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Anne Everloo - Communicatiespecialist 
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Iedereen 
Mediawijs
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Waarom belangrijk?Resultaten Iene Miene Media 2021
● Het goed inzetten van (digitale) media kan een positieve 

invloed op de ontwikkeling en taalvaardigheid hebben van 
jonge kinderen. 

● Ouders hebben veel vragen over mediaopvoeding, schermtijd 
en mediagebruik. 

● Mediagebruik stijgt en begint ook op steeds jongere leeftijd.
● Ouders zijn door de coronapandemie op zoek naar een 

nieuwe balans. 
● Kinderen steeds vaker en jonger zelfstandig bezig met 

(digitale) media. 



Media Ukkie Dagen 2021
Persaandacht: 153 artikelen (online, krant en RTV) 
Totaal bereik campagne via persaandacht: 9.554.225
Totaal bezoek campagnesite: 4.971 unieke bezoekers 
Totaal bezoek blueprints: 8546 weergaven

Bibliotheken deelgenomen aan het landelijke webinar: 80
Totaal aantal deelnemers landelijk webinar: 910
Totaal activiteiten door het land: 194

mediaukkiedagen.nl/verslag2021
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in cijfers
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Swipe, stap, spronginsteek thema
● Kinderen weten en kunnen 

veel, maar wat is geschikt?

● Hoe kun je een kind stap 
voor stap begeleiden?

● Hoe kun je (digitale) media 
positief inzetten voor de 
ontwikkeling van het kind?
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Doelgroepen
Ouders & verzorgers met kinderen van 0 - 6 jaar

extra aandacht:
● Anderstaligen
● Kinderopvang 
● Gastouders 
● Onderwijs 

Voor wie?
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De campagneWat doen wij
● Toolkit met campagnemateriaal
● Tips & advies bij het organiseren van een activiteit
● Actiegids in samenwerking met Cubiss en de KB
● Landelijke webinar op 28 maart in samenwerking met de KB 

en Mediasmarties.   
● WegWijzers voor pm’ers en onderwijs in 

samenwerking met Mediasmarties
● Dagelijks tips a.h.v. MediaDiamant



11



12

Mediaukkiedagen.nlLandingsplek campagne
● Activiteitenoverzicht met alle 

activiteiten in het land
● Zichtbaarheid aanbod bij tips en 

nieuwsberichten
● Mogelijkheid tot insturen gastblog 

Alle content krijgt na de campagne een 
plek op de websites Mediawijsheid.nl, 
Mediawijzer.net en/of HoeZoMediawijs.nl
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De campagneWat doen we nog meer
● Nieuw Iene Miene Media-onderzoek
● Doorverwijzing bij persaanvragen
● Ondersteunen en advies in persaanpak 
● De tweewekelijkse nieuwsbrief (speciale editie tijdens start)
● Partnermailing

We bieden graag maatwerk en kijken samen naar de beste 
strategie. Neem contact op via campagnes@mediawijzer.net. 
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Doe ook meeWat kun jij doen
● Organiseer een (online) activiteit en/of 

haak aan op het landelijke webinar.
● Maak je activiteit zichtbaar en meld het 

aan op de campagnewebsite.
● Laat zien dat je meedoet, zowel on- als 

offline en gebruik de toolkit!
● Bied je diensten aan bij kinderopvang en 

scholen.
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Vragen? 
Contact: campagnes@mediawijzer.net 

Anne Everloo: anne.everloo@mediawijzer.net 

Is jouw bibliotheek nog geen netwerkpartner?
meld je gratis aan op: netwerkmediawijsheid.nl

mailto:campagnes@mediawijzer.net
mailto:anne.everloo@mediawijzer.net

