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STAND VAN ZAKEN
PER 31 MAART 2019
De Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio
werken samen in SOOB- en BOZH-programma’s en
netwerkprojecten, met als doel dat bibliotheken hun
resultaten beter, sneller en/of goedkoper bereiken.
Leidend zijn de vier prioriteiten uit de landelijke
innovatieagenda.

In deze rapportage passeren de
innovatieve programma’s en projecten
van en voor het netwerk van Noord- en
Zuid-Hollandse bibliotheken, waaraan
Probiblio een deel van haar subsidie
besteed. 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 worden bibliotheken via
andere kanalen geïnformeerd.

SOOB- EN BOZHPROGRAMMA’S
SOOB-PROGRAMMA 100% ACTIEF
BEREIK 0 TOT 18 JAAR
In dit programma zijn twee projectgroepen actief, de
ene voor de doelgroep 0-4 jaar en de andere voor de
doelgroep 12-18 jaar.
De projectgroep 0-4 jaar heeft tijdens de eerste
bijeenkomst op 7 maart in de OBA de uitkomsten van
de nulmeting BoekStart dienstverlening met elkaar
gedeeld. Ook was er aandacht voor het 500.000e
BoekStartkoffertje dat dit jaar wordt uitgereikt.

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.

Behaalde resultaten op verschillende onderdelen:
▪	Inventarisatiedocument met POI’s opgeleverd en in
kaart gebracht wat er is en wat onderling gedeeld
kan worden
▪	De totaalaanpak mediaopvoeding van het jonge kind
van Cubiss
▪	Visievorming – aanbod vanuit Probilio om met
individuele bibliotheken een visietraject op te zetten
▪	Koerskit- een product in de maak bij Probiblio dat
als wegwijzer fungeert voor bibliotheken die met dit
onderwerp aan de slag willen.
De projectgroep 12-18 heeft elkaar ontmoet op 29
januari na afloop van een kenniscirkel 12-18 jaar.
Tijdens die bijeenkomst is het 'lonkend perspectief'
voor 2019 geformuleerd: 'Stel je eens voor dat leesplezier en/of digitale geletterdheid voor jongeren op
vo-scholen in Noord-Holland een vanzelfsprekendheid
is, hoe zou dat eruit zien'? Dit is in de vervolgbijeenkomst op 7 maart met behulp van de 'strategic doing'
werkvorm uitgewerkt in concrete acties. Deze zullen
door het netwerk van specialisten vo ondernomen
zullen worden. Een van de acties is het opzetten van

een online enquête voor docenten. Afgesproken is
om met elkaar elke maand via het online programma
ZOOM de voortgang te bespreken.
Behaalde resultaten op de verschillende onderdelen:
▪	Er is een tweedaagse training 'Accountgesprekken'
gevolgd door 10 specialisten. De training is deels
gefinancierd door de SOOB en deels door Kunst van
Lezen.
▪	Elke bibliotheek heeft een overzicht van scholen in
het eigen werkgebied gemaakt en daarop aangegeven wat de meest kansrijke scholen zijn voor een
gesprek over nieuwe samenwerking of om bestaande
samenwerking te verdiepen.
De projectgroep 0-4 jaar wordt geleid door
Barbara van Walraven, 06-46 18 25 41,
bvwalraven@probiblio.nl
De projectgroep 12-18 jaar staat onder leiding van
Caroline Heijer 06-50 61 12 22, cheijer@probiblio.nl
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BOZH-PROGRAMMA TAALNETWERK
ZUID-HOLLAND

er is speciale aandacht is voor het ‘managen’ van de
taalvrijwilligers.

Samen meer bereiken langs de lijn van taal en digitale
vaardigheden: dat is de doelstelling van de Zuid-Hollandse bibliotheken met het programma Taalnetwerk
Zuid-Holland. In het BOZH-overleg is besloten om in
2019 dit programma voort te zetten. In deze werkgroepen is het volgende gebeurd:

REGIO
In regio’s Rijnmond en Haaglanden werken de bibliotheken en Probiblio met elkaar samen aan de kwaliteit
en positie in het taalnetwerk.

EFFECTMETING
De werkgroep Effectmeting heeft samen met
Probiblio’s team Onderzoek en Marktkennis twee
projecten geïnitieerd:
▪	Project nabellen na doorverwijzen. Resultaat: het
onderzoeksverslag verschijnt begin 2019.
▪	Project taalmaatjes/taalcoaches. Het onderzoeksverslag met de resultaten zijn hier te lezen.
De werkgroep Effectmeting bespreekt in februari een
voorstel voor over effectmeting van het plaatselijke
Taalnetwerk. Probiblio bekijkt of dit in Q2 naar
provinciaal niveau op te schalen valt.
BEDRIJVEN
De deelnemers van de werkgroep Bedrijven zijn in
maart bijeen geweest voor de uitwisseling van best
practices, vragen, knelpunten en informatie. Resultaat
tot nu toe:
▪	Randstad heeft de ambitie om samen met bibliotheken tot een dienstverlening op het gebied van
taal/digitaal voor hun klanten te komen. Probiblio
onderzoekt met de BOZH-werkgroep Bedrijven
én Randstad wat mogelijk is. In mei gaat gewerkt
worden aan de opzet van een pilot.

RIJNMOND
▪	In samenwerking met Taal voor het Leven is een start
gemaakt met het doorverwijzen van laaggeletterde
en niet-digitaalvaardige klanten van het UWV naar de
Taalhuizen in de regio Rijnmond. In april 2019 is de
volgende evaluatie van de doorverwijzing.
▪	De bibliotheken uit de regio Rijnmond, Taal voor het
Leven en Probiblio kwamen in maart bij elkaar voor
overleg en ideevorming. De betaalde inzet/uren per
bibliotheek voor het Taalhuis en de basisvaardigheden zijn met elkaar gedeeld. Als vervolg zullen de
regionale functies met elkaar vergeleken worden.
▪	De mogelijkheden van de basisvaardigheid 'rekenen'
zijn besproken. Dit in samenwerking met Kees
Hoogland, docent didactiek van het rekenen HU. Er
wordt gekeken of het zinvol is om in Q2 te verbreden
naar een werkgroep Gecijferdheid.
▪	Het Directeurenoverleg van de Rijnmond is in maart
over de voortgang in de regio geïnformeerd.
Voor meer informatie over het programma Taalnetwerk Zuid-Holland Ellie van der Meer, 06-14 37 49 05,
evdmeer@probiblio.nl bijgestaan door Mischa van
Vlaardingen (Bibliotheek Rotterdam)
Trekker van het programma namens het BOZH is
Theo Kemperman (Bibliotheek Rotterdam)

TAALVRIJWILLIGERS
Probiblio ontwikkelt samen met bibliotheken en Taal
voor Leven een driedaagse leergang voor Taalhuiscoördinatoren. Het doel van deze 3-daagse leergang
is inzicht krijgen in de eigen rol en positie in het
Taalhuis, hoe deze zich verhoudt tot de bibliotheek en
Projectennieuws Probiblio Q1 2019
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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.
De resultaten van Q1 zijn als volgt:
▪	Er is een training Continu Verbeteren voor medewerkers ontwikkeld, waarvan de pilot in Q1 gaat starten.
De training kan daarna voor gezamenlijke bibliotheken georganiseerd worden. De sessies zullen naar
schatting 2 dagdelen duren. Hierin wordt onder
andere theorie behandeld en het eigen proces onder
de loep genomen.
▪	Koppeling van de ‘Community of Practice - Optimalisatie’ met het programma ‘Transitie Klassieke
Bibliotheken’. Binnen beide programma’s staat
optimalisatie van de klassieke bibliotheekfuncties
centraal. Om het lerend effect zo groot mogelijk te
maken wordt opgedane kennis en informatie vanuit
beide kanalen beschikbaar gesteld. Over de
vorm waarin dat gedeeld wordt, volgt later meer
informatie.

voor aanpassingen die men zelf kan doen binnen Wise.
Een update over verbeterwensen zijn bij OCLC/HKA
uitgezet.
De coördinatie van het programma is in handen
van Sabine Margés, 06-41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl
Het programma heeft namens het BOZH een
stuurgroep, met daarin naast Sabine Margés,
Wouter van Heiningen (Bibliotheek Maassluis/
Midden-Delfland), Erna Staal (Bibliotheek Gouda)
en Peter van de Wolfshaar (MT-lid Probiblio)
Projectleider binnen het programma is Frederike
Kuijpers 06-24 54 60 52, fkuijpers@probiblio.nl
Voor het onderdeel Customer journey: Monique van
der Loo, 06-41 56 55 14, mvdloo@probiblio.nl

Voor het onderdeel Customer journey is samen met
de pilotbibliotheken en Buro Koos de te onderzoeken
klantreizen gedefinieerd en de respondenten geworven. Er is gekozen voor:
▪	Klantreis Ontmoeten door ouderen
▪	Klantreis van de ‘schoollezer’
▪	Klantreis van de taalleerder
Drie klantonderzoeken hebben plaatsgevonden in Q1
en voor twee van de drie klantreizen heeft een inspiratiesessie plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten
van klantreizen 2018 is een mailing verstuurd naar
marketeers en Wise-ondersteuners. Deze bevat tips
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NETWERKPROJECTEN
Bij de netwerkprojecten verzorgt vooralsnog Probiblio de aansturing. Uiteraard is een
actieve rol van de bibliotheken cruciaal. Leidend voor het bepalen van de inhoud zijn
vraagstukken die actueel zijn bij de bibliotheken.

PRIORITEIT 1

PRIORITEIT 2

PRIORITEIT 3

PRIORITEIT 4

JEUGD &
ONDERWIJS

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

PARTICIPATIE &
ZELFREDZAAMHEID

VERANDERING
EN VERBREDING
VAN DE
KLASSIEKE
BIBLIOTHEEK
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PRIORITEIT 1

JEUGD & ONDERWIJS
SPOENK*: INNOVATIEF
JEUGDBIBLIOTHEEKWERK
In 2019 werken we met SPOENK* co-creatief aan
innovatieve werkwijzen door dynamische projecten
in de markt te zetten en te implementeren met jeugden jongeren afdelingen in bibliotheken, samen met
andere organisaties en bewegingen.

Bibliotheken zijn dé partners van
het onderwijs, en daarmee van alle
kinderen tussen 0 en 18 jaar. Als
doorgewinterde reisleiders gidsen ze
hen door een bont lees-, media- en
taallandschap. Dat is een mooie taak,
maar ook reisleiders kunnen soms
best wat steun gebruiken.

Resultaten tot nu toe:
▪	Biebspel voor de Kinderboekenweek: Zoef. Boek je
trip en GO wordt ontwikkeld in co creatie met vijf
bibliotheken. Een nieuw format dat jaarlijks met een
nieuw thema kan worden gebruikt, multimediaal,
lees- en bibliotheekplezier gegarandeerd.
▪	HipHopinjeBieb. Hiervoor is opgeleverd: gezamenlijke programmering, masterclasses voor jongeren
gericht op schrijven en zakelijke zelfontplooiing,
floating urban collecties, Hiphop&Jeleest lancering
op instagram, podcast talkshows voor kennisdeling
over (sub) culturen van jongeren. Samenwerking met
partners Quardinmusic.com en Hiphopinjesmoel. Op
het Bibliotheekcongres in Leipzig 17-21 maart 2019 is
voor de Duitse collegae dit project gepresenteerd.
Alle informatie over HipHopinjeBieb.
Karen Bertrams heeft vanuit Spoenk* zitting in de jury
voor Jeugdspecialist van het jaar 2019 een initiatief
van NBD Biblion samen met CPNB.
Voor meer informatie: Karen Bertrams, 06-24 55 63 81,
kbertrams@probiblio.nl en Spoenk

DIGITALE GELETTERDHEID
< 18 JAAR IN HET ONDERWIJS EN
DE BIBLIOTHEEK

In Noord-Holland zijn in Q1 de volgende resultaten
behaald:
▪	Binnen het project 100% bereik van de SOOB staat
momenteel Mediaopvoeding 0-6 jr centraal. Tijdens
de SOOB werkbijeenkomst op 7 maart zijn, met
behulp van de Mediadiamant, concrete ideeën voor
nieuw aanbod gevormd. Zoals een fysieke tool
voor mamacafés, een training voor pedagogisch
medewerkers en een digitale proeverij voor ouders
en kinderen. Deze ideeën worden nu verder
ontwikkeld met een aantal bibliotheken uit
Noord-Holland.
▪	Een ontwikkelingsplan waarin uiteen is gezet wat de
behoeftes van de bibliotheken zijn op het gebied
van mediaopvoeding. De training voor pedagogisch
medewerkers zal ontwikkeld worden met Denise
Bontje in het kader van het SOOB project 100%
bereik.
Projectennieuws Probiblio Q1 2019
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Voor de leeftijdscategorie 4-12 en 12-18 jaar geldt het
volgende:
De projectgroep Cyclisch innoveren (de Westfriese
bibliotheken, AanZet en Kennemerwaard) hebben
keuzes gemaakt in thema's, middelen en onderzoeksvragen. In Q1 vinden trainingen ‘onderzoekend leren’
voor medewerkers bij AanZet en Kennemerwaard
plaats.
De evaluatie met bibliotheken waardeerde Lab-out-ofthe-Box met een 7,6 - een mooi aanknopingspunt om
ook in 2019 hier verder mee te gaan. Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de boxen: Fakenews,
beeldmanipulatie, fotografie en er komt een pilot rond
het thema cryptografie. Ook is een plan opgesteld voor
de community digitale geletterdheid, waarin drie pilots
gaan lopen met het visiespel van Slim met Media.

▪	Er wordt met de afdeling collecties momenteel een
collectie gevormd met prentenboeken die digitale
elementen zoals VR en AR gebruiken.
▪	Voor de Media Ukkie Dagen (29 maart t/m 5 april)
is samen met het netwerk Mediawijsheid
(voorheen Mediawijzer) een toolkit ontwikkeld voor
professionals.
▪	Samen met team Marketing werken we aan een
complete 'koerskit' mediaopvoeding. Dit wordt
totaalpakket waarin alle facetten van mediaopvoeding aan bod komt. Het plan van aanpak is
geschreven en dit wordt komende tijd samen met
bibliotheken ingevuld.
▪	Er is een adviestraject gestart met de Bibliotheek
Maassluis. Dit traject zal vervolgd worden met
trainingen voor het personeel waarbij Maassluis ook
als pilotbibliotheek zal functioneren.

De werkgroep digitale geletterdheid vo is in maart
samengekomen om de eerste concrete stappen
te zetten om aan de slag te gaan met digitale
geletterdheid richting vo. In deze sessie (i.s.m.
Zuid-Kennemerland, Amstelland en Kopgroep
Bibliotheken) is gekozen om een Digidag te
organiseren op een vo school waar een breed
spectrum van digitale geletterdheid voorbij komt.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

VOLUME REALISEREN I.S.M.
KINDEROPVANG EN ONDERWIJS
Dit project is opgedeeld in enkele deelprojecten.
Ten aanzien van het deelproject Samenwerking
kinderopvang 0-4 jaar speelt het volgende:
▪	Er worden nieuwe stimuleringsregelingen voor
BoekStart in de kinderopvang en de BoekStartcoach door Stichting Lezen uitgezet. Deze zijn

onder de aandacht gebracht in het netwerk.
De aanvragen lopen via Probiblio en moeten voor
1 mei 2019 ingediend zijn.
▪	In het nieuwe Tel mee met Taal programma voor
2020-2024 wordt de aandacht voor laagtaalvaardige
gezinnen geïntensiveerd. Dat betekent dat
bibliotheken hun activiteiten bij het voorkomen en
bestrijden van laagtaalvaardigheid goed op elkaar
moeten afstemmen. Om er zo voor te zorgen dat er
gewerkt wordt aan een integrale aanpak voor
gezinnen met jonge kinderen. Om hier alvast
bewustwording voor te creëren is op 28 maart een
netwerkbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst is voorbereid door zowel een adviseur van
Educatie 0-18 jaar als een adviseur Basisvaardigheden. De uitkomsten zijn verwerkt in een factsheet
en op basis daarvan worden een aantal praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Dit zal in Q3 worden
gedeeld met het netwerk.
Voor meer informatie: Annemieke Michelot,
06-24 99 78 02, amichelot@probiblio.nl
Het deelproject Kwispellezen wordt in 2019 vanuit
Brabant via Cubiss en Probiblio verder uitgerold.
Een groep kinderen die achterblijven met lezen wordt
via het voorlezen aan een getrainde hond van
Stichting Hulphond gestimuleerd tot leesvaardigheid
en vooral plezier en zelfvertrouwen.
Er komen veel aanvragen van bibliotheken binnen, er
ontstaan door dit project ook veel andere initiatieven,
zoals Snuffellezen in Rotterdam of de Voorleeshond in
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Voor het Kwispellezen zijn nu Bibliotheek aan den IJssel en Bibliotheek
Den Haag aangemeld. Voor Noord-Holland beraden de
Westfriese bibliotheken zich op voorlezen aan ROBOTKAT. Een geheel nieuwe vorm!
Voor meer informatie over Kwispellezen: Karen
Bertrams, 06-24 55 63 81, kbertrams@probiblio.nl en
kwispellezen
Projectennieuws Probiblio Q1 2019
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Probiblio zal vanuit het deelproject MLP/4You! ook de
komende jaren de MLP-specialist zijn. Binnenkort zal
naar alle bibliotheken in NL een brief worden
uitgestuurd namens NBDBiblion en Probiblio met
een velletje MLP stickers. Deze gaat mee in de eerst
volgende levering van boeken via de NBD.
Bibliotheek Kennemerwaard (AZ) en Waterland
(Volendam) zijn in februari 2019 gestart met het
project Scoor een boek. In Q1 zijn voetbalstickers en
voetbaltijdschriften besteld voor alle deelnemende
bibliotheken.

zijn onder de aandacht gebracht van alle contactpersonen in het netwerk. De aanvragen lopen via
Probiblio en moeten voor 1 mei 2019 ingediend zijn.
▪	Voor alle bibliotheken is het onderzoek voortgezet
onderwijs uit de BOP geanalyseerd. Op basis
hiervan konden bibliotheken een format krijgen
voor scholen die kansrijk zijn voor samenwerking.
Vooral Noord-Hollandse bibliotheken hebben hier
gebruik van gemaakt. Met de KB wordt bekeken of er
infographics voor bibliotheken kunnen komen over
dit onderzoek.
▪	Q1 is ook een kwartaal van afstemmen geweest.
Er is een aanzet gemaakt hoe door integraal werken
bibliotheken beter ondersteund kunnen worden
bij de borging van de bibliotheek op school in hun
beleid. Dit zal in Q2 verder worden uitgewerkt.
Meer informatie: Caroline Heijer, 06-50 61 12 22,
cheijer@probiblio.nl

VOORLEESEXPRESS
Behaalde resultaten in Q1:
▪	Op 15 januari heeft er bij Probiblio een training
voor nieuwe (en bestaande) VoorleesExpress
Projectleiders plaatsgevonden. De VoorleesExpress
Heemstede is in februari 2019 van start gegaan
met vijf gezinnen, dankzij de samenwerking tussen
Bibliotheek Zuid-Kennemerland en welzijnsinstelling
WIJ Heemstede. De VoorleesExpress Hillegom is druk
bezig met de voorbereidingen om in april te starten
met vijf gezinnen.
▪	In samenwerking met Stichting VoorleesExpress,
Bibliotheek De Groene Venen en Bibliotheek Aan den
IJssel heeft Probiblio in februari het communicatieplan De VoorleesExpress afgerond en beschikbaar
gesteld. Dit communicatieplan creëert structuur
in de communicatie over de VoorleesExpress naar
gezinnen, vrijwilligers en partners met als doel
efficiëntere en effectievere communicatie richting
alle betrokken doelgroepen-én grotere zichtbaarheid
van zowel de VoorleesExpress als de bibliotheek.
▪	Tijdens de bijeenkomst Integrale Gezinsaanpak
(28 maart) zijn mooie verbindingen en verdiepingen
ontstaan tussen de deelnemers vanuit de preventieve hoek (VoorleesExpress/BoekStart) en de curatieve
hoek (Basisvaardigheden).
Voor meer informatie: Annemieke Michelot,
06 24997802, amichelot@probiblio.nl

Voor meer informatie: Dia Wesseling, 023-55 46 133,
06-14 67 77 55, dwesseling@probiblio.nl
In het deelproject Volume realiseren i.s.m. kinderopvang en onderwijs 12-18 jaar speelt het volgende
in Q1:
▪	De nieuwe stimuleringsregelingen voor de Bibliotheek op school door Stichting Lezen uitgezet. Deze
Projectennieuws Probiblio Q1 2019
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PRIORITEIT 2

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

LEVEN LANG LEREN
Behaalde resultaten in Q1:
▪	Voor het deelproject Gezamenlijk Programmeren
vond op 11 februari een eerste bijeenkomst plaats.
Hier waren zeven programmeurs van de ZuidHollandse bibliotheken aanwezig. Het doel van deze
samenwerking is om elkaar te inspireren, successen
te delen en elkaar te helpen om het werk beter,
sneller en/of goedkoper te doen. De agenda wordt
per bijeenkomst bepaald. Er zijn nog vier bibliotheken die hebben aangegeven te willen aansluiten.
▪	Er is gestart met twee nieuwe deelprojecten:
‘Lezen en Daten’: een datingprogramma rond lezen
en ‘De Lonkende Luistertafel’: het delen van verhalen
over muziek. Beide zitten in de startfase.

Een mens stopt nooit met leren. Dat
is een waarheid als een koe, maar in
de praktijk raakt leren al snel op de
achtergrond. Waar doe je dat? En wie
kan je daarin onafhankelijk en breed
georiënteerd gidsen? Laten wij nou het
antwoord weten…

Deelproject Maken van Verhalen Q1 2019:
▪	Op 17 januari vond er in Verhalenhuis Belvedere
(Rotterdam) een startbijeenkomst plaats. Hier
waren zes Zuid-Hollandse bibliotheken aanwezig
en werden geslaagde voorbeelden getoond van
schrijfactiviteiten of van het binden van schrijvers
aan je bibliotheek.
▪	Er zijn drie bibliotheken met concrete plannen
rondom het Maken van Verhalen. Vanuit Probiblio
worden ze ondersteund met het schrijven van een
plan, het nadenken over doelstellingen, doelgroep
en een planning. Vanwege de voorbereiding die veel
bibliotheken nodig hebben starten de meeste
activiteiten na de zomer.
Voor meer informatie; Alek Dabrowski, 06-24 54 60 27,
adabrowski@probilbio.nl
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DIGITALE GELETTERDHEID > 18 JAAR
Over het eerste kwartaal is het volgende te melden:
▪	De digitale vragenlijst is in drie bibliotheken
afgenomen
▪	Met drie bibliotheken zijn strategische gesprekken
geweest rond hun beleid digitale geletterdheid
▪	Twee bibliotheken hebben gebruik gemaakt van
het advies rond maakplaatsen
▪	Er zijn trainingen digitale trends in twee bibliotheken
gegeven
▪	Het concept Digisnacks is samen met de Bibliotheek
De Groene Venen bedacht - een aanbod om aan
digitale geletterdheid te werken met volwassenen,
dat dit jaar opgepakt gaat worden.

KENNISDELING
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
(alleen Noord-Holland)
In Q1 zijn de publicaties ‘Digitale geletterdheid’
gedeeld met het Noord-Hollandse netwerk. Ook zijn
bibliotheken in Noord-Holland uitgenodigd voor een
werksessie in De Bibliotheek Zoetermeer over digitale
geletterdheid en visie in het onderwijs.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl
Vanuit het deelproject Communicatie toolkits is de
eerste Toolkit voor de Boekenweek gemaakt en
opgeleverd. De toolkit is voor iedereen vanaf de
Probiblio-website te downloaden, dus ook voor buiten
het Probiblio werkgebied beschikbaar gemaakt.
Voor meer informatie: Kisten Hazewinkel,
06-12 98 45 63, khazewinkel@probiblio.nl
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PRIORITEIT 3

PARTICIPATIE &
ZELFREDZAAMHEID

De wereld barst uit zijn voegen van
informatie. Elke dag komen daar
beelden en nieuwsberichten bij – op
internet en tv, in kranten en in boeken.
Daarnaast wordt er steeds vaker van je
verwacht goed om te kunnen gaan met
al deze data. Als volleerd schaatsers
zwieren we langs beelden en teksten,
kiezen de goede afslag en mijden de
zwakke plekken. Toch?

BASISVAARDIGHEDEN
(alleen Zuid-Holland)
Beoogde resultaten binnen het deelproject Digitale
basisvaardigheden agenderen:
▪	Probiblio werkt aan de opzet voor een doorgaande
lijn digitale basisvaardigheden. Dit in gesprek met
Oefenen.nl en Digisterker. Bibliotheken zijn
ondervraagd over de aansluiting tussen beide
programma's en de behoefte aan programma's.
Maar ook m.b.v. een inventarisatie van alle landelijke
beschikbare programma's op thema en niveau.
▪	Probiblio is samen met Rijnbrink en Bibliotheekservice Fryslan in gesprek met het ITTA over de
coachende aanpak bij het aanleren van digitale
basisvaardigheden en de module docent digitale
basisvaardigheden. Aan het einde van Q1 stuurt ITTA
een offerte.
▪	De POI's hebben ITTA gevraagd om een aangepaste
opleidingsmodule van de docent digitale basisvaardigheden. Met deze verkorte module willen de
POI's de kwaliteit van digitale beleid en aanbod
verbeteren.
▪	De POI's hebben ITTA en CINOP gevraagd een aangepaste versie van de vrijwilligerstraining van het
programma DOEN?! te ontwikkelen. Hierdoor kunnen
bibliotheken/taalvrijwilligers een coachende aanpak
bij de digitale basisvaardigheden bieden.
Het deelproject Kennisdeling Basisvaardigheden
omvat diverse resultaten:
▪	In Q1 nemen bijna alle bibliotheken van Noord- en
Zuid-Holland deel aan het project Belastingdienst.
Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland zijn gemaild
om ze te attenderen op de nieuwe periode en om op

de nieuwe subsidieregeling te wijzen. De aparte G!ds
pagina voor de Belastingdienst heeft goed
bijgedragen aan hoger bereik en is ook in 2019
beschikbaar. Alle lokale G!ds contactpersonen
worden vanuit Probiblio ondersteund.
▪	Er zijn twee Kenniscirkels georganiseerd:
14 maart - Samenwerken in het taalnetwerk en het
sociaal domein en op
28 maart - H
 et gezin als sleutel in de aanpak van
laaggeletterdheid.
▪	Landelijk overleg met KB, SPN en anderen:
Probiblio draagt bij aan landelijke ontwikkelingen
en is vertegenwoordigd in het landelijk overleg: de
Programmaraad van het programma de Bibliotheek
en basisvaardigheden, de werkgroep Collectie en
Programmering, de werkgroep Integratie en de werkgroep Belastingdienst. In deze werkgroepen vindt
de afstemming plaats over ontwikkelingen rond het
landelijke programma 'de Bibliotheek en basisvaardigheden'. Er worden o.a. afspraken gemaakt tussen
KB, SPN en de POI's.
Projectennieuws Probiblio Q1 2019
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▪	Informatie verstrekken aan individuele ZuidHollandse bibliotheken:
In Q1 is de reactie van directeur Conny Reijngoudt
van de Bibliotheek Aan den IJssel positief hierover
heel positief: “Yoooeeeee eindelijk eindelijk eindelijk: WEB-gelden goedgekeurd. Dank in het kwadraat
voor je hulp Probiblio heeft ondersteuning geboden
in het WEB-traject door gesprek met de gemeente en
door bibliotheek-activiteiten aan de Eindtermen te
verbinden.”
Bij het deelproject Nieuwe wet inburgering en
integratie heeft in Q1 het volgende plaatsgevonden:
▪	Gesprek met de KB over projecten rond inburgering
in 2019 om mogelijk samen plannen uit te voeren.
▪	Diverse gesprekken met bibliotheken, waaronder de
Bibliotheek Schiedam over de inhoud van de nieuwe
inburgeringswet, de mogelijkheden en de rol van de
gemeente.
▪	Voorbereidingen voor de presentatie tijdens het
Nationaal Bibliotheek Congres. Na het NBC zijn
zowel de Inburgeringsquiz en het Stappenplan te
gebruiken als tools voor bibliotheken.

Nationale
INBURGERINGS
QUIZ
▪	Afronding van de BOOM-pilot met vier ZuidHollandse bibliotheken. Deze bibliotheken hebben
met ondersteuning van een Probiblio-subsidie, een

pilot kunnen draaien hoe hun dienstverlening voor
inburgeraars kan verbreden bij gebruik van het NT2taalprogramma van uitgeverij Boom. Opmerkelijk is
dat het bij twee van de vier bibliotheken succesvol
is en bij de andere twee niet. De bibliotheken waar
het programma succesvol blijkt te zijn (Den Haag en
Katwijk) willen dit programma blijvend inzetten voor
studiedoeleinden. Deze bibliotheken spannen zich
in om hun vrijwilligers te scholen en het programma
bij partners goed onder de aandacht te brengen. De
twee bibliotheken gaan het NT2-programma uit de
eigen collectie begroting bekostigen. De bibliotheken
waar het NT2-programma niet succesvol is gebleken,
willen in de ondersteuning aan inburgeraars vooral
inzetten op praatgroepen en taalmaatjes.
Deelproject Strategische concepten basisvaardigheden Zuid-Holland in Q1:
Wij gingen in gesprek met specialist basisvaardigheden
Marjoleine de Leu. Zij heeft behoefte aan ondersteuning van Probiblio omdat beleid basisvaardigheden, verantwoordelijkheid en keuzes niet helder
zijn. Probiblio ondersteunt met gesprek op basis van
A3-methodiek.
Resultaten van het deelproject Samenwerken in het
taalnetwerk en het sociaal domein:
▪	Kick-off georganiseerd voor gehele netwerk:
Inspiratiebijeenkomst Samenwerken in het
taalnetwerk en sociaal domein. Reactie van een
van de deelnemers:
"Fijne balans tussen theorie over samenwerkingsvormen, informatie en ervaringen vanuit andere
bibliotheken en een interactief middagprogramma
wat voelde als een feestje waarbij je ondertussen
hartstikke veel bruikbare handvatten krijg voor je
eigen werk."
▪	Deze ochtend heeft 'de kunst van samenwerken' op
de kaart gezet en diende tevens als startsein om
samenwerkingsvraagstukken op te halen waar de
komende kwartalen aan gewerkt gaat worden.

BASISVAARDIGHEDEN
(alleen Zuid-Holland)
Ten aanzien van de prioriteit Participatie en
zelfredzaamheid worden er voor Noord-Holland geen
specifieke netwerkprojecten uitgevoerd. Er is alleen
financiele ruimte beschikbaar gesteld voor het delen
van de kennis die in Zuid-Hollandse projecten wordt
opgedaan.
Behaalde resultaten in Q1:
▪	De Noord-Hollandse bibliotheken zijn geïnformeerd
over het landelijk project belastingdienst 2019 in
gerichte mail en in contact met lokaleG!ds
contactpersoon.
▪	Probiblio begeleidt bibliotheek Hilversum bij de
landelijke pilot van het leertraject voor medewerkers Publieksservice. In zes e-learning modules en
vier bijeenkomsten vergroten de medewerkers hun
kennis over de doorgaande lijn van de educatieve
programma's voor kinderen, jongeren (Boekstart
en dBos) en volwassenen (de Bibliotheek en
basisvaardigheden). Alle kennis die Probiblio heeft
opgedaan is gedeeld met het land; vanaf mei 2019
gaat de FO-training als pilot aan tien bibliotheken
aangeboden worden.
▪	Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden
waarvoor Noord-Hollandse bibliotheken zijn
uitgenodigd.
Voor meer informatie over Participatie &
zelfredzaamheid: basisvaardigheden@probiblio.nl
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PRIORITEIT 4

VERANDERING EN
VERBREDING VAN DE
KLASSIEKE BIBLIOTHEEK

De ‘Klassieke Bibliotheek’ klinkt bijna
als een statige heer op krakende
vloeren, met een pijp in de mond en de
Odyssee in de hand. Maar wij weten
wel beter. Want ook de Klassieke
Bibliotheek is een kind van deze tijd.
Welkom bij de nieuwe klassieken!

TRANSITIE
BIBLIOTHEEKORGANISATIES
Binnen dit project valt een aantal deelprojecten die
niet zozeer inhoudelijk de transitie van bibliotheken
invulling geven, maar zich meer richten op wat er
nodig is om van de transitie in organisatorische zin
een succes te maken.
Voor het deelproject Vrijwilligers heeft Probiblio in
het najaar van 2018 bij acht bibliotheken onderzoek
gedaan naar de inzet van vrijwilligers in het programmeeronderwijs. De resultaten zijn vastgelegd in deze
whitepaper. Tijdens de netwerkbijeenkomst in februari

is dit feestelijk gepresenteerd en hebben de adviseurs
van Probiblio samen met de voorzitter van Coderdojo
een interactieve workshop verzorgd.
Voor meer informatie: Maaike Verhoeven,
06-36 22 33 99, mverhoeven@probiblio.nl
Projectennieuws Probiblio Q1 2019
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COMMUNITY LIBRARY
In het project Community Library houden we ons
bezig met het "in staat stellen van de bibliotheek" om een community library te kunnen
worden. In de voorgaande jaren hebben we
samen met bibliotheken community’s gebouwd.
Nu leggen we dus de focus op de stappen daarvoor. Wat is een community library eigenlijk? Het
gaat onder andere over vraag-gestuurd werken
en in samenspraak met de community je aanbod
sluitend maken. Een goede interne samenwerking
is belangrijk om dit mogelijk te maken. Ook zijn
bepaalde competenties van medewerkers essentieel om met communities in gesprek te zijn.
Het proces met de bibliotheken is co-creatief en
we bepalen met elkaar wat er nodig is. In een
eerste kick-off is beoordeeld welke bouwstenen
van belang zijn om een community library te
worden. Dit komt neer op:

▪	Strategie: hoe draagt het zijn van een

community library bij aan de strategie/
doelstellingen die benoemd zijn in het beleid?
▪	Medewerkers: welke competenties zijn er nodig,
en hoe is het geborgd in HR?
▪	Tijd/capaciteit in de organisatie (hoeveel
ruimte is er om dit te kunnen doen)
▪	Flexibiliteit (onder meer in de programmering)
▪	Samenwerking binnen en buiten de organisatie
▪	Vestiging(en) en faciliteiten (wat heb je nodig)
De komende sessies gaan we met de
participerende bibliotheken aan de slag om de
bouwstenen verder uit te werken, en kijken we
ook naar de status per bibliotheek; wat heeft
elke bibliotheek op dit vlak nodig.
Voor meer informatie: Jet Govers, 06-24 52 67 43,
jgovers@probiblio.nl
Probiblio community en community librarian
Probiblio whitepaper communitybuilding

In het project Meten maatschappelijke waarde
ondersteunt Probiblio bibliotheken bij het meten en
aantonen van hun waarde, ten aanzien van een aantal
onderdelen van de dienstverlening. Resultaten Q1:
▪	Er is met alle bibliotheken gesproken die zich
hebben opgegeven voor Meten maatschappelijke
waarde 2019, over hun verwachtingen en
mogelijkheden.
▪	Er is een rapportage uitgebracht over Effecten
Taalcoaching in het Taalhuis.
In Q2 komen er publicaties beschikbaar over:
▪	Een goede relatie met de gemeente: ervaringen en
learnings uit de workshops “’t Goud op de plank”
en “’t Goud dag in dag uit laten schitteren”.
▪	Effectmetingen binnen het Taalhuis en de
ontmoetingsfunctie: ervaringen en learnings over
effectmetingen onder taalcoaches, over de doorverwijzing binnen het Taalhuis en effectmetingen
van laagdrempelige lokale activiteiten binnen de
ontmoetingsfunctie.
▪ Effectmeting campagne Passend lezen. In 2019
heeft Probiblio samen met de bibliotheek
promotiematerialen en acties ontwikkeld en uitgezet
om de dienstverlening op het gebied van passend
lezen beter onder de aandacht te brengen van de
doelgroep.
Vanuit de landelijke werkgroep IMPACT (voorheen:
Meten Maatschappelijke Opbrengst en Meervoudig
verantwoorden) werken we samen met de KB,
verschillende POI’s en bibliotheken. In Q1 zijn de
presentaties van de landelijke dag in december
2018 beschikbaar gekomen. Daarnaast is de
Effectenmonitor live gegaan, met vier modules: Taal,
e-overheid, computer & internet en social media.
Voor meer informatie: Jolijn Faber, 06-41 17 52 35,
jfaber@probiblio.nl
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In Q1 is het innovatieproces vervolgd door de
bedachte plannen concreter uit te werken.
Tegelijkertijd heeft dit proces een naam gekregen:
De Nieuwe Leest. Dit communiceert makkelijker
over het innovatieproces. De Nieuwe Leest: “een
verzameling van aanjagers, initiators en verbinders
die werken aan new business voor de bibliotheek.”
Op dit moment wordt gewerkt aan Story Event Building
en strategisch partnerships met gym en zwemsport.
De deelnemers uit 2018 doen hieraan mee en 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

INNOVATIEVE
BIBLIOTHEEKOPLOSSINGEN
Sinds eind 2018 hebben ook bibliotheken uit andere
provincies zich aangesloten bij de werkgroep Gratis
Bieb (Biblionet Groningen en Bibliotheek Zout).
Om de aankomende twee jaar voor bibliotheken
de randvoorwaarden te kunnen creëren om een
gratis basislidmaatschap door te voeren heeft de
werkgroep een subsidieaanvraag ingediend voor
de Innovatiegelden van de KB. Deelnemende
bibliotheken zijn De Boekenberg, Rotterdam en OBA.
Voor meer informatie: Sabine Margés, 06-41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl

Het deelproject De Bibliotheek op het station (alleen
Zuid-Holland)
Beoogde resultaten
▪ Uitvoering van een tweejarige pilot (2018-2019)
met het Stationsbibliotheekconcept 2.0 op station
Rotterdam Centraal
▪ Uitvoering van een tweejarige pilot (2018-2019) met
zgn. Stationscolleges over werkgerelateerde onderwerpen in de Bibliotheek op het station Rotterdam
Centraal i.s.m. Nyenrode Business Universiteit,
uitgeverij Business Contact en NS StationsHuiskamer
▪ Rapportage van de ervaringen in de beide pilots
voor alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.
Behaalde resultaten tot nu toe
▪ Eerste jaar van beide pilots uitgevoerd en tussentijdse verbeteracties uitgevoerd
▪ Klanttevredenheidsonderzoek vestiging uitgevoerd
(algemene score 8.0)
▪ Geactualiseerde conceptbeschrijving Stationscolleges op verzoek gedeeld met de bibliotheken
Zuid-Kennemerland en Eindhoven
▪ Programma Stationscolleges 2019 vastgesteld in licht
aangepaste opzet en publiciteit geregeld.

Voor meer informatie en tussentijds aanmelden
voor deelname: Dick van Tol, 06-30 47 90 80,
dvtol@probiblio.nl
In 2019 is het nieuwe project Huis van de Democratie
(alleen Zuid-Holland) gestart. In dit project werken we
aan het stimuleren van ontmoeting & debat, democratiseringsprocessen en strategische samenwerking
voor bibliotheken. De bibliotheek is een huis voor van
alles en dus ook een plek die een functie kan hebben
binnen het domein van democratie en verkiezingen.
Voor meer informatie: René Kronenberg,
06-24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl
Binnen het deelproject Digitale bibliotheek lokaal is
de rapportage over de inmiddels afgeronde pilots met
de interactieve vloer bij bibliotheek Hoeksche Waard
en Virtual Reality bij BplusC, in de maak.
OPROEP: we zijn op zoek naar nieuwe, leuke, grappige,
korte pilots die we aan de ZH'se en NH’se bibliotheken
kunnen aanbieden.
Binnen het deelproject Landelijke Digitale Infrastructuur zijn in Q1 de volgende resultaten behaald:
▪ De vervanging van de IBL infrastructuur gaat ook
over de werkprocessen bij de bibliotheken. Hiervoor
heeft ProBiblio een nieuwe werkwijze in kaart gebracht
en beschreven. Deze beschrijving is overgedragen aan
de KB en de andere relevante stakeholders waarmee
de informatiestroom op gang is gekomen.
▪	De in kaart gebrachte situatie van de bezitssynchronisatie heeft ertoe geleid dat Probiblio en de
KB gezamenlijk een landelijk stappenplan hebben
ontwikkeld om tot verbetering hiervan te komen.
▪	Iedereen wil zo snel mogelijk Single Sign-on
bereiken, zodat klanten van de bibliotheek maar
één keer hoeven in te loggen.
Projectennieuws Probiblio Q1 2019
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Deze ingewikkelde materie is door Probiblio
geanalyseerd en landelijk op de kaart gezet. Op basis
van onze analyse zijn de KB en de systeemleveranciers in gesprek hoe dit zo snel mogelijk gerealiseerd
kan worden.
▪	Om de BiebApp ook bij andere bibliotheken in te
kunnen zetten is gewerkt aan het realiseren van een
koppeling met Wise. Deze koppeling is eind Q1 bijna
klaar.

Beoogde resultaten:
▪	Extra inzet om de bibliotheek dichter bij de klant
te brengen
▪	De fysieke voorzieningen weer klaar voor de
toekomst te maken
▪	Het vergroten van het gebruik van de bibliotheek
▪	Het intensiveren van de dienstverlening
▪	Het professionaliseren van het werken met
vrijwilligers.

Voor meer informatie en aanmeldingen: Ineke
Goedhart, 06-24 55 85 21, igoedhart@probiblio.nl

In Q1 is in dit jaar concreet meegedacht aan de
uitvoering van de Motie Asscher.

App Wolk: beleef poëzie met augmented reality in
de bibliotheek
In dit eerste kwartaal is het concept Poëziemuseum
voor vormgeving, programmering en ruimtelijke
gedichten opgeleverd. De werktitel Poëziemuseum in
de bibliotheek is officieel omgedoopt tot Wolk.
Er is een keuze gemaakt voor vijf gedichten die in de
app komen en inmiddels is gestart met de vormgeving
hiervan. We werken toe naar de productiefase.
Daarnaast bereiden we ons voor op de presentatie van
Wolk op het Nationaal Bibliotheek Congres.

Voor meer informatie: René Kronenberg,
06-24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl en
Merit van Breukelen, 06-16 45 25 05,
mvbreukelen@probiblio.nl

IBL EN COLLECTIONEREN
TOEKOMSTGERICHT ORGANISEREN

Voor meer informatie: Iet Wiersma, 06-41 56 49 88,
iwiersma@probiblio.nl
Het deelproject Find my Book zal, naar verwachting, in
Q3 gestart worden.
Voor meer informatie: Ilse Keune 06-12984495,
ikeune@probiblio.nl

INNOVATIEVE CONCEPTEN EN
SPREIDING EN BEREIK VOOR HET
LANDELIJK GEBIED
Het project Spreiding & Bereik (in het landelijk gebied)
leidt tot een gebiedsprofiel en een of meerdere

interventies per gebied. In beide provincies wordt per
gebied een gebiedsprofiel opgesteld waaruit een of
meerdere interventies voortvloeien. Tot nu toe zijn vier
gebieden in Noord-Holland en zes gebieden in ZuidHolland behouden. Doel is om, waar gewenst én
mogelijk, de bereikbaarheid, toegankelijkheid en
kwaliteit van bibliotheekvoorzieningen in het landelijk
gebied te verbeteren met extra beleidskracht én inzet
om de ambities waar te maken. In Q1 vindt inzet
plaats op een 20-tal interventies in de lijn van de
uitvoeringsplannen.

Beoogde resultaten in Q1
▪	Toename IBL wordt kostenneutraal opgevangen
▪	Pilots uit 2018 die bijdragen aan efficiëntere processen zijn in alle bibliotheken geïmplementeerd
▪	Implementatie landelijk IBL-V is voltooid en de
systemen en processen zijn hierop aangepast
▪	Wagenpark voldoet aan de nieuwste technologische
ontwikkelingen
Behaalde resultaten tot nu toe
▪	Werkwijzen sorteer centrum aangepast waardoor die
efficiënter zijn
▪	Vervoersroutes aangepast waardoor er één route dag
minder nodig is
▪	Gestart met de vervaging van de kratten en de daarmee samenhangende processen aangescherpt
Voor meer informatie: Petra Jellema, 06-14 30 39 37,
pjellema@probiblio.nl
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HELP JIJ DE
SOLDAAT? SPEEL
DIT SPANNENDE
WO SPEL!

OVERIGE
INNOVATIEPROJECTEN

Meld je nu aan voor deze
unieke Escape Room-ervaring

ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
ZUID-HOLLAND (alleen Zuid-Holland)
In Q1 2019 zijn er minecraft activiteiten in zeven
bibliotheken georganiseerd en daarnaast zijn de
break-in-boxes vijf keer uitgeleend. Er is overkoepelend overleg gevoerd met het erfgoedhuis om tot een
gezamenlijk project te komen wat zich zal toespitsen
op de combinatie erfgoed en laaggeletterdheid en
inhoudelijk input bij nieuwe break in boxes. De vierde
break-in-box is in concept klaar en zal in Q2 verder
vorm krijgen.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

Buiten de vier prioriteiten vallen nog
enkele andere innovatieve projecten,
die hieronder worden beschreven.

PRIVACY
Het doel van dit project is om bibliotheken – en
adviseurs van Probiblio – te informeren en te
adviseren over privacy. Daarbij ook het ondersteunen
bij hun werkzaamheden (processen, projecten en
diensten), zodat zij die kunnen uitvoeren binnen de
kaders van wet- en regelgeving.
Wat is er in het eerste kwartaal gebeurd:
▪	De Privacy Servicedesk heeft vele tientallen vragen
beantwoord, per e-mail en telefonisch
▪	Er vindt kennisuitwisseling en samenwerking plaats
met de andere POI's, VOB en KB. Probiblio neemt
hierin een voortrekkersrol.
▪	Elke maand worden nieuwsberichten gestuurd met
actueel nieuws voor privacy coördinatoren van

bibliotheken. Dit betreft nieuws over de Bibliotheek
op School, Boekstart, NBD, omgang door toezichthouders met klachten, en meer algemene
actualiteiten.
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06-40 11 75 37,
kbaaij@probiblio.nl

KLANTGERICHT ONDERNEMEN CRM
Behaalde resultaten in Q1 2019:
▪	De voorlopers groep heeft een eerste werksessie
gehouden in februari. Met als onderwerpen:
inrichting communicatieprocessen in jouw
organisatie (strategie) en CRM systemen die op
de markt zijn (systeem). Op eigen verzoek van de
acht deelnemende bibliotheken bespreken we in
iedere werksessie een inhoudelijk onderwerp en
zoeken we een systeem technische verdieping.
De bibliotheken presenteren tijdens elke volgende
sessie wat ze met deze onderwerpen in de eigen
organisatie hebben gedaan.
Projectennieuws Probiblio Q1 2019
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▪	Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft het voortouw
genomen om een KB innovatie subsidie aanvraag
te doen. Bibliotheek Amstelland en Hilversum
scharen zich achter dit idee. Alsmede ook Probiblio.
Aanvraag is (met Zuid-Kennemerland als penvoerder) ingediend, we hebben deze aanvraag met name
ingediend om alle ‘lessons learned’ op CRM gebied
(op strategie en systeem) overdraagbaar te maken
voor het land.
▪	Bij de volgers groep zijn intakes met alle geïnteresseerde bibliotheken gehouden. We zien voldoende
aanknopingspunten om naar een gezamenlijke
aanpak te streven.
▪	De kick off bijeenkomst van eind Q1 is verzet naar
begin Q2 in verband met beschikbaarheid van de
CRM docent die tijdens deze bijeenkomst CRM
(in brede prespectief) gaat toelichten. Er zijn medewerkers van vijf bibliotheken aanwezig tijdens de
kick off.
Voor meer informatie: Miranda de Jong, 06-24 55 84 73,
mdjong@probiblio.nl
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