
In deze rapportage passeren de inno-
vatieve 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 netwerkactivitei-
ten die Probiblio vanuit haar wette-
lijke 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 30 JUNI 2019

APR-MEI-JUN 2019
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SOOB- EN BOZH- 
PROGRAMMA’S

De programma’s hebben de ambitie 
om met de bibliotheken gezamenlijk 
resultaten te boeken. Ze zijn door de 
SOOB en het BOZH zelf vastgesteld  
en ook de aansturing ligt bij de  
provinciale directie-overleggen.  
Probiblio heeft voornamelijk een 
ondersteunende en faciliterende rol, 
maar neemt waar gewenst ook zeker 
het voortouw.

SOOB-PROGRAMMA 100% ACTIEF 
BEREIK 0 TOT 18 JAAR 
In dit programma zijn twee projectgroepen actief, 
gericht op de doelgroepen 0-4 en 12-18 jaar.

Behaalde resultaten in Q2 
De projectgroep 0-4 jaar komt op 6 juni in de Biblio-
theek Heerhugowaard voor de tweede keer bijeen 
in het kader van het thema Mediaopvoeding à la de 
Bibliotheek van 100 talenten. Hierin staan de volgende 
onderwerpen op het programma:
▪  de resultaten van een Mysteryguesttraject en de 

voortgang van in Q1 ontwikkelde ideeën, zoals een 
training voor pedagogisch medewerkers, materiaal 
voor een Mamacafé en lowbudgetactiviteiten, een 
training voor front- en backoffice medewerkers en 
een koerskit voor mediaopvoeding.

▪  het multimediaal uitwerken van een thema voor 
jonge kinderen in de bibliotheek. Het thema  
Op reis werken de deelnemers nu gezamenlijk uit 
voor gebruik tijdens de Kinderboekenweek.

Gefinancierd uit de reserves van de SOOB heeft een 
aantal bibliotheken BoekStartmeubels besteld voor 
gebruik op het consultatiebureau en hebben veertien 
bibliotheekmedewerkers in april bij Probiblio de trai-
ning BoekStartcoach gevolgd. 

De volgende bijeenkomst is op 12 september in de 
Bibliotheek IJmond-Noord, eveneens een jeugdbiblio-
theek van 100 talenten. Belangrijk onderwerp: de uitkom-
sten van de resultaatmeting die Probiblio op verzoek van 
de SOOB organiseert met hulp van alle bibliotheken: wat 
heeft het programma opgeleverd en gaan we hier in 2020 
mee door of kiezen we een ander onderwerp?

Op 4 april en 9 mei zijn er twee korte online meetings 
van de projectgroep 12-18 jaar om de tussentijdse 
voortgang van de acties te bespreken. Resultaten Q2:
▪   opstellen van een enquête, die online is uitgezet 

onder docenten Nederlands;
▪   een overzicht van het aanbod voor het vo;
▪   inventarisatie van de platforms voor docenten, 

waarop we onze dienstverlening voor het voetlicht 
kunnen brengen.

Op 6 juni ontmoeten de specialisten elkaar in de OBA om 
vervolgacties te benoemen en uit te werken. Dit gebeurt 
aan de hand van de werkvorm Strategic Doing, een 
goede manier om vanuit een ‘lonkend perspectief’ op 
een snelle manier te komen tot concrete werkafspraken. 

Het doel is om aan alle vo-scholen binnen de 
provincie Noord-Holland een doorgaande lijn aan te 
bieden van de succesvolle producten en diensten. Dit 
vindt plaats via platforms voor docenten en met als 
uitgangspunt de basisdriehoek deskundigheidsbevor-
dering-werkvormen-collectiekennis. We formuleren in 
Q3 samen welke voorwaarden minimaal nodig zijn om 
de dienstverlening succesvol uit te rollen. Deze kunnen 
vervolgens op directieniveau worden besproken. Ook 
onderzoeken we of en hoe docenten studiepunten 
kunnen krijgen voor onze deskundigheidsbevordering. 

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).

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 besluit het BOZH 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. In de werkgroepen komt in Q2 het 
volgende tot stand:

EFFECTMETING
▪  Op 9 mei bespreekt de werkgroep de landelijke 

Effectenmonitor, waarna – samen met het team 
Onderzoek van Probiblio – een gesprek hierover met 
de KB plaatsvindt;

▪  Er vindt een bespreking met de gemeente plaats 
over de effectmeting die aan het gemeente-
lijk aanvalsplan van de Bibliotheek Maassluis/
Midden-Delfland is gekoppeld. In overleg met deze 
bibliotheek komt het plan later dit jaar beschikbaar 
voor het netwerk, via onder andere de nieuwsbrief 
De Maatschappelijke Bibliotheek.

BEDRIJVEN
•  De werkgroep Bedrijven komt op 24 mei bijeen. 

Ester van de Wiel van Taal voor het Leven is daarbij 
aanwezig. Zij informeert de deelnemers over lopende 
acties van de Stichting Lezen & Schrijven in relatie 
tot bedrijven. Er loopt een landelijk onderzoek om de 
kosten van laaggeletterdheid binnen een organisatie 
in kaart te brengen; in de Week van de Alfabetisering 
komt een tool beschikbaar waarmee een werkgever 
deze rekensom zelf kan maken.

▪  Taal voor het Leven organiseert op 16 april een 
Zuid-Hollandse werkgeversdag, waarbij ook Probiblio 
aanwezig is. Een aantal aanwezige werkgevers wil 

verder gaan met het onderwerp laaggeletterdheid. 
Taal voor het Leven legt het eerste contact met hen, 
vervolgens betrekt de werkgroep de bibliotheken 
erbij.

▪  Probiblio onderzoekt samen met vier bibliotheken 
hoe de lokale vestigingen van Randstad en de lokale 
bibliotheken kunnen komen tot een dienstverlening 
op het gebied van taal/digitaal. Het eerste doel is 
om een koppeling te maken tussen het informele 
leeraanbod binnen bibliotheken en de dienstverle-
ning van Randstad (deelnemers van taalactiviteiten 
kennis laten maken met Randstad, mogelijk ook 
‘teaching on the job’). In afstemming met het team 
Marketing van Probiblio worden er tools ontwikkeld 
en een presentatie voor intercedenten, waarmee 
zij bibliotheken van een eenduidig verhaal kunnen 
voorzien.

TAALVRIJWILLIGERS
Probiblio ontwikkelt samen met bibliotheken en Taal 
voor het Leven een 3-daagse leergang voor Taalhuis-
coördinatoren. Het doel van deze leergang is inzicht 
krijgen in de eigen rol en positie in het Taalhuis en hoe 
deze zich verhoudt tot de bibliotheek. Hierbij is specia-
le aandacht voor het ‘managen’ van de taalvrijwilligers. 
De leergang vindt plaats op 7 mei, 11 juni en 2 juli. Aan 
de leergang nemen twaalf coördinatoren deel. De deel-
nemers zijn heel positief, vooral omdat de meesten een 
solitaire functie hebben. Het is opvallend hoe divers de 
Taalhuizen en de functies zijn. Het dienstverband van 
de coördinatoren loopt uiteen van 12 uur tot 32 uur en 
de zwaarte van de functie is sterk uiteenlopend: van 
strategisch tot uitvoerend.

NT1
De kenniscirkel van 16 mei Wie is de NT1-er? is aanlei-
ding tot het opstarten van een nieuwe werkgroep NT1. 
De doelgroep NT1 is groot, divers en het bereiken en 
bedienen van de doelgroep is complex. Vier Zuid- 
Hollandse bibliotheken gaan onder begeleiding van 

https://www.weekvandealfabetisering.nl/
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Probiblio werken aan een hoger bereik. De werkgroep 
NT1 voor Zuid-Hollandse bibliotheken start in juli. 

REGIO RIJNMOND
•  In mei vindt de evaluatie plaats van de doorver-

wijzing van laaggeletterde en niet-digitaalvaardige 
klanten van het UWV naar de Taalhuizen in de regio 
Rijnmond. De resultaten zijn niet geweldig en ook 
nog eens divers. De bibliotheken en het UWV hebben 
acties voor verbetering ingezet.

•  De bibliotheken uit de regio Rijnmond, Taal voor het 
Leven en Probiblio zijn in mei bij elkaar voor overleg, 
uitwisseling en ideevorming. De bijeenkomst staat in 
het teken van gezondheid. Taal voor het Leven geeft 
een presentatie over het programma Voel je goed en 
men bespreekt de (mogelijkheden voor) samen-
werking in de wijken met het regionale Maasstad 
Ziekenhuis.

•  Samen met de bibliotheken AanZet en Schiedam is er 
een gesprek met Kees Hoogland, hogeschooldocent 
Didactiek van het rekenen. De mogelijkheden voor 
bibliotheken rond de basisvaardigheid Rekenen zijn 
hierin verkend. In eerste instantie ziet iedereen voor-
al een link met de financiële vaardigheden. AanZet 
en Schiedam bespreken de opties met hun netwerk. 
Probiblio gaat het thema Gecijferdheid verder oppak-
ken, onder meer in de kenniscirkel op 5 september.

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 activi-
teiten 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 onderde-
len zijn de resultaten vanuit het BOZH-programma 
beschikbaar voor Noord-Hollandse bibliotheken.

In het eerste half jaar van 2019 zijn de volgende resul-
taten geboekt:
▪  Uitvoering en afronding project KPI’s en stuursets, 

in co-creatie met de bibliotheken De Groene Venen, 
Bollenstreek en Westland (ZH), en Amstelland en 
Kennemerwaard (NH);

▪  Uitvoering en afronding project Ledenadministratie: 
lid worden, lidmaatschap beëindigen en lidmaat-
schap wijzigen, in co-creatie met de bibliotheken 
Bollenstreek, AanZet en Rijn en Venen (ZH).

▪  Uitvoering en afronding project rond het hulpmiddel 
organisatiediagnose en zelfevaluatie, in co-creatie 
met de bibliotheken Gouda en Westland (ZH).

▪  Oplevering bouwstenen collectiebeleid.
▪  Samenwerking tussen de themagroep Optimalisatie 

van de gezamenlijke POI’s, KB en bibliotheken uit het 
hele land.

▪  Oplevering rapport Samen Slim Plannen, waarin het 
potentieel voor het gezamenlijk plannen van perso-
neel over bibliotheken heen inzichtelijk is gemaakt. 
Betrokken bij het onderzoek zijn de bibliotheken 
Zoetermeer en Schiedam (ZH), en Haarlemmermeer 
en Amstelland (NH).

▪  2-daagse workshops met de bibliotheken Hoeksche 
Waard, Maassluis/Midden-Delfland en De Groene 
Venen (ZH), en IJmond-Noord en Amstelland (NH), 
met als thema’s Sturen van Continu verbeteren en 
Continu verbeteren voor medewerkers.

Website: BOZH Transitie Klassieke Bibliotheek. 
Hier zijn veel praktische hulpmiddelen beschikbaar 
waar elke bibliotheek gebruik van mag maken. 

Voor meer informatie: Frederike Kuijpers 
06 24 54 60 52, fkuijpers@probiblio.nl

De stuurgroep bestaat uit Wouter van Heiningen 
(Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland), Erna Staal 
(Bibliotheek Gouda), Sabine Margés en 
Peter van de Wolfshaar (MT-lid Probiblio). 

In het deelproject Customer Journeys zijn in Q1 drie 
klantreizen onderzocht. De resultaten zijn in Q2 
beschikbaar gekomen via een fraai boekje in pdf-vorm. 
Op basis van de uitkomsten van de klantreizen worden 
verbeterpunten bedacht die voor alle bibliotheken 
interessant zijn.

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

https://www.probiblio.nl/agenda/digi-vi-taal-verruim-je-basisvaadigheden-blik
https://www.probiblio.nl/producten/ontwikkeling-informeel-leren/zelfredzaamheid/bozh-programma-taalnetwerken
mailto:evdmeer@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/optimalisatie-en-transitie-noord-holland
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/bozh-programma-transitie-en-optimalisatie
mailto:fkuijpers@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/190405_Probiblio_InhoudBoekje%20Cover.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/marketing/customer-journeys
mailto:mvdloo@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
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SPOENK*: INNOVATIEF  
JEUGDBIBLIOTHEEKWERK
In 2019 werken we met SPOENK* co-creatief aan inno-
vatieve werkwijzen door dynamische projecten in de 
markt te zetten en te implementeren met jeugd- en 
jongerenafdelingen in bibliotheken, samen met andere 
organisaties en bewegingen. In Q2 ligt de focus op 
urban programmering voor en door de jeugd. Resulta-
ten Q2:
▪  Gezamenlijke programmering en oprichting 

jongerenvloeren: Rotterdam, AanZet en De Boeken-
berg, met in Q2 uitbreiding naar Den Haag, Schie-
dam, Hoorn.  

▪  Masterclasses Van droom naar doel is doen voor 
jongeren gericht op schrijven en zakelijke zelfont-
plooiing in AanZet, Rotterdam, de Boekenberg, 
IJmond-Noord. 

▪  Floating urban collecties i.s.m. de collectioneur van 
de Bibliotheek Rotterdam. Ambitie is om hier de 
grootste urban collectie van Europa te realiseren, 
beschikbaar voor het netwerk.

▪  Presentatie HipHop in je Bieb / Hiphopenjeleest op 
het Nationale Bibliotheekcongres.

▪  Instagramcampagne Hiphop&Jeleest loopt door in 
Q2: leidende urban artiesten verbinden met boeken-
tips en bibliotheekgebruik i.s.m. Hiphopenjesmoel 
en illustrator Linda van Bruggen.

▪  Er is een vaste samenwerking met partners Quardin 
en Hiphopinjesmoel. 

Website: Spoenk*
Voor meer informatie: Karen Bertrams, 06 55 63 81, 
kbertrams@probiblio.nl 

DIGITALE GELETTERDHEID < 18 JAAR 
IN HET ONDERWIJS EN DE BIBLIOTHEEK
Deelproject Mediaopvoeding 0-6 jaar:

▪  De tool voor het Mamacafé – ontwikkeld met de 
Bibliotheek Haarlemmermeer – is gereed. Voor de 
vormgeving werken we samen met Netwerk Media-
wijsheid, dat illustraties beschikbaar stelt.

▪  Binnen het project 100% bereik 0-18 jaar van de 
SOOB vindt een tweede bijeenkomst plaats. De tool 
voor het Mamacafé wordt gepresenteerd; alle aanwe-
zige bibliotheken willen ermee aan de slag. Ook de 
concepten van de trainingen staan op het program-
ma, die door de Bibliotheek Haarlemmermeer en 
Westfriese bibliotheken uitgeprobeerd gaan worden.

▪  Een eerste versie van de trainingen voor de frontof-
fice en de backoffice is gereed en zal in Q3 definitief 
vorm krijgen. In Q4 zullen de pilots hiervan plaats-
vinden. Er is contact met het Nederlands Jeugdin-
stituut en de KB gelegd om te kijken of we in de 
trainingen wellicht samen kunnen optrekken. Op 1 
juli is Probiblio aanwezig bij een bijeenkomst over 
mediaopvoeding van de KB.

Website: Mediaopvoeding 0-6 jaar
Voor meer informatie: Britt van Teijlingen,  
06 40 48 51 75, BvTeijlingen@probiblio.nl

JEUGD & ONDERWIJS

https://www.probiblio.nl/producten/ontwikkeling-informeel-leren/programmering-jeugd/hiphop-in-je-bieb
https://www.instagram.com/hiphopenjeleest/
https://www.quardin.nl/
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/samenwerking-bo-vo-algemeen/spoenk
mailto:kbertrams@probiblio.nl
https://www.netwerkmediawijsheid.nl/
https://www.netwerkmediawijsheid.nl/
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/mediaopvoeding
mailto:BvTeijlingen@probiblio.nl
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Deelproject Digitale geletterdheid po (4-12 jaar):

▪  De eerste pilot Onderzoekend leren is met Westfriese 
bibliotheken afgestemd en voorbereid. Midden juli 
start de pilot met het thema Zintuigen. Daarnaast 
vindt in oktober een pilot plaats in de vestigin-
gen Ridderkerk en Barendrecht van de Bibliotheek 
AanZet met als thema Duurzaamheid.

▪  Lab out of the box loopt hard qua reserveringen: 
de helft van 2020 zit al weer vol. De box Beeldmani-
pulatie en de box Fotografie zijn gereed en aan het 
assortiment toegevoegd. De boxen Cryptografie en 
Fakenews volgen later dit jaar.

▪  De community Digitale geletterdheid is bezig met de 
profilering van de bibliotheek richting scholen. De 
pilot Slim met Media is door gebrek aan belang-
stelling van bibliotheken komen te vervallen; we 
onderzoeken of er een variant voor bibliotheken kan 
komen.

▪  De bibliotheken AanZet en Zoetermeer praten met 
Probiblio over maakplaatsen.

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

Deelproject Digitale geletterdheid vo (12-18 jaar):

▪  De werkgroep besluit om het organiseren van een 
Digi-dag individueel aan te pakken, gezien de 
gewenste lokale uitwerking. Probiblio ondersteunt 
bij het realiseren van de lokale initiatieven om dit 
vervolgens naar andere bibliotheken te kunnen 
vertalen. 

▪  Met de Bibliotheek Kennemerwaard wordt onder-
zocht of het project Veilig puberen beschikbaar kan 
komen voor andere bibliotheken; enkele hebben 
interesse getoond.

▪  De bibliotheken Amstelland, Haarlemmermeer en 
Zuid-Kennemerland en BplusC organiseren samen 
met Probiblio een congres voor leerkrachten over 
taal/digitaal.

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

VOLUME REALISEREN I.S.M.  
KINDEROPVANG EN ONDERWIJS
Deelproject Samenwerking kinderopvang (0-4 jaar):
▪  De aanvragen voor de BoekStart stimuleringsregelin-

gen van Kunst van Lezen zijn verzameld en ingediend 
bij Stichting Lezen. De toekenning is bekend gemaakt 
en gedeeld met de bibliotheken die een aanvraag 
hebben ingediend. Bij de implementatie begeleidt 
Probiblio de bibliotheken die daaraan behoefte 
hebben.

▪  Bibliotheken die vorig jaar een subsidieaanvraag 
hebben gedaan, krijgen in Q2 het verzoek om de 
verantwoording in orde te maken, zodat deze in 
september verwerkt en opgestuurd kan worden naar 
Stichting Lezen. 

▪  De interviews over de praktijkvoorbeelden Gezins-
aanpak – in het kader van Tel mee met Taal – zijn 
afgerond. Een inspiratiedocument is in voorbereiding 

en komt in Q3 beschikbaar. 
▪  Het BOP/VVE-onderzoek start begin juli en loopt tot 

19 september. Probiblio monitort de voortgang en 
ondersteunt naar behoefte.

▪  In september organiseert Probiblio een informatie-
bijeenkomst over de Monitor BoekStart.

Website: BoekStart
Voor mee informatie: Annemieke Michelot, 
06 24 99 78 02, amichelot@probiblio.nl

Deelproject Kwispellezen:
In Q2 heeft de Bibliotheek a/d IJssel een eerste sessie 
met acht kinderen georganiseerd. De Bibliotheek Den 
Haag is aangemeld voor na de zomer en de Biblio-
theek Hilversum heeft interesse kenbaar gemaakt. 
Probiblio wil in Q4 een evenement rond het voorlezen 
aan (huis)dieren/robots organiseren, om de bevindin-
gen van het project te delen met het netwerk.

Website: Kwispellezen
Voor meer informatie: Karen Bertrams, 06 24 55 63 81, 
kbertrams@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/producten/ontwikkeling-informeel-leren/21ste-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid-po-4-12-jaar
mailto:ereuvers@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/ontwikkeling-informeel-leren/21ste-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid-vo-12-18-jaar
mailto:ereuvers@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/boekstart-kinderopvang
mailto:amichelot@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/ontwikkeling-informeel-leren/kwispellezen
mailto:kbertrams@probiblio.nl
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Deelproject MLP/4you!:
De toolkit om MLP & 4you! toe te passen in de fysieke 
bibliotheek en de aanpak de Bibliotheek op school po 
en vo zijn verder uitgebreid. NBD Biblion en Probiblio 
hebben een brief gestuurd aan alle bibliotheken met 
informatie over de nieuwe rug- en frontstickers, met 
voorbeeldblad.

In twee bibliotheken zijn zes kinderen uit de doelgroep 
bij de vernieuwing van de MLP’s betrokken als myste-
ryguests en adviseurs. In Q2 en Q3 wordt de behoefte 
om 4you! door te ontwikkelen geïnventariseerd. Bij 
voldoende belangstelling (30% van de bibliotheken) is 
er een plan voor een toolkit 4you! 

Website: MLP en 4you!
Voor meer informatie: Dia Wesseling, 06 14 67 77 55, 
dwesseling@probiblio.nl

Deelproject Scoor een boek!:
De Bibliotheek Kennemerwaard (met AZ) en de 
Bibliotheek Waterland (met Volendam) zijn in februari 
gestart met dit project. In de periode tot mei bereikte 
Kennemerwaard met het project 26 scholen en 1794 
leerlingen en Waterland 11 scholen en 425 leerlingen. 
In het algemeen komt de samenwerking met voet-
balclubs langzamer tot stand dan vooraf gedacht. Op 
YouTube staat een filmpje over Scoor een boek! 2019.

Voor meer informatie: Dia Wesseling, 06 14 67 77 55, 
dwesseling@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.

In Noord-Holland neemt de samenwerking met het 
mbo een vlucht. Zo starten Bibliotheek IJmond Noord 
en Bibliotheek Haarlemmermeer beide een samen-
werking met het Nova College. Bibliotheek Zuid-Ken-
nemerland is al eerder gestart met een samenwerking 
met het Nova College. De Bibliotheek Rotterdam gaat 
aan de slag met mbo.

Website: De Bibliotheek op School mbo
Voor meer informatie: Lisa Bakker, 06 24 55 84 86, 
lbakker@probiblio.nl

Deelproject Volume realiseren i.s.m. kinderopvang en 
onderwijs 12-18 jaar:
•  Samen met de KB zijn op basis van het BOP-onder-

zoek 2017-2018 infographics over dienstverlening en 
bereik gemaakt voor bibliotheken. Deze zijn via het 
BOP-portal ter beschikking gesteld aan bibliotheken 
en kunnen dienen als 0-meting voor het project.  
Er zijn ook infographics voor de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland.

•  Voor de bibliotheken Rijn en Venen, OBA, Zaanstreek 
en Hoorn is subsidie aangevraagd bij Kunst van 
Lezen.

•  Met BplusC en de OBA zijn gesprekken over de 
dienstverlening gevoerd met vo-scholen. Probiblio 
zal deze bibliotheken ook in vervolg begeleiden.

•  Een webinar voor de monitor dBos vo is gepland voor 
oktober.

Website: 
Samenwerking kinderopvang en onderwijs (12-18) 
Voor meer informatie: Caroline Heijer (12-18) 
06 50 61 12 22, cheijer@probiblio.nl

VOORLEESEXPRESS

Behaalde resultaten in Q2:
▪  Probiblio en deelnemende bibliotheken passen de 

samenwerkingsovereenkomsten aan vanwege het 
aflopen van de opstartfase. Een aantal bibliotheken 
voert gesprekken met welzijnsorganisaties om vanaf 
2020 een samenwerking aan te gaan rond de Voor-
leesExpress.

▪  De dit jaar gestarte locaties timmeren goed aan de 
weg en met enthousiasme treft men voorbereidin-
gen voor een nieuwe locatie in Noord-Holland vanaf 
najaar 2019.

▪  Op 27 juni vindt een goed bezochte kennis- en 
netwerkbijeenkomst plaats voor projectleiders, 
waarbij er aandacht is voor onder andere de volgen-
de onderwerpen:

 -  kiezen voor focus en tijd gericht op het verkrijgen 
van inzicht in verschillende manieren waarop het 
vrijwilligers- en projectmanagement ingericht kan 
worden;

 -  het Communicatieplan VoorleesExpress - toelich-
ting op het gebruik van de communicatiemiddelen 
en het belang van communicatie bij de positione-
ring van de VoorleesExpress; 

 -  uitwisseling van ervaringen met betrekking tot 
gezinsproblematiek. In veel gezinnen hebben ande-
re problemen dan taalachterstand de overhand en 
dat heeft gevolgen voor het wekelijkse VoorleesEx-
pressmoment in dat gezin.

Website: VoorleesExpress
Voor meer informatie: Annemieke Michelot, 
06 24 99 78 02, amichelot@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/de-bibliotheek-op-school-bo-vo/makkelijk-lezen-plein
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/samenwerking-bo-vo-algemeen/4you-maakt-lezen-leuker
mailto:dwesseling@probiblio.nl
https://www.youtube.com/watch?v=jqJLLeCA8qc
mailto:dwesseling@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/mbo/de-bibliotheek-op-school-mbo-16-23
mailto:lbakker%40probiblio.nl?subject=
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Afbeeldingen/Infographic%20samenwerking%20voortgezet%20onderwijs%202017-2018%20-%20Noord%20Holland.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Afbeeldingen/Infographic%20samenwerking%20voortgezet%20onderwijs%202017-2018%20-%20Zuid%20Holland.pdf
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/uploads/2019%20Bestanden/Voorleesexpress%20communicatieplan%20februari%202019.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/voorleesexpress
mailto:amichelot@probiblio.nl


LEVEN LANG LEREN
Voor het deelproject Gezamenlijk programmeren 
zijn de Zuid-Hollandse programmeurs tweemaal bij 
elkaar geweest. Kennis uitwisseling, ideeën opdoen en 
mogelijke samenwerking zijn de uitgangspunten. De 
programmeurs bepalen zelf hun agenda. Er is vooral 
behoefte aan beleid op het gebied van programme-
ring. Dit is tweemaal het thema, waarvan eenmaal een 
externe partij (Theater Rotterdam) inzicht geeft in haar 
programmeerbeleid. Er zijn elf bibliotheken aangeslo-
ten bij dit overleg.

In de eerste week van het derde kwartaal is op verzoek 
van de SOOB ook in Noord-Holland een programmeurs-
overleg gestart, met dezelfde uitgangspunten. Er zijn 
zeven bibliotheken aangesloten bij dit overleg.

PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING

Het aantal bibliotheken dat actief meedoet aan het 
project Maken van verhalen is in Q2 opgelopen naar 
acht. De vragen lopen uiteen: 
▪  de inzet van een of meerdere schrijfdocenten, 

meestal als pilot
▪  afstemmen van diverse schrijfactiviteiten en/of het 

samenbrengen ervan in één programma
▪  meedenken met het positioneren van het geheel aan 

schrijfactiviteiten binnen de organisatie
▪  marketing en communicatie over schrijven binnen 

de bieb
▪  concreet gaan de meeste programma’s / activiteiten 

lopen vanaf september. 

Website: Maken van verhalen
Voor meer informatie; Alek Dabrowski, 06 24 54 60 27, 
adabrowski@probilbio.nl 
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mailto:adabrowski@probilbio.nl


Projectennieuws Probiblio Q2 2019 10

DIGITALE GELETTERDHEID  
> 18 JAAR
Op het gebied van samenwerken met scholen – taal 
en digitaal – is een masterclass gepland voor Q4. 
De kenniscirkel Digisnacks staat op de rol voor Q3, 
in samenspraak met deelnemende bibliotheken. In 
Q2 zijn longreads verschenen over podcasts in de 
bibliotheek en is de rapportage Digitale geletterdheid 
Zuid-Holland gepubliceerd. Rond het realiseren of 
doorontwikkelen van maakplaatsen zijn gesprekken 
gevoerd met de bibliotheken AanZet, Boekenberg en 
Zoetermeer.

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

Speciaal voor de zomer is binnen het deelproject 
Communicatie toolkits een bijzonder programma 
Klooien met Kinderboeken bedacht. Het sluit aan bij 
het doorlopende programma Klooien met Kinderboe-
ken, maar is speciaal gericht op de zomervakantie. Alle 
teksten en bijhorende middelen zijn hier te vinden. In 
Q3 wordt er weer een toolkit voor de Kinderboeken-
week gemaakt. Deze wordt op verzoek van de biblio-
theken eerder uitgegeven dan gewoonlijk, namelijk 
medio augustus.

Voor meer informatie: Kisten Hazewinkel, 
06 12 98 45 63, khazewinkel@probiblio.nl

ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 
ZUID-HOLLAND  
(ALLEEN ZUID-HOLLAND) 
Tot en met Q2 zijn er zeventien Minecraft-activitei-
ten gerealiseerd. Voor het komende half jaar staan 
er nog 27 in de agenda. Daarnaast zijn de break-in-
boxes dertien keer uitgeleend aan bibliotheken. De 
verwachting is dat de vierde break-in-box in oktober 
gereed is met het thema Leven/conflict rond de Limes. 
Een break-in-box met het thema (leven met en vech-
ten tegen) Water is in de maak en het project levert 
een bijdrage bij het Prinsjesfestival in Den Haag rond 
erfgoed.

Website: Erfgoed en Archeologie. 
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71, 
ereuvers@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Themapublicatie%20Digitale%20Geletterdheid%20Zuid-Holland%20Probiblio%202018.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Themapublicatie%20Digitale%20Geletterdheid%20Zuid-Holland%20Probiblio%202018.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/ontwikkeling-informeel-leren/21ste-eeuwse-vaardigheden/21st-century-skills-18-jaar
mailto:ereuvers@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/toolkit-klooien-met-kinderboeken
mailto:khazewinkel@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/ontwikkeling-informeel-leren/erfgoed-en-archeologie
mailto:ereuvers@probiblio.nl


BASISVAARDIGHEDEN  
(ALLEEN ZUID-HOLLAND)
Deelproject Digitale basisvaardigheden agenderen:
▪  Tijdens de Digisterker-Deeldagen bespreken de 

bibliotheken en Probiblio de opzet van het docu-
ment voor de doorlopende digitale leerlijn. Probiblio 
brengt in Q3 het definitieve document uit. Op lande-
lijk niveau is dit het eerste document dat een poging 
tot doorlopende leerlijn doet, daarom positioneert 
Probiblio het nadrukkelijk als een startdocument. 

▪  Probiblio, Rijnbrink en Fers gaan elk een training 
verzorgen van de aangepaste versie van de vrijwilli-
gerstraining van het programma DOEN?!. Een moge-
lijk vervolg is een train-de-trainercursus.

▪  Op 1 juli openen 15 kopgroepbibliotheken het 
Informatiepunt Digitale Inclusie. In Noord- en 
Zuid-Holland zijn er zes kopgroepbibliotheken: 
AanZet, Rotterdam, Katwijk, Kennemerwaard, Gooi 
en meer en de Bieb voor de Zaanstreek. Voor 1 
oktober dienen alle andere bibliotheken in Neder-
land een aanvraag in te dienen bij de KB. Probiblio 
ondersteunt dit project in Q2 door deelname aan het 
ontwikkelteam van het onderdeel e-learning en door 
de organisatie van de bijeenkomsten in de biblio-
theken. Probiblio oriënteert zich op haar provinciale 
ondersteuningsrol; onder andere privacy zal een 
belangrijke rol spelen.

▪  Tijdens de Digisterker-Deeldagen in Noord- (18 juni) 
en Zuid-Holland (26 juni) geeft Probiblio een kleine 
presentatie over de doorlopende digitale leerlijn. 
Een aantal bibliotheken meldt zich aan voor vervolg-
acties. 

Website: Digitale basisvaardigheden agenderen

Deelproject Kennisdeling Basisvaardigheden:
▪  Bijna alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland 

nemen deel aan het landelijke project Belasting-
dienst. Probiblio ondersteunt alle lokale G!ds-con-
tactpersonen en bij vragen over de subsidieregeling 
en de verantwoording. Na afloop van de aangiftepe-
riode is de BOP-enquête uitgezet.

▪  Het landelijke project Informatiepunt Digitale Over-
heid krijgt in Q2 vorm. Probiblio ondersteunt bij de 
e-learning en bij de lokale bijeenkomsten. 

▪  Begin mei verschijnt een Nieuwsbrief  
De Maatschappelijke Bibliotheek

▪  Probiblio neemt deel aan de voorbereidingsgroep 
van de landelijke dag Basisvaardigheden op 7 
november 2019 met o.a. suggesties voor programma-
onderdelen waar Zuid- en Noord-Hollandse biblio-
theken bij betrokken zijn. Ook neemt zij deel aan het 
ontwikkelteam Digitale inclusie van de e-learning 
voor het Informatiepunt Digitale Overheid.

PARTICIPATIE & 
ZELFREDZAAMHEID
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https://www.probiblio.nl/producten/ontwikkeling-informeel-leren/zelfredzaamheid/digitale-basisvaardigheden-agenderen
https://app.hellodialog.com/online/259424/894ecdda223d9449b0e757b177ad8c2117350c79
https://app.hellodialog.com/online/259424/894ecdda223d9449b0e757b177ad8c2117350c79


Projectennieuws Probiblio Q2 2019 12

Deelproject Nieuwe wet inburgering en integratie:
De KB meldt dat zij het landelijk beleid laat afhangen 
van de afspraken die er op landelijk niveau gemaakt 
kunnen worden met organisaties als COA, Divosa en 
Vluchtelingenwerk. Probiblio staat met de Nationale 
Inburgeringsquiz op het Bibliotheekcongres. Er zijn 78 
deelnemers die de quiz invullen. Na de Projectendag 
vragen enkele bibliotheken om toezending van de link 
naar de quiz, zodat zij deze eventueel kunnen inzetten 
tijdens gesprekken met partners.

Bibliotheek Waterland en Probiblio willen samen een 
(digitaal) document ontwikkelen over bibliotheek, 
inburgeringsactiviteiten en gemeente. Er worden nog 
twee bibliotheken gezocht om dit gezamenlijk vorm te 
geven.

Website: Stappenplan Inburgering
Voor meer informatie over de projecten: 
Ellie van der Meer, 06 14 37 49 05, 
evdmeer@probiblio.nl

Deelproject Samenwerken in het taalnetwerk  
en het sociaal domein:
Deelnemende bibliotheken zijn Aan den IJssel en 
Bollenstreek. Bij de Bibliotheek Aan den IJssel is 
tijdens een eerste werksessie inzicht verkregen over 
het acteren van de bibliotheek in het Taalnetwerk en 
over de meerwaarde van de bibliotheek. Bij de Biblio-
theek Bollenstreek is het thema de samenwerking met 
de vijf gemeenten. Na de sessie heeft de bibliotheek 
zicht op mogelijkheden om de samenwerkingen te 
verbeteren en zijn er afspraken gemaakt over concrete 
acties om dit daadwerkelijk te realiseren. 

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. Voor-
beelden daarvan zijn:
▪  Probiblio informeert de bibliotheken per mail over 

het landelijk project Belastingdienst 2019;
▪  de bibliotheken Gooi en meer, Kennemerwaard en 

de Bieb voor de Zaanstreek maken deel uit van de 
15 kopgroepbibliotheken van het landelijke project 
Informatiepunt Digitale Inclusie. Probiblio onder-
steunt de bibliotheken met bijeenkomsten en oefe-
ningen;

▪  er vinden twee bijeenkomsten plaats waarvoor 
Noord-Hollandse bibliotheken zijn uitgenodigd.

Voor meer informatie: Ellie van der Meer, 
06 14 37 49 05, evdmeer@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Stappenplan_Inburgering_Probiblio_2019.pdf
mailto:evdmeer@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/ontwikkeling-informeel-leren/zelfredzaamheid/samenwerking-in-het-taalnetwerk-en-het-sociaal-domein
mailto:avdpoel%40probiblio.nl?subject=
mailto:evdmeer@probiblio.nl


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.

In het project Werken met vrijwilligers is in Q2 in 
samenwerking met de Westfriese bibliotheken het 
traject voor de certificering met het keurmerk Goed 
Geregeld gestart. Dit keurmerk wordt uitgegeven door 
het NOV en toegekend aan organisaties die het werken 
met vrijwilligers professioneel hebben ingeregeld. 
In bijeenkomsten met vrijwilligers, medewerkers en 
leidinggevenden zijn verbeterpunten vastgesteld op 
basis van het instrument Zelfevaluatie. Het plan van 
aanpak is inmiddels opgesteld en goedgekeurd.

Het afgelopen jaar is de e-learning voor vrijwilligers 
ontwikkeld en deze is in Q2 via de Bibliotheekcampus 
beschikbaar gesteld. We zijn in gesprek met een biblio-
theek om een pilot uit te voeren met een introductie 
workshop voor vrijwilligers.

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 ontwik-
keld voor directeuren en bestuurders van bibliothe-
ken. Landelijk nemen twaalf bibliotheken, verspreid 
over het hele land, deel aan dit programma. Inmiddels 
zijn er drie leerbijeenkomsten geweest en de deelne-
mers zijn enthousiast. 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

VERANDERING EN 
VERBREDING VAN DE 
KLASSIEKE BIBLIOTHEEK 
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COMMUNITY LIBRARY

In dit project zijn in het eerste kwartaal de bouwste-
nen benoemd die nodig zijn om een community library 
te worden. In het tweede kwartaal zijn in twee werk-
sessies de eerste twee bouwstenen uitgewerkt.
▪  Bouwsteen 1: strategie. Deze is randvoorwaarde-

lijk en ligt over de andere bouwstenen heen. In de 
werksessie is gekeken naar de huidige strategie en 
beleidsplannen van de deelnemende bibliotheken: 
sluiten deze aan op de ambitie een Community 
Library te zijn of worden? Wat is er nodig om die 
aansluiting nog beter te maken?

▪  Bouwsteen 2: medewerkers. Deze is opgedeeld in 
twee elementen: (a) medewerkers die de functie 
van community librarian zouden kunnen vervul-
len en (b) interne communicatie om de rest van de 
organisatie erbij te betrekken. In de werksessie (en 
een individuele afspraak per bibliotheek) is gekeken 
naar de competenties die elke bibliotheek zoekt 
voor de eigen community librarian, het sturen hierop 
(competentiemanagement) en naar de vraag welke 
medewerkers in aanmerking komen. Tijdens deze 
sessie heeft een community librarian uitgelegd hoe 
zij haar werk doet, welke hobbels zij tegenkomt en 
wat de resultaten zijn.

▪  In de volgende sessie in september staat het thema 
Interne communicatie centraal.

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

Vanuit de landelijke werkgroep IMPACT (voorheen: 
Meten Maatschappelijke Opbrengst en Meervou-
dig verantwoorden) werken we samen met de KB, 
verschillende POI’s en bibliotheken. In Q2 zijn 
de eerste bibliotheken aan de slag gegaan met 
de Effectenmonitor en is BibliotheekInzicht verder 
uitgebreid met informatie over impact.
In Q3 gaan we van start met het deelproject KPI’s 
en maatschappelijke waarde, in samenwerking 
met de bibliotheken AanZet, Aan den IJssel en 
Rotterdam.

Website: Maatschappelijke waarde
Voor meer informatie: Jolijn Faber, 06 41 17 52 35, 
jfaber@probiblio.nl

65%

25%
6%4%

65% 63%

32% 33%
1% 2%1% 2%

Dit zijn uitkomsten van een onderzoek uit het project Effecten Taalcoaching dat op verzoek van deelnemende bibliotheken (Bollenstreek, Katwijk, Langedijk, Westland) eind 2018 is uitgevoerd 
onder 170 taalcoaches van deze vier bibliotheken. Het volledige rapport over dit onderzoek is te vinden op: https://www.probiblio.nl/nieuws/de-motivatie-van-vrijwilligers-van-het-digitaalhuis. 
Het is onderdeel van het project Maatschappelijke waarde van Probiblio. Meer informatie of zelf een effectmeting laten uitvoeren? Mail naar onderzoek@probiblio.nl

Toegevoegde waarde voor taalcoaches zelf. Top 3:

Toegevoegde waarde voor taalleerders volgens de taalcoaches. Top 5: Ondersteuning taalcoaches 
vanuit de bibliotheek goed

redelijk

matig

slecht

in grote mate

een beetje

niet
weet ik niet / nvt

Effecten van taalcoaching vanuit de bibliotheek

1%

in grote mate

een beetje

niet
weet ik niet /nvt 70%

23%

7%

Een onderzoek onder 170 taalcoaches van vier bibliotheken. 
Taalcoaching gaat om ontmoetingen tussen taalvrijwilligers en taalleerders die samen de Nederlandse taal 
oefenen, los van of als aanvulling op formeel onderwijs. De nadruk ligt meestal op informeel met elkaar praten 
en het begrijpen van taal rond praktische zaken uit het dagelijks leven. Taalcoaching is er in vele verschillende 
vormen, bijvoorbeeld één-op-één, in groepen of in een Taalcafé.

“Taalcoaching brengt 
je in contact met personen die 

oorspronkelijk niet uit Nederland 
komen. Goed om deze te 

mensen een beetje op 
weg te helpen.”

“De taalleerder 
wordt gestimuleerd om zich 

zelf te ontplooien.”
60% 30% 2% 8%

De taalleerder heeft meer motivatie om beter Nederlands te leren

49% 47% 1% 4%

De taalleerder verstaat beter Nederlands

43% 46% 2% 9%

De taalleerder leest beter Nederlands

41% 44% 3% 11%

De taalleerder heeft meer zelfvertrouwen gekregen

“Voor allerhande 
vragen kan ik bij het 

taalhuis terecht. De Taalhuis 
medewerkers denken 

goed mee.”

“Ik doe ook nog ander 
vrijwilligerswerk. Dat ik taalcoach 

ben is omdat ik van de Nederlandse 
taal houd. Ook vind ik het belangrijk 

dat nieuwkomers de taal leren 
spreken en schrijven.”

40% 56% 1% 3%

De taalleerder spreekt beter Nederlands

Ik heb 
meer begrip 

gekregen voor 
anderstaligen

Ik heb 
mijn kennis en 
ervaring zinvol 

kunnen inzetten

Ik krijg 
energie en 

voel me 
geïnspireerd

Waardering 
van de 

ondersteuning 
vanuit 

de bibliotheek

19_042_Factsheet_taalcoaches_A4_DRUKKER_V5.indd   1 18-06-19   09:59

In het project Meten maatschappelijke waarde 
ondersteunt Probiblio bibliotheken bij het meten 
en aantonen van hun waarde. In Q2 zijn enkele 
mooie resultaten geboekt.

Effectmeting Taalcoaching: op basis van onder-
zoek naar 170 taalcoaches bij de vier deelnemen-
de bibliotheken (Katwijk, Westland, Bollenstreek, 
Langedijk) zijn in Q2 infographics beschikbaar 
gekomen voor de deelnemende bibliotheken, 
inclusief een totaaloverzicht. De taalvrijwilligers 
geven onder andere aan dat ze het gevoel hebben 
dat ze hun kennis en ervaring zinvol kunnen 
inzetten en dat ze meer begrip gekregen hebben 
voor anderstaligen. Bibliotheken kunnen deze 
infographics intern gebruiken, bij het werven van 
nieuwe taalvrijwilligers en in gesprekken met 
partners en de gemeente.

Een goede relatie met de gemeente: in Q2 
verschijnt de whitepaper Laat het goud van de 
bibliotheek schitteren, met tips om de waarde 
van de bibliotheek uit te dragen en de contacten 
met de gemeente in goede banen te leiden.

Effectmeting Passend Lezen: samen met de 
Bibliotheek Langedijk is een campagne ontwik-
keld om de doelgroep van Passend Lezen beter 
te bereiken. De campagne blijkt effectief en het 
resultaat is in Q2 als best practice Passend Lezen 
gepubliceerd.

https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/marketing/community-library
mailto:jgovers@probiblio.nl
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/nieuwsbrieven/taalmaatjes-doen-ertoe
https://www.probiblio.nl/nieuws/een-goede-relatie-met-de-gemeente-is-goud-waard
https://www.probiblio.nl/nieuws/een-goede-relatie-met-de-gemeente-is-goud-waard
https://www.probiblio.nl/nieuws/effectmeting-campagne-passend-lezen-succesvol
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SCAN MAATSCHAPPELIJK-EDUCATIEF 
WERKVELD 
In deze pilot bedenken drie Zuid-Hollandse bibliothe-
ken en Probiblio enkele nieuwe wijkscans om later in 
het jaar uit te voeren. Het doel is dat er aan het eind 
van het jaar een scan beschikbaar is die je als biblio-
theek op wijkniveau inzicht geeft in de problematiek op 
een bepaald thema met betrekking tot kwetsbare groe-
pen. Tijdens de eerste sessie hebben de deelnemers 
van de bibliotheken en de adviseurs van Probiblio met 
elkaar gebrainstormd over mogelijke thema's en doel-
groepen voor de wijkscan en de wensen van de biblio-
theken daarin. Op basis van de output van deze sessie 
bepalen de deelnemers begin augustus het thema, de 
bijbehorende doelgroepen en de onderzoeksmogelijk-
heden om de wijkscan te kunnen uitvoeren.
 
Website: Scan maatschappelijk-educatief werkveld
Voor meer informatie: Berthy Nijhuis, 023 55 46 344, 
bnijhuis@probiblio.nl

INNOVATIEVE  
BIBLIOTHEEKOPLOSSINGEN
Het afgelopen kwartaal heeft de werkgroep Gratis Bieb 
het mooie nieuws gekregen dat zij van de KB de subsi-
dieaanvraag in het kader van de Tijdelijke regeling 
innovatiegelden toegekend heeft gekregen. Hierdoor 
kan de werkgroep zich blijven inzetten voor het creë-
ren van de randvoorwaarden om een gratis basislid-
maatschap landelijk mogelijk te maken en zal zij met 
bibliotheken uit het hele land hierin samen optrekken. 
Deelnemende bibliotheken zijn De Boekenberg, 
Rotterdam, OBA, Gouda, Schiedam, ZOUT, Biblionet 
Groningen en Kennemerwaard.

Voor meer informatie: Sabine Margés, 06 41 56 49 89, 
smarges@probiblio.nl

Binnen het project De Nieuwe Leest zijn contacten 
gelegd met studenten in de opleidingen NHTV/Breda 
University en SPECO Sportmarketing (Fontys), die 
respectievelijk gaan onderzoeken hoe de bibliotheek 
actief kan gaan worden met Story Event Building en 
hoe vanuit de bibliotheek de verbinding met sport 
gemaakt kan worden. De onderzoeken en adviezen 
moeten leiden tot nieuwe inzichten en kansen voor 
samenwerking en activiteiten: potentiële new business 
voor de bibliotheek. Dát is namelijk de bedoeling 
van het innovatietraject De Nieuwe Leest: 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, Amstel-
land, Zuid-Kennemerland) doen hieraan mee. Nieuwe 
deelnemers in het netwerk zijn van harte uitgenodigd 
om mee te doen.

Voor meer informatie: René Kronenberg, 
06 24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl

Het project De Bibliotheek op het station (alleen 
Zuid-Holland) beoogt 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 onderwer-
pen in de Bibliotheek op het station Rotterdam 
Centraal i.s.m. Nyenrode Business Universiteit, uitge-
verij 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 drie goed gewaardeerde 

Stationscolleges georganiseerd, maar het gemid-
delde aantal bezoekers (16) blijft nog achter bij de 
doelstelling (minimaal 25). 

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

De bibliotheek is ook een plek die een functie heeft 
binnen het domein van democratie (en verkiezingen). 
In het project Huis van de democratie werken we aan 
het stimuleren van ontmoeting & debat, democra-
tiseringsprocessen en strategische samenwerking. 
Voorbeelden van lopende activiteiten: Joris’ Kerstboom 
2019 en de pilot met KRO-NCRV over De Monitor Meet-
ings in de Bibliotheek Zoetermeer (26 september staat 
de tweede Meeting in het Forum Zoetermeer op stapel 
over ‘Woningnood in Zoetermeer’).

Website: Huis van de democratie
Voor meer informatie: René Kronenberg, 
06 24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl

Voor het project Digitale Bibliotheek lokaal hebben 
zich twee bibliotheken aangemeld voor een volgende 
pilot. Er is nog ruimte voor nieuwe interessante pilots. 
Heb je een goed idee? Laat het ons weten.

Website: Digitale Bibliotheek lokaal
Voor meer informatie en aanmeldingen: Monique van 
der Loo, 06 41 56 55 14, mvdloo@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/marktonderzoek/scan-maatschappelijk-educatief-werkveld
mailto:bnijhuis%40probiblio.nl?subject=
mailto:smarges%40probiblio.nl?subject=
mailto:rkronenberg%40probiblio.nl?subject=
mailto:dvtol@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/projecten/huis-van-de-democratie
mailto:rkronenberg@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/organisatieontwikkeling/digitale-bibliotheek-lokaal
mailto:mvdloo@probiblio.nl
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Het deelproject CRM is eveneens onderdeel van  
Prioriteit 4. Een update volgt in Q3. 
Voor meer informatie: Miranda de Jong, 06 24 55 84 73, 
mdjong@probiblio.nl

Het deelproject Find my Book start naar verwachting  
in Q3.
Voor meer informatie: Ilse Keune 06 12 98 44 95,  
ikeune@probiblio.nl

INNOVATIEVE CONCEPTEN EN  
SPREIDING EN BEREIK VOOR HET 
LANDELIJK GEBIED 
Doel is om, waar gewenst én mogelijk, de bereikbaar-
heid, toegankelijkheid en kwaliteit van bibliotheek-
voorzieningen in het landelijk gebied te verbeteren 
met extra beleidskracht én inzet om de ambities waar 
te maken. 
Dit project leidt tot een gebiedsprofiel met bijbeho-
rend gebiedsplan. Vervolgens zullen één of meer inter-
venties per landelijk gebied worden uitgerold. In totaal 
komen in 2019 in beide provincies twaalf gebiedsplan-
nen tot stand (zeven in ZH; vijf in NH), in samenspraak 
met de betreffende bibliotheken en gemeenten.
In Q2 is vanuit de interventies een marktonderzoek 
gehouden naar de wens van bewoners over de nieuwe 
invulling van de bibliotheek, is er een excursie geor-
ganiseerd met wethouders om de mogelijkheden van 
het nieuwe bibliotheekwerk te laten zien, en is er een 
plan ontwikkeld om het gebruik van de programmering 
te vergroten. Voor diverse bibliotheken zijn factsheets 
opgesteld die fungeren als praatplaat in gesprekken 
met bijvoorbeeld de gemeente. Daarnaast zijn er 
twaalf nieuwe interventies gestart. 

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

Binnen het project Landelijke Digitale Infrastructuur 
zijn in Q2 de volgende resultaten behaald:
▪  Bij vervanging van de IBL-systemen en -processen is 

de onderlinge verrekening een belangrijk aandachts-
punt. Probiblio heeft in Q2 informatie verzameld bij 
en verspreid naar de stakeholders. 

▪  Met de KB is de samenwerking rondom de bezitssyn-
chronisatie verder gecontinueerd. Op basis hiervan 
onderzoekt de KB momenteel de te nemen stappen 
om tot een oplossing te komen.

▪  Probiblio zorgt ervoor op de hoogte te zijn van de 
actuele ontwikkelingen rondom Single Sign-on, en 
vertegenwoordigt hierbij samen met een aantal 
bibliotheekdirecteuren de stem van de bibliotheken.

▪  De koppeling tussen de BiebApp en Wise én met 
iDeal is gerealiseerd. Op basis hiervan is begonnen 
met de uitrol van de BiebApp bij drie bibliotheken. 
Als dit goed gaat, dan volgen in Q3 meer bibliotheken. 

Website: BiebApp; Landelijke Digitale Infrastructuur
Voor meer informatie: Ineke Goedhart, 06 24 55 85 21, 
igoedhart@probiblio.nl 

Voor het project Wolk (Poëziemuseum in de bibliotheek) 
zijn in Q2 de vormgeving voor de app, de website en 
de totems (fysieke toegangspoort tot app) uitgewerkt. 
De rechten van de vijf gedichten die in de app komen, 
zijn afgekocht bij de uitgeverijen en er zijn afspraken 
gemaakt over het gebruik hiervan. Daarnaast is een 
start gemaakt met het samenstellen van het lespro-
gramma voor basis- en voortgezet onderwijs en het 
communicatieplan. Verder is Wolk gepresenteerd op 
het Nationaal Bibliotheekcongres. Ruim 60 bibliotheken 
hebben zich ingetekend op de mailing voor geïnteres-
seerden. Naast de twee pilotbibliotheken Maassluis/
Midden-Delfland en Huizen-Laren-Blaricum gaan zeker 
zes andere bibliotheken Wolk eind 2019 aanbieden.

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

https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/marketing/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/producten/management-organisatie/spreiding-bereik-in-het-landelijk-gebied
mailto:rkronenberg@probiblio.nl
mailto:mvbreukelen@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/communicatie/de-biebapp
https://www.probiblio.nl/producten/bibliotheekautomatisering/informatiemanagement/landelijke-digitale-infrastructuur
mailto:igoedhart@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/app-wolk
mailto:iwiersma@probiblio.nl
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VOB, KB, een aantal POI’s en (grotere) bibliotheken 
samen om zaken onderling goed af te stemmen. Het 
doel is: (1) de risico’s op en impact van datalekken 
te beperken, (2) snel en goed betrokken partijen te 
informeren, (3) de keten tussen de partijen rond AVG 
compliance goed te sluiten, en (4) zaken centraal te 
regelen die bibliotheken helpen om sneller/goedkoper 
compliant te raken.

Website: Privacy in de bibliotheek; Nieuwsbrief Juni 2019
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06 40 11 75 37, 
kbaaij@probiblio.nl

MASTERCLASS DIGITALE STRATEGIE

Op verzoek van bibliotheken in Noord- en Zuid-Hol-
land organiseert Probiblio in 2019 vier masterclasses 
over digitale strategie. In het eerste kwartaal hebben 
medewerkers van enkele bibliotheken en de adviseurs 
van Probiblio gesproken over inhoud, vorm en gewens-
te resultaten. In het tweede kwartaal zijn de uitkom-
sten daarvan teruggekoppeld, met daarbij een schets 
van het programma voor de masterclasses. In deze 
periode zijn ook gesprekken met leveranciers gevoerd, 
waarmee we alternatieve programma’s ontwikkelen. In 
Q3 vindt de keuze voor een aanbieder plaats.

Website: Masterclass digitale strategie
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06 40 11 75 37, 

IBL EN COLLECTIONEREN  
TOEKOMSTGERICHT ORGANISEREN 
De implementatie IBL-V is 20 mei gestart; continue 
aanpassing van de processen blijkt nodig om het nieu-
we systeem te optimaliseren in het dagelijks gebruik. 
Daarvoor vindt regelmatig overleg met onder andere 
de KB plaats.
Met tien bibliotheken zijn gesprekken gevoerd over 
de mogelijkheden voor maatregelen om het IBL 
toekomstgericht te organiseren te implementeren. 
Tegelijkertijd wordt de vervoersbehoefte van biblio-
theken geïnventariseerd en de implementatie van de 
werkwijze met nieuwe kratten besproken. In Q3 volgt 
verdere uitrol van de kratten. De aanbesteding voor 
het nieuwe wagenpark is in gang gezet.

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 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, met aandacht voor onder andere 
de Bibliotheek op School, BoekStart, NBD, en omgang 
door toezichthouders met klachten.

In Q2 heeft Probiblio een actieve rol genomen in de 
landelijke werkgroep AVG-governance, die op initiatief 
van VOB en KB is opgericht. In de werkgroep werken 

https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/privacy-in-de-bibliotheek
https://app.hellodialog.com/online/268673/9b3c6d2a77d1b72a375ce1e7ccab04f070859419
mailto:kbaaij@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/bibliotheekautomatisering/privacy-security/masterclass-digitale-strategie
https://www.probiblio.nl/producten/logistiek/vervoersdienst/ibl-en-collectioneren
mailto:pjellema@probiblio.nl
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