
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.

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. 

STAND VAN ZAKEN  
PER 31 DECEMBER 2019

OKT-NOV-DEC 2019
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SOOB- EN 
BOZH-PROGRAMMA’S

De programma’s hebben – nog meer 
dan bij de netwerkprojecten – 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 2016 startte het SOOB-programma ‘100% bereik 0-18 
jaar’. Het doel: meer jongeren actiever gebruik laten 
maken van de bibliotheekdiensten. In dit programma 
zijn twee projectgroepen actief, gericht op de doel-
groepen 0-4 en 12-18 jaar.

Het AB van de SOOB heeft begin oktober op voorstel 
van de programmaleiding besloten het program-
ma-onderdeel 0-4 jaar per eind 2019 te beëindigen. 
Het is nu aan de bibliotheken zelf om verder te gaan 
met de zaken die het programma heeft opgeleverd. 
De projectgroep 0-4 jaar kwam op 21 november 2019 
voor het laatst bijeen. Het was een geslaagde ochtend 
waarop de jeugdspecialisten onder andere kennis-
maakten met de middelen voor Mediaopvoeding. Ook 
spraken de deelnemers de behoefte uit aan uitwisse-
ling van kennis en ervaring. Het voorstel van Probiblio 
om in 2020 een terugkombijeenkomst te organiseren, 
werd dan ook met enthousiasme ontvangen.

Website: terugblik op het SOOB-programma  
100% actief bereik 0-4 jaar

De specialisten van de projectgroep 12-18 jaar zijn in 
2019 vier keer bijeen geweest. Het gaat in het project 
vooral om het bevorderen van de deskundigheid van 
docenten vo op het gebied van leesbevordering en 
digitale geletterdheid. In 2019 zijn onder andere de 
volgende resultaten geboekt:
·  Specialisten volgden de training ‘De waarde van de 

bibliotheek aan het vo verkopen’
·  Inventarisatie van beschikbaar aanbod van 

Noord-Hollandse bibliotheken voor docenten 
·  Inventarisatie van wensen en ideeën van docenten 

(via een enquête)
·  Een lijst met criteria waaraan goede deskundigheids-

bevordering moet voldoen
·  Inventarisatie van beschikbare platforms voor 

docenten waarop aanbod gedeeld kan worden
·  Gesprek met de KB over het digitale aanbod voor  

het vo; mede hierdoor is het aanbod van Young Adult 
e-books op jeugdbibliotheek.nl toegenomen

·  Advisering bibliotheekdirecteuren over samenwer-
king met het vo

Eind november is in de SOOB-vergadering de aanpak 
voor 2020 gepresenteerd. Op hoofdlijnen is deze goed-
gekeurd, met de aantekening de resultaten nog een 
slag concreter te formuleren.

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).

https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/mediaopvoeding
https://www.probiblio.nl/terugblik-soob-programma-100-actief-bereik-0-4-jaar
https://www.probiblio.nl/terugblik-soob-programma-100-actief-bereik-0-4-jaar
mailto:bvwalraven@probiblio.nl
mailto:cheijer@probiblio.nl
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BOZH-PROGRAMMA TAALNETWERK 
ZUID-HOLLAND 
Samen meer bereiken langs de lijn van taal en digitale 
vaardigheden: dat is de doelstelling van de Zuid-Hol-
landse 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, taalvrijwil-
ligers (met extra aandacht voor de kwaliteit), doelgroe-
pen en thema’s.

TAALHUISCOÖRDINATOREN EN TAALVRIJWILLIGERS
Twaalf Taalhuiscoördinatoren van Zuid-Hollandse 
bibliotheken hebben begin juli de 3-daagse leergang, 
georganiseerd door Probiblio en Stichting Lezen & 
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. Er zijn grote verschillen wat 
betreft taakstelling, het aantal beschikbare uren en 
de inhoud van de functie (uitvoeringsgericht of strate-
gisch).
 
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 bestuurlij-
ke afspraken die tussen onder andere het ministerie 
van OCW en de VNG zijn gemaakt tijdens de Week van 
de Alfabetisering. Probiblio levert vanaf 2020 onder-
steuning.

BEDRIJVEN EN RANDSTAD
Randstad Uitzendbureau onderzoekt samen met 
Probiblio en bibliotheken wat er op lokaal niveau 
ondernomen kan worden rond laaggeletterdheid, 

inclusief scholing van medewerkers, doorverwijzing en 
dergelijke. De werkgroep maakt daartoe een gezamen-
lijk verhaal waarmee lokale intercedenten benaderd 
kunnen worden vanuit Randstad en de bibliotheken. 
De eerste pilots gaan van start in de bibliotheken De 
Plataan en Westland. Informatie is beschikbaar via een 
biebtobieb-groep.

Samen met het Leerwerkloket Rijnmond organiseerde 
Probiblio op donderdag 21 november een kenniscirkel 
over basisvaardigheden, werk en de arbeidsmarkt. De 
presentaties zijn beschikbaar via de website.

WERKGROEP NT1
De werkgroep NT1 bestaat uit zes Zuid-Hollandse 
bibliotheken. Het doel van deze werkgroep is de NT1’er 
een ‘lonkend perspectief’ te bieden. Bibliotheken en 
Probiblio werken samen 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 een 
individueel traject bij het werven van de NT1’ers. 

Samen met de Bibliotheek De Groene Venen is een 
communicatiecampagne ontwikkeld, gericht op de 
NT1-doelgroep. De complete toolkit is beschikbaar 
voor alle bibliotheken. 

Tijdens de derde bijeenkomst van de werkgroep is 
besloten om gezamenlijk een wervingscampagne in 
te richten en te lanceren. Deze is gebaseerd op de 
campagne van de Bibliotheek de Groene Venen en 
wordt toegespitst op lokaal gekozen camouflagethe-
ma’s. Dit zijn onderwerpen waarmee de bibliotheken 
zich richten tot de doelgroep, zonder direct in te 
zetten op taal en digitaal. Bijvoorbeeld: ‘het verande-
ren van mijn zorgverzekering’ of ‘het kiezen van een 
school voor mijn kind’.

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).

https://vng.nl/files/vng/bestuurlijke_afspraken_aanpak_laaggeletterdheid_2020-2024_rijk-vng_presentatie_9-9-2019.pdf
https://vng.nl/files/vng/bestuurlijke_afspraken_aanpak_laaggeletterdheid_2020-2024_rijk-vng_presentatie_9-9-2019.pdf
https://www.probiblio.nl/nieuwsbrieven/terugblik-kenniscirkel-bibliotheek-werk-en-arbeidsmarkt?utm_source=Groep%3A+Nieuwsbrief+De+Maatschappelijke+Bibliotheek+&utm_medium=email&utm_campaign=De+Maatschappelijke+Bieb_dec+2019+301617
https://www.probiblio.nl/communicatietoolkits-lopende-projecten/communicatietoolkit-nt1
https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/taalvaardigheden/bozh-programma-taalnetwerken
mailto:evdmeer@probiblio.nl
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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 2019 zijn enkele belangrijke deelprojecten uitge-
voerd en afgerond, zoals KPI’s en stuursets en Lede-
nadministratie. In een interview met Dionne Dinkhuij-
sen (Bollenstreek) vertelt zij over haar ervaringen. 
In het vierde kwartaal is het project KPI’s en maat-
schappelijk effect afgerond. De resultaten van het 
project zijn samengevat in het document Van KPI tot 
effect 2019 (Excel-bestand).

In de Themagroep Optimalisatie is gewerkt aan 
optimalisatie van een aantal operationele processen. 
Deze zijn uitgewerkt in publicaties die zijn te vinden 
op de eigen biebtobiebgroep. Verder is binnen de 
themagroep een aantal praktische hulpmiddelen 
ontwikkeld.

Met de bibliotheken Gouda en Westland is een hulp-
middel ontwikkeld voor het uitvoeren van een orga-
nisatiediagnose. 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.

In de workshops Continu verbeteren voor medewer-
kers werken de specialisten van de Bibliotheek De 
Groene Venen en Probiblio aan de volgende doelen: 
het aan elkaar verbinden van specialisaties, effectief 
samenwerken en verbinding met de frontoffice. In een 
interview met directeur-bestuurder Gillian de Koning 
vertelt zij over haar ervaringen. 

De pilot bij de Bibliotheek De Groene Venen met de 
vernieuwde Bibliomonitor is afgesloten met een eind-
rapport (Word-bestand).

In Noord-Holland vonden in 2019 vergelijkbare activi-
teiten plaats, niet als programma, maar als project. Op 
onderdelen vond ook hier co-creatie plaats, bij andere 
onderdelen zijn de resultaten vanuit het BOZH-pro-
gramma beschikbaar voor Noord-Hollandse bibliothe-
ken.

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

https://www.probiblio.nl/blog/interview-dionne-dinkhuijsen
https://www.probiblio.nl/blog/interview-dionne-dinkhuijsen
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Van%20KPI%20tot%20effect%202019%20eindproduct.xlsx
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Van%20KPI%20tot%20effect%202019%20eindproduct.xlsx
https://www.probiblio.nl/transitie-en-optimalisatie-themagroep
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Hulpmiddel%20organisatiediagnose%20en%20zelfevaluatie.docx.xlsx
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Hulpmiddel%20organisatiediagnose%20en%20zelfevaluatie.docx.xlsx
https://certificeringsorganisatie.nl/inzicht-door-je-resultaten-te-verantwoorden-door-frederike-kuijpers/
https://www.probiblio.nl/blog/interview-gillian-de-koning-we-hebben-weer-een-positieve-flow-te-pakken
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/Rapport%20pilot%20BiblioMonitor%20december2019.docx
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/Rapport%20pilot%20BiblioMonitor%20december2019.docx
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/bedrijfsvoering-organisatieontwikkeling/optimalisatie-en-transitie-noord-holland
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/bedrijfsvoering-organisatieontwikkeling/bozh-programma-transitie-en-optimalisatie
mailto:smarges@probiblio.nl
mailto:fkuijpers@probiblio.nl
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NETWERKPROJECTEN

JEUGD 
& ONDERWIJS

PRIORITEIT 1 PRIORITEIT 2

PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING

PRIORITEIT 3

PARTICIPATIE 
& ZELF-

REDZAAMHEID

PRIORITEIT 4

VERANDERING  
EN VERBREDING 

VAN DE  
KLASSIEKE  

BIBLIOTHEEK 

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

Projectennieuws Probiblio Q4 2019 6

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 hier-
voor 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

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. In oktober 
is vanuit het project een bijdrage geleverd aan het 
Generation Discover Festival in Rotterdam om kinderen 
kennis te laten maken met virtual reality in co-spaces.

Lab Out of the Box is een roulerende collectie van 
leskisten met bijbehorende lesprogramma’s, die 
bibliotheken direct op scholen kunnen inzetten of 
waarmee zij groepen in de bibliotheek kunnen laten 
kennismaken met digitale geletterdheid. In het vierde 
kwartaal is een trainingsdag voor bibliotheekmede-
werkers georganiseerd en zijn de leskisten geüpdatet.

Onder de paraplu van dit deelproject gaat in 2020 het 
project Laat verhalen leven! van start. 

Website: Digitale geletterdheid po
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 
06 21 24 13 71, ereuvers@probiblio.nl
Laat verhalen leven!: Britt van Teijlingen, 
06 40 48 51 75, bvteijlingen@probiblio.nl

Deelproject Digitale geletterdheid vo (12-18 jaar):
Probiblio ondersteunt bibliotheken met advies op 
maat over de manier waarop je de digitale geletterd-
heid van middelbare scholieren kunt vergroten. In de 
werkgroep Digitale geletterdheid vo is gewerkt aan 
de voorbereiding van de informatiedag DigiTaal op 29 
januari 2020 voor leerkrachten uit het vo. 

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

JEUGD & ONDERWIJS

https://www.probiblio.nl/nieuws/mediaopvoeding-koerskit-en-trainingen-voor-bibliotheekmedewerkers
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/mediaopvoeding
mailto:BvTeijlingen@probiblio.nl
https://www.generationdiscover.nl/
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/lab-out-of-the-box
https://www.probiblio.nl/nieuws/laat-verhalen-leven
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/primair-onderwijs-dg/digitale-geletterdheid-po-4-12-jaar
mailto:ereuvers@probiblio.nl
mailto:bvteijlingen@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/agenda/digitaal0129
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/samenwerking-bo-vo-algemeen/digitale-geletterdheid-vo-12-18-jaar
mailto:ereuvers@probiblio.nl
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VOLUME REALISEREN I.S.M.  
KINDEROPVANG EN ONDERWIJS
Deelproject Samenwerking kinderopvang 0-4 jaar:
De interviews over de praktijkvoorbeelden Gezinsaan-
pak – 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 vierde kwartaal stond in het teken van het  
Leesoffensief en de slechte scores van Nederlandse 

jongeren in het PISA-onderzoek. In het Leesoffensief 
roepen de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur op 
tot een gezamenlijke aanpak door overheden, school-
besturen en bibliotheken:
· Voer een krachtig en samenhangend leesbeleid 
·  Zorg voor een rijk leesaanbod zowel op papier als 

digitaal
·  Breng een leescultuur tot stand
Dit is precies het doel van de Bibliotheek op school. 
Op strategisch niveau dienen school en bibliotheek 
elkaar hierin te vinden. Probiblio ondersteunt biblio-
theken hierbij.

Op 23 januari 2020 organiseert Probiblio met de SPN 
een landelijk symposium voor bibliotheekdirecteuren 
over ontwikkelingen in het primair onderwijs.

Het project Samenwerking kinderopvang en onderwijs 
(12-18 jaar) wordt voortgezet in 2020 onder de naam 
Tel Mee met Taal 12-18.

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 begelei-
den in hun taal- en digitale vaardigheid. Op de confe-
rentie Meer Lezen, beter in Taal mbo op 1 november 
organiseerde 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

https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_043_Gezinsaanpak_V6.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/boekstart-kinderopvang
mailto:bvwalraven@probiblio.nl
mailto:dwesseling@probiblio.nl
https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Lees-Een-oproep-tot-een-leesoffensief.pdf
http://www.pisa2018.nl/
https://www.probiblio.nl/agenda/po-in-perspectief
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/samenwerking-bo-vo-algemeen/samenwerking-kinderopvang-en-onderwijs-12-18-jaar
mailto:cheijer@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/mbo/de-bibliotheek-op-school-mbo-16-23
mailto:lbakker@probiblio.nl
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Deelproject MLP/4you!:
MLP (Makkelijk Lezen Plein) is een plek in de biblio-
theek voor kinderen van acht tot dertien jaar met lees-
problemen. Lezen toegankelijk en aantrekkelijk maken, 
dat is de essentie van het MLP. 4you! is een variant 
op het MakkelijkLezenPlein, dat is ontwikkeld voor de 
leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar.

De bibliotheken in de regio Rijnmond willen inzicht in 
het gebruik van het MLP in hun werkgebied. Probiblio 
is in het vierde kwartaal een onderzoek gestart onder 
bibliotheken in heel Noord- en Zuid-Holland. Op basis 
hiervan komt er een apart overzicht voor de Rijnmond-
bibliotheken met aanbevelingen en mogelijke vervolg-
acties waarin de bibliotheken kunnen samenwerken.

Website: MLP / 4you! / 
Nieuwsbrief Educatie oktober 2019
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 biblio-
theken een uniek leesproject voor leerlingen van 
groep 5 en 6 uit: Scoor een Boek! Dit jaarlijks terug-
kerend leesproject voor kinderen en ouders, verbindt 
lezen en sport aan elkaar. Nieuw dit jaar was de Scoor 
een Boek! Coach voor gezinnen die wel graag willen 
lezen maar het lezen en voorlezen lastig vinden. Een 
Coach komt thuis het gezin helpen. De Bibliotheek 
Kennemerwaard heeft aan deze pilot meegedaan. In 
de editie van 2019 lazen meer dan 16.000 leerlingen 
in zes provincies van februari tot en met april zoveel 
mogelijk boeken (‘scoren’).

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 biblio-
theek de VoorleesExpress inzetten als preventiemiddel. 

Probiblio vervult sinds 2018 de regionale rol in het 
aanbieden van de VoorleesExpress in Noord- en 
Zuid-Holland en zet zich actief in om de Voorlees-
Express verder uit te rollen binnen beide provincies. 
Deze rol geeft vaak een extra steuntje in de rug en 
biedt ook financieel voordeel. Momenteel zijn er  
twintig locaties. 

De eerste jaren waren vooral gericht op het onder-
steunen van de startende locaties en het bevorderen 
van de kennisdeling binnen het netwerk. De komende 
jaren komt de nadruk meer te liggen op de versterking 
van het netwerk en de verbinding en doorontwikkeling 
van het project.
Binnen het project is dit jaar het Communicatieplan 
VoorleesExpress geschreven.

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

SPOENK* & HIPHOP IN JE BIEB: 
INNOVATIEF JEUGDBIBLIOTHEEKWERK 

SPOENK* is een nieuwe, innovatieve aanpak om het 
lezen onder de jeugd te bevorderen. HipHop in je Bieb 
is gezamenlijke programmering, floating collecties en 
informele educatie rond hiphop/urban culture door 
bibliotheken. De HipHop in je bieb-taskforce bestaat 
twee jaar en kwam in december bijeen tijdens een 
Powermeeting in de Bibliotheek Rotterdam.

·  In samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam is 
in 2019 de grootste urban collectie van Europa gere-
aliseerd en beschikbaar gesteld voor het netwerk. 
Collectioneur Geert Willems vertelt erover.

·  Er is een vaste samenwerking met Quardin. Er 
hebben verschillende succesvolle activiteiten voor 
jongeren plaatsgevonden, zoals de masterclasses 
Van droom naar Doel is Doen! bij de Bibliotheken 
Aanzet, Rotterdam, De Boekenberg en IJmond-Noord.

·  Het verrijdbare HipHop-meubel reist het hele land 
door. Iedere bibliotheek doet er iets anders mee. 
Op het DRONGO talenfestival voor taalprofessionals 
kreeg het HipHop-meubel een eervolle vermelding 
voor originaliteit en relevantie van Onze Taal. 

Website: Spoenk*, HipHop in je Bieb
Voor meer informatie: Karen Bertrams,
06 24 55 63 81, kbertrams@probiblio.nl 
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mailto:kbertrams@probiblio.nl


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 mediacoa-
ches en bibliotheekmedewerkers, en brengen we 
samenhang aan tussen activiteiten. Eerder dit jaar 
verscheen de rapportage Digitale geletterdheid 
Zuid-Holland. In het vierde kwartaal zijn twee biblio-
theken ondersteund bij het ontwikkelen van beleid 
en zijn acht trainingen gegeven over informatie-

PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING vaardigheden, fake news en digitale trends. Bij twee 

bibliotheken is de vragenlijst Digitale geletterdheid 
uitgezet. Hiermee breng je de digitale geletterdheid 
van de organisatie in kaart.

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 beschik-
baar stellen van erfgoed en archeologie aan haar 
inwoners. Bibliotheken nemen hierbij een belangrijke 
plek in. De programmering rond erfgoed en archeo-
logie trekt nieuwe doelgroepen naar de bibliotheek. 
Het erfgoedbeleid van de provincie is gericht op het 
bekend en beleefbaar maken van de provinciale histo-
rie. Probiblio helpt daarbij door het organiseren van 
Minecraft-workshops en Break-in Boxsessies. In 2019 
vonden meer dan zestig Minecraft-workshops en vijftig 
Break-in Boxsessies plaats, voor honderden kinderen 
en volwassenen. De drie break-in-boxen zijn 29 keer 
uitgeleend. In het vierde kwartaal kwam de break-in-
box over de Romeinse Limes (grenzen van het Romein-
se Rijk) beschikbaar. Deze vierde kist heeft de vorm 
van een Battlebox, waarbij twee teams van Romeinen 
en Batavieren strijden om als eerste de puzzels op te 
lossen.

Website: Erfgoed en Archeologie 
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71, 
ereuvers@probiblio.nl
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BASISVAARDIGHEDEN  
(ZUID-HOLLAND)
Deelproject Digitale basisvaardigheden agenderen:
De gemeente ervaart de bibliotheek niet altijd 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 door-
gaande leerlijn digitale vaardigheden.

Op 1 juli openden vijftien  kopgroepbibliotheken 
het Informatiepunt Digitale Overheid. In Noord- en 
Zuid-Holland zijn er zes kopgroepbibliotheken: de 
Bibliotheken AanZet, Rotterdam, Katwijk, Kennemer-
waard, Gooi en meer en de Bieb voor de Zaanstreek. 
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, waaraan een groot aantal bibliotheken uit 
Noord- en Zuid-Holland deelneemt. In Noord-Hol-
land wordt dit project gekoppeld aan het nieuwe 
SOOB-programma Digitale inclusie, waarmee de 
bibliotheken in gezamenlijkheid de Informatiepunten 
opzetten.

Tijdens de Week van de Alfabetisering publiceerde 
Probiblio het document Doorgaande lijn programma’s 
Digitale Basisvaardigheden. Deze zijn gerangschikt op 
moeilijkheidsgraad, thema en klantvraag.

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 burgemees-
ter, een certificaat. Er is een Plan van aanpak beschik-
baar voor bibliotheken om deze succesformule in hun 
regio uit te voeren.

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 advi-
seurs Basisvaardigheden en Educatie een inspiratiedo-
cument met vier praktijkvoorbeelden uit bibliotheken 
en praktische tips.

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

Deelproject Profit en basisvaardigheid:
Dit project biedt een basis om de administratie van 
taalcursisten, cursussen en taalvrijwilligers beter en 
effectiever te laten verlopen. In het derde kwartaal 
is een hiervoor ontwikkelde module in Profit bij de 
Bibliotheek De Groene Venen geïmplementeerd. De 
Bibliotheek Rijn en Venen heeft de module in het vier-
de kwartaal getest en in gebruik genomen.

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 is een 
start gemaakt met een document over de positione-
ring van de bibliotheek richting gemeente en inburge-

PARTICIPATIE & 
ZELFREDZAAMHEID
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raars. In voorbereiding is een Routekaart Inburgering. 
Deze geeft inzicht in de rol die de bibliotheek kan 
spelen bij elke stap van het inburgeringsproces.

Website: Advies Zelfredzaamheid en sociaal domein
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 speci-
fieke inzichten en verlangt deskundigheid. Samen 
met bibliotheken werken we in dit project aan het 
verbeteren en optimaliseren van de effectiviteit van de 
samenwerking.

Op verzoek van Probiblio verzorgden enkele biblio-
theken en partners uit ons werkgebied een presen-
tatie tijdens de Landelijk Dag Basisvaardigheden. 
Bibliotheek De Plantaan gaf een presentatie over 
Gezondheidsvaardigheden in Vlaardingen, Bibliotheek 
AanZet over De bibliotheek als poort tot leven lang 
ontwikkelen en Haarlemmermeer over Laagtaalvaar-
dige vrouwen naar een betere toekomst!. Stichting 
Taalfit (Bibliotheken Gemeente Nijkerk en Bibliotheek 
Noord-Veluwe) ging in op hun succesvolle aanpak om 
samen te werken met bedrijven en het Leerwerklo-
ket vertelde over de kansen die zij zien om samen te 
werken met de bibliotheken.

Tijdens deze dag presenteerde Probiblio diverse werk-
materialen die samen met bibliotheken zijn ontwik-
keld (zie verder bij: Samenwerken met strategische 
partners).

Voor het Taalnetwerk Westland is onder leiding van 
Probiblio een Strategic Doing-sessie georganiseerd. 
Met behulp van deze methodiek zijn de strategische 
doelstellingen van het Taalnetwerk, in een eerdere 
werksessie bepaald, vertaald naar concrete actieplan-
nen en meetbare doelstellingen. Resultaat: een solide 
coalitie waarin de rollen duidelijk zijn en waarin iedere 
partner zich niet alleen committeert aan de ambitie, 
maar ook daadwerkelijk aan de slag gaat met concrete 
plannen om een stap richting realisatie van die ambi-
tie te zetten!  

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

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. 
Meerdere bibliotheken uit Noord-Holland zijn in 2019 
ondersteund bij de subsidieaanvraag voor het Infor-
matiepunt Digitale Overheid.

Voor meer informatie: Ellie van der Meer, 
06 14 37 49 05, evdmeer@probiblio.nl
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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 onder-
deel 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 burger-
participatie. 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 professio-
nele en maatschappelijke organisatie en weten vrijwil-
ligers aan zich te binden en optimaal in te zetten.

In 2019 zijn er drie netwerkbijeenkomsten voor vrijwil-
ligerscoördinatoren georganiseerd en verscheen het 
whitepaper Werken met vrijwilligers in het program-
meeronderwijs. Dit whitepaper is tot stand gekomen 
naar aanleiding van onderzoek bij acht bibliotheken. 

Op 11 november 2019 volgden de vrijwilligers van de 
Bibliotheek Langedijk de workshop Bibliotheek in 
beweging, over de trends en ontwikkelingen in de 
branche. De vrijwilligers van de Bibliotheek Gooi en 
meer namen in december deel aan twee workshops, 
waarin werd ingegaan op het geven van leesadvies aan 
klanten.

De Westfriese Bibliotheken hebben het NOV keurmerk 
Goed Geregeld voor vrijwilligers behaald. Dit is een 
landelijk keurmerk voor professionele vrijwilligers-
organisaties. Zij zijn hiermee de derde bibliotheek in 
Nederland die dit keurmerk in bezit heeft.

Website: Werken met vrijwilligers
Voor meer informatie: Maaike Verhoeven, 
06 36 22 33 99, mverhoeven@probiblio.nl

In 2019 namen twaalf bibliotheken, verspreid over 
het hele land, deel aan het Lerend Netwerk. Dit is 
het leiderschapsprogramma dat door Cubiss, Probi-
blio en Rijnbrink, samen met De Baak, voor de SPN 
is ontwikkeld voor directeuren en bestuurders van 
bibliotheken. Naast persoonlijke ontwikkeling is er 
veel ruimte voor kennisdeling en het bouwen van een 
landelijk netwerk. In recente interviews vertellen Jan 
Klerk (Katwijk) en Kevin de Kok (Zoetermeer) over hun 
ervaringen.

VERANDERING EN 
VERBREDING VAN DE 
KLASSIEKE BIBLIOTHEEK 
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COMMUNITY LIBRARY

In een veranderende maatschappij zijn veel bibliothe-
ken in transitie naar een maatschappelijk-educatieve 
bibliotheek. Hiermee neemt de bibliotheek een nieu-
we rol op zich: de bibliotheek wil en moet zich actiever 
gaan verhouden tot de gemeenschap. Maar hoe pak je 
dat aan? Door samen met de gemeenschap (publiek 
en partners uit het werkgebied) kennis te ontwikkelen 
en te delen. Op deze manier lever je als bibliotheek 
toegevoegde waarde in een tijd waarin kennisbronnen 
door de komst van internet niet langer schaars zijn. En 
werk je tegelijkertijd vraag- in plaats van aanbodge-
stuurd.

In het project Community Library ontdekte Probiblio 
samen met de Bibliotheken Hoorn, IJmond-Noord en 
Zuid-Kennemerland (Haarlem Schalkwijk) wat je in 
de organisatie nodig hebt om de community meer te 

SAMENWERKEN MET STRATEGISCHE 
PARTNERS

Samenwerking met strategische partners is van cruci-
aal 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 defi-
nitie verschillende culturen, visies en belangen. Het 
is belangrijk om samenwerken met partners soepel 
te laten verlopen. Probiblio kan het samenwerkings-
proces begeleiden en ondersteunt met advies en best 
practices. Zowel in Noord- als in Zuid-Holland is hier-
voor deels subsidie beschikbaar.

In 2019 is er veel documentatie beschikbaar gekomen 
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 randvoor-

waarden van een (te starten) samenwerking
·  Presentatie Stappenplan multifunctionele accommo-

datie
·  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

betrekken bij je organisatie. Oftewel: hoe word je een 
Community Library? Het antwoord vind je in de fraaie 
interactieve infographic die het project opleverde.

Op 10 december vond de eindpresentatie van het 
project plaats in het Volkshotel in Amsterdam. Wat 
is er nodig is om een Community Library te worden? 
Denk aan een duidelijke strategie, flexibiliteit in je 
programmering en goede interne communicatie. 
Door de hele organisatie hierop in te richten, zorg je 
ervoor dat je community’s structureel en voor de lange 
termijn verbindt. Het project is afgesloten met een 
Eindrapport 2019.

Website: Community Library
Voor meer informatie: Jet Govers, 06 41 33 57 44, 
jgovers@probiblio.nl

CUSTOMER JOURNEYS

Een prettige en efficiënte klantervaring realiseren 
is cruciaal als het aankomt op het opbouwen van 
goede klantrelaties, klanttevredenheid en loyaliteit. 
Een Customer Journey is een tool die inzicht geeft in 
de ervaringen van gebruikers van de bibliotheek. Het 
dient als startpunt voor het verbeteren van processen 
met als doel deze gebruikerservaring te verbeteren.

In 2018 en 2019 zijn zes klantreizen onderzocht. In de 
Nieuwsbrief Marketing van september 2019 lees je 
meer over de uitkomsten.

Website: Customer Journeys
Voor meer informatie: Monique van der Loo, 
06 41 56 55 14, mvdloo@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_088%20Presentatie%20Inleiding%20in%20alliantiemanagement%201920x1080px%20V3.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_088_Formulier_Tactieken_beinvloeden_A4_V2.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_088_Formulier_Afwegingstabel%20samenwerking_A4_V2%20INVUL.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_088%20Presentatie%20Stappenplan%20samenwerking%20MFA%201920x1080px%20V3.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_088%20Presentatie%20Stappenplan%20samenwerking%20MFA%201920x1080px%20V3.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_088_Formulier_Samenwerkingen%20in%20relatie_A4_V3%20INVUL.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_088_Krachtenanalyse%20A3_V1%20INVUL.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/samenwerking-met-partners/samenwerking-strategische-partners
mailto:smarges@probiblio.nl
https://communitylibrary.probiblio.nl/
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Eindverslag.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/marketing/community-library
mailto:jgovers@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/drie_klantreizen.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/190405_Probiblio_InhoudBoekje%20Cover.pdf
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/4908/283412/2bc9dfc626d439d977bd1c06
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/strategie/customer-journeys
mailto:mvdloo@probiblio.nl
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MAATSCHAPPELIJKE WAARDE  
EN IMPACT

In dit project ondersteunt Probiblio bibliotheken bij 
het meten en aantonen van hun waarde. In de eerste 
helft van 2019 zijn de volgende publicaties verschenen:

· Effectmeting Taalcoaching
·  Een goede relatie met de gemeente:  

Laat het goud van de bibliotheek schitteren
· Effectmeting Passend Lezen

In het vierde kwartaal is het project KPI’s en maat-
schappelijk effect afgerond. Doel van dit project is het 
krijgen van inzicht in de maatschappelijke effecten die 
je als bibliotheek wilt realiseren vanuit de organisa-
tiestrategie. Wat betekent dit voor de programmering? 
Hoe meet je de effecten? Op basis hiervan kun je de 
maatschappelijke relevantie van de bibliotheek aanto-
nen in gesprek met stakeholders zoals de gemeente. 
De resultaten van het project zijn samengevat in het 
document Van KPI tot effect 2019 (Excel-bestand).

Binnen het landelijke programma IMPACT werkt 
Probiblio samen met de KB, verschillende POI’s en 
bibliotheken. In het vierde kwartaal is de leergang 
Impactmanagement van start gegaan, is de landelijk 
ontwikkelde Impactmonitor (voorheen Effectenmoni-
tor) doorontwikkeld en is de website BibliotheekInzicht 
verder uitgebreid.

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 biblio-
theken en Probiblio nieuwe wijkscans. Tijdens de 
kick-off in juli is besloten om met de Bibliotheek 
Oostland verder in te zoomen op het thema financiële 
zelfredzaamheid. Dit is een van de speerpunten van 
de bibliotheek en een actueel thema voor meerdere 
bibliotheken.

In het vierde kwartaal is in het werkgebied van de 
Bibliotheek Oostland een wijkscan financiële zelf-
redzaamheid uitgevoerd. Deze bestaat uit een aantal 
onderdelen: achtergrond en indicatoren van financiële 
zelfredzaamheid, actuele CBS-gegevens over de wijken 
en veldonderzoek binnen de wijken.

De bibliotheek heeft, op basis van verschillende 
gegevens, twee wijken uit het werkgebied gekozen om 
verder op in te zoomen. Aan de hand van CBS-gege-
vens, gesprekken met partners van de bibliotheek en 
bewonersinterviews zijn de mate van financiële zelfred-
zaamheid en de behoeften van bewoners in die wijken 
in kaart gebracht.

Probiblio vertaalt begin 2020 de uitkomsten van de 
wijkscan naar een advies voor een wijkgerichte aanpak, 
zodat de bibliotheek, in samenwerking met partners, 
verder aan de slag kan gaan met informeel aanbod 
binnen het thema financiën, afgestemd op de behoefte 
van bewoners.

Website: Scan maatschappelijk-educatief werkveld
Voor meer informatie: Berthy Nijhuis, 
023 55 46 344, bnijhuis@probiblio.nl

INNOVATIEVE  
BIBLIOTHEEKOPLOSSINGEN

De werkgroep Gratis Bieb onderzoekt de mogelijkheden 
en randvoorwaarden om een gratis basislidmaatschap 
landelijk mogelijk te maken. Deelnemende bibliothe-
ken 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. Innovators van zeven bibliotheken in 
Zuid-Holland (BplusC, Zuid-Hollandse Delta, Schiedam, 
Gouda) en Noord-Holland (Kennemerwaard, Amstelland, 
Zuid-Kennemerland) doen hieraan mee. In het vierde 
kwartaal zijn diverse acties ondernomen om nieuwe 
ideeën verder vorm te geven. Studenten van NHTV/Breda 
University en SPECO Sportmarketing (Fontys) hebben 
enkele onderwerpen uitgewerkt; begin 2020 volgen 
rapportages die beschikbaar komen voor het netwerk.

Website: De Nieuwe Leest
Voor meer informatie: René Kronenberg, 
06 24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl en Karen 
Bertrams, 06 24 55 63 81, kbertrams@probiblio.nl 

Een nieuw initiatief is de samenwerking met de Cruyff 
Foundation. Op donderdag 19 december tekende 
KopGroep Bibliotheken als eerste bibliotheek een 
convenant waarin deze samenwerking bekrachtigd 
wordt. Vanaf 2020 gaat de bibliotheek programmering 
verzorgen op het Cruyff Court Nieuw Den Helder.

Voor meer informatie: Ilse Keune, 06 12 98 44 95,
ikeune@probiblio.nl en René Kronenberg, 
06 24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Rapport%20Effectmeting%20taalcoaching_Probiblio%202019.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_047_Whitepaper_hoe_omgaan_met_je_gemeente_A4_V3.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Effectmeting%20campagne%20Passend%20Lezen%20DEF.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Van%20KPI%20tot%20effect%202019%20eindproduct.xlsx
https://www.kb.nl/ob/algemene-programmas/impact-een-onderzoeksprogramma
https://www.kb.nl/ob/nieuws/2019/leergang-impactmanagement-impactgericht-werken-en-communiceren
https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/impactmonitor
https://www.bibliotheekinzicht.nl/
https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/marktonderzoek/maatschappelijke-waarde-en-impact
mailto:jfaber@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/marktonderzoek/scan-maatschappelijk-educatief-werkveld
mailto:bnijhuis@probiblio.nl
mailto:smarges@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/nieuws/zet-eens-een-nieuwe-bril-op-volg-en-bepaal-de-nieuw-leest
mailto:rkronenberg@probiblio.nl
mailto:kbertrams@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/nieuws/bibliotheken-voet-aan-de-grond-op-cruyff-courts
https://www.probiblio.nl/nieuws/bibliotheken-voet-aan-de-grond-op-cruyff-courts
mailto:ikeune@probiblio.nl
mailto:rkronenberg@probiblio.nl
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De Bèta Bieb is een verzamelnaam voor alle acties die 
bibliotheken ondernemen op digitaal en technolo-
gisch gebied. Zoals makerplaatsen, E-Labs en lessen 
21e-eeuwse vaardigheden. In het whitepaper Kansen 
en uitdagingen van de Bèta Bieb schetsen we de 
ontwikkelingen die op de samenleving afkomen.

Voor meer informatie: René Kronenberg, 
06 24 54 60 03, rkronenberg@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, democratiserings-
processen en strategische samenwerking.
In 2020 vonden in de Bibliotheek Zoetermeer en DOK 
Delft samen met KRO-NCRV pilots plaats met De Moni-
tor Meeting. Rond Kerstmis was er wederom een editie 
van Joris’ Kerstboom, eveneens in samenwerking met 
KRO-NCRV. Hieraan namen ongeveer 200 bibliotheken 
in heel Nederland deel. Met extra ondersteuning van 
de Koninklijke Bibliotheek heeeft ruim tien procent 
meer bibliotheken de functie Ontmoeting en debat op 
deze manier ingevuld. 95% van de bibliotheken is van 
plan om volgend jaar weer mee te doen aan deze actie.
In het derde kwartaal is gestart met een scan naar wat 
er in bibliotheken plaatsvindt op het gebied van demo-
cratie en aanverwante thema’s. De uitkomsten hiervan 
worden begin 2020 ter inspiratie aan het netwerk 
aangeboden, in samenwerking met Rijnbrink en Cubiss. 
Dit is tevens de afsluiting van het project, waarbij geldt 
dat Joris’ Kerstboom in 2020 onder een andere paraplu 
een vervolg krijgt.

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 
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. In het tweede 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

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 Water-
land. Inmiddels maakt een tweede bibliotheek van 
de BiebApp gebruik: de Bibliotheek De Groene Venen 
lanceerde de BiebApp op 1 oktober. 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 

Het project De Bibliotheek op het station beoogde in 
2019 de volgende resultaten te boeken:
·  uitvoering van een tweejarige pilot (2018-2019) met 

het Stationsbibliotheekconcept 2.0 op station Rotter-
dam 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 Busi-
ness 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 prestaties van de vestiging overtreffen de doel-

stellingen ruim en de samenwerking met de NS 
bevalt heel goed;

·  Vanwege het succes van de pilot is de vestiging op 
het station vanaf 1 januari 2020 een reguliere vesti-
ging van de Bibliotheek Rotterdam;

·  de elf georganiseerde Stationscolleges zijn goed 
gewaardeerd, maar het gemiddeld aantal bezoekers 
is bij de doelstelling achtergebleven; hierom beraadt 
de bibliotheek zich op een eventueel vervolg;

·  de rapportage van beide pilots is grotendeels gereed 
en verschijnt in het eerste kwartaal van 2020 nadat 
alle prestaties van de vestiging over 2019 bekend zijn 
gemaakt.

Voor meer informatie: Dick van Tol, 06 30 47 90 80, 
dvtol@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/B%C3%A8ta%20Bieb/19_098_Whitepaper_BetaBieb_V3.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/B%C3%A8ta%20Bieb/19_098_Whitepaper_BetaBieb_V3.pdf
mailto:rkronenberg@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/innovatieve-bibliotheekoplossingen/huis-van-de-democratie
mailto:rkronenberg@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Eindevaluatie%20VR%20BplusC_def5.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Eindevaluatie%20VR%20BplusC_def5.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/bibliotheekautomatisering/digitale-bibliotheek-lokaal
mailto:mvdloo@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/innovatieve-bibliotheekoplossingen/de-biebapp
https://www.probiblio.nl/producten/bibliotheekautomatisering/informatiemanagement/landelijke-digitale-infrastructuur
mailto:igoedhart@probiblio.nl
mailto:dvtol@probiblio.nl
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IBL EN COLLECTIONEREN  
TOEKOMSTGERICHT ORGANISEREN 
Het doel van dit project is het IBL beter te laten 
aansluiten op de ontwikkelingen en de verwachtingen 
van bibliotheken en bibliotheekgebruikers. Deelprojec-
ten zijn:
· 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

Sinds september 2019 kunnen bibliotheken hun poëzie-
collectie op via augmented reality toegankelijk maken 
met de app Wolk. Naast de twee pilotbibliotheken 
De Plataan en Huizen-Laren-Blaricum bieden nog zes 
andere bibliotheken Wolk per eind 2019 aan. Via de 
projectpagina zijn een communicatietoolkit (zipbe-
stand) en een factsheet beschikbaar. 

Website: App Wolk
Voor meer informatie: Iet Wiersma, 06 41 56 49 88, 
iwiersma@probiblio.nl

In het derde kwartaal is binnen het project CRM een 
programma van eisen opgesteld waaraan een nieuw 
CRM-systeem moet voldoen. In het vierde kwartaal 
heeft een subgroep van bibliotheken die daadwerkelijk 
een nieuw CRM systeem willen implementeren, stappen 
gezet om tot een keuze te komen. Er zijn verschillende 
presentaties van leveranciers geweest. Op basis van 
het programma van eisen volgt begin 2020 een defini-
tief besluit, zodat in het tweede kwartaal de impleman-
tatie van start kan gaan.
In de bijeenkomst met alle acht deelnemende biblio-
theken in november is besproken hoe we op basis van 
CRM-data gezamenlijke campagnes kunnen inrichten 
en effecten kunnen meten. Verschillende kansen en 
mogelijkheden zijn besproken. Dit krijgt in het eerste 
kwartaal van 2020 een vervolg.

Website: CRM
Voor meer informatie: Miranda de Jong, 
06 24 55 84 73, mdjong@probiblio.nl

Het project Find my Book! is in de tweede helft van 
2019 van start gegaan. Inmiddels is een opdracht 
verstrekt aan twee onderwijsinstellingen. Studenten 
gaan een prototype ontwikkelen – mogelijk een app 
– waarmee gebruikers binnen de muren van de biblio-
theek een specifiek materiaal terugvinden.

Website: Find my book!
Voor meer informatie: Ilse Keune 06 12 98 44 95, 
ikeune@probiblio.nl

SPREIDING EN BEREIK 
LANDELIJK GEBIED 

Sinds 2017 werken bibliotheken in het landelijk gebied 
van Noord- en Zuid-Holland aan de verbetering van de 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. In 2019 
zijn hierbij twaalf bibliotheken ondersteund met extra 
inzet. Dit heeft geresulteerd in 30 pilots en interven-
ties, waarvan enkele nog doorlopen in 2020.

Ruim de helft van de interventies heeft betrekking op 
verbeteringen van de kwaliteit van de dienstverlening, 
iets meer dan dertig procent op het verbeteren van 
de toegankelijkheid en het gebruik, en bijna twintig 
procent op verbeteringen in bereik en bereikbaarheid.

In een interview met Anja Oosterlaken, directeur-be-
stuurder van de Bibliotheek Krimpenerwaard, vertelt zij 
over haar ervaringen met het project. Meer informatie 
is te vinden in de Nieuwsbrief Spreiding en Bereik 
Landelijk Gebied.

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

https://www.probiblio.nl/producten/logistiek/vervoersdienst/ibl-en-collectioneren
mailto:pjellema@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Communicatietoolkits%202019/Wolk%20App%202/Communicatietoolkit%20app%20Wolk_september%202019.zip
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Communicatietoolkits%202019/Wolk%20App%202/Communicatietoolkit%20app%20Wolk_september%202019.zip
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Communicatietoolkits%202019/Wolk%20App%202/Factsheet%20medewerkers_Wolk_app.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/app-wolk
mailto:iwiersma@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/strategie/client-relationship-management-crm
mailto:mdjong@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/catalogus/find-my-book
mailto:ikeune@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/Interventie%20Overzicht%20december%202019%20v2.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/Interventie%20Overzicht%20december%202019%20v2.pdf
https://www.probiblio.nl/blog/interview-anja-oosterlaken
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/4982/287735/78f4e0c9a12af8ac76b8b3ab
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/4982/287735/78f4e0c9a12af8ac76b8b3ab
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/innovatieve-bibliotheekoplossingen/spreiding-bereik-in-het-landelijk-gebied
mailto:rkronenberg@probiblio.nl
mailto:mvbreukelen@probiblio.nl
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PRIVACY 

Het doel van dit project is om bibliotheken – en advi-
seurs van Probiblio – te informeren en te adviseren 
over privacy en te ondersteunen bij de werkzaam-
heden (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. 

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

MASTERCLASS DIGITALE  
TRANSFORMATIE

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.

De eerste serie loopt van 17 oktober 2019 tot 6 februari 
2020. In maart 2020 start een tweede serie. Aanmelden 
kan nog 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

https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/4822/291113/1361a51e89e048d00443f611
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/privacy-in-de-bibliotheek
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/implementatie-van-privacywetgeving
mailto:kbaaij@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/inschrijven/-inschrijven-digitale-transformatievoorjaar-insc
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Programma%20Masterclass%20Digitale%20Transformatie%202019.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/bibliotheekautomatisering/privacy-security/masterclass-digitale-transformatie
mailto:kbaaij@probiblio.nl
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