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Programma

De ‘ontdekkers’

Inzichten focusgroepen

Design sprints

De waarde propositie 

Gezamenlijke inzichten/discussie 



Arno Kroesen – bibliotheek Hoogeveen

Amerens Leegstra – dbieb

Maarten Crump – the Alignment House

Wie zijn wij?



De ‘ontdekkers’ zijn jongeren van 18 tot en met 24. Meer dan 

voorheen zijn zij nog thuiswonend, maar ze zijn wel actief bezig 

met om hun eigen zelfstandige leven, relaties en positie op de 

arbeidsmarkt vorm te geven.

De ‘ontdekkers’ 



De ‘ontdekkers’

In Nederland 

wonen

1.532.507 

'ontdekkers'

'Ontdekkers' verlaten gemiddeld

op een leeftijd van 23,5 jaar

oud het ouderlijk huis

In 2019 gebruikte 92,1% van de 

'ontdekkers' het internet om te

communiceren met hun sociale

netwerk



Inzichten focusgroep: Ontmoet Laurens!

Laurens hecht waarde aan:

Zelfstandig worden (baan vinden, financiën 

op orde krijgen)

Eigen ontwikkeling

Leuke dingen doen met vrienden 

(uitgaan/cafés/festivals)

Veiligheid in de stad

Polarisatie in de samenleving tegengaan



Inzichten focusgroep: Dagelijks leven



Zelfstandig worden en een baan vinden

Reizen 

Klimaatverandering

Inzichten focusgroep: Mijlpalen



Inzichten focusgroep: ‘Ontdekkers’ en de 
bibliotheek



Social media

Vermaak

Werk en school

Nieuws

Nieuwe dingen leren

Shoppen

Inzichten focusgroep: Internet 



Design sprints 



Werkvormen social learning platform

Interactief 

Leren en ontwikkelen

Overzicht van informatiebronnen

Co-creatie



Thema’s social learning platform

Baan vinden

Zelfstandig worden

Ontwikkelen 

Respect, tolerantie en inclusiviteit 

Maatschappelijk engagement 

Sociale behoeften

Tips en feitjes 



Voorwaarden social learning platform



Waarde propositie 



Waarde propositie 

Een beter overzicht een 

aanbod van informatie 

over wat er op financieel 

gebied allemaal moet 

gebeuren, en hoe, 

wanneer je volwassen 

wordt.



Waarde propositie

https://www.mentimeter.com/s/31b2821

946f44df7526c7de0bdd464a4/d914e5c796

88/edit

https://www.mentimeter.com/s/31b2821

946f44df7526c7de0bdd464a4/d914e5c796

88/edit

https://www.menti.com/c3y42nf8no

https://www.menti.com/c3y42nf8no


Waarde propositie 

Een beter overzicht een 

aanbod van informatie 

over wat er op financieel 

gebied allemaal moet 

gebeuren, en hoe, 

wanneer je volwassen 

wordt.
Meer informatie

en training over 

alles wat er komt

kijken bij het 

vinden van een

baan



Waarde propositie 

Een beter overzicht een 

aanbod van informatie 

over wat er op financieel 

gebied allemaal moet 

gebeuren en hoe, 

wanneer je volwassen 

wordt.

Blijven

ontwikkelen

naast je studie

Meer informatie

en training over 

alles wat er komt

kijken bij het 

vinden van een

baan




