, een 
financieel adviseur op gebied van verzekeringen en geldzaken. Tijdens deze bijeenkomst sluit de 
gemeente dan aan om de concept checklist 18+ bij de jongeren te testen.

“Bijeenkomst omgaan met geld, hoe leer ik mijn tiener omgaan met geld” Interactieve bijeenkomst om 
ouders hun kinderen te leren omgaan met geld. 22 november.

*Lezing Nanda van Eck voor jongeren, toekomstroman, 11 december. 



TIPS
Tip 1: Toets aannames bij de doelgroep zelf
-Aannames: alleen interessant voor “kwetsbare” jongeren doelgroep. Ook jongeren met 
“hoogopgeleide” ouderen hebben weinig kennis/moeite met de digitale overheid
-Insteek om speciale inloopspreekuren voor jongeren in te richten hebben we laten varen.
Jongeren willen instant antwoord op de vraag.

Tip 2: Informeer je netwerkpartners, scholen en gemeente over dit soort pilots/dienstverlening
Al vroeg in de pilot hebben we de gemeente en samenwerkingspartners zoals Surplus/Jongerenwerk 
en scholen op de hoogte gebracht over het doel van de pilot, het IDO, Doe je Digi-Ding en de 
DigidingenDeks. Resultaat:
-> verwijzing naar Bibliotheek/IDO/DigiDingendesk in brief Gemeente 18+ worden
-> versteviging samenwerking Jongerenwerk
-> meer afname van workshops Doe je DigiDing op VO scholen
-> contacten met Moskee via activiteitencentrum (meegedacht over doelgroep)

Tip 3: alles wat je aandacht geeft groeit (en soms kom je uit op andere resultaten/bij andere 
doelgroepen)
-> zie ook de resultaten bij netwerken
-> door meer interne kennis, ook meer advisering op workshops Doe je Digiding richting VO onderwijs
-> meer interne doorverwijzing en bekendheid bij collega’s
-> meer activiteiten georganiseerd voor jongeren



De pilot heeft 
geleid tot de 
volgende 
keuzes op onze 
oorspronkelijke 
doelstellingen. 

• Inrichting van de inloopspreekuren: 
Voorlopige keuze: geen aparte inloop voor jongeren maar 
doorlopend ivm de behoefte van jongeren om direct antwoord op 
hun vraag. Daarom whatsapp geimplementeerd.   Daarnaast
hopen we door de recente bijeenkomsten Gemeente, Moskee, 
Scholen en de brief 18+ op de langere termijn meer
doorverwijzingen naar de bibliotheek op in loop/ de reguliere
spreekuren te krijgen.

• Aanbod Doe je Digi-Ding via scholen of op locatie:
Eerste gesprekken en concrete afspraken voor de afname van Doe 
je Digiding zijn gemaakt en ingepland. Met betrekking tot de 
workshops op locatie. 
Dit gaan we onderzoeken met jongerenwerk in een nieuwe pilot 
vanuit Digi-sterker.

•

• Combinatie met ander activiteitenaanbod op Jongeren
Daar waar kan onze dienstverlening ook bij jongeren onder de 
aandacht blijven brengen. 
Eén van de conclusies die we binnen Oosterhout kunnen trekken
dat de belangrijkste vindt plaats (vooralsnog) niet de jongeren
maar de scholen, de gemeente en de ouders zijn.



VRAGEN?
m.schuurmans@theek5.nl


