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Het verhaal van de bibliotheek moet 
verteld worden! ! In de loop van het 
jaar verschijnen daarom verschillende 
publicaties. In deze publicatie delen 
we de ervaringen van de Noord Oost 
Brabantse Bibliotheken (NOBB) met 
hun themamaand over Digitaal 
Burgerschap.

We spraken met Specialist Jeugd/ Mediacoach 
Bibliotheek Oss, Sandra van Bruinisse, en Specialist 
Marketing en PR en Programmeur Volwassenen, 
Annemarie Baaijens.
Waarom vinden de NOBB Digitaal Burgerschap zo’n 
belangrijk thema? Welke partners hebben Sandra 
en Annemarie betrokken bij de programmering? 
Wat heeft deze themamaand ze geleerd?

Sandra van Bruinisse Annemarie Baaijens



In november 2022 was in de Bibliotheek in Oss de Glass 
Room Experience te ervaren, een deels statische, deels 
interactieve tentoonstelling die bezoekers een inkijkje 
geeft in hun digitale leven. In de tentoonstelling worden 
vragen opgeworpen als: Hoe privé is jouw digitale 
handel en wandel? Hoe veilig ben je nu eigenlijk als je 
online gaat? Welke sporen laat je achter en waar? En hoe 
houd je de controle over je digitale privacy, veiligheid én 
gezondheid in een wereld die steeds verder digitaliseert? 
In de andere vestigingen waren kleinere varianten van 
deze tentoonstelling te bezoeken.

Tegelijk met de Glass Room Experience was ook 
de rondreizende Artificial Intelligence (AI-)parade 
te bezoeken. Dit is een expositie die door de KB, 
bibliotheken en regionale AI-hubs is ontwikkeld met 
als doel om met één miljoen burgers in gesprek te 
gaan over AI. Daarnaast werden workshops en lezingen 
over verschillende facetten van Digitaal Burgerschap 
georganiseerd. 

Omschrijving Digitaal Burgerschap (KB):
Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, 
vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online 
informatiesamenleving. Als je digitaal vaardig bent, verken 
je nieuwe digitale mogelijkheden, benut je de kansen 
die technologie biedt en ontwikkel je vaardigheden die 
nodig zijn om te ontdekken en te experimenteren. Digitaal 
burgerschap betekent ook dat je maatschappelijk betrokken 
bent en dat je kunt bijdragen aan het maatschappelijk 
debat, ook als dat online wordt gevoerd.



De Bibliotheek als goede partner

“Digitaal Burgerschap lijkt een nieuw thema”, vertelt 
Sandra, “Veel bibliotheken zitten nog een beetje met 
de handen in het haar, wat behelst het en wat gaan 
we daarmee doen? Maar eigenlijk doen we al heel 
veel wat onder Digitaal Burgerschap valt. Wij willen 
zorgen dat mensen zelfredzaam zijn en zich in de 
maatschappij kunnen bewegen. Daarvoor moet je 
digitaal bewust zijn én je digitaal kunnen redden. 
Daar zijn de bibliotheken natuurlijk al langer mee 
bezig, door het geven van cursussen zoals Klik&Tik, 
Digisterker en nu ook het IDO. Maar denk ook aan 
alle activiteiten die een mediacoach of een lees- en 
mediaconsulent uitvoert op de scholen”. 

Annemarie vult aan: “Omdat wij laagdrempelig zijn 
voor iedereen, zijn wij een hele goede partner om dit 
soort informatie onder de aandacht te brengen in ons 
werkgebied. We hebben natuurlijk allemaal een goede 
collectie als basis. Bijna al onze bibliotheken hebben 
een collectioneur in huis. Dus ik vind het eigenlijk heel 
evident dat wij hiermee aan de slag zijn gegaan. We 
houden natuurlijk de actualiteit in de gaten om te voelen 
of we ergens iets mee moeten of willen. Dat is waarmee 
dit ook begonnen is en dat is eigenlijk geëxplodeerd tot 
een volledige themamaand in de hele organisatie. Dat 
geeft ook wel aan dat de noodzaak gevoeld wordt.”



Breed naar buiten treden

Sandra en Annemarie zagen in hun werkgebied allerlei 
signalen waardoor zij al in januari 2022 gingen lobbyen 
om Digitaal Burgerschap goed op de kaart te krijgen 
in hun vestigingen. Die signalen komen vanuit alle 
doelgroepen. Sandra schetst: “We zien veel mensen die 
niet weten hoe ze digitaal om kunnen gaan met allerlei 
zaken en daarom bij onze partner Digibuurt een cursus 
volgen of bij ons naar het IDO (Informatiepunt Digitale 
Overheid) komen. Ik merk dat ook in de klassen waar ik 
kom. Jeugd en jongeren zijn allemaal online, maar ze zijn 
totaal niet bezig met wat daar achter zit. Ze weten wél 
hoe makkelijk het is om te hacken, maar hebben geen 
idee van de gevolgen daarvan. We kregen dus op alle 
vlakken, en bij alle doelgroepen, signalen om hiermee 
aan de slag te gaan.”

Om al deze doelgroepen tegelijk te bereiken, kozen 
Annemarie en Sandra bewust voor de maand november, 
omdat hierin ook de Week van de Mediawijsheid valt. 
Sandra: “Scholen zijn dan bezig met dit onderwerp en 

dan kunnen wij een brede link 
maken. Kinderen komen er op 
school mee in aanraking en 
vertellen er thuis over. Hun 
ouders zien vervolgens dat er 
in de bibliotheek lezingen en 
workshops zijn. Dat past mooi 
in elkaar!” Annemarie vult aan: 
“We hebben onze collectioneurs vooraf betrokken en ze 
gevraagd om bij het bestellen van nieuwe boeken extra 
focus op dit thema te leggen. Zo sluiten programmering 
en collectie op elkaar aan.”

Op de landingspagina die de NOBB maakten voor 
de Glass Room, is ook de programmering voor alle 
doelgroepen opgenomen. Met een thema zo breed naar 
buiten treden is een primeur voor de organisatie, volgens 
Annemarie: “We hebben eigenlijk alles bij elkaar gezet, 
allerlei bestaand aanbod én nieuwe programmering. Ons 
scholenaanbod hebben we er bijvoorbeeld bij betrokken, 
activiteiten die we al jaren doen als bibliotheek, maar die 
anders onzichtbaar voor het brede publiek waren.” 



Gebruik kennis van partners

In het werkgebied van NOBB zijn geen hogescholen of 
universiteiten, vertelt Annemarie, dus bij het organiseren 
van activiteiten houden ze er heel bewust rekening 
mee dat ze kennis en bewustzijn brengen die niet 
zomaar beschikbaar zijn in Oss en omgeving. “Als we 
maatschappelijke onderwerpen plannen, doen we dat 
inderdaad zo. We hebben nu bijvoorbeeld een hoogleraar 
uit Maastricht uitgenodigd die Digitaal Burgerschap 
vanuit ethiek belicht. Hoogleraren staan open om dit 
soort lezingen te geven, zij hebben vaak echt een missie 
die ze willen uitdragen in den lande.”



“Ook wisten we nieuwe partners te vinden. We 
hebben een workshop over Crypto currency door de 
Cryptotakkies. Die zijn superhip op YouTube en worden 
door veel jongeren gevolgd. De Nationale AI-cursus, die 
bestaat al een aantal jaren en is gratis te volgen, maken 
we ook beschikbaar via de landingspagina. Dat geldt ook 
voor de verschillende cursussen van Goodhabitz. Zo zit 
je ook echt in het Leven lang ontwikkelen en leren. De 
vrijwilligers van onze vaste partner Digibuurt hebben 
workshops gegeven over digitale nalatenschap en 
over privacy op het web. Dat is iets heel anders dan de 
cursussen die ze normaalweg geven, die gaan echt over 
omgaan met de devices en de techniek. Zo hebben je 
eigen partners een nieuwe inbreng!”

“We hadden wel meer bedrijven willen laten aanhaken”, 
vertelt Sandra. Annemarie vult aan dat het tijd kost 
om partners te vinden en aan te haken: “Er zitten 
bijvoorbeeld mooie makers in Oss. Het is gewoon niet 
gelukt om die te betrekken op zo’n korte termijn. Van de 
week liep hier toevallig iemand van de gemeente binnen 
die Hackshield op poten wil zetten. Dat is een project 

om kinderen van 8-12 jaar via een game kennis te laten 
maken met cybersecurity.” Sandra: “Een nieuwe lijntje 
met de gemeente dus. De NOBB gaan nu lessen voor de 
scholen verzorgen rondom dit thema en deze game. De 
tentoonstelling kan er dus ook voor zorgen dat nieuwe 
partners jou vinden.”



Neem collega’s mee

Sandra en Annemarie hebben 
gemerkt dat het belangrijk is 
dat iedereen in de organisatie 
betrokken wordt bij het thema. 
Annemarie: “We hebben echt 
tijd besteed aan het informeren 
van onze collega’s, bijvoorbeeld 
door het geven van presentaties, 
informatie en gesprekken. Ook 
degene die de boeken opruimt 
moet weten wat er speelt, zodat 
deze informatie kan geven aan de 
willekeurige passant die dat vraagt. 
Of misschien heeft die collega of 
die passant nog wel iemand in het 
netwerk die iets in kan betekenen 
in onze programmering.”

Blijvend aandacht besteden aan Digitaal 
Burgerschap

Het kost tijd om iedereen bewust te maken van de urgentie van dit 
thema. Annemarie zelf moest bijvoorbeeld ook een nieuwe wereld 
verkennen: “Sandra en ik hadden in januari ons eerste enthousiaste 
gesprek over onze digitale wereld. Voor Sandra als mediacoach was het 
bekende materie: AI, deepfakes en nepnieuws. Voor mij was het nog 
nieuw. Ik hoorde voor het eerst van de Metaverse, een online wereld. Ik 
heb de hele maand januari in de Metaverse verkeerd met het idee: ‘Hoe 
kan het? Er bestaat een hele wereld en ik wist daar niet van.’ Dus ik denk 
dat heel veel mensen die openbaring ook nog gaan hebben, hopelijk naar 
aanleiding van onze programmering. Maar dat besef van urgentie krijgen, 
kost tijd. Daarom is het zo belangrijk om er aandacht aan te besteden.”
 



Sandra werpt een blik op de toekomst: “Voorheen 
had je verschillende thema’s, gericht op 
verschillende doelgroepen. Basisvaardigheden 
voor volwassenen, informatievaardigheden en 
mediawijsheid als digitale geletterdheid voor 
de jeugd. Met digitaal burgerschap breng je 
alles onder één paraplu. Daardoor ga je meer 
verbindingen leggen.” 
Deze aanpak smaakt naar meer, volgens Sandra 
en Annemarie. “We hoorden van het kennisteam 
volwassenen dat ze vaker op deze manier willen 
gaan werken. Dus een actueel thema uitlichten 
vanuit alle facetten en dat dan gezamenlijk 
neerzetten in alle vestigingen van NOBB.”

Sandra ziet in de toekomst waardevolle 
ontwikkelingen. Ze weet dat Cubiss 
bezig is met het onderwerp, maar ze 
wil ook kijken wat andere bibliotheken 
doen en daar dan samenwerking in 
zoeken. “Bibliotheken komen al met 
vragen bij ons. En dat is prima, want 
twee weten meer dan één. De KB gaat 
ook bij ons ophalen hoe wij dit hebben 
georganiseerd. Daar hebben andere 
bibliotheken ook weer profijt van.”

Voor nu zijn Sandra en Annemarie meer 
dan tevreden met de manier waarop dit 
thema is opgepakt en alle kansen die zich 
nu voordoen om hier ook in de toekomst 
aandacht aan te blijven besteden. “Al met 
al denk ik dat we iets heel moois hebben 
neergezet, wij zijn er in ieder geval 
apetrots op!”



Wil je zelf zo’n project lanceren?  
Tips voor een vliegende start:

Belicht alle facetten van het thema, kijk vanuit verschillende standpunten 
en doelgroepen.

Begin op tijd. Hierdoor kun je ook met een beperkt budget een mooie 
programmering neerzetten en geschikte partners betrekken.

Neem je collega’s vanaf het begin mee en besteed veel tijd aan 
informatievoorziening. Vraag hun input, vanuit hun eigen kennis of 
netwerk. Houd de lijntjes kort!

Bekijk je eigen bestaande aanbod, maar ook wat er in den (bibliotheek-)
lande te vinden is.

Bevraag je bestaande partners en zoek naar wat ze nog méér kunnen.

Ga actief op zoek naar nieuwe partners. Is er bijvoorbeeld een netwerk van 
bedrijven in de gemeente? Een club creatieve makers?



Colofon:
Deze publicatie is tot stand gekomen binnen het project 
Leven lang ontwikkelen. Het is het vijfde deel in een 
reeks waarin verschillende belanghebbenden ‘het 
verhaal van de bibliotheek’ vertellen.
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