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STAND VAN ZAKEN
PER 30 SEPTEMBER 2019
De Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio
werken samen in SOOB- en BOZH-programma’s en
netwerkprojecten, met als doel dat bibliotheken hun
resultaten beter, sneller en/of goedkoper bereiken.
Leidend zijn de vier prioriteiten uit de landelijke
innovatieagenda.

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 meer netwerkactiviteiten die Probiblio vanuit haar
wettelijke taken met provinciale
subsidies uitvoert. Het betreft
diensten, zoals advies ten aanzien van
digitalisering en de vervoersdienst.
Over deze diensten informeren wij de
bibliotheken via andere kanalen.

SOOB- EN BOZHPROGRAMMA’S

SOOB-PROGRAMMA 100% ACTIEF
BEREIK 0 TOT 18 JAAR
In dit programma zijn twee projectgroepen actief,
gericht op de doelgroepen 0-4 en 12-18 jaar.
De projectgroep 0-4 jaar kwam op 12 september
bijeen om de uitkomsten van de resultaatmeting te
bespreken. Hierbij was er een presentatie van de
ontwikkelde producten voor mediaopvoeding.
Het AB van de SOOB heeft begin oktober op voorstel
van de programmaleiding besloten het programmaonderdeel 0-4 jaar eind dit jaar te stoppen. Het is
nu aan de bibliotheken zelf om verder te gaan met
de zaken die het programma heeft opgeleverd. Op 21
november vindt de laatste bijeenkomst voor 0-4 jaar
plaats bij Probiblio, rond het thema Mediaopvoeding.

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.

De specialisten van de projectgroep 12-18 jaar zijn
drie keer bijeen geweest. De focus ligt op het
bevorderen van de deskundigheid van docenten vo
op het gebied van leesbevordering en digitale
geletterdheid. Er is een overzicht gemaakt van de
dienstverlening van bibliotheken in Noord-Holland
en een overzicht van docentenplatforms waar
bibliotheken zichtbaar zouden kunnen of moeten zijn.
Een aantal vo-specialisten uit Noord-Holland heeft
een gesprek gevoerd met de KB over e-books voor de
doelgroep 12-18. Na dit gesprek zijn er nieuwe titels
voor jongeren 12-15 en 15-18 in de online bibliotheek
verschenen. Er is een lijst opgesteld met criteria
waaraan goede deskundigheidsbevordering moet
voldoen en waaraan het eigen aanbod getoetst
kan worden. Alle opgeleverde documenten zijn
beschikbaar via de speciale BiebtoBiebgroep.

Voor meer informatie: Barbara van Walraven (0-4)
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl
en Caroline Heijer (12-18) 06 50 61 12 22,
cheijer@probiblio.nl.
Trekker van het programma namens de SOOB is
Marga Rosier (De Bieb voor de Zaanstreek).

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. Op 18 juni heeft het BOZH besloten
om het programma nog met een jaar te verlengen.
2020 wordt het jaar van de borging van de opgedane
kennis en ervaring rond Taalhuizen, programma’s,
taalvrijwilligers (met extra aandacht voor de kwaliteit),
doelgroepen en thema’s. In de werkgroepen is de
afgelopen periode het volgende tot stand gekomen:
TAALHUISCOÖRDINATOREN EN TAALVRIJWILLIGERS
Twaalf Taalhuiscoördinatoren van Zuid-Hollandse
bibliotheken hebben begin juli de 3-daagse leergang,
georganiseerd door Probiblio en Stichting Lezen &
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Schrijven, beëindigd. Besproken zijn de positie en de
ambitie van de Taalhuiscoördinator, het interne en
externe netwerk van de coördinator en het managen
van de taalvrijwilligers. Wat hierbij opvalt is het
enorme verschil tussen de Taalhuizen: geen enkel
Taalhuis kent eenzelfde taakstelling. Ook het aantal
uren dat een coördinator heeft varieert sterk en de
functies lopen uiteen van uitvoeringsgericht naar
strategisch.
De leergang is door de deelnemers met een 8 gewaardeerd. L&S en Probiblio bekijken nu de follow-up en
gebruiken de opbrengst van de leergang als input voor
het landelijk beleid rond de Taalhuizen.
In het landelijk beleid (Tel mee met Taal) is voor de
komende twee jaar de certificering van de Taalhuizen
opgenomen. Voorafgaand aan deze certificering
voeren Taalhuizen eerst een zelfevaluatie uit.
Hiermee zijn ze in staat een inschatting te maken of
ze al klaar zijn voor de certificering. Dit is vastgelegd
in de bestuurlijke afspraken die tussen onder andere
het ministerie van OCW en de VNG zijn gemaakt tijdens
de Week van de Alfabetisering. Probiblio levert vanaf
2020 ondersteuning.
BEDRIJVEN
De focus op dit onderdeel ligt momenteel op de
samenwerking met Randstad. Randstad Uitzendbureau
wil samen met Probiblio en bibliotheken kijken wat er
op lokaal niveau ondernomen kan worden rond laaggeletterdheid. De werkgroep werkt toe naar een pilot
voor samenwerking met Randstad op het gebied van
scholing medewerkers, doorverwijzing en dergelijke.
De werkgroep maakt daartoe een gezamenlijk verhaal
waarmee lokale intercedenten benaderd kunnen
worden vanuit Randstad. Ook maakt de werkgroep een
gezamenlijk verhaal waarmee bibliotheken het gesprek
kunnen aangaan met de intercedenten.

WERKGROEP NT1
Het doel van deze werkgroep is de NT1’er een ‘lonkend
perspectief’ te bieden. Bibliotheken en Probiblio
werken gezamenlijk aan de vraag hoe de NT1’er
gemotiveerd kan worden om zijn of haar leervraag
kenbaar te maken. De deelnemende bibliotheken
werken aan een gezamenlijk traject en daarnaast
kunnen zij binnen de werkgroep ook werken aan hun
individuele traject bij het werven van de NT’ers. Het
bereiken van NT1’ers blijft een groot probleem.
Website: BOZH Taalnetwerk.
Voor meer informatie: Ellie van der Meer,
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).

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.
In Noord-Holland vinden in 2019 vergelijkbare
activiteiten plaats, niet als programma, maar als
project en vooralsnog voor de duur van één jaar.
Op onderdelen vindt ook hier co-creatie plaats, bij
andere onderdelen zijn de resultaten vanuit het
BOZH-programma beschikbaar voor Noord-Hollandse
bibliotheken.
In de Themagroep Optimalisatie is gewerkt aan
optimalisatie van een aantal operationele processen.
Deze zijn bijna gereed voor publicatie en zullen te
vinden zijn op de eigen BiebtoBiebgroep. Deze gaat in
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het komende kwartaal open voor alle bibliotheken.
Verder is binnen de themagroep een aantal praktische
hulpmiddelen ontwikkeld. Deelnemers aan
themagroep zijn de bibliotheken Zoetermeer, AanZet
en Rotterdam, CultuurpuntAltena (Brabant) en
Probiblio.
In de workshops Continu verbeteren voor medewerkers
werken de specialisten van de Bibliotheek De Groene
Venen en Probiblio aan de volgende doelen: het aan
elkaar verbinden van de verschillende specialisaties,
effectief samenwerken en verbinding met de frontoffice. Er zijn verbeteringen voorgesteld en de
specialisten voeren deze nu uit. Het MT volgt de
voortgang en coacht de deelnemers.
In het derde kwartaal vindt de kick-off plaats van
het project Samenwerking toekomstbestendige
Bibliotheek op school. Hierin is de stand van zaken
van de Bibliotheek op school besproken en zijn
scenario’s voor een mogelijke toekomst geschetst.
Deelnemers zijn de bibliotheken Schiedam en
Zuid-Hollandse Delta en De Boekenberg.

In het deelproject Customer Journeys zijn in de
afgelopen periode diverse klantreizen onderzocht.
De resultaten zijn beschikbaar gekomen via een
fraai boekje in pdf-vorm.
Website: BOZH Transitie Klassieke Bibliotheek.
Hier zijn veel praktische hulpmiddelen beschikbaar
waarvan elke bibliotheek gebruik kan maken.
De coördinatie van het BOZH-programma is in handen
van Sabine Margés, 06 41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl.
De stuurgroep bestaat uit Wouter van Heiningen
(Bibliotheek De Plataan), Erna Staal (Bibliotheek
Gouda), Sabine Margés en Peter van de Wolfshaar
(MT-lid Probiblio). Projectleider: Frederike Kuijpers
06 24 54 60 52, fkuijpers@probiblio.nl

In voorbereiding zijn het project KPI’s en maatschappelijke effecten en de pilot bij de Bibliotheek
De Groene Venen met de vernieuwde Bibliomonitor.
De resultaten komen eind van het jaar beschikbaar
voor het netwerk.
Met de bibliotheken Gouda en Westland is een
hulpmiddel ontwikkeld voor het uitvoeren van een
organisatiediagnose. Dit hulpmiddel is heel nuttig
bij het uitvoeren van een zelfevaluatie en het
voorbereiden op de audit voor certificering. Meer
informatie is ook te vinden op de website van de
certificeringsorganisatie.
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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.

PRIORITEIT 1

PRIORITEIT 2

PRIORITEIT 3

PRIORITEIT 4

JEUGD &
ONDERWIJS

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

PARTICIPATIE &
ZELFREDZAAMHEID

VERANDERING
EN VERBREDING
VAN DE
KLASSIEKE
BIBLIOTHEEK
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PRIORITEIT 1

JEUGD & ONDERWIJS
DIGITALE GELETTERDHEID < 18 JAAR
IN HET ONDERWIJS EN DE BIBLIOTHEEK
Deelproject Mediaopvoeding 0-6 jaar:
Ouders en onderwijsprofessionals hebben veel vragen
over mediaopvoeding. Steeds vaker kloppen ze hiervoor aan bij de bibliotheek. Probiblio ontwikkelde een
koerskit om bibliotheken te helpen bij het vormgeven
van beleid op het gebied van mediaopvoeding.
Website: Mediaopvoeding 0-6 jaar
Voor meer informatie: Britt van Teijlingen,
06 40 48 51 75, BvTeijlingen@probiblio.nl

ereuvers@probiblio.nl
Laat verhalen leven!: Britt van Teijlingen,
06 40 48 51 75, bvteijlingen@probiblio.nl
Deelproject Digitale geletterdheid vo (12-18 jaar):
De bibliotheken Amstelland, BplusC, Haarlemmermeer
en Zuid-Kennemerland hebben het initiatief genomen
voor een digitale dag voor leerkrachten vo. Deze vindt
plaats in januari 2020.
Website: Digitale geletterdheid vo
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

Deelproject Digitale geletterdheid po (4-12 jaar):
Dit project draagt bij aan het doel om de digitale
geletterdheid (mediawijsheid, ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational
thinking) van de doelgroep 4 tot 12 jaar te vergroten.
Onder de paraplu van dit deelproject gaat in 2020 het
project Laat verhalen leven! van start. Om kinderen
te stimuleren meer te gaan lezen, bedenken we in dit
project tot de verbeelding sprekende installaties en
ontwerpen. Het uitgangspunt is dat elke jeugdafdeling
een verrassende plek behoort te zijn. Een plek waar
kinderen met plezier naartoe gaan en waar ze worden
uitgedaagd om te gaan lezen. Door het plaatsen van
interactieve elementen of installaties prikkelen we
kinderen om het avontuur aan te gaan en aan het eind
van de middag een boek mee naar huis te nemen.
Website: Digitale geletterdheid po
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71,
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Broekhof (Sardes) en Karin Westebeek (Onderwijsraad)
als gastsprekers. Het is een gezamenlijk advies van de
Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, waarbij wordt
opgeroepen tot een leesoffensief, dat uit drie onderdelen bestaat:
• Voer een samenhangend en krachtig leesbeleid
• Zorg voor een rijk leesaanbod
• Breng een leescultuur tot stand
Op 30 juli was er een bijeenkomst met zes bibliotheken met als thema ‘De bibliotheek als superheld voor
het onderwijs’.
Met Rijnbrink en Cubiss bereidt Probiblio een gezamenlijke conferentie voor bibliotheekdirecties voor.
Deze zal op 23 januari 2020 plaatsvinden met als doel
te informeren over recente onderwijsontwikkelingen
en te inspireren om samenwerking met het onderwijs
aan te gaan.

VOLUME REALISEREN I.S.M.
KINDEROPVANG EN ONDERWIJS
Deelproject Samenwerking kinderopvang (0-4 jaar):
De interviews over de praktijkvoorbeelden Gezinsaanpak – in het kader van Tel mee met Taal – zijn afgerond
en samengevat in een inspiratiedocument.
Website: BoekStart
Voor meer informatie: Barbara van Walraven,
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl
Deelproject Samenwerking kinderopvang en onderwijs
4-12 jaar:
Op initiatief van de Bibliotheek Schiedam is een
nieuw overleg gestart: dBos Next met als focus een
toekomstgerichte dBos-organisatie. Hieraan nemen
vier Zuid-Hollandse bibliotheken deel: Schiedam, De

Boekenberg, Zuid-Hollandse Delta en Aan den IJssel,
die ongeveer even groot en met de voortgang even ver
zijn. Met ondersteuning van een adviseur van Probiblio
overleggen zij op strategisch niveau met managers en
teamleiders over rapportage, invloed uitoefenen op
het landelijke dBos-beleid en het opstellen van KPI’s.
Op uitvoerend en tactisch niveau is er overleg met
onderwijsspecialisten over leesplannen, jaarplannen
en andere praktische zaken. Doel is om de uitkomsten
te delen met het netwerk.
Voor meer informatie: Dia Wesseling, 06 14 67 77 55,
dwesseling@probiblio.nl
Deelproject Samenwerking kinderopvang en onderwijs
12-18 jaar:
Het rapport Lees! stond centraal bij de themabijeenkomst voortgezet onderwijs op 12 september, met Kees

Website:
Samenwerking kinderopvang en onderwijs (12-18)
Voor meer informatie: Caroline Heijer (12-18)
06 50 61 12 22, cheijer@probiblio.nl
Deelproject De Bibliotheek op School mbo (16-23):
Ook in het mbo zijn vele uitdagingen met betrekking
tot taalvaardigheid en digitale vaardigheden. Samen
met partners en docenten zoeken we een weg om
studenten op het mbo te ondersteunen en te
begeleiden in hun taal- en digitale vaardigheid.
Op de conferentie Meer Lezen, beter in Taal mbo op
1 november organiseert Probiblio samen met het Nova
College een deelsessie.
Website: De Bibliotheek op School mbo (16-23)
Voor meer informatie: Lisa Bakker, 06 24 55 84 86,
lbakker@probiblio.nl
Deelproject Kwispellezen:
Veel kinderen hebben moeite met lezen of kunnen
zich er niet goed op concentreren. Bij Kwispellezen
Projectennieuws Probiblio Q3 2019

7

lezen kinderen uit groep 3 en 4 voor aan een speciaal
opgeleide hond. In het afgelopen kwartaal heeft de
Bibliotheek Den Haag zich aangemeld.
Website: Kwispellezen
Voor meer informatie: Karen Bertrams, 06 24 55 63 81,
kbertrams@probiblio.nl
Deelproject MLP/4you!:
De bibliotheken in de regio Rijnmond willen inzicht in
het gebruik van het MLP in hun werkgebied. Probiblio
voert in het vierde kwartaal een onderzoek uit onder
bibliotheken in heel Noord- en Zuid-Holland. Op basis
hiervan komt er een apart overzicht voor de Rijnmondbibliotheken met aanbevelingen en mogelijke vervolgacties waarin de bibliotheken kunnen samenwerken.
Ook is er een actie voor leesconsulenten om met een
aantal kinderen een MLP-bende te vormen en een
filmpje te maken van een bezoek aan het MLP in de
bibliotheek. De bende met het leukste filmpje wint een
boekenpakket. Meer informatie volgt in de speciale
educatienieuwsbrief die eind oktober verschijnt.
Website: MLP en 4you!
Voor meer informatie: Dia Wesseling, 06 14 67 77 55,
dwesseling@probiblio.nl en Caroline Heijer
06 50 61 12 22, cheijer@probiblio.nl
Deelproject Scoor een boek!:
Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren
bibliotheken een uniek leesproject voor leerlingen van
groep 5 en 6 uit: Scoor een Boek! Dit jaarlijks terugkerend leesproject voor kinderen en ouders, verbindt
lezen en sport aan elkaar.
Website: Scoor een boek!
Voor meer informatie: Dia Wesseling, 06 14 67 77 55,
dwesseling@probiblio.nl

VOORLEESEXPRESS
Van de Nederlandse 15-jarigen heeft 17,9% veel moeite
met lezen, schrijven en het begrijpen van de inhoud
van schoolboeken. Bij kinderen van 3 jaar kun je al
een grote achterstand zien. Om te voorkomen dat
jongeren op late leeftijd laaggeletterd worden, kan
de bibliotheek de VoorleesExpress inzetten als
preventiemiddel. Binnen het project is dit jaar het
Communicatieplan VoorleesExpress geschreven, dat
te downloaden is van de website van Probiblio.

• I n samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam is de
grootste urban collectie van Europa gerealiseerd en
beschikbaar gesteld voor het netwerk. Collectioneur
Geert Willems vertelt erover.
• Gezamenlijke programmering en oprichting
jongerenvloeren: hieraan doen inmiddels zeven
bibliotheken mee.
Website: Spoenk*, HipHop in je Bieb
Voor meer informatie: Karen Bertrams, 06 24 55 63 81,
kbertrams@probiblio.nl

Website: VoorleesExpress
Voor meer informatie: Barbara van Walraven,
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl

KINDEERBOEKENWEEK 2019
Binnen het deelproject Communicatietoolkits is in
augustus een toolkit voor de Kinderboekenweek
gemaakt.
Voor meer informatie: Kisten Hazewinkel,
06 12 98 45 63, khazewinkel@probiblio.nl

SPOENK*: INNOVATIEF
JEUGDBIBLIOTHEEKWERK
SPOENK* is een nieuwe, innovatieve aanpak om het
lezen onder de jeugd te bevorderen.
HipHopinjeBieb is de taskforce van een toenemend
aantal bibliotheken. Enkele resultaten van het derde
kwartaal:
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PRIORITEIT 2

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

MAKEN VAN VERHALEN
Bibliotheken bieden regelmatig schrijfworkshops
aan of bieden onderdak aan amateurschrijvers. In
dit project bieden we ideeën hoe bibliotheken meer
kunnen doen aan schrijfactiviteiten. Het doel: de
bibliotheek positioneren als een plek waar schrijvers
elkaar vinden en waar verhalen worden gemaakt.
Bibliotheken kunnen een platform creëren – fysiek en
online – waarop lokale schrijvers, zowel gevestigde als
aankomende schrijvers, elkaar kunnen ontmoeten en
hun werk kunnen delen.
Het Maken van Verhalen is één van de initiatieven
binnen De Lonkende Leestafel. Met een Lonkende
Leestafel kan een bibliotheek mensen met dezelfde
interesses samenbrengen en lezen stimuleren.
Website: Maken van verhalen
Voor meer informatie; Alek Dabrowski, 06 24 54 60 27,
adabrowski@probilbio.nl

DIGITALE GELETTERDHEID
> 18 JAAR
Digitale vaardigheden zijn van groot belang in de
snel veranderende kennis- en netwerksamenleving.
De bibliotheek is dé plek waar burgers deze (verder)
kunnen ontwikkelen. In dit project zorgen we voor
programma’s en ondersteuning voor mediacoaches en
bibliotheekmedewerkers, en brengen we samenhang
aan tussen activiteiten. Eerder dit jaar verscheen de
rapportage Digitale geletterdheid Zuid-Holland. Voor
het vierde kwartaal is een masterclass gepland over
het samenwerken met scholen.

Website: Digitale geletterdheid > 18 jaar
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
ZUID-HOLLAND
De provincie Zuid-Holland zet in op het breed beschikbaar stellen van erfgoed en archeologie aan haar
inwoners. Bibliotheken nemen hier een belangrijke
plek in. De programmering rond erfgoed en archeologie trekt nieuwe doelgroepen naar de bibliotheek.
Het erfgoedbeleid van de provincie is gericht op
het bekend en beleefbaar maken van de provinciale
historie. Probiblio helpt daarbij door het organiseren
van Minecraft-workshops en Break-in Boxsessies. Tot
en met het derde kwartaal vonden al meer dan zestig
Minecraft-workshops en vijftig Break-in Boxsessies
plaats, voor honderden kinderen en volwassenen.
Eind 2019 komt er ook een nieuwe kist beschikbaar
in het kader van de Romeinse Limes (grenzen van
het Romeinse Rijk). Deze kist heeft de vorm van een
Battlebox, waarbij twee teams van Romeinen en
Batavieren strijden om wie als eerste de puzzels heeft
opgelost.
Website: Erfgoed en Archeologie.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl
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PRIORITEIT 3

PARTICIPATIE &
ZELFREDZAAMHEID
BASISVAARDIGHEDEN
(ZUID-HOLLAND)

Plan van aanpak beschikbaar voor bibliotheken om
deze succesformule in hun regio uit te voeren.

Deelproject Digitale basisvaardigheden agenderen:
De gemeente ervaart de bibliotheek niet als de
vanzelfsprekende partner bij het ondersteunen van de
niet digitaalvaardige burger. In dit project presenteert
de bibliotheek zich als lokale expert bij het bereiken
van deze doelgroep met een beleidsplan en een
doorgaande leerlijn digitale vaardigheden.

Steeds meer bibliotheken betrekken het hele gezin
om de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken. Om bibliotheken te inspireren en motiveren
om met deze gezinsaanpak aan de slag te gaan,
schreven adviseurs Basisvaardigheden en Educatie
samen aan een inspiratiedocument met vier praktijkvoorbeelden uit bibliotheken en praktische tips.

Op 1 juli openden 15 kopgroepbibliotheken het
Informatiepunt Digitale Inclusie. In Noord- en
Zuid-Holland zijn er zes kopgroepbibliotheken: de
Bibliotheken AanZet, Rotterdam, Katwijk, Kennemerwaard, Gooi en meer en de Bieb voor de Zaanstreek.

Website:
Advies Basisvaardigheden en laaggeletterdheid
Voor meer informatie: Ellie van der Meer,
06 14 37 49 05, evdmeer@probiblio.nl

Tot 12 oktober konden alle andere bibliotheken in
Nederland een subsidieaanvraag indienen bij de KB.
Probiblio ondersteunde bibliotheken bij de aanvraag.
In dit kader gaat in 2020 het project Digitale Inclusie
van start.
Website: Digitale basisvaardigheden agenderen
Voor meer informatie: Ellie van der Meer,
06 14 37 49 05, evdmeer@probiblio.nl
Deelproject Advies Basisvaardigheden en
laaggeletterdheid:
Met het project Prominente Taalmaatjes vraagt de
Bibliotheek Westland bekende mensen uit de regio
zich in te zetten als taalvrijwilliger. Op 10 september
ontvingen de deelnemers, waaronder de burgemeester, een certificaat (nieuwsbericht). Er is een

Deelproject Profit en basisvaardigheid:
Dit project biedt een basis om de administratie van
taalleerders, cursussen en taalvrijwilligers beter en
effectiever te laten verlopen. Inmiddels is Profit bij
de Bibliotheek De Groene Venen geïmplementeerd.
De Bibliotheek Rijn en Venen gaat in het vierde
kwartaal testen en implementeren.
Website: Profit en basisvaardigheid
Voor meer informatie: Ellie van der Meer,
06 14 37 49 05, evdmeer@probiblio.nl
Deelproject Nieuwe wet inburgering en integratie:
De nieuwe wet Inburgering gaat op 1 januari 2021 in.
De wet zet in op goede begeleiding en snelle integratie
door werk en participatie. In dit project verscheen
eerder dit jaar het Stappenplan Inburgering.
Samen met de bibliotheken Schiedam en Westland
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is een start gemaakt met een document over de
positionering van de bibliotheek richting gemeente
en inburgeraars.
Voor meer informatie: Ellie van der Meer,
06 14 37 49 05, evdmeer@probiblio.nl
Deelproject Samenwerken in het taalnetwerk
en het sociaal domein:
Samen met partners bieden bibliotheken een groeiend
aanbod voor kwetsbare burgers. Ketensamenwerking
is van groot belang voor het optimaal bedienen van
deze doelgroep. Goed samenwerken vereist specifieke
inzichten en verlangt deskundigheid. Samen met
bibliotheken werken we in dit project aan het
verbeteren en optimaliseren van de effectiviteit van
de samenwerking.

KENNISDELING PARTICIPATIE
EN ZELFREDZAAMHEID
(NOORD-HOLLAND)
Rond dit thema zijn er geen specifieke projecten voor
de bibliotheken in Noord-Holland. Wel is er ruimte om
kennis vanuit het land beschikbaar te stellen.
Voor meer informatie: Ellie van der Meer,
06 14 37 49 05, evdmeer@probiblio.nl

Tijdens de Landelijke Dag Basisvaardigheden op
7 november 2019 presenteert Probiblio de resultaten
en het werkmateriaal dat in de afgelopen jaren met
dit project is opgedaan en ontwikkeld. Het materiaal
geeft bibliotheken kennis en handvatten om zelf
met samenwerkingen aan de slag te gaan en deze te
optimaliseren.
Website:
Samenwerken in het taalnetwerk en het sociaal domein
Voor meer informatie: Anne-Marie van der Poel,
06 40 76 69 34, avdpoel@probiblio.nl
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PRIORITEIT 4

VERANDERING EN
VERBREDING VAN DE
KLASSIEKE BIBLIOTHEEK

TRANSITIE
BIBLIOTHEEKORGANISATIES
Bij deze projecten staat niet zozeer de inhoud van de
transitie centraal, maar wat er in organisatorische zin
nodig is om van de transitie een succes te maken.
Het Werken met vrijwilligers is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van bibliotheken, zeker
ook met het oog op de maatschappelijke taken die de
bibliotheek op zich neemt. In deze sfeer zien we een
verschuiving van vrijwilligerswerk naar actieve burgerparticipatie. Dit vraagt om het maken van strategische
keuzes en het professionaliseren van de bibliotheek
als vrijwilligersorganisatie.
Probiblio verzamelt en verbindt de kennis en expertise
op het gebied van het werken met vrijwilligers.
We helpen bij het optimaliseren, borgen en zichtbaar
maken van de inzet van vrijwilligers. Bibliotheken
kunnen zich hierdoor positioneren als een
professionele en maatschappelijke organisatie en
weten vrijwilligers aan zich te binden en optimaal in
te zetten. Jaarlijks zijn er vier netwerkbijeenkomsten
waarin we een thema uitwerken. In 2019 is het
whitepaper Werken met vrijwilligers beschikbaar
gekomen. Deze is tot stand gekomen naar aanleiding
van onderzoek bij acht bibliotheken.
Op 1 oktober woonden elf vrijwilligerscoördinatoren
van bibliotheken in Noord- en Zuid Holland de training
In gesprek met vrijwilligers bij.

In januari 2019 is het Lerend Netwerk gestart. Dit
is het leiderschapsprogramma dat door Cubiss,
Probiblio en Rijnbrink, samen met De Baak, voor de
SPN is ontwikkeld voor directeuren en bestuurders van
bibliotheken. Landelijk nemen twaalf bibliotheken,
verspreid over het hele land, deel aan dit programma. Naast persoonlijke ontwikkeling is er veel ruimte
voor kennisdeling en het bouwen van een landelijk
netwerk. Begin 2020 start de tweede leergang.
Actuele informatie: SPN.
Website: Werken met vrijwilligers
Voor meer informatie: Maaike Verhoeven,
06 36 22 33 99, mverhoeven@probiblio.nl

COMMUNITY LIBRARY
In dit project zijn in het eerste kwartaal van dit jaar
de bouwstenen benoemd die nodig zijn om een
community library te worden. In het tweede kwartaal
zijn in twee werksessies de eerste twee bouwstenen
uitgewerkt: strategie en medewerkers. In de september
stond het thema Interne communicatie centraal.
Website: Community Library
Voor meer informatie: Jet Govers, 06 41 33 57 44,
jgovers@probiblio.nl
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SAMENWERKEN MET STRATEGISCHE
PARTNERS
Samenwerking met strategische partners is van
cruciaal belang om de verschillende nieuwe functies
van de bibliotheek vorm te kunnen geven en de toegevoegde waarde van de bibliotheek in de samenleving
kracht bij te zetten. Verschillende partners hebben
per definitie verschillende culturen, visies en belangen. Het is belangrijk om samenwerken met partners
soepel te laten verlopen. Probiblio kan het samenwerkingsproces begeleiden en ondersteunt met advies
en best practices. Zowel in Noord- als in Zuid-Holland
is hiervoor deels subsidie beschikbaar.
Inmiddels is er veel documentatie beschikbaar over
de verschillende onderdelen van strategisch samenwerken:

- Presentatie Inleiding in Alliantiemanagement
- Een overzicht met mogelijke tactieken om partners
te beïnvloeden
- Een afwegingstabel die inzicht geeft in de randvoorwaarden van een (te starten) samenwerking
- Presentatie Stappenplan multifunctionele
accommodatie
- Een tool die inzicht geeft in de verhouding tussen
samenwerkingen en strategische doelen
- Een krachtenanalyse: dit is een tool om de belangen
van partners en de toegevoegde waarde per partner
inzichtelijk te maken.
Website: Samenwerken met strategische partners
Voor meer informatie: Sabine Margés, 06 41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE EN
IMPACT
In dit project ondersteunt Probiblio bibliotheken
bij het meten en aantonen van hun waarde. In het
derde kwartaal vond in het project Samenwerkingspartners Taalhuis een telefonische intake plaats. Er is
een kennisdelingsdocument verschenen en er is een
voorstel gemaakt voor een onderzoek op basis van de
vragen van de bibliotheken. In het volgende kwartaal
gaat het onderzoek van start en verschijnt er een
factsheet over partners en doorverwijzing. Deelnemers
zijn de bibliotheken Westland, Oostland, Zoetermeer
en De Boekenberg.
In het vierde kwartaal vindt het deelproject Lobbyen
en een goede relatie met de gemeente plaats. Hoe
werkt lobbyen? Wat kun je nu al doen om in 2022
in het coalitieakkoord en het collegeprogramma te
komen? Afhankelijk van de belangstelling organiseert
Probiblio plenaire workshops of bijeenkomsten bij
de afzonderlijke bibliotheken, gericht op de lokale

situatie. Deelnemers zijn bibliotheken Bollenstreek,
Hoorn en de OBA.
In het vierde kwartaal werken de deelnemers in het
deelproject KPI’s en maatschappelijk effect de diverse
onderdelen uit: activiteiten, KPI’s, outputs, directe
en indirecte effecten en manieren om de outputs
en de directe effecten te meten. Deelnemers zijn
de bibliotheek AanZet, Aan den IJssel, Rotterdam,
Kennemerwaard, Amstelland en de OBA.
Binnen het landelijke programma IMPACT werkt
Probiblio samen met de KB, verschillende POI’s en
bibliotheken. In het derde kwartaal is de landelijk
ontwikkelde Effectenmonitor daadwerkelijk van start
gegaan en is de website BibliotheekInzicht verder
uitgebreid. In het vierde kwartaal werkt Probiblio mee
aan het ontwikkelen van de nieuwe module Werk &
inkomen en de aanpassing van de module Taal.
Website: Maatschappelijke waarde en impact
Voor meer informatie: Jolijn Faber, 06 41 17 52 35,
jfaber@probiblio.nl

SCAN MAATSCHAPPELIJK-EDUCATIEF
WERKVELD
In deze pilot ontwikkelen drie Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio enkele nieuwe wijkscans. Het doel
is dat er aan het eind van het jaar een scan beschikbaar is die je als bibliotheek op wijkniveau inzicht geeft
in de problematiek op een bepaald thema met betrekking tot kwetsbare groepen. Op 8 juli was de kick-off
sessie met de bibliotheken, waarin de thema’s en de
onderdelen van de wijkscan zijn bepaald.
Website: Scan maatschappelijk-educatief werkveld
Voor meer informatie: Berthy Nijhuis, 023 55 46 344,
bnijhuis@probiblio.nl
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INNOVATIEVE
BIBLIOTHEEKOPLOSSINGEN
De werkgroep Gratis Bieb onderzoekt de mogelijkheden en randvoorwaarden om een gratis basislidmaatschap landelijk mogelijk te maken.
Deelnemende bibliotheken zijn De Boekenberg,
de Bibliotheek Rotterdam en de OBA.
Voor meer informatie: Sabine Margés, 06 41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl
Het doel van het innovatie-traject De Nieuwe Leest is
structurele aandacht voor innovatieve processen en
concepten die kunnen leiden tot nieuwe activiteiten
voor de bibliotheek. Op dit momenten lopen er twee
onderzoeken. De uitkomsten dienen te leiden tot
potentiële nieuwe activiteiten voor de bibliotheek.
Innovators van zeven bibliotheken in Zuid-Holland
(BplusC, Zuid-Hollandse Delta, Schiedam, Gouda)
en Noord-Holland (Kennemerwaard, Amstelland,
Zuid-Kennemerland) doen hieraan mee. Nieuwe deelnemers in het netwerk zijn van harte uitgenodigd om
mee te doen.
Een nieuw initiatief voor de bibliotheek om de
verbinding met voetbal te maken, zijn de kansen die
de nieuwe samenwerking met de Cruyff Foundation
kunnen opleveren. .
Voor meer informatie: René Kronenberg,
06 24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl
Het project De Bibliotheek op het station beoogt in
2019 de volgende resultaten te boeken:
• uitvoering van een tweejarige pilot (2018-2019)
met het Stationsbibliotheekconcept 2.0 op station
Rotterdam Centraal;
• uitvoering van een tweejarige pilot (2018-2019) met
Stationscolleges over werkgerelateerde onderwerpen in de Bibliotheek op het station Rotterdam

Centraal i.s.m. Nyenrode Business Universiteit, uitgeverij Business Contact en NS StationsHuiskamer;
• rapportage van de ervaringen in de beide pilots voor
alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.
Behaalde resultaten tot nu toe:
• de Bibliotheek Rotterdam heeft op basis van de
goede prestaties tot nu toe al besloten de vestiging
na de pilotperiode voort te zetten en ook de NS wil
door;
• er zijn dit jaar tot nu toe vier goed gewaardeerde
Stationscolleges georganiseerd, maar het gemiddelde aantal bezoekers (14) blijft nog achter bij de
doelstelling (minimaal 25).

de dienstverlening. In het project Digitale Bibliotheek
lokaal voeren we samen met enkele bibliotheken in
Noord- en Zuid-Holland korte pilots uit waarin we
nieuwe ideeën uitproberen. Op de valreep van het
tweede en derde kwartaal verscheen de evaluatie over
het pilotproject Virtual Reality, die Probiblio en BplusC
samen uitvoerden.
Website: Digitale Bibliotheek lokaal
Voor meer informatie: Monique van der Loo,
06 41 56 55 14, mvdloo@probiblio.nl

Voor meer informatie: Dick van Tol, 06 30 47 90 80,
dvtol@probiblio.nl
De bibliotheek is ook een plek die een functie heeft
ten aanzien van de democratie (en verkiezingen). In
het project Huis van de democratie werken we aan
het stimuleren van ontmoeting & debat, democratiseringsprocessen en strategische samenwerking. Er loopt
een pilot met KRO-NCRV over De Monitor Meetings
in de Bibliotheek Zoetermeer. Op 26 september heeft
hier een tweede Monitor Meeting plaatsgevonden met
als debatthema ‘Woningnood in Zoetermeer’. Er zijn
gesprekken met een tweede pilotbibliotheek.
In het derde kwartaal is gestart met een scan naar
wat er in bibliotheken plaatsvindt op het gebied van
democratie en aanverwante thema’s. De uitkomsten
van de scan worden ter inspiratie in het netwerk
gedeeld, in samenwerking met Rijnbrink en Cubiss.
Website: Huis van de democratie
Voor meer informatie: René Kronenberg,
06 24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl
Bibliotheken hoeven niet zelf het wiel uit te vinden
om gebruik te maken van kansrijke digitalisering van
Projectennieuws Probiblio Q3 2019
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de app Wolk. Naast de twee pilotbibliotheken
De Plataan en Huizen-Laren-Blaricum gaan zeker zes
andere bibliotheken Wolk eind 2019 aanbieden.
Via de projectpagina zijn een communicatietoolkit
(zipbestand) en een factsheet beschikbaar.
Website: App Wolk
Voor meer informatie: Iet Wiersma,
06 41 56 49 88, iwiersma@probiblio.nl

Binnen het project Landelijke Digitale Infrastructuur
is de koppeling tussen de BiebApp en Wise én met
iDeal gerealiseerd. De BiebApp is in 2018 als eerste
gelanceerd bij de bedenker, de Bibliotheek Waterland.
In inmiddels maakt een tweede bibliotheek van De
BiebApp gebruik: de Bibliotheek De Groene Venen
lanceerde De BiebApp op 1 oktober (krantenbericht).
Ook twee andere bibliotheken staan in de startblokken om de app te lanceren. Ondertussen is Probiblio
gestart met de voorbereidingen om nog veel meer
bibliotheken aan te kunnen sluiten. Ook werken we
er hard aan om ervoor te zorgen dat de BiebApp
geïmplementeerd kan worden bij bibliotheken die een
eigen Wise-systeem of een ander ILS gebruiken.
Website: BiebApp, Landelijke Digitale Infrastructuur
Voor meer informatie: Ineke Goedhart, 06 24 55 85 21,
igoedhart@probiblio.nl
Sinds september 2019 kunnen bibliotheken hun poëziecollectie via augmented reality toegankelijk maken met

Eind eerste kwartaal is vanuit het project CRM door
een aantal bibliotheken een innovatie subsidieaanvraag bij de KB ingediend. De Bibliotheek
Zuid-Kennemerland is daarvan penvoerder. In het
tweede kwartaal is duidelijk geworden dat deze
aanvraag niet is gehonoreerd. Dit betekent niet dat
dit project komt stil te liggen. De aanvragers in de
werkgroep CRM gaan door met de voorgestelde
aanpak om CRM toegankelijk te maken voor het
bibliotheeknetwerk. In het derde kwartaal zijn de individuele plannen van bibliotheken naast elkaar gelegd
en is gekeken naar de rode draad. Deze samenvatting
wordt vertaald in een gezamenlijk programma van
eisen ten aanzien van een CRM-systeem. Op 7 oktober
is in de CRM werkgroep gekeken naar de systeemopties die passen bij een dergelijk programma van eisen.
Website: CRM
Voor meer informatie: Miranda de Jong, 06 24 55 84 73,
mdjong@probiblio.nl

SPREIDING EN BEREIK VOOR HET
LANDELIJK GEBIED
Sinds 2017 werken bibliotheken in het landelijk gebied
van Noord- en Zuid-Holland aan de verbetering van de
bereikbaarheid, toegankelijkheid en/of kwaliteit.
Al met twaalf bibliotheekorganisaties zijn de afgelopen
jaren gebiedsprofielen opgesteld en acties (‘interventies’) bepaald die het bibliotheekwerk in het landelijk
gebied versterken. Het project loopt door in 2020.
In het recente interview met Anja Oosterlaken, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Krimpenerwaard,
vertelt zij over haar ervaringen met het project.
Meer informatie is te vinden in de recente
Nieuwsbrief Spreiding en Bereik Landelijk Gebied.
Vanwege de Motie Asscher is voor de komende drie
jaar een budget van drie miljoen euro beschikbaar
gesteld. Inmiddels zijn twaalf projecten geselecteerd,
in elke provincie één. In Noord-Holland is gekozen
voor het project Wognum van de Westfriese
Bibliotheken.
Website: Spreiding en bereik
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

Het project Find my Book! is onlangs van start gegaan
Momenteel worden de wensen van de deelnemende bibliotheken geïnventariseerd. De case is alvast
aan een aantal scholen voorgelegd en er is interesse
getoond om hiermee aan de slag te gaan.
Website: Find my book!
Voor meer informatie: Ilse Keune 06 12 98 44 95,
ikeune@probiblio.nl
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IBL EN COLLECTIONEREN
TOEKOMSTGERICHT ORGANISEREN

MASTERCLASS DIGITALE
TRANSFORMATIE

Het doel van dit project is het IBL beter te laten
aansluiten op de ontwikkelingen en de verwachtingen
van bibliotheken en bibliotheekgebruikers.
Deelprojecten zijn:

Samen met TIAS School for Business and Society is
voor bibliotheken een programma op maat ontwikkeld:
de Masterclass Digitale Transformatie. Het programma
is samengesteld op basis van de wensen en behoeften
die een aantal bibliotheken kenbaar heeft gemaakt en
op de expertise en ervaring van TIAS. In de Masterclass
van vier dagen brengen de TIAS-experts je helemaal
bij op het gebied van relevante digitale trends, waarin
bovendien de slag geslagen wordt naar de praktijk van
de openbare bibliotheek.

•
•
•
•

Monitoring IBL
Pilots efficiëntere processen
IBL-V
Optimalisatie wagenpark.

Website: IBL en collectioneren
Voor meer informatie: Petra Jellema, 06 14 30 39 37,
pjellema@probiblio.nl

PRIVACY
Het doel van dit project is om bibliotheken – en
adviseurs van Probiblio – te informeren en te
adviseren over privacy en te ondersteunen bij de
werkzaamheden (processen, projecten en diensten),
zodat zij die kunnen uitvoeren binnen de kaders
van wet- en regelgeving. Periodiek verschijnt er een
Nieuwsbrief met actuele informatie voor privacycoördinatoren van bibliotheken.

De eerste serie loopt van 17 oktober 2019 tot 6 februari
2020. Deze is al volgeboekt. In maart 2020 start
een tweede serie. Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Via de website kun je het programma
bekijken.
Website: Masterclass digitale transformatie
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06 40 11 75 37,
kbaaij@probiblio.nl

Website: Privacy in de bibliotheek, Implementatie
van privacywetgeving
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06 40 11 75 37,
kbaaij@probiblio.nl
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