PROGRAMMA’S EN
PROJECTEN 2017-2018
STAND VAN ZAKEN PER 31 DECEMBER 2018

Vanaf 1 januari 2017 werken de Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio samen
in SOOB- en BOZH-programma’s en netwerkprojecten, met als doel dat bibliotheken hun
resultaten beter, sneller en/of goedkoper bereiken. Elk kwartaal verschijnt er een rapportage.
Voor u ligt het overzicht van de stand van zaken per 31 december 2018, met op
onderdelen een doorkijkje naar 2019.
We volgen weer in grote lijnen de indeling die in alle kwartaalrapportages is
gehanteerd. Leidend zijn de vier prioriteiten uit de landelijke innovatieagenda.
Een aantal netwerkprojecten is alleen voor Zuid-Hollandse bibliotheken.
Vanwege haar veel lagere subsidie heeft de provincie Noord-Holland ervoor
gekozen de prioriteiten Persoonlijke ontwikkeling en Participatie en zelfredzaamheid minimaal
in te vullen: door middel van twee projecten Kennisdeling wordt Probiblio in
staat gesteld de Noord-Hollandse bibliotheken te laten delen in de kennis die
de projecten opleveren die wel in Zuid-Holland worden uitgevoerd.
Voor de goede orde: in deze rapportage passeren de innovatieve programma’s
en projecten van en voor het netwerk van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken,
waaraan Probiblio een deel van haar subsidie besteedt. Er zijn nog meer netwerkactiviteiten
die Probiblio vanuit haar wettelijke taken met provinciale subsidies uitvoert. Het betreft
diensten, zoals advies ten aanzien van digitalisering en de vervoersdienst, die weliswaar
voortdurend doorontwikkeld maar niet (in co-creatie
met bibliotheken) opgezet
of geïnnoveerd worden. Over deze diensten
worden bibliotheken via
andere kanalen geïnformeerd.
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SOOB- en BOZH-programma’s
De programma’s hebben de ambitie om met de bibliotheken gezamenlijk
resultaten te boeken. Ze zijn door de SOOB en het BOZH zelf vastgesteld en
ook de aansturing ligt bij de provinciale directie-overleggen. Probiblio heeft
voornamelijk een ondersteunende en faciliterende rol, maar neemt waar
gewenst ook zeker het voortouw.
SOOB-PROGRAMMA 100% ACTIEF BEREIK 0 TOT 18 JAAR
In dit programma zijn twee projectgroepen actief, de ene voor
de doelgroep 0-4 jaar en de andere voor de doelgroep 12-18
jaar. Vooral in deze doelgroepen is verhoging van het actief
bereik te realiseren. In de projecten worden door de deelnemers gezamenlijk instrumenten ontwikkeld die bibliotheken
inzetten om het actief bereik in hun werkgebied te verhogen.
De projectgroep 0-4 jaar is ook in Q4 van 2018 bijeen gekomen. De bijeenkomst van oktober had als onderwerp het
opzetten van een Mysteryguesttraject. Hiervoor hebben
bibliotheken ter nulmeting een checklist ingevuld over hun
dienstverlening van 0-4 jaar. In 2019 wordt de checklist tijdens een bezoek ook door een medewerker van een collegabibliotheek ingevuld. Deze lijst wordt dan besproken om
verbetervoorstellen te formuleren.
De bijeenkomst van december had de aanpak van Mediaopvoeding als agendapunt. Ook hier zijn vervolgafspraken
gemaakt die in Q1 van 2019 worden uitgevoerd.
Tijdens beide bijeenkomsten is aandacht besteed aan de uitkomsten van het BOP-onderzoek en de Wise-rapportages.
Daarbij zijn aanbevelingen voor acties op bibliotheekniveau
gedaan. Verder is de scan ten aanzien van de zichtbaarheid
van BoekStart op websites van bibliotheken nogmaals uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat 90 procent van de bibliotheken
de verbetertips die op basis van de eerste scan zijn gedaan
nog niet heeft doorgevoerd.
Met betrekking tot Mediaopvoeding zijn de volgende wensen
geformuleerd:
	
trainingen opzetten en volgen om bij te blijven
	
visie vormen en onderliggend beleid formuleren
	
producten, materialen en programma’s ontwikkelen
Deze wensen kunnen in 2019 op provinciaal niveau opgepakt
worden.
De projectgroep 12-18 jaar is in november bijeen gekomen om
de nieuwe koers te bespreken, die het Algemeen Bestuur van
de SOOB heeft goedgekeurd. Marga Rosier, de nieuwe
trekker van het SOOB-programma 100% bereik, gaf hiervoor de aftrap. Onder het motto ‘werk aan de winkel’ is met
circa 75 procent van de bibliotheken besloten dat met alle
VO-scholen in hun werkgebied een gesprek gaat plaatsvinden. Dit gesprek zal gaan over het vergroten
van leesplezier en digitale geletterdheid van
scholieren en de rol van de bibliotheek daarbij.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de expertise en inzet
van een regioteam. In Q1 van 2019 wordt ten behoeve daarvan
op provinciaal niveau een training Accountgesprekken en
een bijeenkomst rond digitale geletterdheid in het VO georganiseerd.
De projectgroep 0-4 jaar wordt geleid door
Barbara van Walraven, 023-55 46 333, 06-46 18 25 41,
bvwalraven@probiblio.nl
De projectgroep 12-18 jaar staat onder leiding van
Caroline Heijer, 023-55 46 342, 06-50 61 12 22,
cheijer@probiblio.nl
De trekker van het programma namens de SOOB is, Marga
Rosier (de Bieb voor de Zaanstreek; met ingang van Q4 de
opvolger van Martin Berendse), in die functie bijgestaan door
Anne Rube van Probiblio.

BOZH-PROGRAMMA TAALNETWERK ZUID-HOLLAND
Samen meer bereiken langs de lijn van taal en digitale
vaardigheden: dat is de doelstelling van de Zuid-Hollandse
bibliotheken met het programma Taalnetwerk Zuid-Holland.
In het BOZH-overleg is besloten om in 2019 dit programma
voort te zetten.
In het Taalnetwerk Zuid-Holland zijn onder andere werkgroepen actief met betrekking tot de onderwerpen Effectmeting, Bedrijven, Taalvrijwilligers en Verbinding preventie en
curatie. In deze werkgroepen is in het vierde kwartaal onder
meer het volgende gebeurd.
EFFECTMETING
Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van de KB en
Probiblio het onderzoek Taalcafés en cursussen digitale
vaardigheden uitgevoerd. Dat is een kwalitatief onderzoek
naar ervaringen en opbrengsten. Deze rapportage kan gebruikt worden in het gesprek met gemeenten en stakeholders
over verantwoording en meerwaarde. Het onderzoek was
mede geïnitieerd door de werkgroep Effectmeting. Tijdens
de landelijke dag Basisvaardigheden op 8 november heeft de
Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland samen met onderzoeksbureau Panteia een sessie verzorgd over dit onderzoek.
Probiblio heeft in de publicatie Effectmetingen educatief aanbod voor volwassenen de informele, non-formele en formele
volwasseneneducatie op een rij gezet mét de opties om het
effect van het aanbod van de bibliotheek te meten.
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De werkgroep Effectmeting heeft samen met het Probiblioteam Marktkennis twee projecten geïnitieerd:
	
Project Nabellen na doorverwijzen: bezoekers van het
taalspreekuur zijn gebeld met de vraag of ze juist doorverwezen zijn en of er nog hulp en ondersteuning nodig
is. Aan dit onderzoek doen vier bibliotheken mee en het
onderzoeksverslag verschijnt begin 2019.
	
Project Taalmaatjes/taalcoaches: bij vier bibliotheken is
een vragenlijst uitgezet onder taalmaatjes. De vragen
hebben onder meer betrekking op: de motivatie om taalvrijwilliger te worden en de onderwerpen waaraan men
aandacht besteedt met de taalleerder. Inmiddels is de
vragenlijst volledig ingevuld door 138 vrijwilligers. Ook dit
onderzoeksverslag verschijnt begin 2019.
De werkgroep Effectmeting is ten slotte bezig met een
voorstel voor het in kaart brengen van de effectiviteit van het
lokale taalnetwerken, dat in 2019 tot uitvoering moet komen.
BEDRIJVEN
De deelnemers van de werkgroep Bedrijven zijn actief in de
uitwisseling van ervaringen en knelpunten. De afzonderlijke
bibliotheken zijn in hun werkgebied actief met het leveren
van dienstverlening rond taalontwikkeling aan bedrijven en
het benaderen van nieuwe bedrijven.
TAALVRIJWILLIGERS
Naar aanleiding van bevindingen in 2018 heeft Probiblio
samen met bibliotheken en Taal voor Leven een driedaagse
leergang Management van taalvrijwilligers ontwikkeld. Taalvrijwilligers vormen een aparte groep binnen de bibliotheek,
onder meer vanwege hun aantal, complexiteit van functies,
subsidierelatie en partnerrelatie. De Taalhuiscoördinator
heeft vaak te weinig zicht op deze complexiteit. De leergang
vindt in het eerste halfjaar van 2019 plaats.
VERBINDING PREVENTIE EN CURATIE
OPEN (voorheen DOK Delft) heeft programma’s voor kinderen met een taalachterstand gecombineerd met programma’s
voor laagtaalvaardige ouders. Probiblio heeft een beschrijving
van deze good practice gemaakt. Daarnaast is in samenwerking met het Probiblio-team Educatie een enquête verstuurd
om inzicht te krijgen in hoeverre bibliotheken laagtaalvaardige ouders/gezinnen bereiken. Begin december zijn de
enquêtes van 28 bibliotheken verwerkt. In januari 2019 volgt
de rapportage aan het netwerk.
In december is tenslotte samen met Kunst van Lezen en het
landelijke programma Bibliotheek en Basisvaardigheden een masterclass Werken aan
geletterdheid binnen het gezin georganiseerd
voor het netwerk van bibliotheken.
In regio’s Rijnmond en Haaglanden werken de
bibliotheken en Probiblio met elkaar samen aan
de kwaliteit van en positie in het regionale taalnetwerk.

RIJNMOND
	
In samenwerking met Taal voor het Leven is gestart met
het doorverwijzen van laaggeletterde en niet-digitaalvaardige klanten van het UWV naar de Taalhuizen in de regio
Rijnmond. Na twee maanden wijst evaluatie uit dat er een
mooi begin is gemaakt en dat de gekozen werkwijze
gehandhaafd blijft. In april 2019 is de volgende evaluatie.
	
De Bibliotheek Rotterdam ontwikkelt in eerste instantie
samen met het LeerwerkLoket Rijnmond, Taal voor het
Leven en Probiblio een propositie voor een Loket dat
medio 2019 dienstverlening biedt in de centrale vestiging
van de Bibliotheek Rotterdam.
	
Het directeurenoverleg van de regio Rijnmond heeft
besloten om samen met Taal voor het Leven en het
LeerwerkLoket een propositie uit te werken voor het
benaderen van bedrijven. Taal voor het Leven is de trekker
en pakt dit begin 2019 op.
	
De bibliotheken uit de regio Rijnmond, Taal voor het
Leven en Probiblio zijn in december bij elkaar geweest
voor overleg, uitwisseling en ideevorming. Het valt op dat
alle bibliotheken zeer beperkte middelen en inzet hebben.
Maar er komt iets meer lucht, meerdere bibliotheken
hebben groen licht om extra bezetting aan te trekken.
Opvallend is dat de bibliotheken goed in gesprek zijn met
de gemeenten en partners over WEB-gelden, rollen en
cursussen. De deelnemers willen tijdens de bijeenkomst
van maart 2019 onder andere graag praten over de
uren basisvaardigheden (vergelijking van vaste uren per
bibliotheek).
HAAGLANDEN
De werkgroep Haaglanden is door tijdgebrek niet bij elkaar
gekomen. Begin 2019 wordt een nieuwe bijeenkomst gepland.
De coördinatie van de werkzaamheden binnen het
programma Taalnetwerk Zuid-Holland is in handen van
Ellie van der Meer, 023-55 46 355, 06-14 37 49 05,
evdmeer@probiblio.nl ), bijgestaan door Mischa van
Vlaardingen (Bibliotheek Rotterdam).
Trekker van het programma namens de BOZH is Theo
Kemperman (Bibliotheek Rotterdam), bijgestaan door
Elisabeth Duijser (MT-lid Probiblio).

BOZH-PROGRAMMA TRANSITIE KLASSIEKE BIBLIOTHEEK
Dit programma heeft als doel tijd, ruimte en middelen
binnen de klassieke bibliotheekfuncties vrij te maken om in
te kunnen zetten voor de versterking van de educatieve
en maatschappelijke Bibliotheek. Er zijn vier thema’s
vastgesteld: Financiën, Processen, Efficiëntere inzet van
personeel en Customer journey.
De focus binnen het thema Financiën ligt op het ontwikkelen
van nieuwe verdienmodellen en het daarmee genereren
van aanvullende inkomstenstromen. Als ook een heldere
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inrichting van de financiële keuzes en het daarmee zowel
intern als extern beter kunnen aangeven wat de kosten en de
(bedrijfsmatige of maatschappelijke) baten zijn.
Het thema Processen richt zich op het zo slim mogelijk inrichten van zowel de primaire processen als de sturende en
ondersteunende processen. Dit onder meer door het denken
en werken vanuit Continu verbeteren toe te passen en daarmee de bibliotheken zelf in staat te stellen continu de eigen
processen te rationaliseren.
Bij het thema Efficiëntere inzet van personeel staat het optimaliseren van de inzet van kennis en ervaring centraal, door
het netwerk van bibliotheken en het directe netwerk daaromheen zo goed mogelijk te benutten. Wat we samen kunnen
doen en hoe we daarop de krachten kunnen bundelen, zijn de
centrale vragen binnen dit thema.
Bij het nieuwe thema Customer journey gaat het om het optimaliseren van de wijze waarop verschillende klantgroepen
ten aanzien van verschillende diensten, van het eerste tot en
met het laatste contact, worden benaderd en bediend.
De resultaten Q4 zijn als volgt:
De workshops Continu verbeteren voor medewerkers helpen
de medewerkers actief een bijdrage te leveren aan de veranderingen binnen de organisatie. Deze hebben betrekking op
de bestaande werkzaamheden en het bewust ruimte maken
voor nieuwe werkzaamheden die voortkomen uit de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek. Het doel van de
workshops is om medewerkers te leren voortdurend kritisch
naar hun processen te laten kijken. Waar is optimalisatie mogelijk en hier in teamverband op door te pakken en daarnaast
persoonlijk leiderschap binnen de eigen werkzaamheden te
bevorderen.
De workshop Sturen van Continu Verbeteren is bedoeld voor
teamleiders, managers en directeuren. Hierdoor kunnen zij
teams, die de training Continu Verbeteren hebben gedaan,
ondersteunen, faciliteren en besturen. De bibliotheken die in
het afgelopen jaar hebben deelgenomen of voor 2019 gepland
zijn: De Groene Venen, Aan de Vliet en Hoeksche Waard.
De eerste effectmetingen van de workshops zijn in november
en december uitgevoerd. In de effectmeting is aandacht
voor: verandering in zelfredzaamheid, tijdigheid van de werkzaamheden, verhogen van kwaliteit, het tonen van initiatief
en persoonlijk leiderschap. De beide workshops zijn in het
algemeen beoordeeld met een cijfer tussen de 7 en de 8.
De workshops Gang van het boek zijn afgerond. De processtappen zijn geanalyseerd, vanaf het moment dat de
bestelling binnenkomt totdat het boek op de plank staat.
Ook zijn ervaringen besproken en is het beschreven proces
hierop aangepast. Verder is het aanschafproces in kaart
gebracht. Het projectdocument is gedeeld op Biebtobieb.

Deelnemende bibliotheken: Gouda, Westland, De Groene
Venen, Aan den IJssel en Bollenstreek. De conclusie na deze
workshops: het vastgestelde proces is de nieuwe standaard.
In het project Ledenadministratie is het proces Lid worden
opgeleverd. De processen Beëindigen lidmaatschap en Wijzigen lidmaatschap volgen in 2019. Daarnaast zal in 2019
worden beoordeeld of het project naar een strategisch niveau
getild kan worden. Hiervoor zal de verbinding met output en
financiële verantwoording worden gemaakt. Deelnemende
bibliotheken zijn: Bollenstreek, AanZet en Rijn en Venen.
Vanuit Probiblio is er ondersteuning van het Wise-team.
Voor het project Gedeeld personeel Noord-Holland is begin
2018 met een aantal bibliotheken gesproken over het starten
van een pilot waarin onderling personeel wordt uitgewisseld.
In overleg met bibliotheken is besloten om eerst een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het inzetten van een
ondersteunend instrument op het gebied van personeelsplanning. Hiervoor is het systeem IPlan van Randstad gekozen. Het resultaat van dit project is dat alle voorbereidingen
zijn getroffen voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek. De rapportage word in februari 2019 opgeleverd.
De resultaten van het onderzoek worden opgenomen
in de projecten die gericht zijn op strategische personeelsplanning. Het onderling
uitwisselen van personeel is hiervan
een integraal onderdeel.
Voor het project Efficiëntere inzet van
personeel Zuid-Holland was de insteek
om eind 2018 het onderzoek naar de
haalbaarheid van het project afgerond te
hebben. Dit alles om onderbouwd inzicht
te hebben in de voordelen in geld, tijd en kwaliteit voor de
deelnemende bibliotheken, inzicht in het voordeel wanneer
er structureel samengewerkt wordt op het gebied van
personeelsplanning. Wanneer uit het onderzoek het nut en
de noodzaak van samenwerking blijkt, dan kan de pilot in
2019 starten. Dit project is gestart in co-creatie met de
bibliotheken Zoetermeer, Voorschoten-Wassenaar en
Bollenstreek. Het doel is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het delen van (gespecialiseerd)
personeel.
Vanwege de omvang van de geplande pilot en de impact in
tijd hebben de bibliotheken Voorschoten-Wassenaar en
Bollenstreek zich teruggetrokken uit de pilot. Bibliotheek
Zoetermeer heeft aangegeven zeker met de pilot verder
te willen in co-creatie met Randstad/Probiblio. Op basis
van de genomen stappen is besloten eerst een gedegen
potentieelscan Integraal plannen uit te voeren. Deze scan
levert een rapport op waaruit blijkt wat de impact voor de
bibliotheek is. De Bibliotheek Schiedam heeft inmiddels
besloten ook met de pilot mee te doen.
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We willen nog minimaal één Zuid-Hollandse bibliotheek
aansluiten. Om de beslissing objectief te kunnen nemen
wordt er aanvullend een onderzoek uitgevoerd naar een
mogelijk alternatief.
Voor het onderdeel Customer journey is in Q4 is een Kenniscirkel Klantreizen georganiseerd. Deze is beoordeeld met een
7.9. Als winactie is onder de deelnemers een ideeënsessie
verloot. Deze is gewonnen door de Bibliotheek Hoorn en
wordt in Q1 2019 ingevuld met de vraag Hoe kunnen we
ouders van schoolgaande kinderen overtuigen van het belang
van lezen?
In Q4 heeft ook overleg met OCLC/HKA plaatsgevonden
om de klantinzichten om te zetten in verbeterideeën, dit in
samenwerking met Wise-collega’s. In Q1 van 2019 koppelt
OCLC/HKA terug welke ideeën er wanneer opgepakt worden.
De werving en selectie voor het oppakken van drie nieuwe
klantreizen in 2019 heeft in Q4 2018 plaatsgevonden.
Voor het project KPI’s en stuursets hebben in Q4 twee
bijeenkomsten plaatsgevonden. In de eerste bijeenkomst
zijn de achtergronden en verbindingen met het A3-jaarplan
besproken. Ook is het onderscheid tussen strategische en
operationele KPI’s aan de orde geweest en de onderliggende
operationele doelstellingen en resultaten. De deelnemers
zijn met deze input aan de slag gegaan en in de tweede
bijeenkomst heeft hierop een verdieping plaatsgevonden.
Het project zal begin 2019 doorlopen. Deelnemende
bibliotheken zijn Zoetermeer, Bollenstreek, De Groene
Venen en Westland.
Inmiddels nemen twaalf Zuid-Hollandse bibliotheken
actief deel aan het programma: AanZet, Bollenstreek, Rijn
en Venen, De Groene Venen, Zoetermeer, VoorschotenWassenaar, Maassluis/Midden-Delfland, Westland, Gouda,
aan den IJssel, Aan de Vliet en Hoeksche Waard.
Biebtobieb is inmiddels in gebruik genomen om opbrengsten,
informatie, kennis en expertise te delen binnen het netwerk.
Hierin is ook verbinding gemaakt met de zaken die binnen
de themagroep Optimalisatie en Transitie spelen. Het is een
open groep waarvoor iedereen zich kan aanmelden.
De coördinatie van het programma is in handen van
Sabine Margés, 023-55 46 292, 06-41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl
Het programma heeft namens de BOZH een stuurgroep,
met daarin naast Sabine Margés, Wouter van Heiningen
(Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland), Erna Staal
(Bibliotheek Gouda) en Peter van de Wolfshaar (MT-lid
Probiblio).
Projectleider binnen het programma is Frederike Kuijpers
06-24 54 60 52, fkuijpers@probiblio.nl
Voor het onderdeel Customer journey: Monique van der Loo,
06-41 56 55 14, mvdloo@probiblio.nl
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Netwerkprojecten
Bij de netwerkprojecten verzorgt vooralsnog Probiblio de
aansturing. Uiteraard is een actieve rol van de bibliotheken
cruciaal. Leidend voor het bepalen van de inhoud zijn
vraagstukken die actueel zijn bij de bibliotheken.
Waar mogelijk worden projecten met groepen bibliotheken
uitgevoerd, waar dat niet handig is met individuele
bibliotheken afzonderlijk. De resultaten komen in beide
gevallen beschikbaar voor alle bibliotheken.

jeugd & onderwijs
persoonlijke ontwikkeling
participatie & zelfredzaamheid
verandering en verbreding van
de klassieke bibliotheek
overige innovatieve projecten

7

Prioriteit 1

jeugd & onderwijs
SPOENK*: INNOVATIEF JEUGDBIBLIOTHEEKWERK
In 2018 werkten we met SPOENK* op een zeer co-creatieve
manier verder aan manieren om innovatieve werkwijzen door
dynamische projecten te ontwikkelen en te implementeren,
met jeugd- en jongerenafdelingen van bibliotheken en met
andere organisaties en bewegingen.
In Q4 is er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van
leesplezier. Bijvoorbeeld met behulp van de succesvolle
Silent-discoformule van theaterfestival De Parade. In
samenwerking met de Bibliotheek Bollenstreek en Daan
Draait wordt dit toegepast op het gezamenlijk beleven van
een auditief verhaal in theatervorm: Het pratende boek.
De kinderen zelf zijn acteur en publiek. De eerste sessies in
de Kinderboekenweek waren een groot succes bij kinderen en
leerkrachten. De doorontwikkeling voor andere bibliotheken
volgt in 2019.

Het in co-creatie met bibliotheken ontwikkelde programma
voor de Kinderboekenweek Boek Zoekt Vriend is zeer positief
beoordeeld door de 50 bibliotheken die het programma
hebben aangeschaft en gebruikt.
HipHopinjeBieb is de taskforce van de bibliotheken Aanzet,
Rotterdam, De Boekenberg en Haarlemmermeer, Muziekweb
en Probiblio, die bibliotheken openbreekt en ontsluit voor
jongerencultuur. Alle informatie over HipHopinjeBieb is
steeds hier te vinden. Beschikbaar voor bibliotheken zijn nu
een groeimenu met programmering, een logo-serie, een
serie korte filmpjes over wat jongerenprogrammering teweeg
kan brengen bij de doelgroep en een PopUp-HipHop-meubel
voor presentaties en performances op festivals ontworpen
om samen met steeds meer bibliotheken werk te maken van
jongerencultuur.

Op 11 december was Fariesh Abdoelrahman van Quardinmusic onze man. Tijdens de masterclass Van Droom naar
Doel = Doen kwamen jongeren uit de wijde omtrek bijeen
die de bibliotheek als platform gebruiken om hun talenten
te verkennen, mixen en ontwikkelen. Het is een initiatief
van Melissa Prins van de Bibliotheek Aanzet in het kader
van HipHopInJeBieb. Vanaf 2019 op tournee voor andere
bibliotheken, onder meer Rotterdam en De Boekenberg.

De Bibliotheek Rotterdam organiseerde in Q4 samen met het
kennisplatform Hiphopinjesmoel drie talkshows rond urban
culture die uitgezonden worden als podcast onder de naam
HIJS takkies. Om het Lezen voor je Lijst een boost te geven,
ontwikkelen we samen met kennisplatform Hiphopinjesmoel
en visualisator Linda van Bruggen Insta nutshells Hiphopenjeleest! Dit prototype werd op 20 november gepresenteerd
aan 1200 VO- leerkrachten op de Dag van het Literatuuronderwijs. Vanaf februari 2019 lanceren we op Instagram een
aantal nutshells met de uitnodiging aan jongeren om ze ook
zelf te gaan produceren.
Voor meer informatie: Karen Bertrams, 06-24 55 63 81,
kbertrams@probiblio.nl en de Probiblio site.
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Prioriteit 1

jeugd & onderwijs
21ST CENTURY SKILLS < 18 JAAR IN HET ONDERWIJS
EN DE BIBLIOTHEEK

VOLUME REALISEREN I.S.M. KINDEROPVANG EN
ONDERWIJS

In Q4 is in samenwerking met de SOOB een sessie georganiseerd rond Mediaopvoeding 0-6 jaar om prioriteiten helder
te krijgen. Hieruit kwamen de volgende onderwerpen prominent naar voren: beleid, programmering en training voor
personeel. Deze onderwerpen gaan opgepakt worden in 2019.
Daarvoor zijn de banden met Cubiss aangehaald, omdat zij
met eenzelfde insteek en vraag vanuit bibliotheken werkt.
Daarnaast proberen we aan te haken bij landelijke initiatieven zoals de Media Ukkie Dagen.

Dit project is opgedeeld in enkele deelprojecten. Ten aanzien
van het deelproject Volume realiseren i.s.m. kinderopvang en
onderwijs 0-4 jaar zijn de vorig jaar aangevraagde subsidies
verantwoord. Probiblio verzamelde en controleerde alle
stukken en stuurde ze naar Stichting Lezen. Alle subsidieaanvragen van dit jaar zijn in het derde kwartaal ingediend,
voor drie verschillende regelingen: BoekStart in de kinderopvang regulier, BoekStart in de kinderopvang breed en de
BoekStartcoach.

Voor de leeftijdscategorie 4-12 en 12-18 jaar geldt het
volgende:

De in november geplande netwerkbijeenkomst rond structurele samenwerking met VVE-partners is door gebrek aan
deelnemers geannuleerd. De bijeenkomsten Werken met de
Monitor en de Boekstarttraining voor Front-Office medewerkers werden goed bezocht en positief geëvalueerd.
Met behulp van de stimuleringsregelingen van Stichting Lezen bieden alle
bibliotheken in Noord-Holland inmiddels
BoekStart in de kinderopvang aan in circa
30 procent van alle kinderopvanglocaties. Verder heeft 40 procent van de
bibliotheken een opgeleide BoekStartcoach ingezet op het consultatiebureau.

De lesbrieven en hardware van de nieuwe Lab-out-of-theBox-kisten zijn binnengekomen. Hiermee is een pilot in
januari 2019 nog steeds haalbaar. Daarnaast is een nieuwe
Bloxel-leskist in gebruik genomen. De eerste Lab-out-of-theBox trainingsdag op 4 december is met een 8,4 beoordeeld.
Er zijn verkennende gesprekken met Slim met Media over de
inzet van hun visiespel voor bibliotheken en scholen in ons
netwerk. Hoe dit programma precies ingezet gaat worden,
is nog onduidelijk. Eerst zal naar de bestaande offerte en
voorwaarden gekeken worden.
De projectgroep Cyclisch innoveren is na Digitale
geletterdheid (2017-2018) met Onderzoekend leren aan
de slag gegaan. Deze groep wil rond een aantal thema’s
toolkits opleveren waarmee bibliotheken zich inhoudelijk
en fysiek profileren als een ruimte voor onderzoekend leren
op een speelse manier. Daarvoor worden ook activiteiten
ontwikkeld die zonder personeel door kinderen gedaan
kunnen worden. Eind Q1 van 2019 worden hiervan de eerste
resultaten verwacht.
De resultaten rond het thema Digitale geletterdheid, twee
lesprogramma’s rond computational thinking voor op
scholen én in de bibliotheek, worden in Q1 van 2019
opgeleverd. In de projectgroep zijn de bibliotheken AanZet
en Kennemerwaard en Westfriese bibliotheken vertegenwoordigd. De leden experimenteren met een methode
waarin nadrukkelijker aandacht is voor het proces
innoveren – implementeren bij achtereenvolgens innovators,
early adaptors en volgers – weer innoveren.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

In Zuid-Holland werken nagenoeg alle bibliotheken met de
aanpak BoekStart in de kinderopvang en daarmee bereiken
zij een vijfde van alle kinderopvanglocaties. Het aantal
bibliotheken dat een BoekStartcoach inzet is 35 procent.
Daarmee is er in 2018 voor gezorgd dat er geen witte vlekken
meer zijn. Bij veel bibliotheken is de grens bereikt van het
aantal locaties dat zij met de huidige middelen aankunnen.
Daarom wordt in 2019 meer ingezet op het verdiepen van
de bestaande samenwerking met de kinderopvang en op
het verbinden van preventie met curatie door middel van de
gezinsaanpak. De subsidieregelingen in 2019 van Stichting
Lezen sluiten hierbij ook aan.
Voor meer informatie (tijdelijk): Barbara van Walraven,
023-55 46 333, 06-46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl
Voor het deelproject Volume realiseren i.s.m. kinderopvang
en onderwijs 4-12 jaar stond Q4 in het teken van de landelijke
trend om door een gezinsaanpak laagtaalvaardige ouders te
bereiken. Bij bibliotheken kreeg dit extra aandacht tijdens
een masterclass op 26 november.
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Prioriteit 1

jeugd & onderwijs
Daarnaast startten er twee, door Stichting Lezen gesubsidieerde pilots, bij de bibliotheken Aan den IJssel en
Haarlemmermeer. In 2019 zal meer focus worden gelegd
op verdieping in de samenwerking met het onderwijs.
Dit zal ook het thema zijn van de Kenniscirkel en
Netwerkbijeenkomst op 12 februari met aandacht voor
de Sterrenmatrix en HR ontwikkelingen.

Uitnodiging

LAAT ZE
LEZEN!
Thema: Leesplezier voor je leerlingen
Datum: 1 november 2018

Probiblio heeft in 2017 gesprekken gevoerd met KB en SPN
met als doel het MLP onder te brengen bij een landelijke
partij. Dat blijkt (nog) niet mogelijk. Daarom zal Probiblio
vanuit het deelproject MLP/4You! ook de komende jaren de
MLP-specialist zijn. In december zijn 25 collega’s geïnspireerd
teruggekomen van de MLP-studiereis naar Kopenhagen
met Deense ideeën voor de aanpak van kinderen met leesproblemen.

Voor meer informatie: Dia Wesseling, 023-55 46 133,
06-14 67 77 55, dwesseling@probiblio.nl
In het deelproject Volume realiseren i.s.m. kinderopvang en
onderwijs 12-18 jaar zijn de bibliotheken Haarlemmermeer,
Kennemerwaard, De Boekenberg, Zuid-Hollandse Delta,
Velsen en Gouda en BplusC verder gegaan met (Your own)
dBos-consultant in residence. Bibliotheek Gouda heeft in
de eerste helft van het jaar aan het project deelgenomen.
Bibliotheek Velsen in het tweede deel van het jaar. Een
adviseur Educatie van Probiblio is daarbij gemiddeld één dag
per drie weken aanwezig.
Door deze samenwerking is op lokaal niveau de structurele
samenwerking met het voortgezet onderwijs in kaart
gebracht, is er met scholen een acquisitiegesprek gevoerd
en is besproken hoe de samenwerking intern geborgd en
gefinancierd kan worden. De betreffende bibliotheken
hebben in de evaluatie allemaal meerwaarde te ervaren bij
deze vorm van ondersteuning.

Als pilot en in co-creatie is de conferentie Laat ze lezen
georganiseerd voor stakeholders in het VO. Voor docenten
Nederlands en schoolleiders van de bibliotheken ZuidKennemerland, Haarlemmermeer en Amstelveen en BplusC.
Het doel van deze bijeenkomst was om scholen kennis te
laten vergaren over lezen en daarnaast de bibliotheek te
ervaren als serieuze partner op het gebied van taal en lezen.
De eerste stakeholderbijeenkomst heeft op 1 november
plaatsgevonden. Er waren 39 docenten aanwezig, die de bijeenkomst gemiddeld met een 8 beoordeelden. Er waren geen
schoolleiders aanwezig. Conclusie van de pilot is dat deze
bijeenkomst zeker een vervolg verdient voor de doelgroep docenten, maar dat schoolleiders op een andere manier bereikt
moeten worden. Er is een draaiboek opgesteld dat door elke
bibliotheek of groep van bibliotheken gebruikt kan worden.
Tenslotte is binnen dit deelproject advies gegeven en zijn
kennis en vaardigheden overgedragen naar aanleiding van
incidentele vragen van bibliotheken ten aanzien van het VO.
Alle resultaten en overdraagbare documenten van dit deelprojecten worden gebundeld in een digitale tekening. In 2019
gaat de consultant in residence verder in het project Digitale
geletterdheid in het VO.
Meer informatie: Caroline Heijer, 023-55 46 342,
06-50 61 12 22, cheijer@probiblio.nl
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Prioriteit 1

jeugd & onderwijs
VOORLEESEXPRESS
Op 29 november is er een bijeenkomst voor projectleiders
van bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland over de
VoorleesExpress geweest. Daarnaast is ook met een aantal
bibliotheken een evaluatiegesprek gevoerd om ervaringen
tot nu toe uit te wisselen met betrekking tot de provinciale
aanpak. Daarbij is gekeken naar het gerealiseerde aantal
gezinnen. Ook op landelijk niveau is de provinciale aanpak
geëvalueerd. Over het geheel genomen zijn de ervaringen
positief: kortere lijnen, meer onderling contact met andere
bibliotheken en meer kennis- en informatie-uitwisseling.
Het wachten is nog op het aantal gezinnen dat in 2018 is
bereikt in vergelijking met 2017.
In Q1 van 2019 wordt een bijeenkomst rondom een integrale
gezinsaanpak van laaggeletterdheid georganiseerd. Hiervoor
worden ook consulenten uitgenodigd die zich met BoekStart
en Basisvaardigheden bezighouden.
Aan het project VoorleesExpress doet een flink
aantal bibliotheek mee: Aan den IJssel, Bollenstreek,
De Groene Venen, Gouda, Krimpenerwaard,
Maassluis/Midden-Delfland, Oostland, Rijn en
Venen, BplusC, AanZet, De Boekenberg, Hoeksche
Waard, Zuid-Hollandse Delta.
De vier laatstgenoemden zijn recent met hun eerste
seizoen begonnen.
Voor meer informatie (tijdelijk): Barbara van Walraven,
023-55 46 333, 06-46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl
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Prioriteit 2

persoonlijke
ontwikkeling
LEVEN LANG LEREN
Dit project beoogt de positionering van de bibliotheken ten
aanzien van het informele leren te versterken. Als eerste stap
is bij een aantal bibliotheken geïnventariseerd welke rol zij
willen pakken, of wat zij al doen bij deze rol past en wat er
nog nodig is om hun positie te versterken. De bibliotheken
Den Haag, Langedijk, Heiloo en Zuid-Hollandse Delta hebben
in een vroeg stadium hun belangstelling voor dit project
kenbaar gemaakt, maar meer bibliotheken kunnen zich
melden. Om beter beeld te krijgen van het informele leren
in bibliotheken, is gewerkt aan een inventarisatiedocument
waarin voorbeelden uit het netwerk tot hun recht komen.
Het inventarisatiedocument is eind december opgeleverd.
Om dit document niet te laten ondersneeuwen in de
decemberdrukte, zal dit begin januari 2019 worden verstuurd.

opgeleverd: een mooi vormgegeven display waarmee
aandacht geschonken kan worden aan overleden schrijvers.
De Zwarte Kast is beschikbaar voor bibliotheken. In samenwerking met Book&Club is een serie introductiefilmpjes
gemaakt met schrijfster Franca Treur rond het thema de
dood en haar roman Hoor nu mijn stem. Deze zijn voor 2019
beschikbaar voor bij bibliotheken aangesloten boekenclubs.

Een ode aan

In het kader van het deelproject Gezamenlijk programmeren is
een toolkit rond het thema Over de dood gesproken
opgeleverd. Hierin zijn mogelijke publieksactiviteiten en
uitvoeringstips opgenomen. De bibliotheken Amstelland,
Waterland en Haarlemmermeer hebben op basis van die
toolkit in de week van 29 oktober een themaweek Over de
dood gesproken georganiseerd. Andere bibliotheken
hebben interesse getoond en gebruiken de toolkit op een
later moment. Via de website van Probiblio is de toolkit te
downloaden. Het project heeft onder meer een Zwarte Kast

2018
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Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl
In juli 2016 is gestart met het deelproject De Lonkende
Leestafel. Het uitgangspunt is het stimuleren van nieuwe
vormen van lezen, waarbij leesbevordering wordt
gecombineerd met de ontmoetingsfunctie en waarbij op
een laagdrempelige manier de gebruiker van de bibliotheek
wordt betrokken bij een activiteit. Hiermee richt de
bibliotheek zich ook op groepen die normaliter niet komen,
zoals niet-lezers die wel een informatiebehoefte hebben
en geïnteresseerd zijn in (sociale) activiteiten.
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Er zijn drie interviews afgenomen met inspirerende personen
uit de bibliotheeksector. Deze interviews zijn verschenen op
de website van Probiblio. Ruim twintig interviews die de
afgelopen twee jaar zijn verschenen zijn gebundeld in het
magazine Lonk. Met als doel om de verhalen van deze
inspirerende bibliothecarissen breder te verspreiden. De Lonk
werd gepresenteerd op 18 oktober. De middag stond in het
teken van kennisuitwisseling, inspiratie en plezier.
De Bibliotheek Gouda presenteerde op de Projectendag het
project Filosofisch kindercafé en is bezig deze activiteit voor
het hele netwerk verder te ontwikkelen. Vanuit DLL is er
meegedacht om hierin samen te werken met andere bibliotheken en deze activiteit in de toekomst breder aan te bieden
aan bibliotheken.
Voor meer informatie: Alek Dabrowski, 06-24 54 60 27,
adabrowski@probiblio.nl
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Prioriteit 2

persoonlijke
ontwikkeling
21ST CENTURY SKILLS > 18 JAAR
Over het vierde kwartaal is het volgende te melden:
	In december verscheen de nieuwsbrief Digitale
Bibliotheek met thema’s als Minecraft in de bieb, Bloxels,
Nintendo labo en het Sleutelhangersyndroom.
	We hebben helaas moeten besluiten de geplande
kenniscirkel Erfgoed af te zeggen, omdat er te weinig
inschrijvingen waren. Er wordt gekeken naar een ander
moment in 2019.
	Er is met vier bibliotheken gesproken over de vragenlijsten voor medewerkers. Deze zullen in Q1 en Q2 van
2019 afgenomen worden. De activiteit richt zich op het
inventariseren en stimuleren van kennis en houding ten
aanzien van digitale geletterdheid.
	In samenspraak met BplusC is er een programma Virtual
reality opgeleverd.

KENNISDELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
(ALLEEN NOORD-HOLLAND)
Ten aanzien van de prioriteit Persoonlijke ontwikkeling
worden er voor Noord-Hollandse bibliotheken geen
specifieke netwerkprojecten uitgevoerd. Er is alleen financiële
ruimte beschikbaar gesteld voor het delen van de kennis
die in Zuid-Hollandse projecten wordt opgedaan. In dit kader
zijn van verschillende Zuid-Hollandse netwerkprojecten de
resultaten met Noord-Hollandse bibliotheken gedeeld.
Zo zijn verschillende publicaties toegezonden en zijn
Noord-Hollandse bibliotheken uitgenodigd voor een
werksessie in de Bibliotheek Zoetermeer over 21st century
skills in het onderwijs.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl
In het deelproject Contentcuratie (alleen Zuid-Holland) is
een publicatie tot stand gekomen die via de nieuwsbrief
Digitale geletterdheid is verspreid. Het document geeft,
met voorbeelden van wat een aantal bibliotheken al doet,
een idee hoe aan dit ongrijpbare onderdeel invulling kan
worden gegeven.
Voor meer informatie: Ruud Brok, 06- 14 50 16 57,
rbrok@probiblio.nl
Voor een aantal landelijke acties en actuele thema’s zijn dit
jaar vijf Communicatietoolkits gemaakt, de twee laatste voor
de Kinderboekenweek en voor de actie Nederland leest.
De toolkits zijn in 2018 goed ontvangen en daarom gaan we
er in 2019 mee door. De eerste toolkit verschijnt medio
februari in het kader van de Boekenweek.
Voor meer informatie: Kisten Hazewinkel, 023-55 46 384,
06-12 98 45 63, khazewinkel@probiblio.nl
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Prioriteit 3

participatie &
zelfredzaamheid
BASISVAARDIGHEDEN (ALLEEN ZUID-HOLLAND)
De Scan Laaggeletterdheid levert voor de werkgebieden van
bibliotheken gegevens en indicatoren omtrent laaggeletterdheid op. Vervolgens presenteert elk van deze bibliotheken in
samenwerking met Probiblio de resultaten van de scan aan
lokale stakeholders. De Scan Laaggeletterdheid is in het vierde kwartaal met de bibliotheken Westland en Vlaardingen
besproken. Aan de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar is de
scan opgeleverd.
Voor de Provincie Zuid-Holland heeft het Probiblio-team
Marktkennis samen met het team Basisvaardigheden een
rapport opgeleverd. Dit rapport geeft antwoord op de vraag
hoe het gesteld is met de laaggeletterdheid in Zuid-Holland
in relatie tot het bibliotheek(net)werk.
In de blogreeks De maatschappelijke bibliotheek worden
organisaties geportretteerd uit het maatschappelijke domein
of collega’s die zich bezighouden met kwetsbare burgers.
Probiblio is deze blogreeks gestart om medewerkers van
bibliotheken te voorzien van achtergrondinformatie.
In Q4 kwamen achtereenvolgens Ben Vaske (directeur van
Oefenen.nl), Marianne Verhallen (adjunct-uitgever van
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren) en Arjan Beune
(scheidend adjunct-directeur van Stichting Lezen &
Schrijven) aan het woord.
Voor meer informatie: Thomas Bersee, 023-55 46 388,
06-14 30 39 83, tbersee@probiblio.nl

KENNISDELING PARTICIPATIE EN ZELFREDZAAMHEID
(ALLEEN NOORD-HOLLAND)
Ten aanzien van de prioriteit Participatie en zelfredzaamheid
worden er voor Noord-Hollandse bibliotheken geen specifieke netwerkprojecten uitgevoerd. Er is alleen financiële
ruimte beschikbaar gesteld voor het delen van de kennis die
in Zuid-Hollandse projecten wordt opgedaan.
In de kenniscirkel van oktober over Taalcafé’s hebben
bibliotheken met elkaar gesproken over het beleid en de
mogelijkheden van het Taalcafé. Het Begint met Taal, de
landelijke expert in taalcoaching aan anderstaligen, gaf een
presentatie.

gesprek te gaan over vernieuwing van de samenwerking
rond inburgering. In december ontvangen alle bibliotheken
hierover een mail ter inspiratie én de fotostrip ‘Welkom in de
Bibliotheek’ in verschillende talen.
Voor de Nieuwsbrief De maatschappelijke bibliotheek wordt
steeds een medewerker van een Noord-Hollandse bibliotheek geïnterviewd over good-practices in de bibliotheek.
In Q4 waren dat Miranda Rood van de Bibliotheek Hoorn en
Leonie Schuitemaker van de Bibliotheek Haarlemmermeer.
De Bibliotheek Hilversum en Probiblio nemen deel aan de
landelijke pilot van een leertraject voor medewerkers
Publieksservice. Zij vergroten hun kennis over de doorgaande
lijn van de educatieve programma’s voor kinderen, jongeren
(Boekstart en dBos) en volwassenen (De Bibliotheek en
Basisvaardigheden). Dit gebeurt met zes e-learningmodules
en vier bijeenkomsten. De pilot loopt van november 2018 tot
februari 2019.
In aanvulling op de bovengenoemde activiteiten neemt
Probiblio, in het kader van de prioriteit Participatie en
Zelfredzaamheid, deel aan diverse landelijke werkgroepen.
Te weten: de programmaraad van het programma de
Bibliotheek en basisvaardigheden, de werkgroep Collectie en
Programmering, de werkgroep Integratie en de werkgroep
Belastingdienst.
In deze werkgroepen vindt vooral de afstemming plaats
tussen wat er door de KB, SPN en de POI’s ontwikkeld wordt.
Probiblio heeft mede de landelijke dag Basisvaardigheden
van 8 november voorbereidt.
Voor meer informatie: Anne-Marie van der Poel,
06-40 76 69 34, avdpoel@probiblio.nl
De Noord-Hollandse bibliotheken hebben een gezamenlijke
folder geproduceerd om stakeholders te laten zien wat
bibliotheken impliciet en expliciet aan eenzaamheidsbestrijding doen. Daarnaast zijn en worden er in negen
trainingen georganiseerd om frontofficemedewerkers
eenzame bezoekers te leren herkennen en benaderen.
Voor meer informatie: Alek Dabrowski, 06-24 54 60 27,
adabrowski@probiblio.nl

Vanaf 2020 valt inburgering weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Een goed moment
om met gemeenten en inburgeringspartners in
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Prioriteit 4

verandering en
verbreding van
de klassieke
Bibliotheek
TRANSITIE BIBLIOTHEEKORGANISATIES
Binnen dit project valt een aantal deelprojecten die niet
zozeer inhoudelijk de transitie van de bibliotheken invulling
geven, maar zich meer richten op wat er nodig is om van de
transitie in organisatorische zin een succes te maken.
Het project Duurzame Inzetbaarheid Noord-Holland heeft
veel kennis en ervaring opgeleverd over het ontwikkelen van
competenties die bijdragen aan de transitie van de bibliotheek. Met een aantal bibliotheken zijn trajecten uitgevoerd
ter ontwikkeling van competenties. In de Bibliotheek IJmond
Noord is voor het ontwikkelen van competenties gebruik
gemaakt van AEM-cubes, aangevuld met een assessment.
De Bibliotheek Velsen heeft gekozen voor een digitaal platform waarop medewerkers elkaar feedback geven op basis
van hun competenties. De Bibliotheek Gooi en Meer heeft
de gesprekkencyclus aangepast en gericht op het voeren van
ontwikkelgesprekken. Op basis van de opgedane ervaringen
is een methodiek ontwikkeld die andere bibliotheken kunnen
gebruiken en inzetten naar gelang de eigen situatie.
De Bibliotheek Amstelland heeft een traject gedaan gericht
op de mentale veerkracht van de medewerkers en het trainen
daarvan. Hiervoor is gebruik gemaakt van een digitaal platform en e-coaches bij het bedrijf Woosh5. We kijken terug
op een geslaagd traject. Dit instrument kan goed worden
ingezet om medewerkers te ondersteunen indien er veel van
hun verandervermogen wordt gevraagd. De documentatie
rond dit project wordt in januari op de website van Probiblio
geplaatst.
In 2018 is aanvankelijk geen subsidie beschikbaar gesteld voor
een project Duurzame inzetbaarheid Zuid-Holland. Wel werd
de ruimte geboden om de pilottrajecten met de AEM-cubes
bij de bibliotheken De Groene Venen, Aan den IJssel en
Voorschoten-Wassenaar af te ronden. De resultaten van deze
pilots zijn in Q4 beschikbaar gesteld voor de branche in de
vorm van artikelen op de website. De pilots leveren inzichten
en input op voor de projecten in 2019.
In oktober 2018 komt, dankzij de lobby van Probiblio en
voortschrijdend inzicht bij de provincie, alsnog ruimte vrij om
de bibliotheken in Zuid-Holland een aanbod te kunnen doen
op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit aanbod
bestond ten eerste uit drie bijeenkomsten om bewustwording rond het thema Duurzame inzetbaarheid te creëren en
de besproken thema’s in een plan van aanpak op te nemen.

Een ander onderdeel is bibliotheken begeleiden op het gebied
van strategische personeelsplanning en hiervoor een instrument aanreiken. Al snel blijkt dat bibliotheken enthousiast
zijn over het aanbod, maar dat er in de laatste drukke periode van het jaar onvoldoende tijd vrij gemaakt kan worden. De
doelstelling van het project wordt aangepast en de adviseur
van Probiblio is in gesprek gegaan met zeven bibliotheken
over de onderwerpen Duurzame inzetbaarheid en Strategische personeelsplanning. Deze gesprekken hebben input
opgeleverd voor de vraagstukken rond het binden en boeien
van personeel. Bovendien geeft het ons de kans om in
gesprek te gaan met de bibliotheken en om de HR-adviseurs
aan te haken in het landelijke HR-netwerk.
Voor meer informatie: Maaike Verhoeven,
06-36 22 33 99, mverhoeven@probiblio.nl
Het deelproject Vrijwilligers richt zich op het verzamelen en verbinden van kennis en experts op
het gebied van het werken met vrijwilligers. In 2018 is
een netwerk voor vrijwilligerscoördinatoren in Noord- en
Zuid-Hollandse bibliotheken opgericht. Voor dit netwerk zijn
in 2018 drie bijeenkomsten georganiseerd, die goed bezocht
en positief gewaardeerd zijn. De samenwerking met de andere POI’s heeft geresulteerd in de landelijke vrijwilligersdag,
die in september in Amersfoort plaatvond.
In opdracht van het Probiblio-team Educatie is onderzoek
gedaan naar de inzet van vrijwilligers op het digitale- en
programmeeronderwijs. De resultaten van dit onderzoek
zijn vastgelegd in een whitepaper die tijdens de
netwerkbijeenkomst op 7 februari 2019 wordt gepresenteerd.
Voor meer informatie: Maaike Verhoeven, 06-36 22 33 99,
mverhoeven@probiblio.nl
Onder het deelproject Aandacht nieuwe functie bibliotheek
bij klanten vallen de onderdelen Online presence & contentmarketing en Communities.
Voor het eerste onderdeel hebben in Q4 de volgende
activiteiten plaatsgevonden:
	Voor zowel Noord- als Zuid-Hollandse bibliotheken is een
template contentkalender voor 2019 opgesteld. Deze is
38 keer gedownload.
	Op 16 oktober heeft de workshop Schrijven voor web en
social media plaatsgevonden. De beoordeling hiervan
was een 8.0.
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	Bibliotheken zijn geïnformeerd over een beleidswijziging in Google grants en wat dit betekent voor hun
Adwords-campagnes. Drie bibliotheken hebben ondersteuning op hun Google grants campagnes ontvangen
naar aanleiding van deze mails.
	Het aanvragen en inrichten van Google Ad Grants is ook
meegenomen in de Google- Adstraining van 3 december.
	Specifiek voor Zuid-Holland is bibliotheken de optie aangeboden een quickscan rondom contentmarketing en
usability van hun website te laten uitvoeren. Hiervoor zijn
tien aanvragen ontvangen. Voor enkele bibliotheken is
het advies niet in de vorm van een quickscan aangeleverd,
maar als advies over nieuwe navigatiestructuren of
door deel te nemen aan een sparringsessie rondom een te
vernieuwen website.
Voor meer informatie: Monique van der Loo, 06-41 56 55 14,
mvdloo@probiblio.nl
Voor de Communities Moeders (Rotterdam), Ouderen
(Heerhugowaard) en de VoorleesExpress (bovenlokaal)
is er een goed begin van de community. De Rotterdamse
online-community telt op dit moment 414 moeders.
In Heerhugowaard komen met regelmaat zo’n dertig
verschillende ouderen samen in de bibliotheek.
De community VoorleesExpress heeft de eerste ambassadeurs in staat gesteld om content te genereren en te delen.
Westfriese bibliotheken (Enkhuizen) heeft eerst een aantal
samenwerkingspartners betrokken en gaat nu starten met
het bouwen van een community.
De bovenlokale community van de VoorleesExpress heeft iets
langer nodig om goed richting te geven om het eerste offline
event op te kunnen starten. Ook voor Westfriese bibliotheken
geldt dat ze wat extra tijd nodig hebben voor een goede start.
De communities van Rotterdam en Heerhugowaard (de
Bibliotheek Kennemerwaard) zijn overgedragen aan de andere bibliotheken. Er komt een verslag en dit zal eind januari
2019 op de website van Probiblio gepubliceerd worden.
Voor meer informatie: Jet Govers, 023-55 46 372,
06-41 33 57 44, jgovers@probiblio.nl
De doelstelling van het deelproject Samenwerking strategische
partners is dat alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland
meer kennis opdoen over strategisch samenwerken en een
beeld krijgen van hoe zij hieraan in hun eigen organisatie
uitwerking kunnen geven. Daarnaast worden bibliotheken

ondersteund in het effectief vormgeven van het samenwerkingsproces met bedrijven, instellingen en gemeenten. Na
de zomer is gestart met de begeleiding van verschillende
samenwerkingsvraagstukken bij de bibliotheken Gouda,
AanZet, Rotterdam, Amsterdam en Bollenstreek. Ieder
samenwerkingsvraagstuk heeft zijn eigen invalshoek en
aanpak. Deze diversiteit zorgt ervoor dat we het palet aan
samenwerkingsvraagstukken binnen de branche steeds
beter in kaart krijgen en we de aanpakken en in te zetten
tools steeds gerichter kunnen vormgeven. Ter afronding van
het project is in januari 2019 een Masterclass georganiseerd
voor directeuren en MT van Noord- en Zuid-Holland. De
aanpak en tools worden in februari 2019 digitaal beschikbaar
gesteld voor alle bibliotheken in het netwerk.
Voor meer informatie: Sabine Margés, 023-55 46 292,
06-41 56 49 89, smarges@probiblio.nl
In het deelproject Maatschappelijke waarde ondersteunt
Probiblio bibliotheken bij het aantonen van hun waarde,
ten aanzien van een aantal afzonderlijke onderdelen van de
dienstverlening. De onderdelen worden met geïnteresseerde
bibliotheken bepaald en opgepakt:
	
Uitkomsten van het onderzoek naar Effecten Taalcafés
zijn via verschillende kanalen verspreid en alle
bibliotheken in Nederland hebben een papieren rapport
en twee bijbehorende factsheets ontvangen.

	Het onderdeel Effecten Taalhuis richt zich op verzoek van
de deelnemende bibliotheken op twee onderdelen:
Effecten taalcoaching en Effecten doorverwijzing. Voor
Effecten doorverwijzing vanuit het Taalhuis kwam uit
de bijeenkomst naar voren dat bibliotheken na twee
maanden contact met taalvragers willen opnemen om
hen naar de effecten van de doorverwijzing te vragen. In
Q4 zijn de bibliotheken hiermee aan de slag gegaan.
Twee bibliotheken zijn met behulp van een belscript actief
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gaan bellen. Twee andere bibliotheken ondervonden
praktische problemen en hebben het project gebruikt om
de registratie van bezoekers te verbeteren.
	Voor Effecten taalcoaching in het Taalhuis willen bibliotheken zich richten op de effecten zoals de vrijwilligers
(taalcoaches) die zien. Begin Q4 hebben bibliotheken en
medewerkers een relevant onderzoek aan elkaar gepresenteerd. Daarmee is vastgesteld welke onderwerpen
terug moeten komen in het eigen onderzoek. De bibliotheken hebben hun eigen resultaten ontvangen en
kunnen daarmee hun beleid aanpassen en uitkomsten
tonen aan de gemeente en partners. De taalvrijwilligers
geven terug dat ze nu hun kennis en ervaring zinvol kunnen inzetten en dat ze meer begrip gekregen hebben voor
anderstaligen. In 2019 zal een overallrapport verschijnen.
	Bij het onderdeel Effecten ontmoetingsfunctie komen
veel verschillende lokale activiteiten naar voren. Er is een
korte basisvragenlijst gemaakt en voor de verschillende
bibliotheken aangepast. Afhankelijk van de activiteit is
gekozen voor een digitale of papieren vragenlijst.
	Het onderdeel Omgaan met de gemeente bestond uit
twee workshops. In Q3 heeft de eerste plaatsgevonden (’t
Goud op de plank) en in Q4 de tweede workshop (’t Goud
dag in dag uit laten schitteren). De interactieve sessies
bevatten veel tips hoe met de gemeente om te gaan: een
rugtas met middelen waaruit een bibliotheek kan kiezen
om haar waarde te communiceren en haar contacten met
de gemeente in goede banen te leiden. Op verschillende
momenten brachten de deelnemende bibliotheken eigen
cases in. In 2019 verschijnt een whitepaper met tips.
	Voor het onderdeel Effecten acties passend lezen zijn in
Q4 verschillende gegevens opgevraagd en verzameld om
de effecten van de acties in kaart te brengen.
	Per onderdeel nemen de volgende bibliotheken deel:
- Landelijke werkgroep: Katwijk, Heiloo, OBA, AanZet
(en bibliotheken uit andere provincies)
- Effectmeting acties passend lezen: Langedijk
- Effectmeting Taalcafé’s: Katwijk, Rotterdam, BplusC,
Oostland, Maassluis/Midden-Delfland
- Effectmeting Taalhuis: Den Haag, Haarlemmermeer,
IJmond Noord, Katwijk, Westland, Bollenstreek,
De Groene Venen, Langedijk
- Effectmeting ontmoetingsfunctie: Hoorn,
Kennemerwaard, Hilversum, Langedijk

- Omgaan met de gemeente: Kennemerwaard,
Langedijk, Heiloo, Haarlemmermeer, Hoorn,
De Groene Venen.
In 2018 is de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke
Opbrengst, bestaande uit KB, BiSC, Rijnbrink en Probiblio en
tien bibliotheken, enkele keren bij elkaar geweest.
De initiatieven op landelijk niveau en in de verschillende
provincies, zijn gedeeld. Voor de technische opzet van een
portal is het BOP ingeschakeld en heeft Probiblio een aantal
interviews met bibliotheken gehouden. Voor de landelijke
effectenmonitor, bedoeld om effecten van Klik&Tik en Digisterker te kunnen meten, heeft onderzoeksbureau Desan de
vragenlijsten doorontwikkeld. Hiermee kunnen bibliotheken
begin 2019 weer aan de slag. Ook is er een uitgebreid programma van de landelijke dag over Meten maatschappelijke
opbrengst opgezet die op 17 december heeft plaatsgevonden.
Voor meer informatie: Jolijn Faber, 023-55 46 247,
06-41 17 52 35, jfaber@probiblio.nl
Het deelproject KPI-ontwikkeling en -monitoring richt zich
op de ontwikkeling van nieuwe KPI’s die recht doen aan de
transitie die de sector doormaakt van klassieke naar educatieve en maatschappelijke bibliotheek. In 2018 zijn enkele
bibliotheken in begeleidingstrajecten ondersteund in het
effectief vormgeven van het samenwerkingsproces
met bedrijven, instellingen en gemeenten. Onderdeel
van deze begeleidingstrajecten is het identificeren en
benoemen van nieuwe KPI’s. Het opstellen van een
sociogram levert belangrijke input op basis waarvan KPI’s gericht kunnen worden geformuleerd.
Hiermee is een start gemaakt bij de Bibliotheek
Bollenstreek. Er hebben sessies met medewerkers
van deze bibliotheek plaatsgevonden. Op basis
hiervan heeft Probiblio de analyses uitgevoerd en is
een visualisatie gemaakt van de samenwerkingspartners van de Bibliotheek Bollenstreek inclusief belang
en intensiteit van de relatie. In december is een rapport
met de belangrijkste inzichten en resultaten aan de
bibliotheek opgeleverd. De gevolgde methodiek kan ook
voor andere bibliotheken worden ingezet.
Voor meer informatie: Berthy Nijhuis, 023-55 46 344,
06-12 98 45 11, bnijhuis@probiblio.nl
Ook in 2018 zijn enkele bibliotheken met het deelproject
Internal Branding aan de slag gegaan. Deze deelnemende
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bibliotheken hebben een internal branding plan van aanpak
voor 2019 gemaakt. Ook de opvolgende jaren zijn uitgewerkt
en gepresenteerd in de laatste gezamenlijke werksessie. Door
middel van dit plan wordt zorggedragen dat positionering
en bijbehorende merkwaarden tot in de aderen van elke
bibliotheekorganisatie (en haar medewerkers) doordringen.
Tijdens de laatste werksessie waren twee bibliotheken
– BplusC en OPEN – aanwezig die in 2017 aan het deelproject
deelnamen om te vertellen waar zij nu staan en wat zij
geleerd hebben van het afgelopen jaar.
Bij het deelproject Bibliotheek 3.0 is kennisgemaakt met de
wijze waarop Biblionet Groningen het Concept 3.0 in hun
eigen organisatie heeft vertaald. Hier wordt een verslag van
gemaakt met daarin een advies hoe het toepasbaar gemaakt
kan worden op bibliotheken in het netwerk van Probiblio.
Het verslag is begin 2019 gereed.
Voor meer informatie: Jet Govers, 023-55 46 372,
06-41 33 57 44, jgovers@probiblio.nl

INNOVATIEVE BIBLIOTHEEKOPLOSSINGEN
In het deelproject Gratis Bibliotheek worden antwoorden
gezocht op de vraag hoe een bibliotheekvoorziening er wat
betreft dienstverlening en faciliteiten uitziet als deze
geëxploiteerd moet worden zonder inkomsten uit bijdragen
van leden, deelnemers en bezoekers. Deelnemende
bibliotheken zijn De Boekenberg, Rotterdam en OBA.
De directeuren van de deelnemende bibliotheken hebben een
landelijk pamflet ondertekend waarin zij aankondigen per
1 januari 2021 gratis te zijn. Zij hebben zich in een projectgroep verenigd om samen op te trekken bij het realiseren van
de ambitie. De betrokken bibliotheken zijn op dit moment in
gesprek met een aantal bibliotheken die zich daarbij willen
aansluiten. Inmiddels heeft de kerngroep zich uitgebreid
met de bibliotheken Westland, Kennemerwaard, Gouda,
Schiedam en van buiten Noord- en Zuid-Holland de
bibliotheken ZOUT en Rivierenland. Deze bibliotheken
hebben naar elkaar uitgesproken dat zij samen willen
optrekken bij het realiseren van het gratis basislidmaatschap
in hun eigen bibliotheek, per 1 januari 2021.
De publicatie en het bijbehorende financieel tool is digitaal
beschikbaar gesteld op biebtobieb.nl.
Voor meer informatie: Sabine Margés, 023-55 46 292,
06-41 56 49 89, smarges@probiblio.nl

In Q4 is het deelproject Innovatieprocessen en innovatieve
concepten uitgewerkt op basis van de laatste sessie. De
twee centrale thema’s – nieuwe samenwerkingspartners en
nieuwe activiteiten/nieuwe doelgroepen – hebben een
concretere invulling gekregen met de keuze voor: samenwerking met sportorganisaties, kennismaken en kennismaken en themapark/event building. Hieraan is met behulp
van Estafette Thinking concreet invulling gegeven.
Deelnemers zijn de bibliotheken Zuid-Kennemerland,
Schiedam, Gouda, Amstelland, Zuid-Hollandse Delta en
Kennemerwaard en BplusC, soms aangevuld met mensen
van buitenaf. De inzet vanuit Probiblio is in Q4 geïntensiveerd
en dit wordt in 2019 voortgezet teneinde te komen tot
nieuwe businessconcepten voor de sector.
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03,
rkronenberg@probiblio.nl en Karen Bertrams,
06-24 55 63 81, kbertrams@probiblio.nl
Voor het deelproject Bèta Bieb (alleen Zuid-Holland) is in Q4
verder gewerkt aan het opstellen van een inspiratiestuk voor
bibliotheken die de Bèta Bieb-ontwikkeling verder willen
brengen in de eigen vestiging(en). Gebaseerd op de uitkomsten die eerder in het project co-creatief zijn opgeleverd met
onder meer de bibliotheken AanZet en Hoeksche Waard en
OPEN. Het inspiratiestuk wordt begin 2019 opgeleverd.
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03,
rkronenberg@probiblio.nl

Het deelproject De Bibliotheek op het station (alleen
Zuid-Holland) is qua uitvoering halverwege. Op basis van de
bezoekers-, leden- en uitleencijfers en het tussentijdse
klanttevredenheidsonderzoek over Stationsbibliotheek
Rotterdam Centraal is bekend dat deze pilotvestiging volgens
de 2.0-formule in het algemeen boven verwachting presteert.
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De manier waarop de digitale diensten worden gepresenteerd moet nog verbeterd worden. Daaraan wordt in 2019
verder gewerkt.
De tussentijdse evaluatie van de Stationscolleges op Rotterdam Centraal heeft aangetoond dat er na enkele aanpassingen gedurende de eerste serie een goede basis is gelegd voor
het tweede pilotjaar. De serie colleges in 2019 zal iets anders
worden georganiseerd, met het doel het aantal deelnemers
nog iets te laten stijgen. Nyenrode Business Universiteit en
uitgeverij Business Contact leveren weer de sprekers en de NS
StationsHuiskamer blijft de catering verzorgen. De beschrijving van het concept Stationscolleges is geactualiseerd, met
name voor Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Zij gaat mogelijk
in september in de Bibliotheek op het station Haarlem met
de colleges over werkgerelateerde onderwerpen starten.
Voor meer informatie: Dick van Tol, 023-55 46 362,
06-30 47 90 80, dvtol@probiblio.nl
Het deelproject Ontmoeting en debat (alleen Zuid-Holland)
richt zich op de ontwikkeling en organisatie van nieuwe
activiteiten op de functie Ontmoeting en debat. Het doel is
om bibliotheken te ondersteunen bij de debatontwikkeling,
het creëren van een debatpodium en/of het verkrijgen van
een debatcultuur. In Q4 zijn met extra inzet vanuit Probiblio
de betrokken medewerkers in bibliotheken en in zo’n twintig
bibliotheekvestigingen individueel benaderd over deze
ontwikkeling. Dit om de energie vast te houden en de
activiteiten – in beleid en in programmering – te continueren.
Eerder in 2018 zijn met succes een tweetal trainingen over
debatorganisatie verzorgd, is een toolkit opgeleverd en de
Bibliotheek Zeepkist verspreid. Ook heeft met ondersteuning
van Probiblio rondom de gemeenteraadsverkiezingen
een achttal grote verkiezingsdebatten in bibliotheken
plaatsgevonden.

De samenwerking met KRO-NCRV heeft in Q4 haar
hoogtepunt bereikt met de campagne rondom het televisie-

programma Joris’ Kerstboom. De campagne manifesteerde
zich in ruim 170 bibliotheekvestigingen. Het was nieuw in
2018 dat ook bibliotheekvestigingen buiten de provincies
Noord- en Zuid-Holland konden aansluiten. Hiervoor is de
SPN benaderd. In aanloop is bibliotheekmedewerkers tevens
een masterclass van Joris Linssen aangeboden om zo nóg
beter en leuker met de Kerstboomactiviteit in de bibliotheek
om te kunnen gaan.
De samenwerking met De Monitor van KRO-NCRV heeft
in Q4 geen extra activiteiten opgeleverd, behoudens de werkzaamheden ‘achter de schermen’ en ter evaluatie van
de succesvolle eerste De Monitor Meeting in het Forum
Zoetermeer. In 2019 krijgt dit deelproject Ontmoeting en
debat een andere titel: Huis van de Democratie. Door de
nieuwe kapstok en een meer fundamentele benadering van
het project proberen we meer in te spelen op het ‘waarom’
van de nieuwe activiteiten van de bibliotheek.
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03,
rkronenberg@probiblio.nl en Ilse Keune, 06-12 98 44 95,
ikeune@probiblio.nl
Nieuw in 2018 was het deelproject Studie en werk (alleen
Zuid-Holland). Achterliggend idee is dat bibliotheken tijdelijk
inspelen op een actuele behoefte door extra faciliteiten te
bieden. Beoogd resultaat was om concepten op te leveren die
door meer bibliotheken gebruikt kunnen worden. In Q4 zijn
geen specifieke activiteiten en resultaten geboekt,
behoudens het kennisdelen en – vanuit het project Spreiding
en bereik – het bijstaan in de conceptontwikkeling Studie en
werk in bibliotheken in het landelijk gebied. Dit deelproject
zal per 2019 als zodanig worden gestopt.
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03,
rkronenberg@probiblio.nl
Binnen het deelproject Digitale bibliotheek lokaal worden
pilotprojecten met nieuwe digitale toepassingen uitgevoerd.
Binnen de pilots, van elk maximaal drie maanden, helpt
Probiblio de bibliotheken bij het kickstarten en opschalen
van hun innovatieve idee. Hierdoor wordt ervaren of een
idee kansrijk is, welke inspanning de realisatie kost en wat de
uitvoering van het idee zou kunnen opleveren. De ervaringen
van elke pilot worden met het netwerk gedeeld. De keuzes
voor de pilots worden in samenwerking met de bibliotheken
gemaakt.
De Bibliotheek Hoeksche Waard experimenteert met een
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interactieve vloer. Deze spelvloer biedt de mogelijkheid
om op een educatieve manier te spelen en te leren.
De bibliotheek verwerkt begin 2019 de ervaringen en deze
zullen met het netwerk worden gedeeld.
De pilot bij BplusC met de toepassing van Augmented/
Virtual Reality (AR/VR) in de bibliotheek is van start gegaan
met een inspirerend bezoek aan het VR-Bieblab van CODA
Apeldoorn. Het doel van dit project: een lesprogramma voor
scholieren ontwikkelen dat hen leert een werkstuk of
presentatie in virtual reality vorm te geven. Hiervoor is een
samenwerking tussen de bibliotheek met een lokale
VO-school gestart. De pilot is toegespitst op de lessen Frans
en verfijnd tot het inzetten van VR (middels het platform
CoSpaces). De opdracht aan brugklassers: een gebouw
ontwerpen en, belangrijker, in het Frans een rondleiding door
dit gebouw geven. De gekozen software CoSpaces blijkt hier
uitermate geschikt voor, omdat je audio aan objecten kunt
koppelen, die je in VR kunt aanroepen. Een docente van de
oude stempel klapte letterlijk in haar handen bij het zien van
de mogelijkheden.

bibliotheek plaatsvinden en zullen de resultaten worden
besproken. De bibliotheek heeft een evaluatie geschreven
en deze zal in januari worden gedeeld met het netwerk.
Het idee om een dependance van het Poëziemuseum voor
bibliotheken te realiseren heeft zo’n grote potentie dat is
besloten op te schalen naar een apart project voor 2019. Door
bureau International Silence wordt een concept ontworpen
dat in Q1 van 2019 door Probiblio en twee pilotbibliotheken
beoordeeld wordt. Tegelijkertijd zijn de eerste stappen voor
bijbehorend lesmateriaal en een marketingplan gezet.
Voor meer informatie:
- pilot Whatsapp voor de klantenservice: Edo Postma,
06-40 79 08 67, epostma@probiblio.nl
- pilot Interactieve vloer: Erik Reuvers,
06-40 88 21 04, ereuvers@probiblio.nl
- pilot AR/VR: Ruud Brok,
06-14 50 16 57, rbrok@probiblio.nl
- pilot Poëzie Museum: Iet Wiersma,
06-41 56 49 88, iwiersma@probiblio.nl
- overige pilots: Ineke Goedhart,
06-24 55 85 21, igoedhart@probiblio.nl

INNOVATIEVE CONCEPTEN EN SPREIDING EN BEREIK
VOOR HET LANDELIJK GEBIED

In samenwerking met BplusC en de school heeft Probiblio’s
Ruud Brok de techniek op orde gebracht en een klassensysteem opgezet waarmee met 30 licenties van de software
zes brugklassen bediend kunnen worden. Ook is er een
Powerpoint-presentatie gemaakt voor de introductieles,
hand-outs samengesteld voor leerlingen en leraren én in
CoSpaces een aantal bouwblokken ontworpen. Hiermee
kunnen leerlingen vrij snel een schoolgebouw bouwen,
inrichten en beschrijven.
Het meten van de klantbeleving bij de Bibliotheek
Zoetermeer (het Forum) is in Q3 gestart. Ook in Q4 zijn
de zuilen met iPads ingezet en de resultaten van de vragenlijsten gedeeld met de bibliotheek. De zuilen hebben, naar
de algehele tevredenheid, tot eind december in het Forum
gestaan. In januari 2019 zal een eindgesprek met de

Het deelproject Spreiding & bereik (in het landelijk gebied) is
in 2018 stevig voortgezet. Per gebied leidt het deelproject tot
gebiedsprofielen en uitvoeringsplannen in beide provincies –
ca. acht in zowel Noord- als in Zuid-Holland – die in
samenspraak met de betreffende bibliotheken en gemeenten
tot stand komen. Doel is om, waar gewenst én mogelijk,
de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van bibliotheekvoorzieningen in het landelijk gebied te verbeteren met
extra beleidskracht én inzet om de ambities waar te maken.
In Q4 is in vijf gebieden verder gewerkt aan de uitvoeringsplannen. Het gaat daarbij om extra inzet op het terrein van:
	marketing door het realiseren van een doelgroepenonderzoek
	een operationeel marketingplan
	programmering door het opstellen van ambitieplannen
voor de programmering per vestiging
	begeleiding bij de fysieke aanpassing van een vestiging
	een partnertevredenheidsonderzoek om de
samenwerking met partners te versterken
	innovatieve logistieke oplossingen.
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2019 wordt een belangrijk jaar voor dit deelproject, want dan
worden interventies zichtbaar en kunnen effecten worden
geanalyseerd.
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03,
rkronenberg@probiblio.nl en Merit van Breukelen,
06-16 45 25 05, mvbreukelen@probiblio.nl

IBL EN COLLECTIONEREN TOEKOMSTGERICHT
ORGANISEREN
De aanleiding voor het project was dat het transport voor
aanvragen en reserveringen binnen de provincies Noord
en Zuid-Holland stijgt met circa 5% per jaar en dat de
provincies een plafond aan de subsidie stellen. Eind oktober
is de conceptversie in diverse sessies met bibliotheken
besproken. Het eindrapport Roadmap voor een toekomstgericht IBL is in december opgeleverd.
Er zijn twee soorten maatregelen onderzocht:
	Verhogen efficiëntie logistiek: maatregelen om de te
besteden tijd per stop te beperken en routes en de
sorteerstraat te optimaliseren.
	Volumebeperkende maatregelen: een aantal maatregelen
om het volume van het reserveer-en aanvraagverkeer in
te perken.

Deze maatregelen “monitoring van het volume, uniformering
van de ompakkingen, onderzoek naar de sorteerstraat”
maken routeoptimalisatie en optimalisatie van de sorteerstraat gedeeltelijk mogelijk. Daarnaast wordt een nieuwe
service level agreement opgesteld om de afspraken met de
bibliotheek over onder meer de toegankelijkheid van de
locaties aan te scherpen.
De verwachting is dat de gesignaleerde autonome groei van
circa 5 procent voor het reserveer- en aanvraag verkeer zich
in de komende jaren zal voortzetten. De voorgestelde
maatregelen vergen implementatietijd of zullen geleidelijk
effect sorteren. Het is dus zaak om deze volumebeperkende
maatregelen zodanig te implementeren dat men de
autonome groei voorblijft. Dit vergt een beleid dat gedragen
wordt door het gehele netwerk: de openbare bibliotheken
én Probiblio. Daarom wordt voorgesteld wordt om jaarlijks
de ontwikkeling in het reserveer-en aanvraagverkeer te
monitoren en deze resultaten in het netwerk te bespreken.
De insteek is om de eerste monitor in Q1 van 2019 op te
stellen en te bespreken. Dit project krijgt in 2019 een vervolg
om de maatregelen verder te implementeren.
Voor meer informatie: Petra Jellema, 023-55 46 301,
06-14 30 39 37, pjellema@probiblio.nl

De belangrijkste resultaten zijn als volgt.
Volumebeperkende maatregelen hebben impact op de
beperking van de transportbewegingen, terwijl het
serviceniveau voor de eindgebruiker gelijk blijft of zelfs
verbetert. Drie voorbeelden:
	Suggestie e-book: een pop-upscherm, waarmee de
gebruiker bij een reservering of aanvraag wordt gewezen
op de aanwezigheid van dezelfde titel in e-bookformaat.
	Doorzaktijd per vestiging: een instelling in het Wise
systeem waardoor de collectie op de vestiging efficiënter
wordt ingezet in geval van reserveringen voor titels die
deel uitmaken van de vestigingscollectie, maar op
moment van reservering uitgeleend zijn.
	Floating collecties: een instelling in de BCB-module
van het Wise-systeem waardoor het aantal transportbewegingen voor een reservering sterk wordt verminderd.
Tevens is een aantal maatregelen voorgesteld en deels
geïmplementeerd om logistiek efficiënter te maken.
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Prioriteit 5

overige
innovatieve
projecten
Buiten de vier prioriteiten vallen nog enkele andere
innovatieve projecten, die hieronder worden beschreven.
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE ZUID-HOLLAND
De Provincie Zuid-Holland wil dat Probiblio bibliotheken
stimuleert een bijdrage te leveren aan het vergroten van het
publieksbereik ten aanzien van erfgoed en archeologie.
Ter ondersteuning van de bibliotheken die die bijdrage willen
leveren, zet Probiblio een vastgesteld deel van haar
boekjaarsubsidie in. De activiteiten die Probiblio samen met
de deelnemende bibliotheken ontwikkelt en uitvoert, sluiten
zoveel mogelijk aan bij de doelen die bibliotheken nastreven
ten aanzien van met name informatievoorziening, mediawijsheid en ontmoeting. Zo zijn erfgoed en archeologie geen
extra activiteiten, maar zijn ze het onderwerp van al lopende
activiteiten.
We hebben helaas moeten besluiten de geplande kenniscirkel
Erfgoed af te zeggen, omdat er te weinig inschrijvingen
waren. Er wordt gekeken naar een
ander moment in 2019. Verder zijn in Q4 door
Probiblio negen Minecraft-activiteiten in
bibliotheken verzorgd, twee archeologieworkshops gegeven en zijn de break-in-boxes
bij vier bibliotheken langsgegaan. De bibliotheken Den Haag, Gouda, Zuid-Hollandse
Delta, Krimpenerwaard, Vlaardingen, Maassluis/
Midden-Delfland, Aanzet, De Groene Venen, Aan de Vliet,
Oostland zijn de deelnemers.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl
PRIVACY
Het doel van dit project is om bibliotheken – en adviseurs van
Probiblio – te informeren en te adviseren over privacy en het
ondersteunen bij hun werkzaamheden (processen, projecten
en diensten), zodat zij die kunnen uitvoeren binnen de kaders
van wet- en regelgeving. Dit vereist kennis en begrip, een
proactieve en organisatie-brede aandacht binnen voor het
onderwerp privacy en blijvende inspanningen. Wat is er in het
vierde kwartaal gebeurd?
	De Privacy Servicedesk wordt ook in 2019 voortgezet.
	Alle werkbijeenkomsten zijn afgerond.
	Het onderwerp privacy voor bibliotheken wordt
voortgezet in 2019 in twee projecten:
Privacy Extern (ondersteuning privacy coördinatoren)
en Privacy in de Bibliotheek (bewustwording bij alle
medewerkers).
	Bibliotheken worden op dit moment door onze jurist

Mark Jansen afgeraden om een FG aan te stellen. Advies
is om erop voor te bereiden, zodat als het verplicht blijkt
snel geschakeld kan worden. Dit advies van april 2018 is
recent nog door Mark als nog actueel beoordeeld
	Probiblio levert een voortrekkersrol in de landelijke groep
contactpersonen privacy van de POI’s, VOB en KB. Deze
groep heeft als doel om door samen te werken en kennis
te delen bibliotheken efficiënter of met hogere kwaliteit
te kunnen helpen. De VOB gaat een werkgroep formeren
die namens de bibliotheken het gesprek voert met KB
over AVG-naleving.
	Andere geboekte resultaten: overleggen met Stichting
Lezen, Passend Lezen en Stichting VoorleesExpress over
compliance van hun dienstverlening gevoerd. Er is over de
Nationale Voorleeswedstrijd en PABO-voorleeswedstrijd
gesproken. Daarbij heeft Probiblio hulp aangeboden,
omdat zij zelf betrokken is bij de organisatie ervan.
	Ook onderwerpen zoals de nieuwe algemene
voorwaarden en dienstverlenings-overeenkomsten van
NBD Biblion worden binnen dit project beoordeeld en
wordt er samengewerkt met ketenpartijen om tot
passende overeenkomsten te komen.
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06-40 11 75 37,
kbaaij@probiblio.nl
CRM-ONTWIKKELING
De marketeers van de bibliotheken Amstelland, Hilversum,
Zuid-Kennemerland, AanZet, De Boekenberg, Gouda, Rotterdam en Zoetermeer werken samen aan het voorbereiden van
de invoering van een CRM-werkwijze in hun organisaties. Met
de directeuren is de aanpak bepaald.
In Q4 is het beoogde resultaat behaald, doordat bibliotheken
stappen hebben kunnen maken in hun ambitie om klantgericht te gaan ondernemen. Het concrete resultaat van de
vier werksessies is dat elke deelnemende bibliotheek nu alle
ingrediënten heeft om een eigen plan van aanpak voor CRM
te schrijven.
Tijdens de laatste werksessie in december hebben
deelnemende bibliotheken kunnen aangeven met welke
concrete zaken zij in 2019 op CRM-gebied aan de slag willen.
Deze staan centraal in de verschillende werksessies in 2019.
Bibliotheken die hebben aangeven in 2019 ook met CRM
aan de slag te willen, is gevraagd om hun concrete
wensen/behoeftes kenbaar te maken. Begin 2019 willen we
deze zes bibliotheken een passend voorstel doen.
Voor meer informatie: Miranda de Jong,
023-55 46 345, 06-24 55 84 73, mdjong@probiblio.nl
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