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1

Inleiding

Probiblio is de organisatie die voor de provincie
Noord-Holland de taken uitvoert die in de
Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) aan
provincies zijn toebedeeld. In deze aanvraag zijn de
activiteiten beschreven die Probiblio, samen met de
bibliotheken uit haar netwerk, in 2022 wil uitvoeren.
Netwerksamenwerking blijft net als voorgaande
jaren het uitgangspunt. De onderwerpen voor 2022
zijn de weerslag van de wensen en behoeften van
de bibliotheken en de provincie en sluiten aan
bij de ontwikkelingen in het land ten aanzien van
bibliotheekwerk en de wettelijke taken uit de Wsob.

In 2021 heeft Probiblio een Innovatieplan ingediend.
Vanuit de Wsob hebben de POI’s een wettelijke taak

We zien dat onze sector volop in beweging is en
dat de landelijke samenwerking op alle niveaus
wordt versterkt. In 2021 is de nieuwe manier van
werken die volgt uit het Meerjarenplan van Probiblio
geïmplementeerd. Deze bouwen we verder uit in
2022. Wat natuurlijk onverminderd doorgaat is het
ontwikkelen van onze kennis, ons netwerk en onze
wendbaarheid, ten gunste van sterke bibliotheken in
Noord-Holland.
Frans Bergfeld
Directeur-bestuurder
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De subsidie van Probiblio is al een aantal jaren niet
geïndexeerd, terwijl de kosten wel stijgen, onder
andere door de CAO loonontwikkeling. We zijn blij
met de verhoging van de subsidie met ingang van
2020, maar benoemen dat deze subsidie niet is
toegekend op basis van het indexeringsprincipe. We
gaan in overleg met de provincie over het indexeren
van de subsidie. Voor 2022 vragen wij aan op het
prijspeil 2021. Het landelijke indexeringspercentage
is 1,6%. Dat heeft als netto-effect dat een
bedrag van €55.429,- binnen de begroting moet
worden opgevangen, omdat de kosten (loon prijs
compensatie) voor Probiblio wel stijgen.

op het gebied van innovatie, en onze activiteiten
zoals beschreven bij de deelopgaven zijn ook steeds
gericht op het ondersteunen van bibliotheken
bij het innoveren en verbeteren van hun
dienstverlening aan inwoners. Het Innovatieplan
uit 2021 is gericht op het innoveren van de
dienstverlening van Probiblio aan bibliotheken,
dus hoe bieden wij onze kennis, kunde en netwerk
aan. Bijvoorbeeld door meer datagedreven te gaan
werken. Het plan heeft een looptijd van twee jaar,
2021 en 2022. Het plan is inmiddels in uitvoering en
de speerpunten blijven ongewijzigd. Met ingang van
2022 is het Innovatieplan integraal onderdeel van
de subsidieaanvraag. In paragraaf 3.4 worden de
activiteiten voor 2022 beschreven.
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Wettelijke kaders
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2

2.1 Wsob
Het programma voor 2021 is opgebouwd op
basis van de vijf taken (waarvan twee expliciete
taken en drie netwerktaken) voor een provinciale
ondersteuningsinstelling, zoals beschreven in de Wet
stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob):
Provinciale ondersteuningsinstellingen –zoals
Probiblio – :

2.	Zorgen voor de ontwikkeling van innovaties ten
behoeve van de lokale bibliotheken.
Dit is volgens de wet een gezamenlijke taak van
de POI’s. Uitvoering van deze taak gebeurt in

3.	Maken deel uit en dragen bij aan het netwerk.
Volgens de wet moeten alle deelnemers aan het
netwerk:
a. g ebruik maken van een gezamenlijke catalogus;
b. gebruik maken van de digitale infrastructuur;
c. het onderwijs ondersteunen;
d. catalogus- en beleidsgegevens leveren aan
de KB ten behoeve van de monitoring van het
stelsel;
e. overleggen met gemeenten die voornemens
zijn ingrijpende wijzigingen in de spreiding van
het bibliotheekwerk door te voeren;
f. c ollectiebeleid voeren overeenkomstig het
gezamenlijk collectieplan;
g. onderdeel zijn van het interbibliothecair
leenverkeer.
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1.	Zorgen voor de distributie van fysieke werken
ten behoeve van het IBL.
Afzonderlijk zijn de POI’s verantwoordelijk voor de
distributie binnen de provincies. Daarnaast zijn
de POI’s gezamenlijk verantwoordelijk voor het
vervoer tussen provincies.

overleg met de KB die een coördinerende rol
heeft.

4

5.	Verstrekken gegevens aan de Koninklijke
Bibliotheek.
	Voor de gezamenlijke catalogus voor de
landelijke digitale bibliotheek verstrekken, onder
andere, POI’s gegevens over de collectie en de
beschikbaarheid daarvan. Ten behoeve van
de beleidsontwikkeling verstrekken we tevens
gegevens over de eigen organisatie.
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4.	Dragen bij aan de totstandkoming van het
gezamenlijke collectieplan.
	Het collectieplan heeft tot doel samenhang te
bewerkstelligen tussen de fysieke en digitale
collecties van de openbare bibliotheekvoorzieningen. Het biedt een kader voor het
samenstellen en beheren van de collectie door
een bibliotheekvoorziening.

2.2	Bibliotheekconvenant & Netwerkagenda
De landelijke Netwerkagenda is inmiddels van
kracht. In de Netwerkagenda worden uitgangspunten
en ambities uit het convenant geconcretiseerd.
De Netwerkagenda is opgebouwd op basis van
drie grote maatschappelijke opgaven en acht
stelseluitdagingen. Ons MJP sluit direct aan
op de maatschappelijke opgaven, en vat de

stelseluitdagingen onder de organisatorische
opgaven 4 en 5, zoals in onderstaand schema is
aangegeven. Probiblio speelt een actieve rol in
landelijke samenwerking om de Netwerkagenda
uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van
basisvaardigheden, collecties, HRM en marketing.

Netwerkagenda

Meerjarenplan Probiblio

Opgave 1: Geletterde samenleving

Opgave 1 Geletterdheid

Opgave 2: Participatie in de informatiesamenleving

Opgave 3 Digitale Geletterdheid

Opgave 3: Leven lang ontwikkelen

Opgave 2 Meedoen met de maatschappij

Robuuste lokale bibliotheek

Deelopgave 4.1 Beleid
Deelopgave 4.3 Verdienmodellen
Deelopgave 4.5 Strategische samenwerking lokaal
Deelopgave 5.1 Procesoptimalisatie

Medewerkers en vrijwilligers

Deelopgave 4.4 HRM

Digitale (netwerk) infrastructuur (CLB/LDI)

Deelopgave 5.2 Automatisering, informatiemanagement en benchmarks

Kwaliteit en kennis

Deelopgave 5.2 Automatisering, informatiemanagement en benchmarks
Deelopgave 4.1 Beleid

Innovatie

Innovatie komt terug in alle activiteiten van Probiblio.
Voor de interne organisatie is separaat een Innovatieplan
opgesteld, zie paragraaf 3.3

Collectie

Deelopgave 5.3 Collecties en logistiek

Gezamenlijke klantbenadering

Deelopgave 4.2 Marketing

Digitale bibliotheek

Deelopgave 5.2 Automatisering, informatiemanagement en benchmarks

Zuid-Holland initieert en vallen daarom buiten dit
overzicht.
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De deelopgave 4.6 Strategische samenwerking omvat
de netwerkactiviteiten die Probiblio voor Noord- en
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In 2021 is Probiblio gestart met het versterken van
het meten van impact, outcome en output. We willen
beter laten zien wat onze toegevoegde waarde is
in de keten die het bibliotheekstelsel vormt. Dat
is terug te zien in dit Jaarplan, waarin per activiteit
outputindicatoren zijn opgenomen. Op het niveau
van de deelopgaven meten we onze outcome. Het

is uiteindelijk aan de bibliotheken om de impact
in de samenleving te realiseren, zij staan in een
directe relatie tot inwoners. Om de geformuleerde
output (bijvoorbeeld bereik van aantal bibliotheken)
te kunnen beoordelen is het belangrijk deze te
relateren aan kengetallen. Voor de provincie NoordHolland zijn de relevante getallen:

Aantal inwoners (december 2020)

2.879.527

Aantal gemeenten

47

Aantal bibliotheekorganisaties

17

Aantal vestigingen

142
Waarvan 107 fysieke vestigingen en
35 andersoortige uitleen-servicepunten

Aantal bibliotheekmedewerkers

609 fte
1.109 medewerkers

Aantal vrijwilligers

2.615

In het Meerjarenplan is genoemd dat we de komende
jaren meer aandacht besteden aan de samenwerking
met provinciale culturele instellingen, vanuit
een gezamenlijk belang van een sterke culturele
infrastructuur. We hebben een goede samenwerking

< Inhoud

2.3	Gegevens en samenwerking in de provincie Noord-Holland

met Plein C en het Huis van Hilde en verkennen waar
we elkaar verder kunnen versterken. Waar mogelijk
voeren we samen activiteiten uit, en we behartigen
het belang van cultuur en leesbevordering in de
provincie.

Jaarplan Probiblio 2022
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W
 erken aan waarde:
vijf grote opgaven

In het Meerjarenplan 2021-2024 is geschetst
aan welke opgaven Probiblio de komende
jaren werkt. 2022 is het tweede jaar van onze
beleidsperiode. We constateren dat de keuze
voor de opgaven en deelopgaven nog passend is,
op basis van onze gesprekken met bibliotheken,
documenten en de landelijke ontwikkelingen in het
bibliotheeknetwerk. In het Jaarplan 2022 werken we
de beoogde resultaten en bijbehorende activiteiten
uit. Er is een directe relatie tussen het MJP en het
Jaarplan, waarbij de activiteiten altijd bijdragen aan
het doel dat gesteld is voor een opgave.

< Inhoud

3

Waar we aan werken zijn langer lopende ontwikkeltrajecten met bibliotheken, waarbij we een
combinatie maken van het generieke aanbod dat
voor alle bibliotheken beschikbaar is én maatwerk
voor een individuele bibliotheek. We starten met
een pilot met vijf trajecten in 2022, onder de noemer
Bibliotheek Centraal. We zien dat we in langer
lopende trajecten meer waarde toevoegen. Waarbij
het niet zo is dat Probiblio de verantwoordelijkheid
van de bibliotheek voor de uitvoering van lokale
taken overneemt. In een langer lopend traject staat
steeds de ontwikkelvraag van de bibliotheek centraal.

Jaarplan Probiblio 2022

7

< Inhoud

3.1	Criteria
Bij de selectie van opgaven en deelopgaven is
gebruik gemaakt van een set van criteria. Deze is
in het MJP opgenomen. Ook voor de activiteiten is
gekeken naar criteria waaraan deze moeten voldoen,
zodat we de aansluiting bij de deelopgaven en
opgaven borgen. De set criteria die is gehanteerd
bij het uitwerken van de activiteiten voor 2021
handhaven we in 2022.
•	Is er voldoende alternatief kwalitatief goed
aanbod? Alleen als onderzoek uitwijst dat er niet
voldoende kwalitatief goed alternatief aanbod is,
kan een nieuwe activiteit ontwikkeld worden.
•	Is er sprake van een gebundelde vraag van
bibliotheken? Of is het hoogstwaarschijnlijk dat er
op de lange termijn – binnen drie jaar – interesse
is vanuit meer bibliotheken om gebruik te maken
van het project, product of dienst? In de opstart
of bijvoorbeeld bij een proeftuin kan er begonnen
worden met één of enkele bibliotheken, mits deze
potentie er op termijn is.

•	Zijn de producten en diensten schaalbaar
waardoor 70% van de bibliotheken mee zou
kunnen doen? Kan Probiblio het aan als 70% van
de bibliotheken mee doet?
•	Kan Probiblio passende dienstverlening leveren?
- Is de kwaliteit zodanig dat meerdere bibliotheken
het willen gebruiken?
- Zorgt het voor vernieuwing? Is het een
vernieuwend project, waarmee we inspelen op
de trends/ontwikkelingen die we zien aankomen?
- Zijn de bibliotheken tevreden?
- Is het een duurzaam project? Biedt het een
oplossing die langdurig mee gaat?
- Zijn de medewerkers van Probiblio tevreden over
de kwaliteit die ze kunnen leveren?
•	Past het project bij de koers van de organisatie?
Rekening houdend met het gekozen scenario,
de gekozen opgaven en de wendbaarheid van
Probiblio?

•	Staat de financiële investering/inzet in uren
in verhouding tot de opbrengsten voor één of
meerdere opgaven?

3.2	Onderscheid in type dienstverlening
Dit Jaarplan omschrijft de gesubsidieerde activiteiten
die Probiblio in 2022 uitvoert in Noord-Holland.
De subsidie van de provincie dekt ongeveer
23% van de totale begroting van Probiblio. In
de dienstverlening wordt onderscheid gemaakt
tussen collectieve projecten, netwerkactiviteiten,
doorlopende dienstverlening en individueel
maatwerk (zie het Meerjarenplan van Probiblio).

Doorlopende dienstverlening die geen wettelijke
taak is wordt betaald door bibliotheken, maar waar
er wel sprake is van een wettelijke taak worden er
(deels) subsidiemiddelen ingezet. Maatwerk wordt
altijd volledig betaald door de bibliotheek en is
een zeer klein percentage van de dienstverlening.
In dit jaarplan is steeds aangegeven om welk type
dienstverlening het gaat.

Jaarplan Probiblio 2022
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3.3	Uitwerking opgaven en deelopgaven

Opgave 1
Geletterdheid
Geletterd zijn is voor mensen een voorwaarde
om volwaardig mee te doen in de samenleving.
De bibliotheek versterkt de vaardigheden van
inwoners om te kunnen lezen en schrijven,
informatie te kunnen begrijpen en doelgericht te
gebruiken.

Jaarplan Probiblio 2022
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1.1 Leesbevordering
Bibliotheken in NH en ZH zijn in staat om te bereiken dat kinderen, jongeren en volwassenen lezen
niet als verplichting ervaren, maar lezen beschouwen als een leuke en zinvolle (vrije)tijdsbesteding.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken zijn in staat om het leesbevorderende klimaat in de vestigingen voor kinderen
(0-12 jaar) te optimaliseren.
•	Bibliotheken zijn in staat om het (voor)leesklimaat thuis structureel te verbeteren.
•	Bibliotheken zijn in staat om structurele samenwerking (gericht op het verbeteren van het
(voor)leesklimaat) met het primair onderwijs en kinderopvang op te starten en te continueren.

Activiteiten:
Leesbevordering in de bibliotheek
Type activiteit: Collectief project, netwerkactiviteit
Een aantrekkelijke en interactieve inrichting van
de (jeugdafdeling van de) bibliotheek stimuleert
nieuwe bezoekers om eens binnen te stappen
en vertrouwde bezoekers tot herhalingsbezoek.
We stimuleren en ondersteunen bibliotheken
hierbij met de presentatie van de jeugdafdeling
van de bibliotheek, en door aan de hand van
verhaalelementen uit populaire kinderboeken
(voor diverse leeftijden) interactieve elementen te
ontwikkelen om de omgeving te verrijken.
Ook vergroten we de herkenbaarheid van
programma’s als BoekStart, dBos en MLP op de
locaties. In dit project richten we ons ook op de
ontwikkeling van vernieuwende programma’s en
producten die leesplezier stimuleren. Hierbij wordt
ook samenwerking gezocht met partners van buiten
de branche (o.a. kunstenaars, musea en mediaorganisaties). Samen ontwikkelen en kennis delen

faciliteren we door leesexperts, programmeurs en
communicatiemedewerkers te verbinden binnen
de bibliotheek, en succesvolle initiatieven delen
we in het netwerk. Tot slot blijven we advies en
ondersteuning bieden rondom de succesvolle
gedichten app Wolk, waarmee deze vrij toegankelijk
blijft voor bibliotheken en het bereik verder
toeneemt.
•	Minimaal 2 bibliotheken hebben actief stappen
gezet om in hun bibliotheek de collectie
aantrekkelijker te presenteren gericht op
leesplezier en taalvaardigheid van de jonge lezers.
•	
Minimaal 8 bibliotheken zijn in staat gesteld om op
vernieuwende manieren (lees)plezier te koppelen
aan collectie en programmering (voor kinderen
van 0-12 jaar) en zo de bibliotheek te ontwikkelen
tot een dynamische plek waar kinderen verrast en
geprikkeld worden.

Leesbevordering in het gezin
Type activiteit: Collectief project

De bibliotheken uit ons werkgebied die meedoen
met het landelijke project gemeentelijke
gezinsaanpak worden actief ondersteund en
begeleid. Er wordt meer samengewerkt vanuit
de bibliotheek met partners die gezinsgerichte
dienstverlening bieden (bijv JGZ, kinderopvang,
onderwijs en welzijnswerk). Ook stimuleren we
bibliotheken om een BoekStartcoach in te zetten om
taalarme gezinnen te bereiken.
We ondersteunen bibliotheken bij het
implementeren van de VoorleesExpress waarbij

Jaarplan Probiblio 2022

Het bereiken van gezinnen om lezen thuis
te stimuleren is uitdagend. Probiblio biedt
een aanpak met verschillende onderdelen,
gericht op het verbinden van preventie en
curatie laaggeletterdheid, ten behoeve van
laagtaalvaardige gezinnen. Het verankeren van een
gezinsaanpak in het beleid van de bibliotheek is
daarbij belangrijk. We passen de Theory of Change
(ToC) toe voor impactgericht werken. Met een ToC
beschrijf je op een compacte manier de gewenste
ontwikkeling binnen een bepaalde context.
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•	Minimaal 7 bibliotheken nemen deel aan het
project leesbevordering in het gezin en hebben het
beleid voldoende aangepast om ouders te bereiken
en het leesklimaat te verbeteren.

< Inhoud

er voor taalarme gezinnen na het traject
specifiek aanbod ontwikkeld wordt. Bibliotheken
organiseren activiteiten of creëren programmering
voor kinderen uit laagtaalvaardige gezinnen en
hun (laagtaalvaardige) ouders, zodat kinderen
taalvaardiger worden en ouders hun kinderen beter
kunnen ondersteunen. Meertaligheid maakt hier een
vanzelfsprekend onderdeel van uit.

Leesbevordering in onderwijs en kinderopvang (0-12)
Type activiteit: Collectief project, netwerkactiviteit
Leesbevordering in het primair onderwijs en de
kinderopvang door bibliotheken wordt ook in 2022
voortgezet. Het is belangrijk voor bibliotheken
om vanuit een goede interne basis en met
duidelijke kaders (nieuwe) afspraken te maken
met scholen en kinderopvangorganisaties over de
wederzijdse verwachtingen, verantwoordelijkheden
en inspanningen passend bij een structurele
samenwerking.
In dit meerjarig traject (2022-2025) ondersteunt en
adviseert Probiblio intensief het tactisch niveau
(educatie) met relatie naar het strategisch niveau
van bibliotheken bij hun interne organisatie en
de (account)gesprekken met primair onderwijs

en kinderopvang. Hierbij is ook zeker aandacht
voor de communicatie op directieniveau,
zowel in de bibliotheek als bij onderwijs- en
kinderopvangorganisaties.
•	
Minimaal 1 bibliothek verbetert de kwaliteit van
hun samenwerking met het primair onderwijs.
Minimaal 13 bibliotheken nemen deel aan het
•	
Kenniscentrum BoekStart in de kinderopvang en de
Bibliotheek op school primair onderwijs.
•	
Minimaal 4 bibliotheken versterken hun kennis in
het Kenniscentrum Makkelijk Lezen (combinatie
met 1.1. Leesbevordering in de bibliotheek).
•	Alle bibliotheken nemen deel aan de landelijke
Voorleeswedstrijden.

Jaarplan Probiblio 2022
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1.2 Bevordering leesvaardigheid
Bibliotheken in NH en ZH zijn succesvol om bij benoemde doelgroepen de leesvaardigheid te
vergroten, zodat mensen in staat zijn geschreven informatie te gebruiken, kennis te ontwikkelen
en persoonlijke doelen te verwezenlijken.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken zijn in staat om het leesbevorderende klimaat in de vestigingen voor jongeren en
volwassenen (13+) te optimaliseren.
•	Probiblio heeft bibliotheken ondersteund bij het bereiken van jongeren, om het leesklimaat
thuis structureel te verbeteren.
•	Bibliotheken zijn in staat om structurele samenwerking (gericht op het verbeteren van het
leesklimaat) met het voortgezet onderwijs, mbo en pabo op te starten en te continueren.

Activiteiten:
Leesvaardigheid – In de Bibliotheek

Type activiteit: Collectieve activiteit, doorlopende dienstverlening
Een aantrekkelijke plek waar jongeren zich
welkom voelen is een belangrijke factor in het
verleiden van jongeren om naar de bibliotheek
te komen. En om hen vervolgens te verleiden
tot het uitkiezen van een of meerdere boeken.
We ondersteunen de bibliotheek als aanbieder
van een derde leeromgeving met professionele
huiswerk- en studiebegeleiding om leerlingen
vanaf circa 10-18 jaar te helpen bij het wegwerken
van achterstanden, het vergroten van taal- en
studievaardigheden en het verrijken van de
lesstof (bijvoorbeeld bij periode onderwijs of het
maken van werkstukken). Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met scholen en ouders, waarbij
het kind centraal staat. Daarnaast adviseren
we de bibliotheek over het aanbieden van
workshops en activiteiten voor persoonlijke en
talentontwikkeling.

Jaarplan Probiblio 2022

In het verlengde van het stimuleren van
leesvaardigheid in de bibliotheek is ook de online
aanwezigheid van de bibliotheek relevant. Het
doorlopende aanbod richting leesclubs wordt
gecontinueerd en hierbij wordt door Probiblio
samenwerking gezocht met andere bovenregionale
partijen als Rijnbrink en FlevoMeer Bibliotheken. We
onderzoeken een boven provinciale samenwerking,
met mogelijk een vernieuwde website www.
mijnleesclub.nl (werktitel) waarop het aanbod
laagdrempeliger en efficiënter bereikbaar is (voor
zowel bibliotheken als leesclubs). Het doel van dit
initiatief is ook nieuwe doelgroepen aan te boren
(bijvoorbeeld voor jongeren die samen gaan lezen).

•	
Minimaal 2 bibliotheken hebben stappen
ondernomen om de bibliotheek een
aantrekkelijkere en relevante plek te maken
voor jongeren. Hiertoe hebben ze aanpassingen
gemaakt in inrichting en/of programmering.
•	
Minimaal 2 bibliotheken bieden een derde
leeromgeving voor jongeren (10-18 jaar).
Doorontwikkeling van het vernieuwde aanbod
•	
richting leesclubs voor volwassenen opdat het
bereik vergroot wordt.
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Leesbevordering in het onderwijs (vo/mbo/pabo) in
samenwerking met de bibliotheek
Type activiteit: Collectief project

We adviseren en faciliteren in de samenwerking
van bibliotheken met onderwijsinstellingen (vo/
mbo/pabo) waar het gaat om leesbevordering.
Bibliotheken worden benaderd door deze
instellingen met vragen over het stimuleren van
leesbevordering, maar het opzetten van een
structurele samenwerking gaat niet vanzelf.
Het gaat om het selecteren van de juiste partners,
het opbouwen van kennis over financiering (incl.
subsidies en stimuleringsregelingen) en het
borgen van de samenwerking in het beleid van
de bibliotheek. We ondersteunen bibliotheken
zodat ze zich kunnen profileren als volwaardige
(gespreks-)partner richting schoolbesturen,
management en gemeenten. Bibliotheken kunnen
dan rollen, verantwoordelijkheden en afspraken
beter gaan vastleggen en monitoren. Bestaande
samenwerkingen worden geëvalueerd en verdiept.
Bibliotheken zijn in staat om bestaande partners aan
zich te blijven binden, de samenwerking verder te
borgen en uit te breiden naar andere kansen. Denk
aan digitale geletterdheid en basisvaardigheden voor
jongeren.
We ondersteunen bij het bevorderen van
deskundigheid op het gebied van leesvaardigheid

bij deze doelgroepen en relatiemanagement met
belangrijke stakeholders. We onderzoeken hoe we
passende dienstverlening kunnen aanbieden zodat
het onderwijs beschikt over goede collecties voor
vo/mbo/pabo.
We adviseren over het inzichtelijk maken van de
effecten en resultaten van de programma’s in het
onderwijs en delen ervaringen in het netwerk van
bibliotheken. Het ontwikkelen en delen van online
producten en diensten is hier onderdeel van..
•	
1 bibliotheek neemt deel aan een adviestraject
gericht op structurele samenwerking met het vo.
16 bibliotheken worden bereikt met 2 netwerk•	
sessies/bijeenkomsten die kennis bieden over het
samenwerken met het vo.
4 bibliotheken nemen deel aan begeleidings•	
trajecten op regioniveau om de samenwerking met
het mbo op te zetten en te borgen.
•	Met 1 bibliotheek wordt een plan van aanpak
gemaakt hoe snel en effectief in te springen op
incidentele vragen uit het onderwijsveld.
1 bibliotheek neemt deel aan begeleidingstraject
•	
om samenwerking met de PABO op te zetten en te
borgen.

Jaarplan Probiblio 2022
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Opgave 2
Meedoen met de
maatschappij
De bibliotheek staat voor een inclusieve
samenleving; ze maakt voortdurende persoonlijke
ontwikkeling mogelijk; reikend van het
ondersteunen van basisvaardigheden tot het
verdiepen van kennis en het ontplooien van
talenten.

Jaarplan Probiblio 2022
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2.1 Persoonlijke ontwikkeling
Bibliotheken worden herkend als plek waar men zich een leven lang kan ontwikkelen in een
stimulerende, informele leeromgeving; waar mensen samenkomen, kennis delen, vaardigheden
verwerven en talenten ontplooien.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken zijn zo ingericht dat ze in staat zijn talent en expertise uit de lokale omgeving optimaal
te benaderen en te benutten passend bij de behoefte van het werkgebied van de bibliotheek.

Activiteiten:
Third Place

Type activiteit: Collectief project, netwerkactiviteit
De bibliotheek als third place. Hoe wordt je als
bibliotheek een plek die mensen, kennis en
organisaties met elkaar verbindt rond thema’s
die spelen in de samenleving? Een plek waar je
kennis kunt halen, maar vooral ook brengen –
waar iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen.
Bibliotheken functioneren zo dat elke medewerker
die een rol heeft bij de programmering van de
bibliotheek goed haar/zijn werk kan uitvoeren en in
staat is talent en expertise uit de lokale omgeving
optimaal te benaderen en te benutten passend bij
de behoefte van het werkgebied.
Probiblio adviseert en ondersteunt bibliotheken
om zich te ontwikkelen tot third place op basis van
een aantal bouwstenen, die we voor een deel lenen
van de community library bouwstenen. Dit zijn de
bouwstenen die tot nu toe benoemd zijn: Strategie,
medewerkers, samenwerking, locatie, communicatie,
aanbod en techniek. De voornaamste bouwsteen
voor deze activiteit is de programmering (aanbod).
We ondersteunen bibliotheken bij het opzetten van
een goede lokale programmering en het opleiden
van programmamakers. Ook is er aandacht voor het
opschalen van bestaande lokale concepten.

•	
2 bibliotheken die kennis hebben van de
bouwstenen/randvoorwaarden om een third place
te worden.
2 bibliotheken leren werken met minimaal
•	
2 bouwstenen en borgen dit in het beleid van de
organisatie.
•	
6 bibliotheekmedewerkers hebben kennis van
optimaal en vernieuwend doelgroepgericht
programmeren om hun doelen te behalen.
6 programmamakers volgen de leergang
•	
programmeren in samenwerking met Rijnbrink en
beoordelen deze met gemiddeld een 7,5.
•	
2 tot 4 bibliotheken kunnen praktisch werken met
communities.
12 bibliotheekmedewerkers hebben kennis en/of
•	
zijn geïnspireerd over de verschillende methodes
en niveaus rondom werken met communities.

Jaarplan Probiblio 2022
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2.2 Participatie en zelfredzaamheid
Bibliotheken zijn succesvol in het vergroten van de basisvaardigheden (lezen, schrijven en rekenen) van
kwetsbare volwassenen en het stimuleren van ontmoeting en het opbouwen van sociale contacten.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	De bibliotheek vergroot het leereffect van haar aanbod Basisvaardigheden en realiseert een hoger
bereik bij (nieuwe) kwetsbare volwassenen.
•	De bibliotheek heeft haar positie binnen het sociaal domein in relatie tot Basisvaardigheden
verder kunnen verstevigen en wordt als essentiële partner gezien door organisaties in het
Basisvaardighedennetwerk.
•	Het domein Basisvaardigheden heeft een sterke positie en is stevig geïntegreerd in de
bibliotheekorganisatie.

Activiteiten:
Hoger bereik, vergroten leereffect en ontmoeting
kwetsbare volwassenen
Type activiteit: Collectief project

We adviseren bibliotheken bij het beter aansluiten
van het aanbod basisvaardigheden op de
behoeften van kwetsbare volwassenen waardoor
het leereffect wordt vergroot. Bibliotheken komen
tot een hoger bereik en een groter leereffect van
kwetsbare doelgroepen doordat medewerkers
basisvaardigheden een ‘rugzak’ hebben waar
ze op de juiste momenten de juiste kennis en
vaardigheden uit kunnen halen.
De rugzak bevat kennis (vakkennis, kennis van
programma’s en materialen en kennis van de
doelgroep) en vaardigheden. Dit project focust vooral
op kennis en in beperkte mate op vaardigheden. We
ondersteunen bibliotheekmedewerkers bij het leren
organiseren van (sociale) ontmoetingen waarmee zij
in staat zijn te sturen op het creëren

van sociale ontmoeting, bij voorkeur met
een educatieve component. We adviseren de
bibliotheken over de kwaliteit en de effectiviteit van
het aanbod. Op deze wijze kan de bibliotheek het
aanbod bijstellen en ook bijdragen aan de sociaalmaatschappelijke en educatieve opgaven van de
gemeente.

Jaarplan Probiblio 2022

•	
1 pilotbibliotheek weet welke bouwstenen
(bijvoorbeeld een marketingplan) ze nodig hebben
voor het bereiken en bedienen van één kwetsbare
doelgroep en past deze toe.
•	
8 bibliotheekmedewerkers hebben meer kennis
van de doelgroepen, waardoor ze (in samenwerking
met partners) de doelgroep beter weten te vinden
en het leereffect kunnen vergroten.
•	
8 bibliotheekmedewerkers hebben meer vakkennis
op het gebied van thema’s, ontwikkelingen en
financiën binnen basisvaardigheden.
•	
8 bibliotheekmedewerkers hebben meer kennis
van programma’s en materialen geschikt voor de
doelgroepen.
•	
4 bibliotheekmedewerkers kunnen de bestaande
programma’s basisvaardigheden beter uitvoeren
dankzij ondersteuning hierin (bijvoorbeeld
trainingen of handleidingen).
•	
4 bibliotheekmedewerkers beschikken over betere
vaardigheden: zo kunnen ze kennis op het juiste
moment in zetten, met de doelgroepen in gesprek
gaan, (leer)behoeftes ophalen, vaardigheden
en kennis aanleren, netwerken, samenwerken,
profileren en de koppeling maken met de strategie
van de bibliotheek.
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Positie basisvaardigheden in het netwerk
Type activiteit: Collectief project, netwerkactiviteit
We adviseren bibliotheken zodat ze beter in staat
zijn om zich te profileren en positioneren als
kennispartner in het lokale basisvaardighedennetwerk in het sociaal domein, en bij gemeenten.
We adviseren bibliotheken bij het opzetten,
uitbouwen en/of borgen van effectieve netwerken
met een breed scala aan partners die actief zijn in
het sociaal domein op de terrein werk en inkomen,
sociaal en maatschappelijk werk, opvoeding,
gezondheid etc.; met deze partners wordt verdere
netwerksamenwerking gezocht bij de aanpak van
laaggeletterdheid (taal, digitaal, rekenen).
We ondersteunen bibliotheken bij het onderbouwen
en communiceren van de gerealiseerde
maatschappelijke impact op het gebied van
basisvaardigheden, door onderzoeksmethoden en
-instrumenten en advisering.

•	
1 bibliotheek wordt gezien als de kennispartner
om mee samen te werken op het gebied van
basisvaardigheden.
•	
1 bibliotheek is eerder betrokken bij
(nieuwe) initiatieven op het gebied van
basisvaardighedenthema’s in het werkgebied
van de bibliotheek. Dit geeft de mogelijkheid om
de samenwerkingsverbanden met de partners
te verstevigen, meer verzekerd van structurele
middelen en passend aanbod en continue
dienstverlening.
•	
Minimaal 2 bibliotheken worden gezien als de
kennispartner om mee samen te werken op het
gebied van laaggeletterdheid.
•	
Minimaal 2 bibliotheken zijn in staat om bewuste
keuzes te maken in wijkgerichte aanpak op het
gebied van laaggeletterdheid.

Positie basisvaardigheden in de bibliotheekorganisatie
Type activiteit: Collectief project, netwerkactiviteit
We ondersteunen bibliotheken bij het verankeren
van het landelijke programma Bibliotheek en
Basisvaardigheden in de eigen organisatie.
Tegelijkertijd kijken we hoe geanticipeerd
kan worden op nieuwe landelijke en lokale
ontwikkelingen in het vormgeven van het
programma.
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Daartoe adviseren we de bibliotheek onder
andere over het verankeren van het domein
basisvaardigheden in strategische en beleidsplannen
en -keuzes. Hierdoor wordt dit domein
geprofessionaliseerd en wordt er vanuit de strategie
een doorvertaling gemaakt naar de programmering.
We adviseren bibliotheken hoe ze de bewustwording
van collega’s over het belang van het domein
basisvaardigheden kunnen vergroten, mede door
een betere interne profilering van het domein. Door
basisvaardigheden te koppelen aan andere educatief
maatschappelijke en sociale domeinen binnen de
bibliotheek, ontstaat meer inhoudelijk samenhang
en synergie in de dienstverlening. We richten ons in
2022 op vier gebieden: HRM specialisten (omdat het
integreren van het domein basisvaardigheden om
nieuwe kennis en competenties vraagt), vrijwilligers,
certificering Taalhuizen en kennisdeling.

•	
Specialisten basisvaardigheden in Noord-Holland
en Zuid-Holland hebben meer kennis over hoe het
domein basisvaardigheden steviger te verankeren
is in de interne bibliotheekorganisatie en kunnen
de toepasbaarheid hiervan vertalen naar de
lokale situatie, waarbij ze in staat zijn om interne
verbeterpunten te formuleren.
•	
Specialisten basisvaardigheden en HRmedewerkers/vrijwilligerscoördinatoren zijn
in staat om een kwaliteitsverbetering in het
vrijwilligersbeleid toe te passen binnen het domein
basisvaardigheden en dit beleid te borgen in de
eigen organisatie.
•	
Specialisten basisvaardigheden hebben kennis
van het certificeringstraject Taalhuizen en
weten Probiblio te vinden voor expertise en
sparring binnen dit thema. Hierbinnen hebben
we oog voor de mogelijke koppeling tussen
het certificeringstraject van het Taalhuis en de
algemene bibliotheekcertificering.
•	
Specialisten basisvaardigheden binnen ons
netwerk zijn tijdig geïnformeerd over actualiteiten,
ontwikkelingen en innovaties binnen het
(landelijke) domein basisvaardigheden.
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Opgave 3
Digitale
Geletterdheid
De digitale wereld is overal om ons heen en
heeft zowel invloed op maatschappelijk als op
persoonlijk niveau. De bibliotheek versterkt de
vaardigheden van inwoners om deel te nemen
aan de digitale samenleving én zichzelf steeds te
blijven ontwikkelen.

Jaarplan Probiblio 2022
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3.1 Digitale geletterdheid
Bibliotheken zijn in succesvol in het bevorderen van digitale geletterdheid bij inwoners. Digitale
geletterdheid is het geheel van mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en
computational thinking.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken maken het domein digitale geletterdheid bewust onderdeel van het (meerjaren)
beleidsplan van de organisatie.
•	Bibliotheken beschikken over medewerkers die op het domein digitale geletterdheid
(van jongeren en volwassenen) voldoende kennis en expertise hebben.
•	Probiblio ondersteunt bibliotheken bij hun dienstverlening en samenwerking met lokale
partners op het gebied van digitale geletterdheid voor kinderen van 0-12 jaar. Hierdoor zijn
bibliotheken in staat om te zorgen dat kinderen nu en in de toekomst zelfredzaam kunnen zijn.
•	Bibliotheken zijn voldoende toegerust om de digitale geletterdheid van de doelgroep
(jongeren 13+ en volwassenen) op een hoger niveau te brengen.

Activiteiten:
Strategie, beleid en medewerkersexpertise digitale geletterdheid
Type activiteit: Collectief project, netwerkactiviteit
We adviseren en begeleiden bibliotheken bij het
voorbereiden en opstellen van beleid op het gebied
van digitale geletterdheid en mediaopvoeding, met
aandacht voor de samenwerking met partners, het
bereiken van beoogde doelgroepen, de scholing en
rol van medewerkers, het realiseren van financiën
en het ontwikkelen van programmering.
We ondersteunen bibliotheken bij het bewust
kiezen van doelgroepen om hun mediaopvoeding/
digitale geletterdheid beleid op te richten
en passende programmering te ontwikkelen.
Bibliotheekmedewerkers worden getraind om een
basisniveau op het gebied van digitale geletterdheid
te bereiken. We helpen medewerkers een
strategische rol te vervullen richting het onderwijs
als kennispartner, zodat digitale geletterdheid op
beleidsniveau wordt verankerd binnen het onderwijs.
Bibliotheken kunnen hierdoor scholen helpen ook
structureel beleid te voeren op het gebied van
digitale geletterdheid en mediaopvoeding.

2 bibliotheken maken digitale geletterdheid
•	
onderdeel van het meerjarenbeleidsplan.
•	
4 bibliotheken worden getraind in het brede
domein digitale geletterdheid.
•	
1 bibliotheek is in staat zich als strategisch partner
voor het onderwijs neer te zetten op het gebied
van digitale geletterdheid.
•	
Bibliotheken beoordelen de informatievoorziening
en begeleiding op digitale geletterdheid gebied van
Probiblio met gemiddeld een 7,5.

In provinciale en landelijke netwerken delen we
kennis en faciliteren we het uitwisselen van best
practices.
Jaarplan Probiblio 2022
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Dienstverlening digitale geletterdheid
Type activiteit: Collectief project

Per 2022 zijn de activiteiten voor kinderen van 0-12
jaar en die vanaf 13+ samengevoegd. Vanuit de
visie en het beleid op digitale geletterdheid binnen
de bibliotheek ondersteunen we bibliotheken
in het vormgeven van hun dienstverlening rond
digitale geletterdheid en mediaopvoeding voor vier
doelgroepen. De dienstverlening wordt ontwikkeld
op basis van landelijke onderzoeken en waar
mogelijk gebruiken we lesmaterialen en concepten
die al beschikbaar zijn.
0-4 jaar:
Deze doelgroep wordt vooral indirect bereikt via
ouders, opvoeder en VVE. Door goede programmering
en ondersteuning van deskundige medewerkers
kan deze jongste doelgroep onbevreesd haar eerste
stappen in de digitale wereld maken. We zetten
vooral in op mediaopvoeding voor deze doelgroep.

•	
2 bibliotheken worden ondersteund en geadviseerd
op operationeel niveau bij het vormgeven van
hun dienstverlening mediaopvoeding/digitale
geletterdheid.
•	
Digisnacks wordt door 4 bibliotheken afgenomen
en aangeboden.
•	
2 bibliotheken krijgen een training gericht op
nieuwe dienstverlening.
•	
8 bibliotheken krijgen een training
mediaopvoeding.
•	
5 bibliotheken maken gebruik van het LOOTBaanbod en 5 bibliotheken gebruiken de Schoolwise
lessen actief.

Primair onderwijs:
Deze doelgroep is bijvoorbeeld via de Bibliotheek
op School al goed bereikbaar voor bibliotheken
en daarom is hier ook veel focus op. Wat voor
programma’s zijn er nodig om tot goede digitale
geletterdheid te komen bij deze doelgroep, en wat
voor kennis is daar vanuit medewerkers voor nodig?
Daar draait de dienstverlening om.
Voortgezet onderwijs:
Deze doelgroep is lastiger structureel te bereiken,
maar er liggen veel uitdagingen op het gebied
van digitale geletterdheid voor deze doelgroep,
en daarom een mogelijke rol voor de bibliotheek.
Bijvoorbeeld omdat VO-scholen niet altijd
beschikken over een goede mediatheek. Steeds
meer bibliotheken zetten in op het aanhalen van de
banden met het voortgezet onderwijs, en er is daarin
ook energie op digitale geletterdheid te vinden.

Jaarplan Probiblio 2022

Volwassenen:
Er wordt vaak gewezen naar jeugd als het gaat om
het aanleren van digitale vaardigheden en digitale
geletterdheid, maar het ontwikkelen en bijhouden
van informatievaardigheden is voor volwassenen
heel belangrijk. We bekijken in deze activiteit wat
voor rol je kunt spelen op het gebied van digitale
geletterdheid voor volwassenen met bijvoorbeeld
het programma Digisnacks waarin volwassenen
in aanraking komen met apps die hun leven
makkelijker of leuker maken.
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3.2 Digitale inclusie
Bibliotheken zijn in staat om structureel hulp te bieden aan volwassenen (18+) bij het vinden van
antwoorden op inhoudelijke vragen van de digitale overheid, en om volwassenen te leren hoe ze
zelfstandig gebruikmaken van (digitale) overheidsdiensten.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken zijn in staat om het landelijke project digitale inclusie gestroomlijnd te kunnen
implementeren, met als eindresultaat goed functionerende informatiepunten digitale overheid in
beide provincies.
•	Probiblio ondersteunt bibliotheken om de informatiepunten digitale overheid ook na de
implementatie te continueren.

Activiteiten:
Digitaal burgerschap en digitale inclusie
(landelijk meerjarig project)
Type activiteit: Collectief project, netwerkactiviteit
Het landelijke meerjarige project Digitale inclusie
heeft er toe geleid dat elke bibliotheek in ons
werkgebied Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
aanbiedt. In het kader van dit project bieden we
ondersteuning van deskundigheidsbevordering
ten behoeve van lokale bibliotheken en we
organiseren/dragen bij aan kennisdeling inzake het
project Digitale Inclusie, waaronder kennisdeling
tijdens provinciale, landelijke en regionale
bijeenkomsten.
We ondersteunen lokale netwerkvorming van
bibliotheken. Om de inzet op het project Digitale
Inclusie duurzaam te borgen onderzoeken we
met bibliotheken welke doorontwikkeling nodig is
om de dienstverlening op het gebied van digitale
inclusie goed te continueren. Dit hangt samen met
de ambitie van de overheid om het IDO voor steeds
meer onderwerpen in te zetten.
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Mede door het landelijke programma Digitaal
Burgerschap (gefinancierd door Stichting Pica), werkt
Probiblio aan het bekender maken van digitaal
burgerschap bij bibliotheken, en dat bibliotheken
zich ervan bewust zijn hoe digitaal burgerschap hun
bestaande programmering raakt. Programmering
kan verdiept worden door te onderzoeken hoe het
digitale burgerschap van inwoners gestimuleerd
wordt.

Iedere bibliotheek krijgt een dialoogsessie
•	
met partners aangeboden en handvatten
voor het opzetten en onderhouden van
netwerksamenwerkingen.
•	
Iedere bibliotheek krijgt een Privacy in het IDO
workshop aangeboden en wordt ondersteund op
het onderwerp privacy in de IDO’s.
•	
1 bibliotheek wordt ondersteund bij het borgen
van digitale inclusie in de organisatie als educatief
maatschappelijke bibliotheek.
•	
4 bibliotheken ontvangen een wijkscan op lokaal
niveau op het gebied van digitale inclusie.
•	
Minimaal 12 bibliotheken uit ons netwerk nemen
deel aan een regionale bijeenkomst over digitaal
burgerschap en de bibliotheek om hun kennis te
vergroten.
•	
We presenteren minimaal 2 publicaties over
digitaal burgerschap om kennis te vergroten.
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Opgave 4
Strategie en
Beleid
De invloed van de bibliotheek op
maatschappelijke ontwikkelingen neemt toe.
Probiblio versterkt bibliotheken aantoonbaar
bij het formuleren van een duidelijke strategie
voor de bibliotheekorganisatie en is in staat de
strategie samen met de bibliotheek te vertalen
naar uitvoerbaar beleid.

Jaarplan Probiblio 2022
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4.1 Beleid
Bibliotheken zijn in staat doelen te formuleren waarmee ze succesvol zijn in het creëren van maatschappelijke waarde, en maken aantoonbare koppelingen tussen strategie, KPI, resultaat en effect.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken zijn in staat om hun beleid te versterken door dit meetbaar te maken middels het
opstellen van goede KPI’s.
•	Bibliotheken zijn in staat hun beleidsonderdelen consistent op elkaar aan te laten sluiten en het
daarbij behorende financieel management en organisatie-inrichting vorm te geven.
•	Bibliotheken zijn in staat de digitale transformatie binnen de organisatieonderdelen te verankeren
door mensen, beleid, digitale systemen en data aan elkaar te verbinden waarmee zij een mindset
creëren waarin digitale oplossingen eerder dan/parallel aan fysieke oplossingen worden uitgedacht.

Activiteiten:
Beleid, financieel management en organisatie-inrichting
Type activiteit: Collectief project

Om een belangrijke maatschappelijke rol te spelen
is het noodzakelijk dat bibliotheken strategie en
beleid afstemmen op de korte- en langetermijnopgaven in hun werkgebied. We adviseren en
ondersteunen bibliotheken bij het formuleren van
ambities en doelen, en deze te vertalen naar de
organisatie als het gaat om leiderschap, strategie
en beleid, medewerkers, financieel management en
middelen en processen.
Trajecten worden in principe meerjarig bij
bibliotheken ingezet gezien de impact op
de organisatie en de activiteiten die binnen
verschillende organisatieonderdelen moeten worden
uitgevoerd. De inzet van Probiblio omvat strategische
advisering, implementatie-advies en borgingsadvies.
Tijdens deze trajecten wordt steeds een relatie
gelegd met aanvullende expertise die binnen
Probiblio aanwezig is en onder andere deelopgaven
wordt uitgewerkt.

8 bibliotheken werken aan consistent strategisch
•	
beleid, waarbij ambitie, strategisch beleid
en strategische doelen en onderliggende
beleidsonderdelen ondersteunend aan elkaar zijn.
•	
4 bibliotheken werken aan het versterken van hun
financieel management.
•	
4 bibliotheken werken aan verdere
organisatieontwikkeling.
•	
4 bibliotheken zijn in staat hun doelen zo te
formuleren dat deze middels KPI-sets te
monitoren zijn.
•	
4 bibliotheken kunnen hun maatschappelijke
waarde aantonen door effecten te meten en/of
de bestaande en nieuwe ToCs te gebruiken en/
of gebruik te maken van bestaande en nieuwe
relevante (landelijke) onderzoeken.

Jaarplan Probiblio 2022
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4.2 Positionering en marketingstrategie
Bibliotheken zijn succesvol in het creëren van een onderscheidende positie in het brein van hun
klanten (positionering) waarmee het bereik van de bibliotheek groeit.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Iedere bibliotheekorganisatie in Noord- en Zuid-Holland heeft een eigen positionering die past
binnen het landelijk vastgestelde ‘house of brands’ (het overkoepelende merk Bibliotheek) en is in
staat deze uit te dragen (intern, extern, in gedrag, in communicatie etc.).
•	Bibliotheken bereiken zichtbaar meer gebruikers door het voeren van een duidelijke marketingstrategie waar een optimale klantbeleving centraal staat.
•	Bibliotheken zijn in staat marketing optimaal in te zetten en haar marketingdoelen te bereiken door
het realiseren van een optimale interne samenwerking.

Activiteiten:
Marketingstrategie en optimale klantbeleving
Type activiteit: Collectief project

Het bereiken van een brede groep inwoners en het
bieden van een optimale klantbeleving is essentieel
voor een sterke positie van de bibliotheek. Dit is in
lijn met de landelijke ambitie om te groeien van 4
naar 8 miljoen gebruikers per jaar.
We ondersteunen bibliotheken in het werken vanuit
een duidelijke marketingstrategie. Een optimale
en consistente klantbeleving bepaalt daarbij voor
een steeds groter deel de klantloyaliteit en het
merkimago. De Customer Experience (CX) wordt
bepaald door de som van alle ervaringen met een
organisatie. Het echte denken vanuit de klant is
echter nog niet voor elke bibliotheekmedewerker
vanzelfsprekend. We ondersteunen bibliotheken met
het ontwikkelen van meer klantinzicht door data te

analyseren uit het werkgebied. Het beter gebruik
maken van bestaande systemen, onderzoeken en het
gebruik van (media)kanalen is hier onderdeel van.
•	
Minimaal 4 bibliotheken hebben stappen gezet
om de customer experience voor hun klanten te
vergroten.
•	
Minimaal 6 bibliotheken hebben zichtbaar meer
gerichte marketingactiviteiten op basis van
klantinzichten.
•	
Ten minste 2 bibliotheken zetten (nieuwe) media
gerichter in op basis van een contentstrategie.
•	
Alle bibliotheken uit ons werkgebied hebben.
kennis en inspiratie rond relevante trends,
innovatieve ideeën en praktijkcases vanuit
marketing en marktkennis ontvangen.

Positionering

Type activiteit: Collectief project
Een onderscheidende positionering draagt bij
aan de herkenbaarheid van de bibliotheek. Als
deze doorleefd wordt door medewerkers, zijn de
activiteiten en de klantbeleving in harmonie met de
gekozen kerncompetenties en merkwaarden van de
organisatie.

Op de lange termijn wordt lokaal, regionaal en
nationaal eenzelfde stevige merkbeleving ervaren.
Probiblio adviseert bij het ontwikkelen van de juiste

Jaarplan Probiblio 2022

Inmiddels hebben 10 bibliotheken in het werkgebied
van Probiblio een eigen positionering geformuleerd
op basis van hun gekozen bibliotheekconcept.
Hiermee zijn ze onderscheidend binnen de eigen
gemeente(n) en weten de eindgebruikers beter hun
weg te vinden naar de bibliotheek. Bibliotheken

doorlopen verschillende fasen, van intern gericht
(internal branding) naar extern gericht (external
branding). Door bibliotheken in verschillende stadia
aan elkaar te koppelen en deze bibliotheken steeds
een fase verder te helpen, ontstaat structureel
onderscheidend vermogen en een consistente
merkbeleving. Om alle bibliotheken in het land
diezelfde stap laten maken is op landelijk niveau ook
een positionering vastgesteld door de VOB.
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•	
5 bibliotheken worden (verder) ondersteund om
hun individuele positionering uit te dragen.

•	
11 bibliotheken worden ondersteund om de
landelijke positionering te vertalen naar lokale
campagnes en communicatie-uitingen.

< Inhoud

positionering, bibliotheken zijn zelf verantwoordelijk
voor de uitvoering.

Positie marketing in de bibliotheekorganisatie
Type activiteit: Collectief project

Marketing is nog niet overal voldoende geborgd
binnen bibliotheekorganisaties. Er worden dan
kansen gemist in het vergroten van het bereik en
het realiseren van een goede klantbeleving.
We adviseren bibliotheken bij het inbedden van
marketing in beleid en organisatie, in goede
afstemming met andere organisatieonderdelen.
We ondersteunen bij het inzetten van marketing
als strategisch instrument, dat bijdraagt aan het
realiseren van de langetermijndoelen van de
organisatie.

•	
6 bibliotheken waarbij marketing (of
marketingdoelstellingen) op MT niveau is belegd
(of op MT niveau wordt besproken).
•	
4 bibliotheken hebben kennis van het niveau van
hun huidige marketing.
•	
3 bibliotheken zijn in staat om aan de hand van
een plan hun marketingbeleid en activiteiten te
verbeteren.
•	
2 Bibliotheken groeien in 1, maximaal 2 jaar
een fase verder en versterken daarmee hun
positionering (zie plan Positionering).

Mosaic

Type activiteit: Collectief project
Mosaic is een klantsegmentatietool die speciaal
ontwikkeld is om inzicht te geven in kenmerken,
interesses en gedragingen van alle huishoudens in
Nederland. Landelijk wordt door POI’s gewerkt met
deze tool.
Probiblio heeft in de afgelopen twee jaar inwonersen ledenanalyses opgesteld, rapportages hiervan
opgeleverd en adviesgesprekken gevoerd met
een deel van de bibliotheken. Daarmee kregen
bibliotheken meer inzicht in hun werkgebied en
ledenbestand. Bibliotheken hebben de inzichten
bijvoorbeeld gebruikt bij het maken van een

strategisch marketingplan, marketingacties,
wijkgericht werken, koppeling met scan
laaggeletterdheid en het openen of herinrichten van
vestigingen.
In 2022 bieden we bibliotheken meer kennis
van de (mogelijke toepassingen van de)
klantsegmentatietool Mosaic en de Mosaic-data.
Daardoor kunnen zij meer doelgroepgericht en
wijkgericht werken, en dienstverlening ontwikkelen
en aanbieden die beter aansluit op de specifieke
wensen en behoeften van de verschillende
doelgroepen die zij willen bedienen.
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•	
Alle bibliotheken in Noord-Holland en ZuidHolland hebben meer kennis over het Mosaicinstrument en de toepassingsmogelijkheden.
•	
Minimaal 8 bibliotheken zijn door middel van
Mosaic-analyses en onze advisering in staat gesteld
om doelgroepgericht en wijkgericht te werken in
hun eigen organisatie.
•	
Adviseurs van Probiblio hebben meer kennis over
wat Mosaic is en hoe deze data in te zetten in
projecten.
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4.3 Verdienmodellen
Bibliotheken zijn succesvol in het optimaliseren van bestaande verdienmodellen en het ontwikkelen
van nieuwe verdienmodellen.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken zijn in staat goede business cases, gebaseerd op klantgegevens, op te stellen waarmee
zij hun inhoudelijke ambities duurzaam financieren.
•	Bibliotheken transformeren hun abonnementsstructuur naar een toekomstbestendige vorm die
afgestemd is op de ambitie om alle doelgroepen optimaal te bereiken.
•	Bibliotheken zijn een stevige gesprekpartner richting hun financiers om hun éénjarige projectsubsidies uit te breiden naar meerjarige subsidies, doordat zij inzicht en vaardigheden hebben in
het inrichten van een toekomstbestendig, financieel management, waardoor zij tijdig zien welke
financieringsbehoeftes er zijn.

Activiteiten:
Verdienmodellen

Type activiteit: Collectief project
Bibliotheken worden steeds vaker gefinancierd
op basis van projectsubsidies en lopen het risico
dat op exploitatiesubsidie wordt bezuinigd. Het
ontwikkelen van duurzaam financieel beleid
waar meerdere geldstromen in samenkomen is
essentieel voor een gezonde exploitatie.
In 2021 is een onderzoek gedaan onder
bibliotheekdirecties naar de behoefte op het gebied
van verdienmodellen. Voor veel bibliotheken is dit
een belangrijk punt van aandacht. Er is een directe
relatie met één van de stelseluitdagingen uit de
Netwerkagenda ‘de robuuste bibliotheek’. Probiblio
ondersteunt en adviseert bibliotheken in de brede
zin bij het analyseren en versterken van hun
financiële positie.

•	
1 nieuwe business case die door bibliotheken is
uitgewerkt.
•	
2 bibliotheken hebben tariefstelling
geoptimaliseerd en/of vernieuwd.
•	
2 bibliotheken hebben kennis en vaardigheden
vergroot in het formuleren van nieuwe
proposities voor nieuwe abonnements- en/of
lidmaatschapsstructuur, gedifferentieerd voor
verschillende doelgroepen, met als oogmerk die
proposities vanaf 2023 te implementeren.
•	
6 bibliotheekmedewerkers die kennis en
vaardigheden over financieel management hebben
vergroot, en kennis en vaardigheden hebben
vergroot in het aanvragen en verantwoorden van
projectsubsidies als basis voor het verkrijgen van
structurele, meerjarige subsidies.
•	
2 organisaties beschikken over een ‘productenboek’
ten behoeve van projectfinanciering als basis voor
structurele, meerjarige financiering.

Duurzaamheid

Type activiteit: Collectief project

Daarbij zal met name aandacht besteed worden aan
drie aspecten: duurzame interne bedrijfsvoering,
optimalisatie interne organisatie voor een integrale

aanpak voor duurzaamheid en programmering/
informatievoorziening richting publiek.
1 bibliotheek heeft haar kennis en vaardigheden
•	
vergroot op het gebied van Duurzaamheid en hoe
hier nieuwe programmering op te ontwikkelen met
bijbehorende communicatie.
•	
1 bibliotheek heeft meer kennis over het
verduurzamen van de eigen organisatie en
bedrijfsvoering.
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In verband met het steeds urgenter en actueler
worden van het duurzaamheidsvraagstuk in
breder zin, ondersteunt en begeleidt Probiblio de
bibliotheken op het gebied van duurzaamheid met
als uiteindelijk doel kennis, nieuwe ontwikkelingen
en ervaringen uit te wisselen en optimaal
beschikbaar te maken voor alle bibliotheken.
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4.4 HRM
Bibliotheken zetten hun medewerkers (betaald en vrijwillig) optimaal in om de beoogde doelen van de
organisatie te behalen én talenten van medewerkers te ontwikkelen.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken stellen strategisch HR beleid op en richten de juiste HR processen in om beleid
succesvol uit te voeren.
•	Bibliotheken scholen hun medewerkers in die competentie, kennis en vaardigheden die zij nodig
hebben om een professionele medewerker van de maatschappelijke-educatieve bibliotheek te
kunnen zijn.
•	Bibliotheken hebben hun vrijwilligersbeleid afgestemd op hun strategisch HR beleid en
organiseren hun inzet op professionele wijze.

Activiteiten:
Leren en ontwikkelen

Type activiteit: Collectief project, netwerkactiviteit
Bibliotheken zijn snel veranderende organisaties
waardoor ook de eisen aan de medewerkers
veranderen. Daarbij komt dat de komende jaren
kennis en expertise vermindert door de uitstroom
van medewerkers die met pensioen gaan (landelijk
ca 30% binnen 11 jaar).
We adviseren en ondersteunen bibliotheken bij
het maken van een opleidingsplan en het sturen
op de ontwikkeling van de medewerkers door
competentiemanagement. We coachen en trainen
leidinggevenden om gesprekken rond duurzame
inzetbaarheid te kunnen voeren en hier opvolging
aan te geven.

Landelijk zijn er samenwerkingen om aantrekkelijke
en branche specifieke leiderschapsprogramma’s aan
te bieden om leidinggevenden in staat te stellen
te sturen op duurzame inzetbaarheid. Probiblio
versterkt de rol als intermediair tussen bibliotheken
en landelijke netwerken. We blijven een actieve
bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van
de Bibliotheek Campus, door het ontwikkelen van
specifieke kennis en kunde voor de bibliotheeksector
en het toekomstige opleidingsaanbod.
•	
2 bibliotheken zijn geadviseerd bij het ontwikkelen
en implementeren van opleidingsbeleid.
•	
Format opleidingsbeleid is ontwikkeld en
beschikbaar voor branche.
•	
2 opleidingsraamwerken zijn ontwikkeld voor
functiegroepen in samenwerking met HRspecialisten.
•	
Verzamelen en aanleveren alle opleidingscontent
Probiblio aan Bibliotheek Campus.
•	
Opleveren leiderschapsprogramma managers en
teamleiders.
•	
1 pilot bibliotheek deskundigheidsbevordering
vrijwilligers.

Jaarplan Probiblio 2022
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Strategisch HR

Type activiteit: Collectief project, netwerkactiviteit
De transitie van de klassieke bibliotheek naar
de educatieve maatschappelijke bibliotheek
vraagt een andere inzet van medewerkers. We
ondersteunen bibliotheken in de strategische
personeelsontwikkeling en het opstellen van een
strategisch HR beleid.
We adviseren over de inzet van HR-instrumenten en
-processen om plannen succesvol te implementeren.
Dit geeft de bibliotheek inzicht en handvatten bij
het managen van hun personeelsbestand en om
duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te
realiseren. Probiblio speelt een actieve rol in de
landelijke netwerken op het gebied van HR en het
kennisplatform Bibliotheek Campus. De kennis
en instrumenten die landelijk worden ontwikkeld
vertalen we door naar bibliotheken in NoordHolland.

•	
8 bibliotheken hebben traject van strategisch HR
naar beleidsplan HR doorlopen.
•	
1-2 bibliotheken hebben traject Strategische
personeelsplanning doorlopen.
•	
1-2 bibliotheken zijn begeleid bij het opstellen van
interne doorstroom/uitstroom (IDU) plannen
•	
Formats IDU plannen zijn ontwikkeld en
beschikbaar voor het netwerk.
•	
Uitvoeren Lerend Netwerk, in samenwerking
met De Baak, de derde ronde met deelname van
bibliotheekdirecteuren.
•	
Actieve deelname van Probiblio aan HR kring POI’s
gericht op het ontwikkelen van HR instrumenten en
delen van kennis.

Vrijwilligers

Type activiteit: Collectief project
De bibliotheek draait in toenemende gevallen op
de inzet van vrijwilligers. Het professionaliseren en
borgen van de vrijwillige inzet bij de bibliotheken
is noodzakelijk voor het realiseren van volwaardige
bibliotheken.
We adviseren en ondersteunen de bibliotheek
om de inzet van vrijwilligers op strategisch niveau
te verankeren als onderdeel van HR-beleid. De
mogelijkheid bestaat om bibliotheken te begeleiden
bij het behalen van het keurmerk Vrijwillige Inzet
Goed Geregeld van het NOV. We organiseren tevens
kennisdeling tussen vrijwilligerscoördinatoren en
nemen deel aan de landelijke netwerken rondom de
inzet van vrijwilligers.

•	
1-2 bibliotheken begeleiden bij het behalen van het
Keurmerk Goed Geregeld.
•	
1 bibliotheek vormt de inrichting van de organisatie
om naar een hybride model van betaalde
medewerkers en vrijwilligers. Op basis van dit
traject wordt een format ontwikkeld dat gedeeld
kan worden in het netwerk.
•	
1 bibliotheek stelt een plan van aanpak op voor de
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Jaarplan Probiblio 2022
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4.5 Strategische samenwerking lokaal
Bibliotheken creëren in samenwerkingsverbanden meer en grotere maatschappelijke waarde dan
ze individueel kunnen bereiken.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken zijn in staat om hun samenwerkingsstrategie te formuleren, waardoor ze met impact
in bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opereren.
•	Bibliotheken weten hun samenwerkingsrollen effectief in te vullen, binnen de organisatienetwerken waarin zij (gaan) werken.
•	Bibliotheken zijn in staat om de samenwerkingsstrategie in de eigen organisatie vorm te geven en
te implementeren.

Activiteiten:
Samenwerkingsstrategie
Type activiteit: Collectief project

Bibliotheken werken steeds meer samen met
strategische partners. Door samen te werken in
netwerken kunnen bibliotheken meer resultaten
halen, hun lokale en regionale positie versterken
en beter hun toegevoegde waarde laten zien dan
stand-alone.
Binnen deze activiteit adviseren we bibliotheken
bij het ontwikkelen en implementeren van hun
samenwerkingsstrategie met betrekking tot relevante
partners in hun werkgebied/regio zodat ze met meer
impact kunnen opereren in bestaande en nieuwe
samenwerkingsverbanden. Een strategie formuleren
op samenwerking krijgt nog niet bij alle bibliotheken
veel aandacht. De inzet is dat het bereik van deze
activiteit in de komende jaren groeit, ook door
kennisdeling.

Bibliotheekmedewerkers van 1-2 bibliotheken
•	
weten hoe zij een samenwerkingsstrategie moeten
opstellen.
•	
1-2 bibliotheken hebben hun samenwerkingsstrategie vastgesteld.
•	
Bibliotheekmedewerkers van 2 bibliotheken weten
hoe zij hun samenwerkingsstrategie in de eigen
organisatie kunnen uitwerken en implementeren.
•	
Bibliotheekmedewerkers van 3 bibliotheken
beschikken over toegenomen kennis over
beschikbare modellen en tools op het gebied van
samenwerkingsstrategie.
•	
Bibliotheekmedewerkers van minimaal 3
bibliotheken hebben kennis en inspiratie
opgedaan van vernieuwende vormen van
samenwerkingen en samenwerkingspartners.

Jaarplan Probiblio 2022
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Versterken competenties samenwerken in netwerken
Type activiteit: Collectief project

Succesvol samenwerken in (complexe) netwerken
vraagt vaardigheden die nog niet bij alle
bibliotheken voldoende aanwezig zijn. We
adviseren bibliotheken in hun rolneming bij het
samenwerken met partners, bij voorkeur op basis
van een uitgewerkte samenwerkingsstrategie.
We coachen en trainen medewerkers in het
toepassen van methodieken en ontwikkelen van
softskills, met behulp van onderdelen uit onze
eigen en landelijke kennisbank. Ook organiseren we
intervisie voor medewerkers en leidinggevenden.
We richten ons op medewerkers die veel contact
hebben met externe partijen en van daaruit nieuwe
activiteiten ontwikkelen.

Ca 5 bibliotheekmedewerkers hebben
•	
bepaald welke rol ze innemen in het netwerk
van samenwerkingspartners, bij voorkeur
in overeenstemming met een uitgewerkte
samenwerkingsstrategie.
•	
Ca 5 bibliotheekmedewerkers zijn op de hoogte
van de mogelijkheden van modellen en tools op
het gebied van samenwerken in netwerken en zijn
bekwamer om deze in te zetten.
•	
Ca 5 bibliotheekmedewerkers hebben toegenomen
vaardigheden en kennis om effectiever te zijn in
het profileren in hun eigen bibliotheekorganisatie
en in het netwerk.
•	
Bibliotheekmedewerkers delen ervaringen en
kennis op het gebied van samenwerking in hun
eigen organisatie.

Multifunctionele organisatie en accommodatie
Type activiteit: Collectief project

Het samenwerken van bibliotheken met andere
culturele en maatschappelijke organisaties in
één gebouw is de afgelopen jaren toegenomen
en dat zal ook in de komende jaren zo blijven.
In een aantal gevallen is er ook sprake van één
gezamenlijke organisatie, of een gezamenlijke
beheersorganisatie.
Deze vorm beoogt meerwaarde te creëren voor
inwoners en partners, maar vraagt om duidelijke
afspraken met partners en keuzes van de
bibliotheek. Er zijn bibliotheken die al samenwerken
in een MFO/MFA, maar ook organisatie die aan het
begin staan van een dergelijke ontwikkeling. Met
deze activiteit worden zowel bibliotheken die werken
aan ontwikkeling, als doorontwikkeling ondersteund.

•	
2 bibliotheken hebben strategische
randvoorwaarden geformuleerd voor
samenwerking met partners binnen MFO-MFA
verband, met vaststelling van heldere verdeling van
inbreng, taken en verantwoordlijkheden van alle
partners conform good governance criteria.
•	
8 bibliotheken hebben inzicht in welke variabelen
er zijn om een succesvolle samenwerking binnen
een MFA en MFO te bewerkstelligen.
•	
12 bibliotheken hebben kennis vergroot over
mogelijkheden tot samenwerking om daarmee
toekomstbestendig te zijn met behoud van
identiteit en waarden.
•	
5 bibliotheken hebben kennis van mogelijkheden
van samenwerkingen binnen MFA-MFO verband,
zowel materieel door faciliteiten te delen, een
duurzame bedrijfsvoering te hebben als te
programmeren en kennis te delen op juridische en
fiscaal gebied.

Jaarplan Probiblio 2022
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4.6 Strategische samenwerking bibliotheeknetwerk
Bibliotheken zijn in staat inspiratie en kennis uit het land zo te vertalen dat hun doelen sneller en/of
beter worden behaald.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken beschikken over toepasbare informatie om hun doelen sneller en/of beter te
bereiken en die informatie is te allen tijde op een overzichtelijke manier toegankelijk.
•	Bibliotheekmedewerkers zijn samengebracht ten behoeve van een efficiënte en effectieve
uitwisseling van inspiratie, kennis en ervaring.
•	Probiblio heeft het vrije verkeer van inspiratie, kennis en ervaring op landelijke manier vergroot,
en op een efficiënte en effectieve manier laten verlopen/georganiseerd.

Activiteiten:
Grote netwerkevenementen (meer dan 100 deelnemers)
Type activiteit: Netwerkactiviteit

We organiseren jaarlijks een aantal grote
evenementen: Bibliotheek Plaza, de Projectendag
en netwerkdagen in beide provincies. Hiermee
bereiken we minimaal 100 deelnemers per
evenement.
Bibliotheek Plaza is het grootste evenement met
een beoogd aantal deelnemers van minimaal 350.
Door evenementen digitaal te organiseren kan
ons bereik verder worden vergroot. Omdat fysieke
bijeenkomsten belangrijk zijn om het netwerk
sterk te houden, organiseren we tevens blended
bijeenkomsten. Door deel te nemen aan onze
evenementen zijn bibliotheekmedewerkers in staat
inspiratie en kennis van buiten de branche zo te
vertalen dat hun doelen sneller en/of beter worden
behaald.

•	Bibliotheekmedewerkers zijn op de hoogte van de
werkwijze achter succesvolle projecten uitgevoerd
bij collega-instellingen en hebben hun netwerk
versterkt.
•	
3-4 bibliotheekorganisaties hebben hun
innovatieve project op de kaart gezet.
•	
70% van de Bibliotheken heeft hun banden met
gemeenten en maatschappelijke organisaties
versterkt en zijn in staat gesteld om zich te
profileren als aantrekkelijke en relevante
maatschappelijke partner.
•	400 bibliotheekmedewerkers (Noord- en ZuidHolland) hebben hun onderlinge netwerk versterkt
en zijn geïnspireerd door innovatieve thema’s en
hebben inzichten opgedaan om hier stappen in te
zetten.
•	
Probiblio heeft zich geprofileerd als innovatieve
partner.
•	
De bibliotheeksector heeft één nieuwe landelijke
partner die de maatschappelijke betekenis van
de bibliotheeksector vergroot of beter zichtbaar
maakt.

Jaarplan Probiblio 2022
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Gespecialiseerde netwerken
Type activiteit: Netwerkactiviteit

Probiblio ondersteunt door het leveren van
ambtelijk secretariaat, financiële administratie en
advies de netwerken van bibliotheekdirecteuren
in Noord-Holland (SOOB NH), Zuid-Holland (BOZH)
en de Rijnmond (Rijnmondoverleg) en stimuleert
en faciliteert daarmee een effectieve en efficiënte
samenwerking tussen bibliotheken.
Het netwerk wordt per provincie minimaal drie keer
per jaar samengebracht. Ook wordt gewerkt aan het
voorbereiden en implementeren van gezamenlijke
programma’s, die verder opgepakt worden binnen
een inhoudelijke deelopgave.

•	De voorzitters van SOOB, BOZH en Rijnmondoverleg
beoordelen de wijze waarop door Probiblio wordt
bijgedragen aan de voorbereiding, de uitvoering
en het oppakken van de vervolgacties van de
overleggen met minimaal een 7.8.
•	
De leden van de twee intervisiegroepen
beoordelen de wijze waarop door Probiblio wordt
bijgedragen aan de voorbereiding, de uitvoering
en het oppakken van de vervolgacties van de
overleggen met minimaal een 7.8.
•	
100 (jonge) medewerkers van 40 bibliotheken
maken gebruik van hun (nieuwe) JBN netwerk en
hebben nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan.

Diversiteit in de bibliotheeksector is belangrijk,
daarom ondersteunt Probiblio het Jong Bibliotheek
Netwerk (JBN). Dit netwerk heeft als doel jongere
medewerkers aan te trekken en te binden. Het
netwerk is gericht op het verbinden van jonge
medewerkers om te netwerken, kennis uit te wisselen
en zich te ontwikkelen.

Jaarplan Probiblio 2022
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Opgave 5
De Effectieve
bibliotheek
Om maatschappelijke waarde te creëren is een
professionele organisatie een voorwaarde.
Probiblio bereikt aantoonbare resultaten voor
en met bibliotheken bij het stroomlijnen en
efficiënter inrichten van de ondersteunende
processen in de bibliotheekorganisatie.

Jaarplan Probiblio 2022
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5.1 Procesoptimalisatie
Bibliotheken werken continu aan het verbeteren van processen door van het identificeren, ontwerpen,
inrichten en implementeren van processen tot en met het uitvoeren, beheren, beheersen, analyseren
en verbeteren van processen.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	De mate waarin de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland hun processen actueel hebben
beschreven.
•	De mate waarin de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland hun resultaten vaststellen en meten.
•	De mate waarin de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland werken met een leerlus (PDCA) voor
het verbeteren van hun processen.

Activiteiten:
Procesmanagement

Type activiteit: Collectief project
In 2021 zijn we gestart met een onderzoek naar
de situatie en de behoefte van bibliotheken
aangaande procesmanagement. Op basis van dit
onderzoek is een programma ontwikkeld dat wordt
doorgezet en verdiept in 2022.
Het programma biedt bibliotheken kennis van
de effecten van goed procesmanagement op de
bedrijfsvoering en de resultaten. En de risico’s die
een organisatie loopt als het procesmanagement
onvoldoende op orde is. Bibliotheken ontwikkelen
de kennis en tools om processen bij te houden,
resultaten vast te stellen en begoogde resultaten
te meten. De volgende stap is het verbeteren van
processen en prestaties, en welke methodieken
daarvoor kunnen worden ingezet. Het programma
wordt aangeboden door middel van kennissessies,
workshops, het ontwikkelen van een dashboard en
het ondersteunen van bibliotheken bij het maken
van een plan voor het opzetten en verbeteren van
procesmanagement in de organisatie.

•	
Minimaal 8 bibliotheken hebben kennis van het
belang van procesmanagement.
•	
Minimaal 2 bibliotheken hebben de kennis en de
middelen om hun processen te beheersen en te
verbeteren betreffende het moduleren van hun
processen, het opstellen van een dashboard en het
continu verbeteren van de prestaties. Zij maken
daarbij een concreet plan van aanpak.

Jaarplan Probiblio 2022
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5.2 Automatisering, informatiemanagement en benchmarks
Bibliotheken werken data-gedreven en beschikken over bruikbare informatie voor het ondersteunen
en verbeteren van de klant- en bedrijfsprocessen om maatschappelijke waarde te creëren.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken zijn in staat hun bedrijfsvoering effectiever in te richten door gebruik te maken van
benchmarkinformatie en de resultaten van best-practices.
•	Bibliotheken beschikken over stuurinformatie om geplande resultaten te bepalen, te behalen en
te verantwoorden.
•	Bibliotheken verbeteren continu hun processen om zo een efficiëntere organisatie te creëren die
beter, sneller en goedkoper in staat is om haar diensten te leveren.
•	Bibliotheken beschikken over een informatievoorziening (mensen, middelen en verantwoording)
die betrouwbaar, kostenefficiënt, duurzaam en beheersbaar is.

Activiteiten:
Landelijke digitale infrastructuur & Nationale catalogus NBC+
Type activiteit: Netwerkactiviteit

Via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) heeft
elk bibliotheeklid in principe toegang tot de
gezamenlijke, brede collecties van alle openbare
bibliotheken in Nederland via de Nationale
Bibliotheek Catalogus (NBC+).
Zo kunnen de bibliotheken hun collecties goed
afstemmen op het lokale verzorgingsgebied en
tegelijkertijd borgen dat de klanten toegang

hebben tot vrijwel alle titels die in Nederland zijn
verschenen. Probiblio adviseert en ondersteunt alle
bibliotheken bij het uitvoeren van het cataloguswerk
volgens de internationale richtlijnen, functioneel
beheer, het vervullen van een brugfunctie richting
de KB (regiehouder van de Landelijke Digitale
Infrastructuur (LDI)) en andere stakeholders voor het
in standhouden en verder ontwikkelen van de LDI. In
2022 zetten we deze activiteiten voort.

Benchmarks en best practices
Type activiteit: Netwerkactiviteit

Het uitwisselen van goede voorbeelden en
vergelijkende data ondersteunt bibliotheken bij het
verbeteren van hun organisatie en dienstverlening.
We organiseren landelijke en provinciale
kennisdeling, ontsluiten data en ondersteunen bij
het gebruik van data en informatie door middel van
workshops en onderzoek.
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Ook adviseren we bibliotheken in het gebruik van
data zodat ze zich goed kunnen verantwoorden bij
stakeholders, bijvoorbeeld door de Monitor Netwerk
Bibliotheken. We beperken ons tot openbare data,
zoals Wsob, Wise, Gids, zodat de uniformiteit van
gegevens geborgd is. Concreet werken we aan:
Gegevenslevering, monitoring in beide provincies en
het toegankelijk maken van gegevens via scorecards
en factsheets.

•	Minimaal 2 bibliotheken in ons netwerk ontvangen
een factsheet en zetten deze in tijdens gesprekken
met de gemeente of andere stakeholders.
•	
Leveren scorecards aan alle bibliotheken op
algemeen niveau, waar mogelijk ook verdiepend
om een specifiek thema.
•	
6-10 online kennissessies om de uitkomsten van de
scorecards te bespreken met bibliotheken.
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Privacy & informatiebeveiliging extern
Type activiteit: Netwerkactiviteit

We ondersteunen bibliotheken bij het verwerken
van gegevens binnen de kaders van de privacywet.
De Privacy Servicedesk zorgt voor ondersteuning
en beantwoording van vragen, zodat bibliotheken
goed ondersteund blijven bij praktijksituaties.
Bibliotheken werken duurzaam aan een
optimaal niveau van beschikbaarheid, integriteit
en vertrouwelijkheid van informatie en
informatiesystemen. Bibliotheken beschermen
persoonsgegevens van leden en bezoekers adequaat
tegen (cyber)aanvallen, en de gegevens worden
verwerkt binnen de kaders van de privacywetgeving.
Om privacy risico’s voor gebruikers en risico’s op
beveiligingsincidenten rond informatiesystemen
van de bibliotheek te beperken, hebben
verantwoordelijke functionarissen tools, kennis en

ondersteuning rond privacy en informatiebeveiliging
nodig. Bibliotheken worden door Probiblio breed
ondersteund bij AVG compliance-werkzaamheden.
Probiblio levert daarnaast een proactieve en
voorlopende rol in de branche als het gaat om AVG
compliance, in samenwerking met netwerkpartners,
door onze specialisten in te zetten in relevante
overleggen.
•	
8 bibliotheken hebben een privacybeleid
ingevoerd.
•	
3 bibliotheken hebben een informatiebeveiligingsbeleid ingevoerd.
•	
Probiblio informeert bibliotheken actief over
relevante actualiteiten en stelt modeldocumenten
ter beschikking via minimaal 6 nieuwsbrieven met
een bereik van 70 specialisten (landelijk).

Informatiesystemen

Type activiteit: Collectief project
Het bereiken van een brede doelgroep vraagt
om een stevige online aanwezigheid, die voor
veel bibliotheken op dit moment nog niet
vanzelfsprekend is. Het is voor bibliotheken van
groeiend belang om online dienstverlening verder
te ontwikkelen; in verbinding met de collectie, de
fysieke dienstverlening en in het belang van de
lokale gemeenschap.
Het systeemlandschap van bibliotheken bestaat
uit een groot aantal informatiesystemen. Denk aan
systemen voor kantoorautomatisering, vastleggen

van materialen, leners, en uitleningen (het ILS), de
website, de klantrelatie (CRM/e-mail) en marketing,
stuurinformatie, evenementmanagement, ticketing
en werkplekreservering, en koppelingen met
de landelijke digitale infrastructuur. Probiblio
levert dienstverlening op een selectie van deze
systemen. Doel is steeds de digitale klantbeleving
te optimaliseren, zodat loyaliteit aan de bibliotheek
ontstaat en behouden blijft.
•	
Virtuele Bibliotheek: minimaal 3 bibliotheken
beschikken over een digitaal kanaal voor digitale
en hybride dienstverlening.
•	
Minimaal 3 bibliotheken beschikken over een
professioneel CRM systeem.
•	
Evenementmanagement, ticketing en
werkplekreservering: 70% bibliotheken beschikt
over een evenementmanagementsysteem.
•	
Informatieplan: 4 bibliotheken werken met een
actueel informatieplan.

Jaarplan Probiblio 2022
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Stuurinformatie

Type activiteit: Collectief project
We ondersteunen bibliotheken bij het stroomlijnen
van beschikbare informatiestromen en deze te
analyseren en te visualiseren. De hoeveelheid
beschikbare informatie neemt toe, als gevolg van
integratie van zowel informatietechnologie als
bedrijfsprocessen.
Het doel van het project is dat bibliotheken kennis
hebben over de ontsluiting van benodigde (stuur)
informatie voor het behalen van de doelstellingen
en weten hoe deze effectief te realiseren. De
bibliotheken hebben de mogelijkheid om een
technische oplossing te realiseren en te gebruiken.
Daarbij hebben bibliotheken de beschikking over een
dataset vanuit WISE die op belangrijke indicatoren
stuurinformatie levert. De bibliotheek heeft kennis

van en over de (stuur)informatiebehoefte binnen
haar eigen organisatie en is op hoogte van het feit
dat Probiblio hierin een kennis- en faciliterende
functie heeft.
•	
3 bibliotheken beschikken over stuurinformatie in
hun klant- en bedrijfsprocessen die hun strategie
ondersteunt.
•	
De mate waarin de bibliotheken beschikken over
de benodigde stuurinformatie in hun klant- en
bedrijfsprocessen tbv het maken van gefundeerde
besluiten.
•	
6 bibliotheken gebruiken kengetallen en
kernindicatoren in gesprekken met de
stakeholders.

Bibliotheekautomatisering

Type activiteit: Doorlopende dienstverlening
31 bibliotheekorganisaties in Noord- en ZuidHolland maken gebruik van het Collectieve
Bibliotheeksysteem. Zij zijn samen met
Probiblio verenigd in het Beleidsoverleg
Automatisering (BOA).
Zij kiezen ervoor om een samenwerkingsverband aan
te gaan om elkaar te versterken op het gebied van
bibliotheekautomatisering. Dat gaat onder meer om
de gezamenlijke uitbesteding van het functioneel- en
informatiemanagement, over gemeenschappelijke
afspraken (beleid) over de inrichting en het gebruik
van het systeem en het streven naar meer efficiëntie
en effectiviteit. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren
van het interbibliothecair leenverkeer.
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Als grote partij kan Probiblio invloed uitoefenen
op de keuze voor de leverancier van het systeem.
Na het niet doorgaan van het Collectief Landelijk
Bibliotheeksysteem (CBL) in 2021 zijn bibliotheken
zoekende naar alternatief voor het CLB. Probiblio
heeft samen met de POI’s Rijbrink en Bisc het
voornemen om door verdere samenwerking tot een
organische groei van het huidige systeem te komen
door hun omgevingen en het functioneel beheer
samen te voegen.

80% van de bibliotheken in Noord- en Zuid•	
Holland maakt gebruik van het gezamenlijke
bibliotheeksysteem.
•	
Minimaal 2 POI’s bieden gezamenlijk een collectief
bibliotheeksysteem aan inclusief functioneel
beheer.
•	
We onderzoeken de mate waarin de aangeboden
schaalvoordelen van het bibliotheeksysteem
voldoen aan de marktsituatie.
•	
We onderzoeken de mate waarin het collectieve
bibliotheeksysteem voldoet aan de verwachtingen
van de aangesloten bibliotheken.
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5.3 Collecties en logistiek
Bibliotheken zijn in staat tijdig passende collecties aan te bieden aan diverse doelgroepen.
In de komende jaren werken we aan de volgende resultaten:
•	Bibliotheken zijn in staat om de collectie wendbaar aan te laten sluiten op hun (maatschappelijke)
doelstellingen en bij gekozen doelgroepen.
•	Bibliotheken hebben via de landelijke systemen en netwerken toegang tot de Collectie Nederland
en kunnen, door gebruik te maken van het InterBibliothecair Leenverkeer, hun leden toegang
geven tot de landelijk beschikbare media.
•	Bibliotheken zijn in staat de collectie efficiënt en effectief in te zetten, ook in relatie tot de
programmering en marketing.

Activiteiten:
Provinciaal Collectienetwerk

Type activiteit: Doorlopende dienstverlening, netwerkactiviteit
We organiseren een provinciaal kennisnetwerk
waar de collectioneur van de bibliotheek zijn
deskundigheid kan vergroten en gezamenlijk aan
provinciale collectiedoelstellingen werkt.

collectiebeleidsplannen. Op regelmatige basis
worden bibliotheken en collectioneurs op de
hoogte gebracht van recente ontwikkelingen op
collectiegebied.

We ondersteunen alle bibliotheken bij het
opstellen en uitvoeren van een collectiebeleid
van hoge kwaliteit; aansluitend op het provinciaal
collectiebeleid, actueel, aansluitend op de visie
van de eigen bibliotheek en volgens de nationale
richtlijnen van de KB. Onder begeleiding van
Probiblio werken de collectioneurs in Noord- en
Zuid-Holland gezamenlijk aan het verbeteren
van de door hen gesignaleerde issues in de
provinciale collectiebeleidsplannen. De bibliotheken
beschikken daarmee over een actuele stand
van zaken rond de collectie(s) in hun provincie
en de issues gesignaleerd in de provinciale

•	
Minimaal 80% van de bibliotheken beschikt over
een actuele stand van zaken rond de collectie(s)
in hun provincie en de issues gesignaleerd in de
provinciale collectiebeleidsplannen en andere
actuele thema’s.
•	
Minimaal 12 bibliotheekmedewerkers hebben
breed gedragen antwoorden op de vijf voor hen
belangrijke vragen rond de collectie.
•	
Minimaal 12 bibliotheekmedewerkers hebben hun
kennis vergroot op het gebied van collectie en
duurzaamheid, programmering, diversiteit, digitale
collectie en borgen collectiekennis (op basis van
een nulmeting van het huidige kennisniveau).

Bovenlokaal Collectioneren

Type activiteit: Doorlopende dienstverlening
We voorzien bibliotheken van een actuele collectie
passend bij het budget en het publiek van de
bibliotheek.
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Belanghebbenden van een goede collectie zijn
de bibliotheekorganisatie, klanten, specifieke
doelgroepen en samenwerkingspartners van de
bibliotheek. De collectie wordt nog beter afgestemd
op de programmering van de bibliotheek, en het

bereik binnen Noord- en Zuid-Holland wordt
vergroot. De samenhang met onder andere
Gezamenlijk collectieplan, IBL-V, dBos, Schoolwise,
optimalisatie collectieprocessen, optimalisatie
en transitie NH & ZH, laaggeletterdheidprojecten
en Mosaic wordt versterkt. Tevens wordt met
Gezamenlijk collectioneren de ‘titelspreiding’ binnen
de bibliotheken en provincie bewaakt wat een
dempend effect heeft op de transportbewegingen.
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Individuele collecties

Type activiteit: Collectief project, doorlopende en individuele dienstverlening
Beleid, kennisborging in de organisatie en de
technische achterkant zijn belangrijke onderdelen
die de steunpilaren zijn onder de effectieve
toepassing van de collectie in een bibliotheek.
We bieden een interactief collectiestrategietraject,
een cursus collectiekennis, mogelijkheden voor
bijeenkomsten rondom Wise en een traject voor
het inzetten van een saneermodule bij individuele
bibliotheken. Probiblio adviseert bibliotheken en
ondersteunt bij het opzetten van trajecten. Probiblio
voert niet zelf uit.
•	
1-2 bibliotheken hebben een geactualiseerd
collectiebeleidsplan dat volledig is toegesneden op
eigen doelstellingen gekoppeld aan demografische
ontwikkelingen in hun werkgebied, provinciaal en
landelijk beleid gekoppeld aan een groot gevoel
van eigenaarschap.

•	
Bij 1- 2 bibliotheekorganisaties hebben de
(frontoffice)medewerkers en vrijwilligers
toegenomen kennis van hun (jeugd)collectie
en beschikken ze over meer expertise om
verschillende (jeugdige) doelgroepen van
enthousiaste en inhoudelijke adviezen te voorzien.
•	
1-4 collectioneurs en seniorondersteuners hebben
kennis opgebouwd van de saneermogelijkheden
van Wise.
•	
1-4 collectioneurs en senior ondersteuners
hebben kennis opgebouwd van de rouleer- en
floatmogelijkheden van Wise.
•	
Bibliotheken zijn in staat om hun collectie
effectiever in te zetten door een beter gebruik
van Wise op het gebied van saneren, floaten en
rouleren.

Collecties in bibliotheken

Type activiteit: Doorlopende dienstverlening, netwerkactiviteit
We stellen aanvullende collecties beschikbaar voor
specifieke doelgroepen, waarmee bibliotheken met
wisselcollecties op efficiënte wijze aan de vraag
voor specifieke doelgroepen voldoen.

bibliotheken. We dragen daarnaast bij aan de
Collectie Nederland, door (spaarzaam) aanwezige
mediadragers beschikbaar te stellen voor
bibliotheekgebruikers.

De bibliotheken kunnen hierdoor de ontwikkeling
van leesplezier en leesvaardigheid bij een bredere
doelgroep bevorderen. We stellen collecties samen
die aansluiten op de lokale vraag en stimuleren
de bekendheid van aanvullende collecties bij

•	
4 bibliotheekorganisaties worden ontzorgd op het
gebied van collectievorming.
•	
2 bibliotheekorganisatie worden ondersteund
in hun collectievorming door middel van
collectieprofielen.

Vernieuwing collectie

Type activiteit: Doorlopende dienstverlening, collectief project, netwerkactiviteit

Een diverse en inclusieve collectie is daarbij een
belangrijk aandachtspunt. Steeds vaker worden
collecties gecombineerd met marketing en
programmering, om een beter afgestemd aanbod te
kunnen bieden.

•	
4 collectioneurs en 4 programmeurs van
verschillende bibliotheken hebben in 15 maanden
gezamenlijk kennis van en een gezamenlijke
visie op de verbinding tussen collectie en
programmering. Ze beschikken over een relevante
verzameling best practices verzameld rond de
verbinding van collectie en programmering op de
bibliotheekvloer en in de organisatie.
•	
Alle bibliotheken in NH en ZH hebben na 1,5 jaar
een samenhangende verzameling userstories,
toolkits en stappenplannen in handen waarmee
ze de programmering en de collectie zowel op de
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We werken doorlopend aan de vernieuwing van de
collecties die beschikbaar zijn voor bibliotheken.
Daardoor zijn bibliotheken in staat om de
collectie wendbaar aan te laten sluiten op hun
(maatschappelijke) doelstellingen en bij gekozen
doelgroepen.
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mogelijkheden tot het inclusiever en diverser
maken van hun collectie.
•	
Probiblio levert een substantiële bijdrage aan de
landelijke ontwikkeling rond het diverser maken
van collecties.
•	
Probiblio levert een bijdrage aan de hervorming
van de longtailcollectie waardoor deze beter op
toekomstig gebruik is toegesneden.
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vloer als in de organisatie beter kunnen verbinden.
•	
Voor de zomer van 2023 hebben 3
bibliotheekorganisatie een advies in handen
waarmee zij hun collectie (en de aanschaf)
beter kunnen toesnijden op de wensen van hun
bestaande of nieuwe/ beoogde doelgroepen.
•	
Bibliotheken beschikken over een wisselcollectie
waarmee zij kennis kunnen maken met

Vervoer van materialen

Type activiteit: Doorlopende dienstverlening, netwerkactiviteit
Probiblio bevoorraadt openbare bibliotheekvestigingen met fysieke werken van binnen en
buiten de provincies die door klanten via het
interbibliothecair leenverkeer zijn aangevraagd.

De frequentie van het vervoer varieert van één keer
per week tot vier keer per week en wordt afgestemd
op de behoefte van de bibliotheek. In 2022 wordt het
vervoer van materialen uitgevoerd op basis van het
afgesproken aantal ritten, zoals in overleg met de
basisbibliotheken is bepaald.
In 2019 zijn er in het kader van duurzaamheid en
arbobeleid kratten in gebruik genomen. Dit heeft
behalve een bijdrage aan de duurzaamheid in 2020
ook geleid tot meer inzicht in de vervoersbewegingen
op grote lijnen. In 2021 is door combinatie van
datasets verfijnder inzicht in de vervoersstromen
verkregen. In 2022 voeren we een meer volume
gerelateerde tarifering waarbij bibliotheken
ondersteund worden bij het doorvoeren van
aanpassingen in hun bedrijfsvoering om het vervoer
van IBL toekomstig bestendig te kunnen blijven
verrichten.

Interbibliothecair leenverkeer (IBL) in bibliotheken
Type activiteit: Doorlopende dienstverlening
Bibliotheken hebben via de landelijke systemen
en netwerken toegang tot de Collectie Nederland
en kunnen, door gebruik te maken van het
InterBibliothecair Leenverkeer, hun leden toegang
geven tot de landelijk beschikbare media.

Probiblio heeft tevens een landelijke opdracht voor
het uitvoeren van transport op basis van afspraken
binnen SPN. Ook voert Probiblio de coördinatie van
de distributie IBL in opdracht van SPN. Voor deze
dienstverlening hanteren we vastgestelde tarieven
zoals deze binnen SPN zijn afgesproken. Vervoer
voeren we zo effectief en efficiënt mogelijk uit.
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Probiblio voert in Noord- en Zuid-Holland het IBL
uit. In het verleden zijn onderzoeken uitgevoerd naar
het efficiënt en toekomstgericht uitvoeren van het
IBL, en zijn verbeteringen doorgevoerd. We blijven
kritisch op het effectief en (financieel) efficiënt
uitvoeren van IBL en onderzoeken aanvullende
mogelijkheden voor het verbeteren van het
leveringsproces. We monitoren de ontwikkelingen

van het IBL en doen verbetervoorstellen aan het
netwerk van bibliotheken. Onder deze activiteit
valt ook dat laatste exemplaren van titels
beschikbaar blijven voor Noord- en Zuid-Holland,
en dat de longtailcollectie met laatste exemplaren
onderhouden wordt.
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Probiblio is een tweedelijnsorganisatie en heeft
vanuit de wet een innovatietaak. Daarbij helpen we
landelijk ontwikkelde innovaties implementeren bij
bibliotheken, en schalen we lokale innovaties waar
mogelijk op.
We zijn dan facilitator en creëren de
randvoorwaarden waarbinnen vernieuwing tot
bloei kan komen. Ook ontwikkelt Probiblio zelf,
en in samenwerking met landelijke partners en
bibliotheken innovaties. Innovatie betekent voor
ons zowel nieuw, vernieuwen als verbeteren. Goed
om ons heen kijken en inspirerende voorbeelden
uit verschillende sectoren vertalen naar de
bibliotheek hoort hierbij. Bijvoorbeeld vanuit zorg,
onderwijs, welzijn, wetenschap en bibliotheken in
het buitenland. Om onze dienstverlening verder
te ontwikkelen en meer kwaliteit te bieden, is het
belangrijk om steeds te kijken wat er beter kan.
Daartoe zijn we in maart 2021 gestart met het
initiatief om een jaarlijks Innovatieplan op te stellen
voor de interne organisatie. Het Innovatieplan heeft
als inzet steeds de blik van buiten naar binnen
te brengen. Zowel van buiten de sector naar de
bibliotheekbranche, als van buiten Probiblio naar de
interne organisatie.
Het Innovatieplan heeft een looptijd van 2 jaar,
2021 en 2022. In de verantwoording 2021 zal de
voortgang van de uitvoering worden opgenomen.
Voor de lopende projecten volgt hieronder een korte
beschrijving en verwijzen wij naar de bijlage zoals
aangeleverd bij de provincie op 26 april 2021. Deze
projecten zijn in 2021 gestart en lopen door in 2022.
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3.3	Innovatie van de dienstverlening van Probiblio
De innovatie-indicatoren geven richting aan wat
het voorstel (op termijn) moet gaan opleveren
voor de bibliotheken. Want dat is onze primaire
doelgroep. Maar vooraf: innoveren is experimenteren!
En niet alles wat wordt ingezet, zal ook slagen.
We accepteren dat er een kans is dat de beoogde
innovatie niet het effect bereikt dat we vooraf
beogen.
•	
De innovatie brengt ‘buiten binnen’ en leidt tot het
versterken van verbeeldingskracht en inspiratie
binnen de bibliotheekbranche.
•	Er wordt (op termijn) een aantoonbare verbetering
van de dienstverlening aan bibliotheken
gerealiseerd.
•	
Cocreatie neemt toe omdat de interactie tussen
klant en medewerker van Probiblio is versterkt.
•	
De ontwikkeling naar de maatschappelijk
educatieve bibliotheek is versneld omdat het
voorstel in de basis schaalbaar is naar andere
bibliotheken en maatschappelijke/culturele
instellingen.
•	
Het voorstel is te ontwikkelen binnen de looptijd
van 9 maanden tot 1 jaar. In deze periode is een
start gemaakt met de implementatie.
•	
Het voorstel past binnen het beschikbare
innovatiebudget (het budget kan worden verruimd
door fondsaanvragen en bijdragen van partners).
•	
Technologie is middel en geen doel: de inzet
van technologie mag de dienstverlening bij
een gelijkblijvende omvang in relatieve zin niet
duurder maken. Aanloopkosten zijn hierbij niet
meegerekend.

3.3.1	Data-analyse en benchmarking (looptijd 2021 en 2022)
Big data, Machine learning, Kunstmatige
intelligentie (nog liever AI) zijn begrippen die
steeds meer tot het vocabulaire van organisaties
behoren. Door het verzamelen en inzetten van
grote hoeveelheden data slagen bedrijven erin
hun inzicht in de behoeften van hun afnemers te
vergroten.

Het meten van maatschappelijke waarde is een
complex vraagstuk, waar data-analysetechnieken
een bijdrage aan kunnen leveren. Probiblio speelt al
een belangrijke rol in het verzamelen en vergelijken
van benchmark informatie, maar gebruikt daar
tot nu toe vooral klassieke technieken voor. Door
een concreter beeld van de eigen impact op de
maatschappij kan de bibliotheek een geïnformeerde
keuze maken bij de inzet van haar middelen. De
bibliotheek is daardoor effectiever in haar bijdrage
aan de persoonlijke ontwikkeling en de verbetering
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Door beter aan te sluiten bij die behoefte voegen ze
meer waarde toe voor de klant. Voor bedrijven in een
for profit omgeving is het effect van die toegevoegde
waarde te meten in een grotere omzet en meer winst.
Voor bibliotheken is de vraag hoeveel impact ze
op de samenleving hebben veel complexer. Om die
vraag overtuigend te kunnen beantwoorden vertaalt

de organisatie de eigen ambities en de afspraken
met de bekostigende overheid naar kritieke
prestatie-indicatoren.
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Probiblio heeft als tweedelijns organisatie niet
rechtstreeks invloed op het behalen van dit
maatschappelijk resultaat. Daarom monitoren
we voor het bepalen van de effectiviteit van deze
activiteit de resultaten op het niveau van de
bibliotheek (Output). Het project levert de volgende
resultaten op:
•	
De bibliotheek kan door een concreter beeld
van de eigen impact op de maatschappij
geïnformeerd een keuze maken voor de effectieve
inzet van de beschikbare middelen. Minimaal 8
bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland
hebben een brede impactanalyse over alle vijf
bibliotheekfuncties uitgevoerd.
•	
De bibliotheek wordt ondersteund in haar
verantwoording richting de maatschappij.
Minimaal 4 bibliotheekorganisaties hebben die
analyse ingezet in hun verantwoording naar hun
subsidiegevers.
•	
De bibliotheek krijgt door benchmarking
beter zicht op kansen voor het verbeteren
van de dienstverlening. Op minimaal de
bibliotheekfuncties ‘bieden van mogelijkheden
tot ontwikkeling 5 en educatie’ en ‘ter beschikking
stellen van kennis en informatie’ is een benchmark
ontwikkeld die door 8 bibliotheekorganisaties
ingezet is om de eigen activiteiten te evalueren. De
projectresultaten voldoen aan de volgende eisen:

•	
De verzamelde data hebben betrekking op de
maatschappelijke opgaven en de randvoorwaarden
voor een robuust bibliotheekstelsel die in het in
oktober 2020 afgesloten Bibliotheekconvenant
benoemd zijn.
•	
De inzichten zijn zowel voor het provinciale
netwerk van bibliotheken als voor de afzonderlijke
bibliotheekorganisaties bruikbaar.
•	
De data zijn op verschillende aggregatie- en
abstractieniveaus beschikbaar, zodat ze zowel op
strategisch als op tactisch niveau ingezet kunnen
worden.
•	
De presentatie van de data sluit aan bij de
behoefte van de verschillende, nader te
onderscheiden doelgroepen.
•	
Privacy en security zijn gewaarborgd, doordat
persoons- of bedrijfsgevoelige informatie ‘by
design’ afgeschermd is.
•	
Data uit verschillende bronnen kunnen goed
geïntegreerd worden, en bij een veranderende
maatschappelijke vraag kunnen aanvullende
datasets en indicatoren toegevoegd worden zonder
dat een herontwerp van het systeem nodig is.

< Inhoud

van de maatschappelijke kansen van het algemene
publiek. Dit maatschappelijke resultaat (Impact) is de
achterliggende motivatie voor het uitvoeren van de
activiteit.

In 2021 heeft Probiblio een analyse uitgevoerd naar
de datastromen binnen de organisatie. Die zijn
omvattender en complexer dan vooraf gedacht. Een
volgende stap is het in kaart brengen van de relatie
tussen interne en externe datastromen. Vervolgens
worden keuzes gemaakt over de inhoudelijke inzet
van data: van data naar informatie.

3.3.2	Denktank Bibliotheek van de Toekomst en
laboratoriumbibliotheek (looptijd 2021 en 2022)
Met de denktank Bibliotheek van Toekomst is in
2021 gestart. De denktank komt in 2021 drie keer bij
elkaar, waaronder een avond samen met publiek in
Pakhuis de Zwijger.

Jaarplan Probiblio 2022

De bijeenkomsten van de denktank lopen nog iets
door in 2022. De denktank levert nieuwe ideeën
op, gericht op de bibliotheek van de toekomst.
Deze ideeën worden vervolgens geïmplementeerd
in een laboratoriumbibliotheek. Hoe de
laboratoriumbibliotheek er uit gaat zien is op dit
moment nog niet bekend, omdat het werk van de
denktank nog bezig is. Als het werk van de denktank
is opgeleverd, informeren we beide provincies over
de vervolgplannen.
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