APR-MEI-JUN 2020

STAND VAN ZAKEN
PER 30 JUNI 2020
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 informeren we je over de
innovatieve programma’s en projecten van
en voor het netwerk van Noord- en ZuidHollandse bibliotheken, waaraan Probiblio een
deel van haar subsidie besteedt. Er zijn meer
netwerkactiviteiten die Probiblio vanuit haar
wettelijke taken met provinciale subsidies
uitvoert. Het betreft diensten, zoals advies ten
aanzien van digitalisering en de vervoersdienst.
Over deze diensten informeren wij de bibliotheken
via andere kanalen.
Vanwege de lockdown zijn sinds half maart fysieke
bijeenkomsten afgelast, verschoven naar het
najaar of vervangen door online bijeenkomsten.

SOOB- EN
BOZH-PROGRAMMA’S

SOOB-PROGRAMMA 100% ACTIEF
BEREIK 0 TOT 18 JAAR

BOZH-PROGRAMMA TRANSITIE
EN OPTIMALISATIE

In 2016 startte het SOOB-programma '100% bereik 0-18
jaar'. Het doel: meer jongeren actiever gebruik laten
maken van de bibliotheek. In dit programma waren tot
2020 twee projectgroepen actief, gericht op de doelgroepen 0-4 en 12-18 jaar. Het AB van de SOOB heeft
begin oktober 2019 op voorstel van de programmaleiding besloten het programmaonderdeel 0-4 jaar per
eind 2019 te beëindigen. In 2020 zal op verzoek van
de deelnemers nog wel een terugkomstbijeenkomst
plaatsvinden.

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. Voor
2020 is het doel dat de initiatieven van het programma
meerdere strategische en operationele tools opleveren.

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

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

Voor de doelgroep 12-18 jaar is in de SOOB-vergadering van eind november 2019 de aanpak voor 2020
gepresenteerd. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten
geweest. In het tweede kwartaal zijn workshops voor
docenten ontwikkeld op het gebied van Titelkennismaking, Werkvormen met boeken, en Het belang van
voorlezen inclusief lesbrieven en presentaties. De
vo-specialist van de bibliotheek kan hiermee een
bijdrage leveren aan de expertise van de docenten van
de scholen in het werkgebied.

Om tijdens de coronamaatregelen toch effectief te blijven en resultaat voor het netwerk te kunnen leveren
is een fase productontwikkeling aan het programma
toegevoegd. Hierin levert Probiblio hulpmiddelen die
bibliotheken ondersteunen bij de organisatieontwikkeling. Waar mogelijk gebeurt dit in cocreatie met één
of meerdere bibliotheken.

Voor meer informatie: Jantine Zeeman, 06 24 24 69 39,
jzeeman@probiblio.nl
Trekker van het programma namens de SOOB is Marga
Rosier (De Bieb voor de Zaanstreek).
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In het afgelopen kwartaal is gestart met het opstellen
van een model voor organisatieontwikkeling op basis
van het A3/INK-model, uitgewerkt naar KPI’s, prestatieindicatoren en activiteiten. Dit model helpt bibliotheken om een pad voor de ontwikkeling van de organisatie uit te stippelen voor een periode van vier jaar.
In het derde kwartaal vindt verdieping plaats. Daarna
wordt het model uitgebreid getest met de bibliotheken
Westland en Rijn en Venen.
Vanuit het BOZH-programma en het project Maatschappelijke waarde is gewerkt aan het in kaart
brengen van maatschappelijke effecten. In het laatste
kwartaal vinden workshops plaats met bibliotheken.
Website: BOZH Transitie Klassieke Bibliotheek.
Hier zijn veel praktische hulpmiddelen beschikbaar
waarvan elke bibliotheek gebruik kan maken.
De coördinatie van het BOZH-programma is in handen
van Sabine Margés,
06 41 56 49 89, smarges@probiblio.nl.
De stuurgroep bestaat uit Wouter van Heiningen
(Bibliotheek De Plataan), Erna Staal (Bibliotheek
Gouda), Sabine Margés en Peter van de Wolfshaar
(MT-lid Probiblio). Projectleider: Frederike Kuijpers
06 24 54 60 52, fkuijpers@probiblio.nl

BOZH-PROGRAMMA TAALNETWERK
ZUID-HOLLAND
Samen meer bereiken langs de lijn van taal en digitale
vaardigheden: dat is de doelstelling van de Zuid-Hollandse bibliotheken met het programma Taalnetwerk
Zuid-Holland. Halverwege 2019 heeft het BOZH besloten om het programma met een jaar te verlengen. 2020
wordt het jaar van de borging van de opgedane kennis
en ervaring rond Taalhuizen, programma’s, taalvrijwilligers , doelgroepen en thema’s. De afsluitende dag
staat vooralsnog gepland voor 17 september 2020.
BEDRIJVEN EN RANDSTAD
Randstad Uitzendbureau onderzoekt samen met Probiblio en bibliotheken wat er op lokaal niveau ondernomen kan worden rond laaggeletterdheid, inclusief
scholing van medewerkers en doorverwijzing . De
werkgroep maakte een gezamenlijk verhaal waarmee
lokale intercedenten benaderd kunnen worden vanuit
Randstad en de bibliotheken. De eerste pilots zijn
gestart bij de bibliotheken Gouda, Haarlemmermeer,
De Plataan en Zoetermeer. In het tweede kwartaal is
de gezamenlijke webpagina beschikbaar gekomen, met
informatie over aanpak en resultaten.
Randstad heeft het project Randstad Boost gelanceerd, dat inzet op continue scholing en ontwikkeling
van flexwerkers en werknemers. Aanbod voor bibliotheken zal hiervan onderdeel zijn.
Randstad en de bibliotheek slaan de handen ineen
voor het verbeteren van taal- en digitale vaardigheden, bekijk hier de film.

RIJNMOND
De specialisten basisvaardigheden wisselden informatie uit over taalactiviteiten die de bibliotheek online
kan aanbieden. Grote uitdaging is het bereiken van
deelnemers en hen op afstand uitleggen hoe zij online
kunnen deelnemen.
Onder WEB-ambtenaren in Rijnmond is een inventarisatie van het regionale educatieplan uitgezet. Doel
is het uitwisselen van informatie over alternatieve
financiering van het Taalhuis.
WERKGROEP NT1
Het doel van deze werkgroep is de NT1’er een ‘lonkend
perspectief’ te bieden. Bibliotheken en Probiblio
werken samen aan de vraag hoe de NT1’er gemotiveerd kan worden om zijn of haar leervraag kenbaar te
maken. De deelnemende bibliotheken werken aan een
gezamenlijke aanpak en kunnen daarnaast ook werken
aan een individueel traject bij het werven van de
NT1’ers. In het tweede kwartaal zijn de mogelijkheden
voor een NT1-campagne onderzocht.
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 het BOZH is
Theo Kemperman (Bibliotheek Rotterdam).
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NETWERKPROJECTEN
Bij de netwerkprojecten verzorgt Probiblio de aansturing. Uiteraard is een
actieve rol van de bibliotheken cruciaal. Leidend voor het bepalen van de
inhoud zijn vraagstukken die actueel zijn bij de bibliotheken.

PRIORITEIT 1

PRIORITEIT 2

PRIORITEIT 3

PRIORITEIT 4

JEUGD
& ONDERWIJS

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

PARTICIPATIE
& ZELFREDZAAMHEID

VERANDERING
EN VERBREDING
VAN DE
KLASSIEKE
BIBLIOTHEEK
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PRIORITEIT 1

JEUGD & ONDERWIJS

DIGITALE GELETTERDHEID < 18 JAAR IN
HET ONDERWIJS EN DE BIBLIOTHEEK
Deelproject Mediaopvoeding 0-6 jaar
Ouders en onderwijsprofessionals hebben veel vragen
over mediaopvoeding. Steeds vaker kloppen zij hiervoor aan bij de bibliotheek. In 2020 staat het project
in het teken van het uitvoeren van in 2019 ontwikkelde trainingen, het adviseren van bibliotheken en het
implementeren van in 2019 ontwikkelde producten.
Bibliotheken die in het tweede of derde kwartaal een
front-office training zouden volgen, zijn benaderd om
een nieuwe datum in te plannen. Op basis van een
evaluatie wordt deze training momenteel herzien. In
het laatste kwartaal zijn er trainingen backoffice en
train-de-trainer.

·	
Lab out of the Box: bibliotheken uit ons netwerk
kunnen gratis gebruik maken van een tiental leskisten met lesbrieven en leermiddelen, die zij direct op
scholen kunnen inzetten of waarmee zij groepen in
de bibliotheek kunnen laten kennismaken met digitale geletterdheid.
·	
Laat verhalen leven!: om kinderen te stimuleren
meer te gaan lezen bedenken we tot de verbeelding
sprekende installaties en ontwerpen. Het uitgangspunt is dat elke jeugdafdeling een verrassende plek
behoort te zijn. Door het plaatsen van interactieve
elementen of installaties willen we kinderen prikkelen om het avontuur aan te gaan en aan het eind van
de middag een boek mee naar huis te nemen.

Een tweede inspiratiedocument is in voorbereiding.
Dit komt beschikbaar voor of tijdens de week van de
Mediawijsheid van begin november. Ten behoeve van
de Kinderboekenweek (vanaf 30 september) wordt
gewerkt aan een multimediale toolkit.

App, Noot, Muis: in samenwerking met onderwijsinstellingen heeft Probiblio een lesbrief met bijbehorende
opdrachten ontwikkeld. De lesbrief draagt bij aan het
begrijpend lezen van een webpagina en is geschikt
voor kinderen van groep 6.

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

In verband met Covid-19 zijn de leskisten vanaf half
maart niet meer uitgeleend. Vanaf september zullen
we dit weer opstarten. Ter vervanging van de leskisten
zijn video’s gemaakt die zijn geplaatst op het Lab out
of the Box kanaal op YouTube. Er is een opzet gemaakt
voor het vernieuwen van de leskisten, mede gebaseerd
op een enquête onder de bibliotheken die er de afgelopen jaren gebruik van hebben gemaakt.

Deelproject Digitale geletterdheid po (4-12 jaar)
Dit project draagt bij aan het doel om de digitale
geletterdheid van de doelgroep 4 tot 12 jaar te vergroten. In 2020 staat het volgende op het programma:
·	Visie en Beleid: via een adviestraject komen we
samen met jouw bibliotheek tot een haalbare maar
scherpe visie (met bijbehorend beleid) op het gebied
van digitale geletterdheid.

Website: Digitale geletterdheid po
Voor meer informatie: Britt van Teijlingen,
06 40 48 51 75, bvteijlingen@probiblio.nl

Projectennieuws Probiblio Q2 2020

5

Deelproject Digitale geletterdheid vo (12-18 jaar)
Probiblio ondersteunt bibliotheken met advies op
maat over de manier waarop je de digitale geletterdheid van middelbare scholieren kunt vergroten.
In het tweede kwartaal zijn twee lesbrieven voor het
vo voorbereid, deze komen in het derde kwartaal
beschikbaar. Tijdens de projectendag van 25 juni was
er een presentatie over Level Up!. Dit project komt
voort uit een samenwerking tussen AZ en de Bibliotheek Kennemerwaard. Kinderen leren via Level Up!
veilig en bewust omgaan met gamen.

TEL MEE MET TAAL
Deelproject Tel mee met taal 0-4 jaar (BoekStart)
De aanvragen voor de stimuleringsregelingen zijn
verwerkt en verstuurd naar de Stichting Lezen. De
belangstelling is groot, maar door onderbesteding bij
andere provincies kunnen alle aanvragen gehonoreerd
worden. Begin juni zijn er drie online sessies gehouden
met contactpersonen voor BoekStart in de bibliotheek,
BoekStart in de kinderopvang en BoekStartcoach. Er
bleek veel behoefte te zijn aan uitwisseling van kennis
en informatie over alternatieve (online) dienstverlening.
Met enkele bibliotheken vonden gesprekken plaats
over pilots, onder andere een pilot over een hybride
inzet van de BoekStartcoach: een combinatie van
fysiek en digitaal contact. De nascholing BoekStartcoach Is verschoven naar oktober.
Donderdag 9 april vond de webinar Masterclass analyse monitorgegevens BoekStart in de kinderopvang
plaats. Hierin leerde Kees Broekhof de deelnemers hoe
je een stevige analyse maakt en maximaal drie prioriteiten vaststelt om in het jaar daarop uit te voeren.

Voor medewerkers van de bibliotheken De Boekenberg
en Zuid-Hollandse Delta is een sessie georganiseerd
over digitale geletterdheid in relatie tot het aanbod
van de bibliotheek. Ook was er een bijdrage aan de
Operatie Bezemsteel: zes online sessies over de vraag
hoe de bibliotheek zich kan voorbereiden op de
educatieve dienstverlening aan en samenwerking met
het onderwijs in de anderhalvemetersamenleving.
Website: Digitale geletterdheid vo
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

Website: BoekStart; Basisdocument BoekStart; Nieuwsbrief Educatie van 2020; Nieuwsbrief Educatie juni 2020
Voor meer informatie: Barbara van Walraven,
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl
Deelproject Tel mee met taal 4-12 jaar (dBos)
Om kinderen en jongeren taal- en mediavaardig te
maken, werken bibliotheken samen met basisscholen
onder de noemer de Bibliotheek op school (dBos).
Daarbij vormt de doorgaande lijn die door Kunst van
Lezen is ontwikkeld het uitgangspunt.

De aanvragen voor de stimuleringsregelingen zijn
verwerkt en verstuurd naar de Stichting Lezen. In het
afgelopen kwartaal vonden gesprekken met contactpersonen plaats over de stand van zaken van dBos
bij hun bibliotheek. Ook was er een bijdrage aan de
Operatie Bezemsteel.
Op initiatief van de Bibliotheek Schiedam is een nieuw
project gestart: dBos Next, met als doel te komen tot
een toekomstgerichte dBosorganisatie. Hieraan nemen
vier Zuid-Hollandse bibliotheken deel: Schiedam, De
Boekenberg, Zuid-Hollandse Delta en Aan den IJssel.
Met ondersteuning van een adviseur van Probiblio
overleggen zij op strategisch niveau met managers
en teamleiders over rapportage, invloed uitoefenen
op het landelijke dBos en het opstellen van KPI’s.
Op uitvoerend en tactisch niveau is er overleg met
onderwijsspecialisten over leesplannen, jaarplannen
en andere praktische zaken. Doel is om de uitkomsten
te delen met het netwerk.
Binnen het project vindt ook de coördinatie van de
basistraining Open Boek voor leescoördinatoren
plaats.
Website: De Bibliotheek op school po
Voor meer informatie: Dia Wesseling, 06 14 67 77 55,
dwesseling@probiblio.nl
Deelproject Tel mee met taal 12-18 jaar (dBos)
Hoe bereik je jongeren en hoe kun je als bibliotheek
van betekenis zijn voor deze groep? Door ze te benaderen op de plek waar ze zitten: op school! Probiblio
ondersteunt bij het vormgeven van de samenwerking
en het aanbod.
Website:
Samenwerking kinderopvang en onderwijs (12-18)
Voor meer informatie: Caroline Heijer, 06 50 61 12 22,
cheijer@probiblio.nl
Projectennieuws Probiblio Q2 2020

6

GEZINSAANPAK

OVERIGE PROJECTEN

Nederland telt ongeveer 2,5 miljoen mensen die
problemen hebben met lezen, schrijven, rekenen
of het werken met de computer. Bovendien blijft
de groep laaggeletterden groeien: een deel van de
jongvolwassenen verlaat het onderwijs met te lage
taalvaardigheden. Taalproblemen worden vaak van
generatie op generatie doorgegeven en zo ontstaat er
een cyclus van laaggeletterdheid. Om deze vicieuze
cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken, zetten
bibliotheken de gezinsaanpak in.

De Bibliotheek op school mbo/pabo (16-23)
In samenwerking met bibliotheken streven we er
samen met docenten en partners naar om studenten op het mbo te ondersteunen en te begeleiden bij
het vergroten van hun taal- en digitale vaardigheid.
Momenteel nemen zeven bibliotheken uit Noord- en
Zuid-Holland deel aan het project

Met de zestien bibliotheken die zich in 2019 hebben
aangemeld voor deelname aan dit meerjarige project,
zijn we in januari 2020 van start gegaan met het voeren
van intakegesprekken en het invullen van de quickscan
gezinsaanpak. Hiermee krijgen bibliotheken inzicht in
de stappen die nodig zijn om tot een gezinsaanpak te
komen, in de zaken al goed geregeld zijn en de onderdelen waar nog acties ondernomen kunnen worden.
Op 12 maart vond de aftrap van het project plaats. De
voor 25 mei geplande tweede bijeenkomst is geannuleerd en verschoven naar 22 september. Wel zijn
online voortgangsgesprekken gevoerd; de uitkomsten
daarvan worden gedeeld met de bibliotheken.
Website: Gezinsaanpak; Verslag startbijeenkomst
Voor meer informatie: Barbara van Walraven,
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl

De bibliotheken Haarlemmermeer, IJmond Noord en
Zuid-Kennemerland werken samen met de mbo-vestigingen van het Nova College. Probiblio heeft hierbij
een verbindende rol. De samenwerking is uniek, omdat
bibliotheken hiermee gemeente overstijgend werken
en omdat het voor veel bibliotheken een nieuwe doelgroep is. Tijdens de projectendag van 25 juni was er
tijdens twee sessies aandacht voor dit initiatief. Bekijk
hier de presentatie.
De Bibliotheek Waterland gaat samenwerken met het
Horizon College Purmerend en de Bibliotheek Kennemerwaard met het Clusius College. Ook in Zuid-Holland krijgt de samenwerking met het mbo vorm, onder
andere met een voorgenomen samenwerking tussen
de Bibliotheek Den Haag en ROC Mondriaan.
Begin 2020 verscheen de Themapublicatie geletterdheid mbo Zuid-Holland. Voor de provincie Zuid-Holland is ook een interactieve kaart beschikbaar. Hierin
is te zien welke mbo’s er in het werkgebied van een
bibliotheek aanwezig zijn. Ook is er een factsheet
beschikbaar over de samenwerking tussen bibliotheek
en mbo.

MLP/4you!
Het Makkelijk Lezen Plein is een plek in de bibliotheek
voor kinderen van 8 tot 13 jaar met leesproblemen.
Lezen toegankelijk en aantrekkelijk maken, dat is de
essentie van het MLP. 4you! is een variant op MLP en is
ontwikkeld voor de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar.
In de eerste twee kwartalen zijn voorbereidingen
getroffen voor de tweejaarlijkse studiedag MLP. Deze is
vooralsnog verschoven naar 30 november 2020.
In april is een 10-stappenplan opgesteld aan de hand
waarvan bibliotheken het MLP kunnen opschonen.
Op verzoek van een leesconsulent is gestart met een
onderzoek naar MLP-collecties voor reformatorische
scholen.
Website: MLP en 4you!
Voor meer informatie: Dia Wesseling, 06 14 67 77 55,
dwesseling@probiblio.nl
en Caroline Heijer 06 50 61 12 22, cheijer@probiblio.nl
Scoor een boek!
Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren bibliotheken een uniek leesproject voor leerlingen van
groep 5 en 6 uit: Scoor een Boek! Dit project voor
kinderen en ouders, verbindt lezen en sport aan
elkaar. Afgelopen seizoen deden 36 bibliotheekorganisaties mee, in samenwerking met 590 scholen en
19 betaald voetbalorganisaties. In 2020 ondersteunt
Probiblio bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland met
de uitvoering van de editie 2019-2020 en de voorbereiding van de editie 2020-2021.

Website: De Bibliotheek op school mbo (16-23)
Voor meer informatie: Jantine Zeeman, 06 24 24 69 39,
jzeeman@probiblio.nl
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Voor deelname aan het project Scoor een Boek! geldt
vanaf 2020-2021 een landelijke bijdrage per bibliotheekorganisatie. Lees verder. Enkele bibliotheken
hebben zich al aangemeld voor het nieuwe seizoen.
Aanmelding is mogelijk tot 31 augustus.
Website: Scoor een boek!
Voor meer informatie: Karen Bertrams, 06 55 63 81,
kbertrams@probiblio.nl
VoorleesExpress
Probiblio vervult sinds 2018 de rol van provinciaal
coördinator in het aanbieden van de VoorleesExpress in Noord- en Zuid-Holland en zet zich actief in
om de VoorleesExpress verder uit te rollen. Probiblio
adviseert en ondersteunt bij het optimaal inzetten van
de VoorleesExpress en neemt als tussenschakel een
deel van het werk van Stichting VoorleesExpress over.
Jaarlijks wordt minstens één kennis- en netwerkdag
georganiseerd.
In mei is er een online brainstormsessie gehouden
voor de contactpersonen binnen het netwerk. Op
basis daarvan is de Handreiking VoorleesExpress in de
anderhalvemetersamenleving opgesteld en verspreid.
In juni is een geactualiseerd communicatieplan uitgebracht vanwege de coronamaatregelen.
Website: VoorleesExpress
Voor meer informatie: Barbara van Walraven,
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl

Meertaligheid
Meertaligheid en meertalig opvoeden staan erg in
de belangstelling, ook bij bibliotheken. Een andere,
positievere kijk op meertaligheid kan helpen bij het
bestrijden van taalachterstanden. Daarom is dit jaar
het project Meertaligheid van start gegaan.

SPOENK* & HipHop in je Bieb
SPOENK* is een innovatieve aanpak om het lezen
onder de jeugd te bevorderen. HipHop in je Bieb
omvat gezamenlijke programmering, floating collecties
en informele educatie rond hiphop en urban culture
door bibliotheken.

Meertaligheid is een breed onderwerp met veel invalshoeken. In 2020 beperken we ons tot de doelgroep
kinderen van 0-6 jaar. Deze keuze sluit goed aan bij
het project Gezinsaanpak. Met de opgedane ervaringen
breiden we de doelgroep in 2021 verder uit naar kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders.

De sessie SPOENK* Lentestorm vond virtueel plaats
in museum Naturalis. De deelnemende bibliotheken
hebben een Zelfdenktent ontvangen voor de zomerprogrammering. De resultaten van Lentestorm worden
gepresenteerd op de SPOENK Winterse Uitpakparty op
13 november.

In het tweede kwartaal zijn criteria voor de collecties
opgesteld. Het streven is om in september een aantal
collecties te kunnen aanbieden, inclusief een handleiding voor het gebruik en het organiseren van activiteiten rondom meertalige collecties. In samenwerking
met Meertalig.nl zijn vier factsheets opgesteld, deze
zijn binnenkort beschikbaar.

Aan het eind van het tweede kwartaal is de nieuwe
website HipHop in je bieb gelanceerd. Deze is gericht
op bibliotheken en op de doelgroep jongeren. NPO
Radio FunX besteedde hier aandacht aan. Recent
verscheen ook de Hiphopinjebieb zomerspecial.

Op 31 augustus organiseert Probiblio een webinar
Meertaligheid voor (voor)leesconsulenten en coördinatoren van de VoorleesExpress.

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

Website: Meertaligheid
Voor meer informatie: Barbara van Walraven,
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl
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PRIORITEIT 2

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

MAKEN VAN VERHALEN
De bibliotheek profileert zich steeds vaker als podium
voor het maken van verhalen en het experimenteren
met alle vormen van vertellen. Probiblio ondersteunt
bibliotheken hierin met ideeën, docenten en gezamenlijke activiteiten.
In 2020 zijn er acht Zuid-Hollandse bibliotheken
aangesloten. Probiblio begeleidt deze bibliotheken
bij het uitvoeren van een schrijfactiviteit en/of het
positioneren van de bibliotheek als podium voor
verhalenmakers. Er is voldoende ruimte voor andere
bibliotheken om zich aan te sluiten.
Het Maken van Verhalen is één van de initiatieven
binnen De Lonkende Leestafel. Met een Lonkende
Leestafel kan een bibliotheek mensen met dezelfde
interesses samenbrengen en lezen stimuleren. Begin
april is het deelproject Ontmoet Schrijvers Online
gestart, hieraan nemen zeven bibliotheken deel.
Website: Maken van verhalen
Voor meer informatie; Alek Dabrowski, 06 24 54 60 27,
adabrowski@probilbio.nl

DIGITALE GELETTERDHEID > 18 JAAR
Digitale vaardigheden zijn van groot belang in de
snel veranderende kennis- en netwerksamenleving.
De bibliotheek is dé plek waar burgers deze (verder)
kunnen ontwikkelen. In dit project zorgen we voor
programma's en ondersteuning aan mediacoaches en
bibliotheekmedewerkers, en brengen we samenhang
aan tussen activiteiten.

waarop je live kan streamen en chatten. Met meer dan
honderd deelnemers was het een geslaagde sessie!
Website: Digitale geletterdheid > 18 jaar;
Nieuwsbrief Digitale geletterdheid (23 april);
Nieuwsbrief Digitale geletterdheid (2 juli).
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
ZUID-HOLLAND
De provincie Zuid-Holland zet in op het breed beschikbaar stellen van erfgoed en archeologie aan het
publiek. Bibliotheken nemen hierbij een belangrijke
plek in. De programmering rond erfgoed en archeologie trekt nieuwe doelgroepen naar de bibliotheek.
Het erfgoedbeleid van de provincie is gericht op
het bekend en beleefbaar maken van de provinciale
historie. Probiblio helpt daarbij met Erfgoedcollecties,
Minecraftworkshops en Break-in Boxen.
Vanwege de coronamaatregelen is besloten om dit
schooljaar geen Break-in Boxen meer te verhuren. De
Minecraftworkshops kunnen in aangepaste vorm wel
plaatsvinden, maar niet in alle bibliotheekvestigingen.
Daarom is een voor iedereen toegankelijke oplossing
bedacht: De BiebBouwers. Dat zijn kant-en-klare Minecraftopdrachten (challenges) die de bibliotheek direct
aan kinderen thuis kan aanbieden.
Website: Erfgoed en Archeologie;
Aangepaste dienstverlening
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

Om in contact te blijven met het netwerk streamde Probiblio's team Digitale geletterdheid live op 11
juni voor het eerst via Twitch: een online platform
Projectennieuws Probiblio Q2 2020
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PRIORITEIT 3

PARTICIPATIE &
ZELFREDZAAMHEID

DIGITALE INCLUSIE
Met dit meerjarenproject stelt Probiblio bibliotheken
in staat om het landelijke programma Digitale inclusie
te implementeren, met de bijbehorende Informatiepunten Digitale Overheid. Het doel is dat alle bibliotheken in Zuid- en Noord-Holland die deelnemen aan
het landelijke programma de dienstverlening conform
de KB-subsidievoorwaarden in december 2021 hebben
ingebed in de eigen organisatie en het netwerk van
partners.

BASISVAARDIGHEDEN
(ZUID-HOLLAND)
Deelproject Verbreden basisvaardigheden
Met dit project stelt Probiblio bibliotheken in staat om
meer laaggeletterden te bereiken, door de basisvaardigheden taal, digitaal en rekenen te verbinden met
de thema’s gezondheid, werk en inkomen. Twee bibliotheken hebben zich aangemeld voor dit project. Zie
ook Scan maatschappelijk-educatief werkveld onder
Prioriteit 4 verderop in deze rapportage.

Door een subsidie van de provincie kan Probiblio
bibliotheken in Noord-Holland extra ondersteuning
aanbieden. Daarnaast werken de Noord-Hollandse
bibliotheken samen binnen het SOOB-project Digitale
inclusie. Het verhogen van de kwaliteit van zowel de
dienstverlening als de samenwerkingsverbanden met
de partners staat hierin centraal.

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

Op de website van Probiblio is veel informatie te
vinden voor bibliotheken, onder andere over Starten
met het Informatiepunt Digitale Overheid (de meest
essentiële stappen op een rij) en voorbereidingen die
in de huidige periode al mogelijk zijn.

De landelijke pilot inburgering - een samenwerking van KB, POI’s en Het Begint met Taal - is van
start gegaan. In twee online sessies is verkend hoe
de bibliotheek zich kan voorbereiden op de nieuwe
wetgeving. Samen met de afdeling Marktkennis van
Probiblio is een start gemaakt met een aanpak die in
kleine stappen laat zien hoe de bibliotheek met beleid
en activiteiten bijdraagt aan de bredere doelstellingen
van inburgering, waardoor inburgeraars beter integreren en zich meer thuis voelen in Nederland.

In een korte video is de zien wat het team Digitale
Inclusie voor de bibliotheek kan betekenen.
Website: Digitale Inclusie
Voor meer informatie: Anne-Marie van der Poel,
06 40 76 69 34, avdpoel@probiblio.nl

Deelproject Nieuwe wet inburgering en integratie
De nieuwe wet Inburgering gaat op 1 januari 2021 in.
De wet zet in op goede begeleiding en snelle integratie
door werk en participatie.

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

Projectennieuws Probiblio Q2 2020

10

Deelproject Kwaliteitsimpuls Taalnetwerken
Met dit project ondersteunt Probiblio de bibliotheken bij de kwaliteitsverbetering, professionalisering
en certificering van Taalhuizen en het bereiken en
bedienen van de NT1-doelgroep. Dit zijn speerpunten
van het landelijk actieprogramma Tel mee met Taal
2020-2024.
In overleg met De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) is bibliotheken
verzocht gegevens aan te leveren over contactpersonen en de gewenste periode voor certificering. Het is
de ambitie om in de tweede helft van het jaar samen
met andere POI’s te komen tot een landelijk programma en een webinar over certificering.
Ook het Taalhuis, dat gegevens van taalvragers én
van taalvrijwilligers verwerkt, moet voldoen aan de
privacywetgeving. Hoe pak je dit aan? Met ons
10-stappenplan helpen we je hierbij.

Deelproject Samenwerkingsimpuls Taalnetwerken
Dit project heeft als doel de samenwerkingsvaardigheden van bibliotheekmedewerkers binnen het Taalnetwerk te vergroten. Probiblio begeleidt bibliotheken bij
het vormgeven, verdiepen en/of uitbreiden van samenwerkingen op het gebied van basisvaardigheden.
In de eerste twee kwartalen zijn er intake- en adviesgesprekken gevoerd met enkele bibliotheken. Afspraken met enkele andere bibliotheken zijn verschoven
naar een latere datum.
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

Voor meer informatie: Ellie van der Meer,
06 14 37 49 05, evdmeer@probiblio.nl
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PRIORITEIT 4

VERANDERING EN
VERBREDING VAN DE
KLASSIEKE BIBLIOTHEEK

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.

MANAGEMENT EN ORGANISATIE
Werken met vrijwilligers
Probiblio verzamelt en verbindt de kennis en expertise op het gebied van het werken met vrijwilligers.
Dit doen we zowel binnen als buiten de branche. We
helpen bij het optimaliseren, borgen en zichtbaar
maken van de inzet van vrijwilligers. Bibliotheken
kunnen zich hierdoor positioneren als een professionele en maatschappelijke organisatie en weten vrijwilligers aan zich te binden en optimaal in te zetten.
De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een keurmerk ontwikkeld voor
professionele vrijwilligersorganisaties. Probiblio staat
achter dit keurmerk en biedt begeleiding aan bibliotheken om dit keurmerk te behalen. Het doorlopen
van de stappen richting certificering helpt bibliotheken om vraagstukken rond vrijwillige inzet op te
pakken en de eigen organisatie op orde te brengen.
Voor stakeholders en samenwerkingspartners is het
keurmerk een goede manier om te laten zien dat de
bibliotheek het werken met vrijwilligers goed geregeld
heeft. De POI’s zijn in gesprek met de VOB en het NOV
over de landelijke uitrol van dit keurmerk.
Diverse bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland
hebben belangstelling voor het keurmerk. In het tweede kwartaal is een pilot gestart met de Bibliotheek

Amstelland. Deze wordt in het derde kwartaal afgerond
met een bijeenkomst voor bibliotheken.
Momenteel ondersteunen we bibliotheken digitaal met
tips over hoe zij in verbinding met vrijwilligers kunnen
blijven. Bibliotheken kunnen ook alvast starten met
administratieve voorbereidingen op het behalen van
het keurmerk.
Op 7 september vindt een bijeenkomst plaats voor
directeuren, leidinggevenden, coördinatoren en andere belangstellenden van bibliotheken in Noord- en
Zuid-Holland. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de
adviseurs van Probiblio de themarapportage De inzet
van vrijwilligers bij de Zuid-Hollandse bibliotheken.
Website: Werken met vrijwilligers
Voor meer informatie: Maaike Verhoeven,
06 36 22 33 99, mverhoeven@probiblio.nl
Sociogram Regionaal (Zuid-Holland)
Het doel van dit project is om per regio een sociogram
op te stellen om inzicht te krijgen in het netwerk van
(grote) maatschappelijke partners die in de verschillende regio’s actief zijn. Daarbij brengen we in kaart
welke bibliotheken al een samenwerking hebben met
dergelijke organisaties, welke verdere samenwerkingen nog mogelijk/wenselijk zijn en of de bibliotheken daarbij regionaal kunnen optrekken. Het project
verkeert in de opstartfase.
Voor meer informatie: Sabine Margés, 06 41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl
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Leergang Budgetneutraal investeren
In het tweede kwartaal is een nieuwe training voor
het management van de bibliotheken in Noord- en
Zuid-Holland over de financiële dimensie van de
bedrijfsvoering in de bibliotheek gestart.
Bibliotheken bevinden zich in een fase van veranderen en verbreden, en ontplooien daarbij nieuwe
activiteiten. Om de doelstellingen te realiseren, is
inzicht nodig in de beschikbare financiële middelen
en in besparings- en investeringsmogelijkheden. Er is
niet altijd extra budget beschikbaar. Ondanks het feit
dat bij veel bibliotheken al veel besparingen aan de
kostenkant zijn gerealiseerd, zal er budget vrijgespeeld
moeten worden om te kunnen investeren en de ambities te realiseren. Maar hoe doe je dat? Waarop stuur
je? En hoe doen collega’s dat; wat zijn hun ervaringen
op dat vlak?
Zeventien deelnemers van tien verschillende bibliotheekorganisaties volgen deze leergang van zeven
deelsessies. We verzorgen dit in eerste instantie
digitaal en de doorlooptijd is verlengd tot oktober. Het
project zal worden afgerond met een whitepaper voor
het netwerk.
Voor meer informatie: René Kronenberg,
06 24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl

Multifunctionele organisaties en accommodaties
(Zuid-Holland)
Steeds meer bibliotheken zijn onderdeel van een
multifunctionele accommodatie (mfa). Daarnaast geeft
een toenemend aantal bibliotheekdirecteuren leiding
aan bijvoorbeeld een Volksuniversiteit, theater en/of
buurthuis, die met de bibliotheek zijn verenigd in één
(nieuwe) multifunctionele organisatie (mfo). In beide
gevallen gaat het om complexe constructies. Hoe maak
je hier een succes van? Het doel van dit project is om
samen met én voor bibliotheken kennis te ontwikkelen
en te verspreiden.
Binnenkort verschijnt een publicatie met handvatten voor het bepalen, organiseren en exploiteren van
passende horeca.
Tijdens de projectendag van 25 juni verzorgde de
Bibliotheek Gooi en meer een presentatie over het
Huis van Eemnes, een mfa die wordt gevormd door de
bibliotheek en de Stichting Eemnes.
Voor meer informatie: Sabine Margés, 06 41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl
Realisatielab (Zuid-Holland)
Nieuwe bibliotheekoplossingen, samenwerken met
partners en andere verdienmodellen. In het Realisatielab werken wij samen met bibliotheken aan een
succesvolle transitie. Met een integrale aanpak brengen we alle organisatieonderdelen van een bibliotheek
met elkaar in lijn. Het project is vorig jaar van start
gegaan en we bouwen in 2020 voort op de resultaten
uit 2019. In het tweede kwartaal is het lab uitgebreid
met het sublab Programmering.

Optimalisatie en Transitie Noord-Holland
Probiblio kan helpen om wendbaar en flexibel het
hoofd te bieden aan de snel veranderende context van
de dienstverlening binnen de bibliotheek. In workshops onderzoeken we met Noord-Hollandse bibliotheken hoe de bibliotheekorganisatie zo soepel mogelijk kan worden ingericht en hoe beter kan worden
samengewerkt. Zie ook BOZH-programma Transitie en
optimalisatie aan het begin van deze rapportage.
Website: Optimalisatie en transitie Noord-Holland.
Hier zijn veel praktische hulpmiddelen beschikbaar
waarvan elke bibliotheek gebruik kan maken.
Voor meer informatie: Frederike Kuijpers
06 24 54 60 52, fkuijpers@probiblio.nl
Lerend Netwerk
Het Lerend Netwerk is het leiderschapsprogramma
dat door Cubiss, Probiblio en Rijnbrink, samen met
De Baak, voor de SPN is ontwikkeld voor directeuren
en bestuurders van bibliotheken. Naast persoonlijke
ontwikkeling is er veel ruimte voor kennisdeling en het
bouwen van een landelijk netwerk. Jan Klerk (Katwijk)
en Kevin de Kok (Zoetermeer) vertellen in interviews
over hun ervaringen. Het doel is om eind oktober te
starten met de editie van 2020.
Website: Lerend Netwerk
Voor meer informatie: Maaike Verhoeven,
06 36 22 33 99, mverhoeven@probiblio.nl

Voor meer informatie: Sabine Margés, 06 41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl
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ONDERZOEK EN MARKETING
Customer Journeys
Een prettige en efficiënte klantervaring realiseren is
cruciaal bij het opbouwen van goede klantrelaties,
klanttevredenheid en loyaliteit. Een Customer Journey
is een tool die inzicht geeft in de ervaringen van
gebruikers van de bibliotheek. Het dient als startpunt
voor het verbeteren van processen met als doel de
gebruikerservaring te verbeteren.
In 2020 zijn drie nieuwe klantreizen gemaakt.
De resultaten (pdf) zijn in juni gepubliceerd.
•	Zoeken naar boeken, met BplusC
•	Jongeren (18 t/m 22 jaar) met een gratis abonnement, met De Boekenberg
•	Digitale hulpvragen, met de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar
Website: Customer Journeys
Voor meer informatie: Monique van der Loo,
06 41 56 55 14, mvdloo@probiblio.nl
Maatschappelijke waarde en impact
Bibliotheken spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Maar… hoe maak je die waarde inzichtelijk?
Probiblio kan helpen om de waarde van jouw bibliotheek of programma duidelijk te maken.
In 2020 werken we samen met een aantal bibliotheken
enkele onderwerpen verder uit. De kennis en ervaringen die voortkomen uit het project worden gedeeld
met het netwerk.
KPI’s en maatschappelijk effect. Met een aantal inhoudelijk specialisten werken we het overzicht van KPI’s en
effecten verder uit in de eerste helft van het jaar. In de
tweede helft van het jaar gaan we, met dit uitgewerkte
overzicht als basis, een uitwerking maken met enkele

bibliotheken van hun doelstellingen, KPI’s, activiteiten,
output, directe en indirecte effecten en manieren om
de output en de directe effecten te meten.
In 2020 voeren we een vervolg uit van het project
Meerwaarde taalnetwerk. We doen samen met de
deelnemende bibliotheken een effectmeting over de
samenwerking binnen het Taalhuis en presenteren de
resultaten in een overzichtelijke factsheet.
Binnen het landelijke programma IMPACT werkt Probiblio samen met de KB, verschillende POI’s en bibliotheken aan het dossier Impact en de ImpactMonitor.
Website: Maatschappelijke waarde en impact
Voor meer informatie: Berthy Nijhuis, 023 55 46 344,
bnijhuis@probiblio.nl
Scan maatschappelijk-educatief werkveld
Bibliotheken hebben een brede opdracht op maatschappelijk-educatief gebied. Lokalisering van kwetsbare burgers in de gemeente kan helpen bij het beter
bereiken van deze groep. Met ‘wijkscans’ maken we dit
mogelijk. Deze zijn ook te gebruiken ter verantwoording aan stakeholders, onderbouwing van samenwerking met partners, en een verdere positionering in het
sociaal domein.
Het zijn vooral de financieel kwetsbare groepen - zoals
laagbetaalde zzp'ers en flexkrachten - die de gevolgen van de coronamaatregelen in hun portemonnee
voelen. Welke rol kan de bibliotheek spelen in het
vergroten van de financiële zelfredzaamheid van inwoners in haar werkgebied? Probiblio maakte een handreiking en een infosheet over de mogelijkheden van
een wijkgerichte aanpak. De handreiking is gebaseerd
op de wijkscan die in 2019 is uitgevoerd in samenwerking met de Bibliotheek Oostland.

De Scan Laaggeletterdheid is voor bibliotheken in
Zuid-Holland al een handige tool bij een wijkgerichte
aanpak van laaggeletterdheid. Vanaf dit jaar kunnen
we de scan ook aan alle Noord-Hollandse bibliotheken
aanbieden. We beginnen in 2020 met zes bibliotheken;
bibliotheken die niet in 2020 kunnen beginnen, komen
in de volgende jaren aan bod.
In het tweede kwartaal zijn rapporten opgeleverd voor
de bibliotheken DOK Delft en Zoetermeer. Rapporten
voor KopGroep Bibliotheken en de Westfriese Bibliotheken zijn in voorbereiding. De inzichten die zijn
gepubliceerd op Geletterdheidinzicht worden verwerkt
in de rapporten.
Website: Scan maatschappelijk-educatief werkveld;
Scan Laaggeletterdheid
Voor meer informatie:
Berthy Nijhuis, 023 55 46 344, bnijhuis@probiblio.nl
en Marion Romein (Scan Laaggeletterdheid),
06 10 92 91 78, mromein@probiblio.nl
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Community Library
In een veranderende maatschappij vervullen bibliotheken steeds meer een maatschappelijk-educatieve
functie. Hiermee neemt de bibliotheek een nieuwe rol
op zich: de bibliotheek wil en moet zich actiever gaan
verhouden tot de gemeenschap. Maar hoe pak je dat
aan? Door samen met de gemeenschap (publiek en
partners uit het werkgebied) kennis te ontwikkelen en
te delen.
Begin april organiseerde het projectteam een webinar
over interne communicatie. Hoe communiceer je zo
effectief mogelijk over een verandering in de organisatie? Hoe neem je medewerkers mee in de verandering
(naar een community library)? Er zijn een presentatie
en een sjabloon voor een intern communicatieplan
beschikbaar.
Nauw verbonden met Community Library is het
project KennisCloud. Dit is een netwerk, een online
platform én een methodiek, speciaal voor bibliotheken ontwikkeld door medewerkers van de Bibliotheek
Midden-Brabant. KennisCloud helpt de Community
Librarian bij het werken met community’s en het delen
en ontsluiten van kennis en informatie. Probiblio
ondersteunt de bibliotheken bij het toepassen van de
KennisCloud.
Website: Community Library
Voor meer informatie: Iet Wiersma, 06 41 56 49 88,
iwiersma@probiblio.nl en Kerstin Carbajal Henken
(KennisCloud), 06 14 40 07 77, kcarbajal@probiblio.nl

CRM
Dit jaar zijn zes bibliotheken verder gegaan met het
opzetten van gezamenlijke marketingcampagnes.
Inmiddels is een keuze gemaakt voor drie specifieke
klantsegmenten en zijn doelstellingen gezamenlijk
bepaald.
In het tweede kwartaal hebben de bibliotheken voor
de gekozen segmenten een campagne uitgedacht.
Gedurende de zomermaanden werkt elke bibliotheek
deze campagne verder uit. In het derde kwartaal
worden de campagnes definitief ingericht. Daarna
wordt gestart met uitvoering en effectmeting. Twee
bibliotheken gaan Microsoft Dynamics in gebruik
nemen. De analysefase is afgerond. In het derde
kwartaal volgt een eindpresentatie en een advies voor
implementatie. Deze zal in de tweede helft van het jaar
plaatsvinden.

Diversiteitsmarketing
De bibliotheek is er voor iedereen, maar het blijft
een uitdaging om je te verplaatsen in de leefwereld
van andere culturen en daar de communicatie op
aan te passen. Deelnemende bibliotheken krijgen
door dit project meer kennis over diversiteitsmarketing en inclusief communiceren. Tijdens het project
experimenteren we met praktische handvatten zodat
de bibliotheek effectief kan communiceren met alle
doelgroepen die de bibliotheek bezoeken.
Acht bibliotheken hebben belangstelling voor dit
project. De eerste twee sessies zijn verplaatst naar het
najaar.
Website: Diversiteitsmarketing
Voor meer informatie: Kerstin Carbajal Henken,
06 14 40 07 77, kcarbajal@probiblio.nl

Website: CRM
Voor meer informatie: Miranda de Jong, 06 24 55 84 73,
mdjong@probiblio.nl
Loyaliteitsprogramma
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een
succesvol loyaliteitsprogramma gericht op activatie en
ledenbehoud. Bij activatie richten we ons op de jeugd:
hoe kun je loyaler gebruik van de bibliotheek bevorderen? Bij ledenbehoud bestaat de doelgroep uit betalende leden: welke factoren bepalen ‘afhaakgedrag’ en
hoe kun je zorgen voor ledenbehoud? Het project is dit
jaar van start gegaan. Deelnemende bibliotheken zijn
Hoorn, Bollenstreek en Rotterdam.
Voor meer informatie: Jet Govers, 06 24 52 67 43,
jgovers@probiblio.nl
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DE DUURZAME
BIBLIOTHEEK

SPREIDING EN BEREIK
LANDELIJK GEBIED

Binnen dit project ondersteunt Probiblio bibliotheken
bij het vormen van actief beleid op het gebied van
duurzaamheid. Daarnaast ondersteunt het project
bibliotheken bij het bieden van aanbod rond dit
thema voor het publiek en profilering van de duurzame bibliotheek.

In opdracht van en afstemming met de Provincies
Noord- en Zuid-Holland ondersteunt Probiblio bibliotheken in het landelijk gebied. Inmiddels zijn vijfendertig concrete acties en interventies ondernomen om
de bereikbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van
het bibliotheekwerk in landelijke gebieden te borgen
en te versterken. Een overzicht van deze interventies is
opgenomen in de Kennisbank Landelijk Gebied. Deze
bevat ook informatie over de aanpak van het project
en drie interviews waarin directeuren vertellen over
hun ervaringen.

Deelnemende bibliotheken zijn DOK Delft, De Boekenberg, Heiloo en Rijn en Venen. Er kunnen zich geen
nieuwe bibliotheken meer aanmelden voor dit jaar,
maar de kennis die voortkomt uit het project wordt in
de loop van 2020 gedeeld met het netwerk.
In april verscheen de Themarapportage De Bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk met uitgebreide
informatie over het onderwerp. De rapportage zal in
samenvatting onderdeel zijn van het Dossier Duurzaamheid van de KB.
Vanaf september vindt de herstart plaats van
het project met de Bibliotheek Heiloo, gericht op
programmering en profilering. Voor de bibliotheken De
Boekenberg en Rijn en Venen biedt Probiblio ondersteuning bij het verduurzamen van de interne organisatie. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het keurmerk
Green Key. In het tweede kwartaal is De Boekenberg
begonnen met een nulmeting als start van het certificeringsproces. Bibliotheek Rijn en Venen gaat hiermee
in oktober van start. DOK Delft is eerder dit jaar zelfstandig gestart met de Green Key certificering.

Het project is in 2017 in Zuid-Holland en in 2018 in
Noord-Holland gestart en loopt door tot 2022. In
het eerste kwartaal van 2020 zijn alle bibliotheken
die hiervoor in aanmerking komen benaderd om de
behoefte aan ondersteuning te inventariseren. De
eerste nieuwe projecten zijn in het tweede kwartaal
van start gegaan.

In mei verscheen het Rapport Spreiding & Bereik in
het Landelijk Gebied. Dit rapport biedt inzicht in de
situatie van de bibliotheken in het landelijk gebied, in
vergelijking met bibliotheken in stedelijke gebieden.
In deze film is te zien wat een bibliotheek in het
landelijk gebied kan betekenen. Aan het woord komen
onder andere Hester van Beek (directeur Bibliotheek
Rijn en Venen) en Gillian de Koning (directeur Bibliotheek De Groene Venen). Ook voor de projectendag
van 25 juni werd een film gemaakt. Hierin geven de
adviseurs van Probiblio een toelichting op de aanpak
binnen het project en passeren enkele voorbeelden de
revue.
Website: Spreiding & Bereik; Nieuwsbrief Spreiding en
Bereik Landelijk Gebied (mei 2020).
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

Website: De duurzame bibliotheek
Voor meer informatie: Iet Wiersma, 06 41 56 49 88,
iwiersma@probiblio.nl
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DIGITALE TRANSFORMATIE

INNOVATIEVE
BIBLIOTHEEKOPLOSSINGEN
Gratis Bieb
De werkgroep Gratis Bieb onderzoekt de mogelijkheden en randvoorwaarden om een gratis basislidmaatschap landelijk mogelijk te maken.
Voor meer informatie: Sabine Margés, 06 41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl
De Nieuwe Leest
In het tweede kwartaal is veel aandacht besteed
aan de communicatie over de adviesproducten, de
gebruiksmaterialen van Story Event Building en de
Leespods (waarmee de bibliotheek voor kinderen en
jongeren een Pop-up Bibliotheek kan inrichten binnen
bestaande evenementen). Daarnaast is er overleg
geweest met de deelnemende bibliotheekinnovatoren
om de thema’s voor de tweede helft van het jaar te
bepalen.
Website: De Nieuwe Leest
Voor meer informatie: René Kronenberg,
06 24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl
De Bibliotheek op het station (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
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 eindresultaten:
·	de pilots zijn afgesloten; de Stationsbibliotheek
wordt voortgezet, de Stationscolleges over werkgerelateerde onderwerpen niet.
·	het rapport De Bibliotheek op het station Rotterdam
Centraal is verschenen en binnen de NS – die nog
steeds graag meer Stationsbibliotheken ziet verschijnen – onder de verhuurmanagers verspreid.
Voor meer informatie: Dick van Tol,
023 55 46 362, 06 30 47 90 80, dvtol@probiblio.nl

Digitale Bibliotheek lokaal
Digitale ontwikkelingen gaan snel en daarmee
ontstaan allerlei interessante mogelijkheden om
klantervaringen te verbeteren en de bibliotheek te
professionaliseren. Binnen dit project worden innovatieve ideeën (met een digitale component) lokaal als
prototype getest. Zo wordt snel inzichtelijk hoe innovaties praktisch toepasbaar gemaakt kunnen worden
voor de branche.
Momenteel loopt er een pilot met Bibliotheek Waterland om te onderzoeken of een (digitale) nudge het
sneller inleveren van toptitels stimuleert.
Website: Digitale Bibliotheek lokaal
Voor meer informatie: Monique van der Loo,
06 41 56 55 14, mvdloo@probiblio.nl
BiebApp
De BiebApp is in 2018 als eerste gelanceerd bij de
bedenker, de Bibliotheek Waterland. In 2019 volgden
drie nieuwe bibliotheken: De Groene Venen, Aan den
IJssel en Langedijk. Nu kunnen ook alle andere bibliotheken die gebruik maken van het Wise-systeem van
Probiblio de BiebApp gebruiken (nieuwsbericht).
Website: BiebApp
Voor meer informatie: Ineke Goedhart, 06 24 55 85 21,
igoedhart@probiblio.nl
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Wolk (Poëziemuseum)
Sinds september 2019 kunnen bibliotheken hun
poëziecollectie via augmented reality toegankelijk
maken met de app Wolk. Naast de twee pilotbibliotheken De Plataan en Huizen-Laren-Blaricum bieden
inmiddels meerdere bibliotheken Wolk aan. Via de
projectpagina zijn een communicatietoolkit (zipbestand) en een factsheet beschikbaar. Wolk is ook goed
vanuit huis te gebruiken. Het lesprogramma is grotendeels aan te passen naar een programma voor thuis
en daarom door docenten ook in deze periode prima
in te zetten.
Vanaf augustus 2020 zijn in de app vijf nieuwe gedichten van onder andere Tim Hofman, Teske de Schepper
en Anne Vegter te vinden. In het lesprogramma zijn
drie nieuwe verwerkingsopdrachten toegevoegd.
Ook hebben enkele verwerkingsopdrachten uit 2019
een kleine verandering ondergaan of een toevoeging gekregen. Vanaf augustus is het nieuwe en reeds
beschikbare lesprogramma 2020-2021 te gebruiken.
Website: App Wolk
Voor meer informatie: Iet Wiersma, 06 41 56 49 88,
iwiersma@probiblio.nl
Find my book
Studenten van Hogeschool Windesheim hebben in
2020 een prototype ontwikkeld, waarmee gebruikers
binnen de muren van de bibliotheek een specifiek
materiaal kunnen terugvinden. Met de gebruikte
technologie is het in theorie mogelijk een uitleenbaar
object te lokaliseren, maar gebleken is dat de gebruikte readers onvoldoende zendkracht hebben. Hierdoor
is het prototype niet geschikt voor een boekenkast
en kan het om die reden niet ingezet worden in een
bibliotheek.

De studenten hebben dus niet dé oplossing gevonden.
Maar het onderzoek heeft wel veel technische kennis
en aanknopingspunten voor een vervolg opgeleverd.
In het interview met initiatiefneemster Jet Haverkamp
(digitaal specialist bij de Bibliotheek Huizen-LarenBlaricum) en Stan ten Napel (student Windesheim)
lees je alles over het idee achter dit project.
Website: Find my book!
Voor meer informatie: Ilse Keune 06 12 98 44 95,
ikeune@probiblio.nl
Masterclass Digitale Transformatie
Samen met TIAS School for Business and Society is
voor bibliotheken een programma op maat ontwikkeld:
de Masterclass Digitale Transformatie. Het programma
is samengesteld op basis van de wensen en behoeften
van bibliotheken en de expertise en ervaring van TIAS.
In deze vierdaagse Masterclass brengen de TIAS-experts de deelnemers helemaal bij op het gebied van
relevante digitale trends en wordt een slag geslagen
naar de praktijk van de openbare bibliotheek.
De tweede (en volgeboekte) serie start in het najaar.
Website: Masterclass digitale transformatie;
Programma; Film
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06 40 11 75 37,
kbaaij@probiblio.nl
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OVERIGE PROJECTEN
IBL en collectioneren toekomstgericht organiseren
Het doel van dit project is het IBL beter te laten
aansluiten op de ontwikkelingen en de verwachtingen
van bibliotheken en bibliotheekgebruikers. Deelprojecten zijn:
• Monitoring IBL
• Pilots efficiëntere processen
• IBL-V
• Optimalisatie wagenpark.
Website: IBL en collectioneren
Voor meer informatie: Petra Jellema, 06 14 30 39 37,
pjellema@probiblio.nl

Privacy
Het doel van dit project is om bibliotheken – en adviseurs van Probiblio – te informeren en te adviseren
over privacy, zodat zij hun werkzaamheden kunnen
uitvoeren binnen de kaders van wet- en regelgeving.
Probiblio ontwikkelt in 2020 good practices rond dit
thema. Denk aan: de samenwerking met een basisschool, foto’s en video’s opnemen bij een evenement,
cameratoezicht, geheimhouding door medewerkers
en vrijwilligers, rechten van betrokkenen, de procedure datalekken, en het register van verwerkingen.
Daarnaast signaleert en deelt Probiblio aanbod dat
bibliotheken kunnen inzetten in de dienstverlening
aan leden en bezoekers.
•	Op 11 juni vond het Privacy Webinar plaats met twee
externe sprekers.
•	De bibliotheken Kennemerwaard en Voorschoten-Wassenaar hebben nieuwe privacycoördinatoren. De adviseur van Probiblio heeft hen uitleg
gegeven over de basis van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
•	Probiblio heeft een actieve rol genomen in de landelijke Werkgroep governance AVG, die op initiatief van
de VOB en de KB is opgericht.
•	In het tweede kwartaal verschenen de Nieuwsbrief Privacy en informatiebeveiliging (april) en de
Nieuwsbrief Privacy en informatiebeveiliging (juli).
Website: Privacy in de bibliotheek;
Implementatie van privacywetgeving; Film
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06 40 11 75 37,
kbaaij@probiblio.nl
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