
Resultaten pilot 
Jongerenbereik vanuit het  

IDO

Bieb op de werkvloer



Kick-off
6 december 

2021

Eerste gesprekken 
McDonald’s Amersfoort

16 februari 2022

Eerste gesprekken 
McDonald’s Utrecht

17 & 24 februari 2022

Analyseren eerste 
gesprekken

Groepssessie 
McDonald’s Amersfoort

4 april 2022

Vervolg: IDO op 
de werkvloer

Eerste “IDO op de werkvloer” 
McDonald’s Amersfoort

24 mei 2022

Eerste “IDO op de werkvloer” 
McDonald’s Utrecht

25 mei 2022

Vervolg pilot “IDO op de 
werkvloer” & evaluatie

Juni/juli(/augustus)

Tijdlijn sinds kick-off



Eerste gesprekken

• Speeddates: twee op twee 
gesprekken

• Plaatjes als ijsbreker (Foto 
Elicitatie)
• Minder talig

• Poster om uit te nodigen (in 
Amersfoort)

Resultaten:
• 12 mensen gesproken in Utrecht, 

6 in Amersfoort



Analyseren van gesprekken

Methode: coderen
• Uittypen, thema's maken, categoriseren

Voornaamste resultaten:
• Onbekendheid aanbod bibliotheek
• Imago bibliotheek
• Invloed van netwerk
• Onwetendheid
• Verschillende resultaten Amersfoort & 

Utrecht







Groepssessie

• 4 april: groepssessie in McDonald's Amersfoort 
Centrum

• 6 personen, diverse leeftijden en afkomst

• Eerst: minder interesse, "zoek het zelf wel uit"
• Later: specifieke voorbeelden = meer antwoorden

• Digidingen desk
• Veel onwetendheid & "digitale overheid" is een 

vaag concept



IDO op de werkvloer

• Resultaat eerste gesprekken & 
groepssessie: IDO op de werkvloer
• Plek waar werknemers (en 

klanten) naartoe kunnen gaan om 
hun vragen te stellen m.b.t. de 
digitale overheid

• Promotiemateriaal:
• Banner, poster, 

ansichtkaart/afsprakenkaart & 
flyers



IDO op de werkvloer

• 24 mei: eerste IDO McDonald's 
Amersfoort (Centrum)

• 25 mei: eerste IDO McDonald's 
Utrecht

• Pilot tot half/eind juli

• Evaluatie met McDonald's





Evaluatie 
Voordelen:
• Samenwerking tussen de bibliotheken → nieuwe samenwerking
• Veel informatie opgehaald in het onderzoekstraject
• Innovatief conceptontwikkeling

Struikelblokken:
- Invloed corona → activiteiten moeilijk te organiseren of activiteiten omgooien;
- Geen direct contact met medewerkers mogelijk;
- Gebrek kennis over leefwereld;
- McD ervaart het als lastig om medewerkers mee te krijgen, wisten niet zo goed hoe;

- Hadden gedacht dat NT2’ers hierop af zouden komen, maar hebben al veelal begeleiding elders;
- NT1’ers “te eigenwijs”;

- Invloed manager belangrijk. Kost wel tijd en energie, niet de bedoeling;

Vervolg:
- 1x per maand in één vestiging, ook voor gasten een IDO;
- Themaloket → bijvoorbeeld in de periode van belastingaangifte (Coffee with a cop);




