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Agenda van de Stad
Lokaal en digitaal burgerschap in de bibliotheek



“Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar

kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Wie digitaal vaardig is,

verkent nieuwe digitale mogelijkheden, benut de kansen die technologie biedt

en ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om te ontdekken en te

experimenteren. Wie digitaal weerbaar is, is zich bewust van risico’s, maakt

bewuste keuzes en beschermt zichzelf op digitaal gebied. Deze kennis en

vaardigheden vormen de basis voor een actieve bijdrage aan de digitale

informatiesamenleving.”



Lokale journalistiek en actief burgerschap

Publieke taak van informeren en verbinden van burgers en lokale gemeenschappen



Verwachtingen van burgers van lokale
informatievoorziening

1. Duiding van persoonlijke relevantie en impact van nieuws

2. Context van nieuwsgebeurtenissen en coherentie van nieuws

3. Ervaring van verbinding met een grotere gemeenschap

4. Constructiviteit: wat zijn mogelijke oplossingen?

▪ Burgerparticipatie in nieuws en actualiteit?



Plek voor lokaal debat?

Hogeschool Utrecht ,  2021 ( lokaalonl inenieuws. journal ismlab.nl )

https://lokaalonlinenieuws.journalismlab.nl/


Kansen voor samenwerking bibliotheek & 
journalistiek?

Op welke manier zouden nieuwsmedia en bibliotheken gebruik kunnen maken van elkaars 

expertise om digitaal burgerschap op lokaal niveau te stimuleren? 
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Agenda van de stad

Doel

• Mensen worden verleid om uit hun bubbel te treden en de 
dialoog aan te gaan om nieuwe perspectieven te ontdekken en 
tot nieuwe inzichten en meningsvorming te kunnen komen. 

• Ze weten betrouwbare bronnen te vinden waarin meer 
diepgang is te vinden. 

• De kloof tussen politiek, beslissers en burgers zal hiermee 
verkleinen en burgers zich meer gehoord voelen.



Effectketens

Het doel is dat mensen 

zich gehoord voelen en 

meer vertrouwen 

krijgen in de beslissers 

en de lokale politiek

Om dit te bereiken 

moeten inwoner weten 

op welke manier een 

actueel thema lokaal 

speelt en dat ze daarin 

kunnen participeren

Hiervoor is het nodig 

dat mensen 

verschillende 

perspectieven leren 

kennen en hun mening 

kunnen vormen

Dat effect bereiken we 

door diverse activiteiten 

te organiseren waarbij 

ontmoeting en dialoog 

centraal staan en 

mensen goed worden 

geïnformeerd



Samenwerking



Activiteiten bibliotheek



Voorbeelden van activiteiten

Energieloket in de Bibliotheek & enquêtering



Expositie

Voorbeelden van activiteiten



Voorbeelden van activiteiten
Fotowedstrijd



Excursie

Voorbeelden van activiteiten



De kracht van beeld

• Explainer in de bieb: foto beeldscherm + screenshot

• Content online: voorbeeld wat en hoe (filmpje op site, 
themapagina)

• Ken uw mensen: verrassende ontmoetingen met klanten.

Uitdagingen en meerwaarde



Als je vorm geeft aan Agenda van de stad, wat zou je dan kunnen 
doen?

1. Op welke manier heb je al contact met burgers?

2. Op welke manier heb je al contact met journalistiek?

3. Welke vormen heb je om de agenda van de stad handen en 
voeten te geven

Noem er 3.

1) …

2) …

3) ….

Opdracht


