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Wat is privacy?
Privacy is dat je dingen kunt doen zonder dat de buiten-
wereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of invloed 
op heeft. Het is het recht om met rust gelaten te worden.

Privacy gaat erover dat mensen regie houden over 
hun gegevens. En dat bijvoorbeeld één foto waar 
iemand als dronken tiener op staat, niet zijn of haar 
toekomst bepaalt. Het gaat erom dat we niet continu 
gevolgd worden, dat onze medische gegevens veilig 
zijn, dat we iets kunnen doen tegen een automatisch 
genomen besluit over ons. Het gaat over zeggenschap 
over onze eigen persoonsgegevens.

Privacy is een grondrecht en een voorwaarde om vrij 
te zijn in wie je bent en wat je doet.

Privacy betekent dus ook:
•	 zelf bepalen wie welke informatie over jou krijgt;
•	 het recht om vertrouwelijk te communiceren;
•	 dat je als gebruiker stil staat bij wie jouw informatie 

kan zien en wat diegene van jou mag weten.

Online privacy
Bij het gebruik van (sociale) media en online diensten 
speelt privacy een belangrijke rol. Wanneer iets 
online staat, heb je nauwelijks meer controle over 
die informatie. Dat kan jaren later nog vervelende 
gevolgen hebben. Op internet laten we onze digitale 
sporen bewust, maar vaak ook onbewust, achter. 
Denk aan onze persoonsgegevens die we steeds 
vaker (online) delen. Deze persoonsgegevens worden 
ergens opgeslagen en soms ook gedeeld of verkocht 
aan derde partijen. 

Wetgeving
Vanaf 2018 geldt in de hele Europese Unie een 
nieuwe privacywet rondom deze persoonsgegevens, 
de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG, ook wel bekend als GDPR). Deze wet geeft je 
meer bescherming en zeggenschap over informatie 
van jezelf die je deelt met organisaties en bedrijven. 
Door de nieuwe regels sta je sterker in het beschermen 
van je privacy.

Risico's
Nederlanders maken zich zorgen over hun privacy. 
Vooral over misbruik van hun identiteitsbewijs, het 
volgen van hun online zoekgedrag, wifitracking en 
de ophef rondom de CoronaMelder: bij uitstek situaties 
waarin mensen (bang zijn om) de grip op hun persoons-
gegevens kwijt (te) zijn of (te) raken. Veel bedrijven 
verdienen hun geld vooral met persoonsgegevens. 
Daar is op zich niets mis mee. Maar te vaak houden 
bedrijven zich niet aan de privacyregels als zij gegevens 
verzamelen, koppelen en gebruiken. Dit gebeurt op 
grote schaal en vaak in complexe en ondoorzichtige 

systemen. Bedrijven gebruiken de gegevens voor 
profiling. Dit kan leiden tot discriminatie en uitsluiting 
van mensen.

Bovendien krijgen bedrijven de gegevens vaak zonder 
dat mensen dat weten. Hierdoor kunnen zij hun 
privacyrechten niet gebruiken. Mensen krijgen minder 
regie en verliezen zo stukje bij beetje hun zeggenschap 
en autonomie. Daarnaast kan slechte beveiliging van 
persoonsgegevens leiden tot identiteitsfraude. Mensen 
kunnen hier soms jarenlang last van hebben. 

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Website Allemaal veilig digitaal
•	 Website Digitale Overheid
•	 Website Autoriteit Persoonsgegevens
•	 Website Veilig internetten
•	 Website Laat je niet h@ck maken
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Bron: https://veiliginternetten.nl/

https://www.alertonline.nl/
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/informatieveiligheid/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/waarom-is-privacy-belangrijk
https://veiliginternetten.nl/
https://laatjeniethackmaken.nl/
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Waarom aan de slag met 
Online Privacy
In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 vormt 
Participatie in informatiesamenleving - Digitale 
inclusie en digitaal burgerschap één van de drie 
pijlers. Digitalisering en technologie hebben een 
steeds grotere impact op vrijwel alle domeinen van 
ons leven. De burger die niet in staat is om digitale 
middelen te gebruiken, kan niet of minder goed 
meedoen in de samenleving. Dit heeft effecten voor de 
werkgelegenheid, voor het sociaal functioneren en voor 
het contact met de e-overheid. 

De openbare bibliotheek is een van de partijen 
die samen met het onderwijs investeert in digitaal 
burgerschap en van jongs af aan in digitale 
geletterdheid. Bibliotheken helpen mensen 
zelfredzamer te worden door het aanbieden van 
cursussen en door burgers met vragen over de (digitale) 
overheid te ondersteunen met informatie. Ook kunnen 
bibliotheken doorverwijzen naar lokale organisaties 
die ook individuele vragen van burgers kunnen helpen 
oplossen.

Het is belangrijk dat burgers de tools en vaardigheden 
hebben om op een bewuste en veilige manier gebruik 
te kunnen maken van het internet ofwel het is van 
belang een bepaalde mate van kritisch bewustzijn te 
ontwikkelen. Aan de ene kant wordt er gekeken naar wat 
techbedrijven zouden kunnen en/of moeten aanpassen 
in hun diensten maar er kan ook worden gekeken naar 
het ontwikkelen van vaardigheden en bewustwording 
bij burgers. Deze twee (regulering van techbedrijven 

én focus op de gebruiker) zouden naast elkaar moeten 
bestaan, waarbij bibliotheken zowel aan de hard skills 
als de soft skills van gebruikers een bijdrage kunnen 
leveren. De bibliotheek kan een positieve bijdrage 
leveren aan de bewustwording op dit gebied.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit maatschappelijk geïnteresseerde 
(jong)volwassenen die zich persoonlijk willen blijven 
ontwikkelen.

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Uitslag flitspeiling Biebpanel over online 

privacy door Probiblio.
•	 Digitaal dossier over de CoronaMelder app 

van dbieb. 
•	 Padlet Online stamtafel Cubiss over digitale 

veiligheid.
•	 Filmpje De online Fabeltjesfuik I Zondag met 

Lubach.
•	 Documentaire The Social Dilemma.
•	 Boek - Ik weet je wachtwoord van Daniël 

Verlaan.
•	 Boek - Je hebt wél iets te verbergen van 

Dimitri Tokmetzis en Maurits Martijn.

Bron: Bibliotheekconvenant 2020-2023

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-10/Bibliotheekconvenant%202020-2023_dt.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/BiebPanel_2018-Flitspeiling-Privacy-Rapport-Totaal.pdf
https://www.dbieb.nl/collectie/dossiers/corona.html
https://padlet.com/Cubissalgemeen/stamtafeldigitaleveiligheid
https://www.youtube.com/watch?v=FLoR2Spftwg
https://www.netflix.com/nl/title/81254224


1. Collectie aanbieder 
Het aanbieden van collectie, fysiek en digitaal. 
De bibliotheek stelt de (digitale) collectie over Online 
Privacy laagdrempelig beschikbaar zodat burgers zich 
kunnen informeren. Bekijk deze voorbeelden:
•	 Themapagina Online Privacy, Bibliotheek aan den 

IJssel (blueprint Koninklijke Bibliotheek).
•	 Klik & Tik veilig online: Computertraining over veilig 

online. 
•	 Podcasts, zie Get Started Guide over Podcasts.

2. Kennis- en informatiemakelaar 
Informerend en adviserend door het verzamelen en 
aanbieden van informatie via kennisdossiers en/of 
voorlichtingen. Voor inwoners en partners vervaardigt 
de bibliotheek in begrijpelijke taal kennisdossiers 
en/of maakt de lokale informatie op het gebied van 
Online Privacy toegankelijk voor burgers. Ook kunnen 
inhoudelijke experts voorlichting geven over bepaalde 
thema’s. 
•	 Kennisdossier internetveiligheid: in dit dossier van 

dbieb vind je een aantal leestips van de bibliotheek 
en filmpjes met tips en informatie.   

•	 Privacy op het internet: over Online Privacy van de 
bibliotheek Den Haag.

•	 Digisterker: Stiching die bibliotheken ondersteunt 
in de uitvoering van educatieprogramma’s, zoals 
‘Werken met de e-overheid’ en ‘Doe je digiding!

•	 My Data Done Right: tool waarin je inzicht krijgt in 
de persoonlijke gegevens die organisaties over jou 
hebben en waarmee je een beroep kunt doen op de 
privacywet.

3. Community Facilitator 
De bibliotheek biedt ruimte aan andere organisaties om 
activiteiten te organiseren gericht op het informeren 
en adviseren van hun doelgroep of het verbeteren van 
hun (digitale) vaardigheden. Denk aan de volgende 
activiteiten:
•	 Studesk digitale veiligheid voor iedereen: IT-

studenten van Gildeopleidingen verbeteren de 
digitale veiligheid van burgers in samenwerking met 
ECCW en de gemeente Weert. Bibliocenter volgt deze 
ontwikkeling en sluit wellicht later aan.

•	 Digitaal spreekuur: Organiseren en faciliteren 
van een spreekuur in samenwerking met lokale 
organisaties zoals Seniorweb om mensen met 
vragen over digitale vaardigheden door te verwijzen. 
Vaak wordt dit door de bibliotheek ook zelf opgepakt 
door de mediacoaches die dergelijke spreekuren 
houden.

4. Community bouwer 
Geïsoleerde activiteiten zijn vervangen door 
Community’s van burgers of thematisch rondom Online 
Privacy. Bibliotheken stimuleren de verbinding tussen 
partners en burgers om elkaar verder te helpen. Hieruit 
ontstaan blijvende contacten. Voorbeelden hiervan zijn:

•	 De Kleinste Privacyshow van Nederland: ouderen 
worden opgezocht op plekken waar zij zich 
organiseren (bijvoorbeeld buurt- en dorpshuizen).

•	 Data Detox Kids van Fers: Een participatieproject 
waarbij een groepje kinderen op basis van intrinsieke 
motivatie het concept van een theatervoorstelling 
bedacht en realiseerde. De doelstelling daarvan 
was om het onderwerp Online Privacy voor 
leeftijdsgenoten bespreekbaar en toegankelijk te 
maken. Het bijbehorende script en werkboek 

 is voor iedereen vrij te gebruiken.
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Rollen van de bibliotheekRollen van de bibliotheek
De wettelijke taakstelling van bibliotheken is onder andere het bieden van kennis en informatie en het bieden van 
mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie. Bibliotheken organiseren in het kader van basisvaardigheden vele 
activiteiten voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden. 

We komen uit op vier rollen die bibliotheken in dit thema kunnen vervullen, namelijk:

https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/themapagina/online-privacy.html
https://oefenen.nl/programmas/klik-tik-veilig-online/
https://www.dbieb.nl/collectie/dossiers/Internetveiligheid.html
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/dam/bestanden/08-privacy-op-internetsep-2019.pdf
https://www.digisterker.nl/
https://www.mydatadoneright.eu/
https://www.studeskweert.nl/
https://www.eccw.nl/
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/interview/digitaal-spreekuur-met-seniorweb-een-goede-aanvulling-op-ons-aanbod
https://www.rodi.nl/regio/heerhugowaard/nieuws/102104/digitaal-spreekuur-in-bibliotheek?redir)
https://fers.nl/projecten/de-kleinste-privacyshow-van-nederland/
https://data-detox.nl/
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Stap 1Stap 1 

Wat is het doel?
Bepaal welk doel je als bibliotheek wilt bereiken met 
betrekking tot het onderwerp Online Privacy. Wat is het 
vraagstuk vanuit de gemeenschap/dorp/wijk? Wat denk je 
dat je doelgroep met elkaar gemeen heeft en wat zouden 
zij samen willen doen? Met een sterke doelstelling die 
mensen verbindt kun je straks makkelijker met anderen 
in gesprek en hen uitnodigen om zich aan te sluiten bij de 
Community. 

Onderzoek (bijvoorbeeld op de website van de gemeente) 
wat van belang is in het kader van privacy. Sluit aan bij de 
al bestaande initiatieven en bekijk welke partners hierbij 
zijn aangesloten. 

Resultaat
•	 Draagvlak binnen de gemeente en/of gemeenschap/

dorp/wijk over het thema.
•	 Draagvlak binnen de bibliotheek om met het thema 

privacy aan de slag te gaan.

Stap 2Stap 2
Hoe staat de bibliotheek erin?
Denk na of je uitvoering kunt geven aan het doel of 
vraagstuk. Krijg je collega’s mee en krijg je ze hiervoor 
enthousiast? Ga in gesprek met je leidinggevende en 
probeer antwoord te krijgen op de volgende vragen:
•	 Ligt er een opdracht vanuit de gemeente om een rol 

in dit thema te vervullen of is er een behoefte vanuit 
de gemeenschap/dorp/wijk? Deze vraag zou je al 
enigszins kunnen beantwoorden vanuit stap 1.

•	 Is er voldoende personele bezetting om dit vraagstuk 
op te pakken? Vraag hoeveel uren je eraan mag 
besteden en wat de financiële kaders zijn.

Resultaat
•	 Gedragen (financiële) kaders vanuit de bibliotheek 

om met het thema aan de slag te gaan.
•	 Collega’s zijn op de hoogte over het thema Online Privacy.

Aan de slagAan de slag vanuit de rol van Community Facilitator en bouwer

Deze Get Started Guide neemt je stap voor stap mee door het proces om vanuit de rol van Community Facilitator in 
gezamenlijkheid een (activiteiten)programma op te stellen. Vanzelfsprekend wordt ook een link gelegd met de andere 
rollen die zijn benoemd. Per stap worden voorbeelden genoemd ter inspiratie. 

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Het doel kan zijn: de gemeenschap bewust 

maken van Online Privacy zodat ze op een 
digitaal veilige manier gebruik maken van het 
internet.

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Neem je collega’s mee in het vraagstuk en 

bekijk wie enthousiast wordt. Dit zou je 
kunnen ontdekken door ze de e-learning 
Privacy Bewustwording te laten volgen of het 
webinar inzake AVG te laten zien.

•	 Mocht de rol van de bibliotheek nog niet 
duidelijk zijn, dan kun je de mini-documentaire 
Zoektocht naar de Community Library laten 
zien in relatie tot de vraagstukken die leven in 
de gemeente of gemeenschap/wijk/dorp.

•	 Bekijk ook deel 2 van de mini-documentaire 
over hoe de nieuwe bibliotheek impact maakt.

Stap 3Stap 3 

Ga erop uit, zoek de verbinding!
Wanneer je weet wat het doel is vanuit de gemeente 
of wanneer het vraagstuk duidelijk is vanuit de 
gemeenschap/dorp/wijk, ga je in gesprek met de 
doelgroep. Zie stap 3 van de Routekaart voor de 
Community Librarian. Je doel in deze stap is het 
samenstellen van een werkgroep. Dit doe je door het 
enthousiasmeren van partijen of individuen die zich 
willen aansluiten bij de Community. Je hebt je goed 
voorbereid zodat je het verhaal van de bibliotheek 
duidelijk kunt vertellen in relatie tot het thema Online 
Privacy. 

Resultaat
•	 Enthousiaste vertegenwoordigers van partijen 

of individuen die graag meedenken en meedoen 
om met het thema aan de slag te gaan en zich 
committeren aan het vraagstuk.

•	 Een werkgroep bestaande uit enthousiaste 
 personen afkomstig van die partners.

Stappenplan

 Tips Tips ter inspiratie: 
Laat de partners een gezamenlijke intentie-
verklaring tekenen waarbij ze aangeven dat ze 
willen samenwerken op dit thema. Denk aan de 
volgende instanties:
•	 Gemeente(ambtenaren die zich met het 
 thema bezig houden);
•	 Ouderenverenigingen (Seniorenweb);
•	 Regionale expertisecentra (zoals ECCW 
 in Limburg);
•	 Netwerk Mediawijsheid;
•	 Bits of Freedom.

https://www.cubiss.nl/e-learning/privacy-bewustwording
https://www.cubiss.nl/e-learning/privacy-bewustwording
https://www.youtube.com/watch?v=aKJifhe7hCs
https://vimeo.com/322774348
https://vimeo.com/483967169
https://community-librarian.cubiss.nl/routekaart-voor-de-community-librarian/ga-kennismaken-ga-erop-uit
https://community-librarian.cubiss.nl/routekaart-voor-de-community-librarian/ga-kennismaken-ga-erop-uit
https://www.eccw.nl/
https://www.mediawijzer.net/netwerk/netwerkpartner-worden/
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 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Om impact te maken heeft het de voorkeur 

om het programma langere tijd te laten 
bestaan (minimaal 1 jaar). Gedurende dit jaar 
heb je als community Facilitator al de kans om 
de Community op gang te krijgen. 

•	 Organiseer iets frequent, bijvoorbeeld (twee)
maandelijks, zodat het in beweging blijft.

Stap 4Stap 4 

Gezamenlijk programma over 
Online Privacy 
Er is een werkgroep samengesteld uit de diverse partijen 
en individuen die je in stap 3 hebt gesproken. Op basis 
van het vraagstuk wordt een programma van activiteiten 
opgesteld, bedoeld om impact te maken. Je maakt 
hierbij afspraken over waar je samen naar toe werkt (de 
doelstelling), wanneer deze behaald is en hoe je dit meet 
(KPI’s: Kern Prestatie Indicatoren). Zo weet je wanneer je 
tevreden kunt zijn. 

Resultaat
•	 Er zijn afspraken gemaakt over de (financiële) kaders 

over het programma en ieders inbreng.
•	 Er is een programma van activiteiten waaraan elke 

partner een bijdrage levert, zodat er een goede 
verdeling van verschillende rollen is (rol 1 Collectie 
aanbieder en 2 Kennis- en informatiemakelaar). 

•	 Met de partners is afgesproken op welke manier 
dit vraagstuk of de samenwerking na afloop van dit 
programma wordt voortgezet. 

•	 Er wordt nagedacht over het aansluiten bij of 
creëren van een Community over Online Privacy. Een 
voorbeeld is Fers (POI Friesland), die deel uitmaakt 
van een werkgroep die in opdracht van het RIEC 
(Regionale Informatie- en Expertise Centrum) en 
de gemeente Leeuwarden werkt aan programma 
aanbod richting jeugd en jongeren op het gebied van 

digitale weerbaarheid. Andere partners die hierbij 
aangesloten zijn, zijn bijvoorbeeld het jongerenwerk 
(Amaryllis), ROC’s Friesland College en Friese Poort, 
politie Noord-Nederland en de Stichting Cyber Safety 
Noord-Nederland. Voor 2021 staan verschillende 
interventies op het programma om deze doelgroep 
te bereiken, maar ook betrokken professionals en 
ouders. Daarvoor wordt hoofdzakelijk bestaand 
aanbod gebruikt, waaronder de Data Detox Kit en de 
leskist Cyber24. De aanpak wordt idealiter uitgerold 
over de drie noordelijke provincies.

Stap 5Stap 5 

Uitvoeren programma over 
Online Privacy 
Elke partner voert op basis van eigen expertise een 
onderdeel van het programma uit. 

Resultaat
Programma is uitgevoerd en heeft bijgedragen aan 
het oplossen van het vraagstuk door het behalen 
van de vooraf opgestelde doelen/resultaten.

 Tips Tips ter inspiratie: 

Voorbeelden van activiteiten:
•	 De Kleinste Privacyshow van Nederland: Deze kan zowel 

fysiek als digitaal worden uitgevoerd en wordt verzorgd 
door Fers. Bij interesse kun je contact opnemen met 
Jeroen de Boer. Een indicatie van de kosten: € 2.365 voor 
een show, € 3.480 voor twee shows of € 1.375 voor een 
online show. Omdat de show op allerlei locaties verzorgd 
kan worden, is contact met externe doelgroepen 
belangrijk.

•	 Data Detox Kit: Deze kit gaat niet over het afstand 
nemen van digitale mogelijkheden maar over het bewust 
omarmen ervan. Materialen zijn vrij beschikbaar. Deze 
kit is ook te printen door Fers. Een indicatie van de 
kosten: € 0,75- €1,50 per kit, afhankelijk van de oplage. 
De ervaring is dat de papieren versie als zeer welkom 
wordt ervaren. De kit is te gebruiken voor bijvoorbeeld 
een tabletcafé of voor individueel gebruik.

•	 Glass Room Experience: In deze tentoonstelling wordt 
duidelijk gemaakt waarom bewuster omgaan met je 
eigen data en privacy belangrijk is. Voor het opstellen 
van de expo zijn enkele tafels, een TV-scherm en twee 
tablets (Android) nodig. De benodigde ruimte voor de 
expo is 25m2. De materialen (affiches, video’s, apps) zijn 
vrij beschikbaar. Een indicatie van de kosten: printen van 
de affiches kost grofweg € 15,00. Tot het pakket behoren 
ook suggesties hoe de expo op te stellen.

•	 Data Detox Game: De game is online beschikbaar. Het 
vormt een mooie aanvulling op aanbod met de Data 
Detox Kit en is populair bij de doelgroep jeugd en 
jongeren. Tijdens Mediamasters 2020 was het de meest 
gespeelde game uit het aanbod.

•	 Activiteit en lezing van The Circle van bibliotheek 
Midden-Brabant.

•	 Privacy café bibliotheek Hoorn in samenwerking met Bits 
of Freedom.

•	 Screening van Netflixdocumentaire The Social Dilemma, 
gekoppeld aan een leeractiviteit of discussie. Hiervoor 
zijn online materialen en methodes beschikbaar.

Stappenplan

https://fers.nl/projecten/de-kleinste-privacyshow-van-nederland/
https://data-detox.nl/
https://fers.nl/projecten/data-detox-kit/
https://data-detox.nl/glass-room-experience/
https://game.data-detox.nl/
https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/1705-mei/maar-ik-heb-toch-niks-te-verbergen-.html
https://www.bibliotheekhoorn.nl/doen/Agenda/privacycafe.html
https://www.thesocialdilemma.com/
https://www.thesocialdilemma.com/start-a-conversation/
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a) Bepaal het Community concept en ga op zoek 
naar ambassadeurs
Net zoals bij stap 3, ga je bij het vormen van een 
Community op zoek naar mensen uit je doelgroep die 
enthousiast zijn over je doelstelling en zich intrinsiek 
gedreven voelen hier invulling aan te geven. Een 
Community vormen doe je samen, jouw doel in deze 
stap is dan ook het vinden van ambassadeurs die samen 
met jou de Community gaan vormen en andere leden 
gaan activeren. De activiteiten vormen een ideale plek 
om potentiële ambassadeurs te vinden. Zonder een 
groep ambassadeurs, minimaal 5, wordt het lastiger 
om een Community te ontwikkelen.

b) Toets je Community concept
Stel een lijst samen met namen van potentiële 
ambassadeurs. Dit zijn mensen die je hebt gesproken, 
die enthousiast zijn over jouw doelstelling en zich 
eventueel wel in zouden willen zetten. Met hen 
ga je het gesprek aan. Door middel van informele 
interviews kun je hen beter leren kennen en hun 
betrokkenheid vergroten. Bekijk hier een aantal tips 
voor interviewvragen. 

c) Afspraken met je kerngroep van ambassadeurs 
Deze stap is zo belangrijk, omdat je deelnemers zo 
snel mogelijk medeverantwoordelijk wilt maken 
voor de totstandkoming van de Community. Om de 
groep bij elkaar te krijgen, organiseer je een kick-off 
voor de ambassadeurs en andere geïnteresseerden. 
Hierin maak je ze deelgenoot van de plannen van de 
organisatie. Je koppelt de resultaten van de interviews 
terug en vraagt hen om commitment voor het bouwen 
van de Community. Om de keuze bij wat ze zouden 

kunnen betekenen wat makkelijker te maken, kun je 
hen laten kiezen uit een aantal standaard Community-
taken: online moderator, gastheer (heet nieuwe 
leden welkom), verbinder (helpt leden met vragen), 
organisator (organiseert maandelijks een bijeenkomst) 
of kennismakelaar (deelt eens per week een relevante 
link, event, etc).  

d) Schrijf je communicatiestrategie
Nu heb je voldoende informatie opgehaald om de 
strategie te schrijven. Dit is een plan waarin jij omschrijft 
waarom jouw Community bestaat, wie de leden zijn, 
wat jullie samen doen, wanneer je succesvol bent en 
hoe je dit meet, welke mensen en middelen je nodig 
hebt om het plan uit te kunnen voeren. Het hoeft niet 
lang te zijn. Het gaat erom dat je duidelijkheid hebt over 
de volgende zaken:
-	 Doelstelling van de Community: Waarom bestaat 

de Community en wat gaan jullie samen doen? 
-	 Kern Prestatie Indicatoren (kpi’s): Hoe meet je 

of de doelstelling behaald wordt? Stel kpi’s op zoals 
het X aantal deelnemers aan events of 10% van de 
Community is actief in de online groep. 

-	 Doelgroep: Wat is de doelgroep voor de Community 
en wat zijn hun wensen, behoeften, en/of suggesties?

-	 Community Manager: Wat is de rol van de 
Community Manager? Hoe ga je de organisatie en 
het beheer rondom de Community beleggen?

-	 Ambassadeurs: Wat is de rol van de ambassadeurs? 
Welke verantwoordelijkheden hebben zij?

-	 Middelen: Welke middelen heb je nodig om het 
contact met en binnen de Community te faciliteren 
(social media/eigen Community platform?)  

-	 Planning en budget

Stap 6Stap 6
Vormen van Community Online Privacy

BonusTip!

 BonusTip 
 vanuit de doelgroep jeugd & jongeren 

Eigenlijk past deze tip niet in deze Get Started Guide, 
maar de tip is té bruikbaar (eventueel voor collega’s) 
om niet te benoemen.

Data Detox Kids: Welke werkvorm zou het beste 
passen bij de uitdaging om digitale privacy voor 
tieners bespreekbaar te maken? Dit was de vraag 
waarop een groepje kinderen (10-14 jaar) uit de 
Trynwâlden in Friesland antwoord wilde geven. 
Om dit te vinden, doorliepen zij dit jaar een creatief 
proces en kwamen er op uit dat een theatervoorstelling 
hiervoor de beste manier zou zijn. In samenwerking 
met twee theatermakers werkten zij hun ideeën uit 
tot een montagevoorstelling, getiteld de Data Detox 
Show. De kinderen bedachten zelf het concept van 
de voorstelling, evenals de inhoud van de scènes. 
Ook participeerden zij in de eerste voorstelling (18 
oktober jl.). Het script van de voorstelling, evenals een 
bijbehorend werkboek, is hier te downloaden (PDF). 
De beelden van de premièrevoorstelling download 
je hier. De losse scènes hier.

https://bind.slite.com/p/note/5JKRKdsUqiAfTMLKDnZFdv
https://bind.slite.com/p/note/5JKRKdsUqiAfTMLKDnZFdv
https://data-detox.nl/datadetoxkids/
https://data-detox.nl/wp-content/uploads/2020/11/Data-Detox-Kit-werkboek-en-script-v5.pdf
https://www.dropbox.com/s/1sbx5jrj3h9cwkc/Data%20Detox%20Kids%20volledige%20livestream.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/89dx1163opawwoe/AABJ-rocoiCzb5zX87gWrdWYa?dl=0
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e) Middelen: Welke tools wil je inzetten om jouw 
Community te faciliteren? 
In samenwerking met jouw kerngroep stel je een lijstje 
samen met daarin wensen van jullie Community leden 
met betrekking tot onderlinge interactie. Willen ze 
onderling tips en kennis uitwisselen? Of willen ze ook 
beeld en documenten kunnen delen? Op basis van 
de wensen en de functionaliteiten die je bibliotheek 
nodig heeft om haar doelen te behalen, kun je een 
keuze maken voor welk middel je in wilt zetten om de 
interactie tussen leden te faciliteren. Je kunt ook heel 
laagdrempelig starten met een WhatsApp of Facebook 
groep. Of je kiest voor een platform zoals: Kenniscloud, 
Biebtobieb, Mighty Networks. Bedenk wel dat ook 
het onderhouden van een platform een investering 
is, mocht je hiervoor toch kiezen, zorg dan dat je 
een structurele aanpak hebt voor online Community 
activatie en voldoende tijd om hieraan te werken.  

f) Content en activatie kalender
Om interactie tussen leden te stimuleren (on- en offline) 
werken we met een content- en activatie kalender. 
In deze kalender plan je de content vooruit die jij, de 
ambassadeurs en de leden maken. Uit de interviews 
heb je al wat eerste suggesties en ideeën voor content 
gekregen. Dat vormt een mooi beginpunt om de 
Community te gaan vullen. Vullen doe je al voordat de 
Community ‘live’ gaat. Niemand wil wonen in een leeg 
huis. Denk hierbij aan het delen van vragen, interessante 
tips, een leuke blog of video. 

Wissel af tussen verschillende vormen van content (een 
foto, video, vraag, tip van de week, etc.) om de energie 
en inspiratie erin te houden. Hetzelfde geldt voor 
een mix tussen online delen en fysieke 
bijeenkomsten. Offline is nog altijd dé manier 
om relaties en vertrouwen op te bouwen. 

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Organiseer een datawandeling: Inventariseer 

met een groepje lokale deskundigen, 
bijvoorbeeld mbo-studenten ICT, de 
slimme toepassingen in een stad (camera’s, 
stoplichten, vuilstort, etc.). Maak hiervan een 
kaart en wandelroute. Met kleine groepjes 
mensen doe je de wandeling, waarbij je telkens 
een ander soort begeleider hebt (politieagent, 
ambtenaar, bibliothecaris, ondernemer, etc.). 
Sluit de wandeling af met een groepsgesprek 
of discussie over de online privacy van de 
slimme stad. 

g) Lancering van de Community: live-gang 
Mocht je er voor kiezen om gebruik te maken van een 
Community platform, dan is livegang het moment dat 
je werk voor het publiek zichtbaar wordt. Dat moet 
gevierd worden! Je markeert de livegang door een feest 
of evenement te organiseren. Zo’n bijeenkomst moet 
vooral gaan over wat de Community betekent voor 
de organisatie en niet te veel over het platform zelf. 
Kies je ervoor om gebruik te maken van een Facebook 
of WhatsApp groep, dan is het alsnog leuk om een 
feestelijk moment te organiseren om de Community 
te lanceren en de mooie plannen te delen. Laat 
bijvoorbeeld een van de ambassadeurs ook vertellen 
over zijn rol bij de Community.

h) Begeleiden van proactieve leden en groei 
Dit is het moment om alle plannen om te zetten in 
actie. In de praktijk betekent dit dat je samen met de 
proactieve leden het vliegwiel van content en activiteit 
aan moet zetten. Dat kost inspanning en toewijding. 
De eerste maanden zal dit nog niet vanzelf lopen, maar 
wanhoop niet. Je bent aan het zaaien. Het oogsten 
komt later pas. Het werven van nieuwe leden gebeurt 
in deze fase vooral via mond-tot-mond reclame. De 
huidige kerngroep van ambassadeurs kan nieuwe leden 
uitnodigen om deel te nemen aan een leuk evenement 
of mee te doen aan de online discussie rondom een 
interessant thema. 

i) Moderatie 
Wanneer je bent aangekomen op het punt dat er een 
grotere groep leden actief wordt, zal je rol veranderen. 
Het accent ligt veel minder op activatie en veel meer 
op moderatie. Het gaat er hierbij met name om dat 
de interacties die plaatsvinden binnen de Community 
passen bij het gedachtegoed. Goede huisregels voorzien 
hier gedeeltelijk in, de rest los je op door bemiddeling. 

Zorg dat de sanctie bij een overtreding van de huisregels 
proportioneel is. Iemand verwijderen van de Community 
is altijd het laatste toevluchtsoord. Als je een sanctie 
uitdeelt, koppel de beslissing dan altijd terug naar de 
groep en naar het individu. En onthoud dat moderatie 
veel meer gaat over educatie dan over straffen.
Het werven van nieuwe leden gebeurt in deze fase 
vooral via mond-tot-mond reclame. De huidige 
kerngroep van ambassadeurs kan nieuwe leden 
uitnodigen om deel te nemen aan een leuk evenement 
of mee te doen aan de online discussie rondom een 
interessant thema.
 
Resultaat
•	 Een Community aanpak die gebaseerd is op een 

stevig plan, met stakeholders die vanaf het begin 
betrokken zijn geweest bij het samenstellen en 
uitvoeren van de plannen. 

•	 Duidelijkheid over waar de Community naar toe 
werkt, wat we van elkaar kunnen verwachten en 
wanneer we willen bijsturen als de interactie even 
wat minder verloopt. 

 

Stappenplan

https://www.kenniscloud.nl/
https://www.biebtobieb.nl/do/login
https://www.mightynetworks.com/
https://www.socialevraagstukken.nl/datawandelen-door-de-slimme-stad/
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Bronnen
•	 Website mediawijsheid 
•	 Website Stichting Internet Domeinregistratie Nederland  
•	 Cubiss, Marly Sengers, Routekaart voor de Community Librarian
•	 Medium, Peter Staal, De verschillende stappen om een vliegende start te maken met je Community 

https://www.mediawijsheid.nl/privacy/
https://www.sidnfonds.nl/projecten/veilig-open-wifi-voor-de-bieb
https://community-librarian.cubiss.nl/routekaart-voor-de-community-librarian/ga-kennismaken-ga-erop-uit
https://medium.com/bindcommunity/de-verschillende-stappen-om-een-vliegende-start-met-je-community-te-maken-14385db60f2c

