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Doel van de pilot

Doel: Hoe kunnen we de jongeren in Almere informeren over het IDO voor 
jongeren?

Doelgroep: Kwetsbare jongeren uit Almere in de leeftijd 15 - 18 jaar

Doelstellingen:
• Bewustwording creëren van het regelen en aanvragen belangrijke 

onderwerpen (zeker vanaf 18 jaar)
• Vergroten kennis van de (overheids-)wereld
• Vergroten digitale vaardigheden
• Vergroten competentie mediawijsheid
• Vergroten woordenschat



Samenwerking partners & jongeren

Om deze doelen te behalen werken we samen met partners en jongeren:

Partners: 
• JAMES
• Dare to Dream in 036
• YALC
• JonginAlmere
• Humanitas (Get-a-Grip)

• 14m tekst toe te voegen

Jongeren:
• JAMES
• Dare to Dream in 036
• YALC
• JonginAlmere
• Bibliotheek Almere
• 14m tekst toe te voegen



Training - Digidingen-desk

27 juni 2022, gevolgd door: 
• Humanitas (Get-a-Grip)
• JAMES
• Dare2Dream
• Jong in Almere
• IDO medewerkers De Nieuwe Bibliotheek
• Educatiemedewerkers Voortgezet Onderwijs
• (YALC, YouthPort en Learn2Work kunnen niet aansluiten, maar blijven wel 

aangehaakt voor het project)

Resultaat: 
Training als zeer nuttig ervaren + er worden nieuwe contacten gelegd.



Bijeenkomsten Projectgroep

Projectgroep: Drie medewerkers bibliotheek + negen jongeren

7 juli 2022
Focus: Testen kennis jongeren + ophalen hoe jongeren aangesproken willen 
worden (d.m.v. content, middelen en stijl)

25 juli 2022
Focus: Voorbeeld commercials vertoond en feedback gevraagd. Film 
uitgekozen filmavond.

Resultaat: Kennisniveau hoog, alleen wordt de info overal vandaan gehaald. 
Eén website voor alle info is een eyeopener, alleen spreekt de naam écht niet 
aan en is de site niet vindbaar.



Enquêtes uitgestuurd en Clipjesfabriek

• Enquêtes uitgestuurd naar partners
• Doel: Nog meer feedback van jongeren verkrijgen via de partners.
• Hoe: De enquête van 7 juli is met partners gedeeld.
• Resultaat: Tien ingevulde enquêtes van Dare to Dream in 036.

• Om de tafel met de Clipjesfabriek
• Doel: Materiaal vervaardigen voor het IDO voor jongeren.
• Resultaat: 3 verschillende TikTokfilmpjes: een TikTokfilmpje met influencer, een 

podcast met kort fragment als TikTok, een trending TikTok.

• Uitnodiging gemaakt voor de filmavond op 15 september
• Doel: Zoveel mogelijk jongeren aanwezig tijdens de filmavond.
• Resultaat: Twee uitingen. Eén voor de projectgroep om te sturen via WhatApp. Eén 

voor de partners om door te sturen naar hun jongeren, website en social media.



Filmavond

Doel: De aanwezige jongeren kennis 
laten maken met IDO voor 
jongeren en ze een keuze laten maken 
uit de filmpjes van de Clipjesfabriek.

Resultaat: 30 jongeren aanwezig (45 
aanmeldingen). 61% koos voor het 
Trend TikTokfilmpje.



Conclusie

1. Partners en jongeren zijn enthousiast over IDO voor jongeren.
2. Jongeren willen graag serieus worden genomen.
3. De prioriteit hiervan zakt snel weg bij partners.
4. Het is lastig om jongeren actief mee te laten doen en te mobiliseren.
5. De manier van communiceren met jongeren moet kort en eenvoudig zijn.
6. Trend TikTok's zijn goed bruikbaar, maar kort door de actualiteit.
7. De naam Digidingen-desk spreekt niet aan en is onvindbaar.
8. IDO voor jongeren zou onderdeel van het lesprogramma op scholen 

moeten zijn.


