
De rapportage begint met programma’s en projecten die 
door de directie-overleggen van de SOOB, het BOZH en het 
Rijnmondoverleg zijn vastgesteld. Vervolgens komen de 
netwerkprojecten aan bod die op initiatief van Probiblio 
zijn gestart. De indeling verloopt langs de vijf lijnen van 
Geletterdheid, Meedoen met de maatschappij, Digitale 
geletterdheid, Strategie en beleid, en De effectieve bibliotheek. 

Probiblio besteedt een groot deel van haar provinciale 
subsidies aan deze programma’s en (netwerk)projecten. 
Er zijn echter meer netwerkactiviteiten die Probiblio vanuit 
haar wettelijke taken met deze subsidies uitvoert. Het betreft 
dan bijvoorbeeld advies over digitalisering en het vervoer 
van materialen naar, van en tussen bibliotheekvestigingen. 
Hierover informeren wij via andere kanalen, onder andere 
via onze tweewekelijke nieuwsbrief en themagerichte specials.

De Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio werken 
samen in innovatieve programma’s en netwerkprojecten, met 
als doel dat bibliotheken hun resultaten beter, sneller en/of 
goedkoper bereiken. In deze rapportage informeren we je over 
de stand van zaken.

STAND VAN ZAKEN  
PER 30 JUNI 2021

APR-MEI-JUN 2021
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SOOB-PROGRAMMA 
DIGITALE INCLUSIE 
(2020-2021) 
Bijna alle openbare bibliotheken openen Informatie-
punten Digitale Overheid (IDO). Door een subsidie van 
de provincie kan Probiblio bibliotheken in Noord-
Holland extra ondersteuning aanbieden. Daarnaast 
werken de Noord-Hollandse bibliotheken samen 
binnen het SOOB-programma Digitale inclusie.

Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening 
en de samenwerking met partners staat centraal. Door 
gezamenlijk op te trekken leren de Noord-Hollandse 
bibliotheken van elkaars aanpak, wisselen ze ervarin-
gen uit en gaan ze effectiever te werk (zie ook Digitale 
inclusie onder Digitale geletterdheid).

Website: Digitale inclusie
Voor meer informatie: Anne-Marie van der Poel, 
06 40 76 69 34, avdpoel@probiblio.nl

SOOB-PROJECT 
LEESOFFENSIEF 
(2021-2022)
De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt 
steeds harder, zeker in vergelijking met andere landen. 
In oktober 2020 luidden achttien organisaties uit het 
veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid geza-
menlijk de noodklok in het manifest Oproep tot een 
ambitieus Leesoffensief. 

Tijd voor actie, vinden ook de directeuren van de 
Noord-Hollandse bibliotheken. Zij trekken gezamenlijk 

op in een provinciaal leesoffensief.
In samenwerking met de bibliotheken Kennemer-
waard, Amstelland en Haarlemmermeer ontwikkelde 
Probiblio een ondersteuningsprogramma. Dit bestaat 
uit werkateliers en stakeholderbijeenkomsten, waarbij 
de lokale situatie het uitgangspunt vormt. Het project 
is begin maart 2021 van start gegaan en loopt door tot 
in het najaar. Na afloop hebben bibliotheken een con-
creet stappenplan voor het Leesoffensief ontwikkeld 
en draagvlak gecreëerd bij de betrokken stakeholders. 
Daphne Janson (directeur Bibliotheek Amstelland) en 
Erna Winters (directeur AwBC Huis, waarvan de Biblio-
theek Kennemerwaard onderdeel is) vertellen in een 
interview  over de opzet, aanpak en ambities van het 
provinciale Leesoffensief.

Website: Leesoffensief; Artikel Bibliotheekblad; Filmpje 
YouTube; Special Educatie (mei)
Voor meer informatie: Caroline Heijer, 06 50 61 12 22, 
cheijer@probiblio.nl en Barbara van Walraven, 
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl 

SOOB-PROJECT 
UITVOERING PROVINCIAAL 
COLLECTIEBELEIDSPLAN 
(2021-2022)
In verschillende werkgroepen pakken Noord-Hollandse 
collectiespecialisten acties op die in het vorig jaar 
gezamenlijk opgestelde collectiebeleidsplan staan 

PROGRAMMA’S  
EN PROJECTEN 
SOOB, BOZH EN  
RIJNMONDOVERLEG

Deze programma’s en projecten hebben 
– nog meer dan bij de netwerkprojecten – 
de ambitie om met de bibliotheken geza-
menlijk resultaten te boeken. Ze zijn door 
de directieoverleggen zelf vastgesteld en 
ook de aansturing ligt bij hen. Probiblio 
heeft voornamelijk een ondersteunende 
en faciliterende rol, maar neemt waar ge-
wenst het voortouw. 
Voor meer informatie: Dick van Tol, 
06 30 47 90 80, dvtol@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/digitale-basisvaardigheden/digitale-inclusie
mailto:avdpoel@probiblio.nl
https://tijdvooreenleesoffensief.nl/wp-content/uploads/2021/02/Manifest-Leesoffensief.pdf
https://tijdvooreenleesoffensief.nl/wp-content/uploads/2021/02/Manifest-Leesoffensief.pdf
https://www.probiblio.nl/blog/samenwerking-leesoffensief-ga-op-strategisch-niveau-het-gesprek-aan
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/leesoffensief
https://bibliotheekblad.nl/noord-hollandse-bibliotheken-starten-leesoffensief/
https://www.youtube.com/watch?v=yYSGAxiGyTY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=yYSGAxiGyTY&t=2s
https://app.hellodialog.com/online/389560/8bb2c2ad129e8c9801f42da63e3ff20958b7a075
mailto:cheijer@probiblio.nl
mailto:bvwalraven@probiblio.nl
mailto:dvtol@probiblio.nl
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(zie ook Netwerk collectiespecialisten en provinciaal 
collectieplan aan het eind van deze rapportage).

Voor meer informatie: Marjolein van der Steen, 
06 12 98 49 04, mvdsteen@probiblio.nl

BOZH-PROGRAMMA 
TAALNETWERK 
ZUID-HOLLAND (2017-2020)
In 2017 startten de Zuid-Hollandse bibliotheken het 
gezamenlijke programma Taalnetwerk Zuid-Holland. 
Op 24 november 2020 is het programma afgesloten 
en eind december verscheen het eindverslag.

BOZH-PROGRAMMA 
TRANSITIE (2017-2021)
Dit programma omvat een scala aan activiteiten om 
mogelijk te maken dat Zuid-Hollandse bibliotheken 
hun organisatie zodanig inrichten dat zij de omslag 
naar de brede maatschappelijk-educatieve functie 
kunnen maken. De ondersteuning vanuit Probiblio is 
per 2021 ondergebracht in het project Beleid, finan-
cieel management en organisatieontwikkeling 
(zie verderop onder Strategie en beleid).

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

BOZH-PROJECT 
OPSTELLEN PROVINCIAAL 
COLLECTIEBELEIDSPLAN 
(2021) 
In verschillende werkgroepen werken Zuid-Hollandse 
collectiespecialisten aan een geactualiseerd collectie-
beleidsplan (zie ook Netwerk collectiespecialisten en 
provinciaal collectieplan aan het eind van deze 
rapportage).

Voor meer informatie: Mirjam Noach, 06 36 09 74 06, 
mnoach@probiblio.nl

PROJECTEN 
RIJNMONDOVERLEG
De volgende projecten lopen of zijn onlangs 
afgesloten:
• Taalnetwerk Rijnmond (sinds 2017)
• Kinderen met leesproblemen (2020-2021; 
 afgesloten per 11 mei 2021)
• Leesoffensief Rijnmond plus Zoetermeer (start 2021) 
• Specialistische deskundigheid (start 2021)
• Collectievorming (start 2021)
• Nieuwe businessmodellen (start 2021).

PROGRAMMA’S EN  
PROJECTEN SOOB, BOZH  
EN RIJNMONDOVERLEG

mailto:mvdsteen@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Taalnetwerk_ZH_2017-2020_digitaalA4.pdf
mailto:fkuijpers@probiblio.nl
mailto:mnoach@probiblio.nl
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DIGITALE  
GELETTERDHEID

DE EFFECTIEVE 
BIBLIOTHEEK

MEEDOEN MET DE  
MAATSCHAPPIJ

GELETTERDHEID STRATEGIE EN 
BELEID

NETWERKPROJECTEN
Bij de netwerkprojecten verzorgt Probiblio de aansturing. Uiteraard is een 
actieve rol van de bibliotheken cruciaal. Leidend voor het bepalen van de 
inhoud zijn vraagstukken die actueel zijn bij de bibliotheken.
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BOEKSTART
BoekStart laat ouders ontdekken hoe leuk en leer-
zaam lezen is. Kinderen kunnen al heel jong spelen-
derwijs met hun ouders van boekjes genieten. 

Bibliotheken, gemeenten en consultatiebureaus 
werken in BoekStart samen. Zodra een baby drie 
maanden oud is, ontvangen de ouders een brief van 
de gemeente over het belang van voorlezen, inclu-
sief een waardebon om gratis bij de bibliotheek een 
BoekStartkoffer te kunnen ophalen. Probiblio onder-
steunt bibliotheken bij de invulling van BoekStart, 
en vervult een stimulerende en coördinerende rol in 
het landelijk programma.

De pilot voor de hybride BoekStartCoach is in januari 
van start gegaan. Stichting Lezen begeleidt het traject. 
Tijdens de pilot wordt gekeken hoe ouders door 
een mix van fysiek en digitaal contact het best geïnfor-
meerd kunnen worden over het belang van lezen voor 
de taalontwikkeling van hun jonge kind. Omdat de 
coaches nog steeds geen consultatiebureaus kunnen 
bezoeken, is de pilot verlengd tot 1 oktober. 
Na afloop zijn er diverse producten, zoals (meertalige) 
filmpjes, boekenleggers met QR-codes en een over-
drachtsdocument beschikbaar. Tijdens de landelijke 
BoekStartdag op 19 juni besteedden de bibliotheken 
uitgebreid aandacht aan het belang van voorlezen 
aan jonge kinderen.

Website: BoekStart; Basisdocument BoekStart; 
BoekStart in de kinderopvang; 
Landelijke Boekstartdag (19 juni)

Voor meer informatie: Barbara van Walraven, 
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl; 
Dia Wesseling, 06 14 67 77 55, dwesseling@probiblio.nl

GEZINSAANPAK
Nederland telt ongeveer 2,5 miljoen mensen die 
problemen hebben met lezen, schrijven, rekenen 
of het werken met de computer. Bovendien blijft 
de groep laaggeletterden groeien: een deel van de 
jongvolwassenen verlaat het onderwijs met te lage 
taalvaardigheden. 

Taalproblemen worden vaak van generatie op gene-
ratie doorgegeven en zo ontstaat er een cyclus van 
laaggeletterdheid. Om deze vicieuze cirkel van laag-
geletterdheid te doorbreken, zetten bibliotheken de 
gezinsaanpak in. Ruim een jaar geleden zijn zestien 
bibliotheken in samenwerking met Probiblio-adviseurs 
aan een traject gezinsaanpak in hun bibliotheek be-
gonnen. In het eerste kwartaal van 2021 hebben zich 
drie nieuwe bibliotheken aangemeld voor het project.

In april verscheen de Wegwijzer Gezinsaanpak. 
Deze geeft een overzicht van de fases die de biblio-
theek doorloopt en biedt daarmee houvast bij de 
implementatie.

In het tweede kwartaal is met alle achttien biblio-
theken die deelnemen aan het project overleg geweest 
over de voortgang van de lokale gezinsaanpak en over 

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, en 
informatie te kunnen begrijpen en doel-
gericht te gebruiken. Probiblio richt zich 
de komende jaren op de ondersteuning 
van bibliotheken bij leesbevordering en 
het bevorderen van leesvaardigheid.

Website: Geletterdheid

https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/boekstart
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/netwerk-en-beleid/20200320_basisdocument-boekstart-2020.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/boekstart-kinderopvang
https://www.probiblio.nl/nieuws/landelijke-boekstartdag-op-19-juni-gaat-online-door
mailto:bvwalraven@probiblio.nl
mailto:dwesseling@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/nieuws/houvast-in-het-traject-gezinsaanpak-met-de-wegwijzer
https://www.probiblio.nl/geletterdheid
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de projecten waarvoor subsidie is toegekend door de 
KB. Twee bibliotheken hebben met ondersteuning van 
Probiblio strategische sessies gehouden, met als doel 
de gezinsaanpak intern te borgen.

Tijdens een bijeenkomst in juni zijn de succesfactoren 
van programmering en activiteiten benoemd. De deel-
nemers gaan nu aan de hand van de checklist Criteria 
voor kansrijke activiteiten gezinsaanpak hun lokale 
plannen onder de loep nemen. Tijdens de kenniscirkel 
Mediaopvoeding is bekeken hoe pedagogisch mede-
werkers in de kinderopvang meer kunnen doen met 

digitale prentenboeken en hoe zij vooral laag taalvaar-
dige ouders daar het beste bij kunnen betrekken.

Website: Gezinsaanpak; De kracht van de gezinsaan-
pak; Special Educatie (mei)
Voor meer informatie: Barbara van Walraven, 
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl 

MAKKELIJK LEZEN PLEIN
Het Makkelijk Lezen Plein (MLP) is een plek in de 
bibliotheek voor kinderen van 8 tot 13 jaar met 
leesproblemen. Lezen toegankelijk en aantrekkelijk 
maken, dat is de essentie van het MLP. 

In het tweede kwartaal is advies uitgebracht aan de 
CPNB over het kiezen van MLP-titels die passen bij het 
thema van de Kinderboekenweek. Ook is een nieuwe 
Tip 25 samengesteld en is op landelijk niveau over-
legd over de aansluiting van het MLP op de landelijke 
merkstrategie. Op 5 oktober 2021 vindt de Makkelijk 
Lezen Dag plaats.

Website: MLP; Communicatieplan MLP.
Voor meer informatie: Dia Wesseling, 06 14 67 77 55, 
dwesseling@probiblio.nl

MEERTALIGHEID IN DE 
BIBLIOTHEEK
In Nederland wonen ruim 2,5 miljoen mensen die 
naast het Nederlands met een andere taal zijn opge-
groeid. Recent onderzoek wijst uit dat meertaligheid 
positief kan bijdragen aan de taal-, cognitieve en 
persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. 

Bibliotheken kunnen een rol spelen in de taalont-
wikkeling van het meertalige kind door meertalige 
activiteiten, meertalige prentenboeken en betrouw-
bare informatie over meertaligheid beschikbaar te 
stellen. Probiblio ondersteunt de bibliotheken hierbij.

In 2021 ontwikkelt Probiblio aanbod voor de doelgroep 
6-12 jaar. In het tweede kwartaal is met de klankbord-
groep een plan van aanpak opgesteld. Vanaf de zomer 
komen de eerste producten beschikbaar, zoals flyers 
over meertaligheid in de basisschoolleeftijd, een 
handleiding voor meertalige leesbevorderingsactivi-
teiten in de klas en BoekToercollecties voor gebruik in 
het basisonderwijs. Als praktijkvoorbeeld is de aanpak 
van de gemeente Zaanstad en de Bieb voor 
de Zaanstreek uitgewerkt.

Website: Meertaligheid in de bibliotheek; Overzichts-
pagina Meertaligheid; Handleiding meertalig voorlezen 
in de bibliotheek; De Taalvriendelijke Bibliotheek
Voor meer informatie: Barbara van Walraven, 
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl 

VOORLEESEXPRESS
Probiblio vervult sinds 2018 de rol van provinciaal 
coördinator bij het aanbieden van de VoorleesExpress 
in Noord- en Zuid-Holland en zet zich actief in om 
de VoorleesExpress verder uit te rollen. Probiblio 
adviseert en ondersteunt bij het optimaal inzetten 
van de VoorleesExpress en neemt als tussenschakel 
een deel van het werk van Stichting VoorleesExpress 
over. Jaarlijks wordt minstens één kennis- en netwerk-
dag georganiseerd.

Veel deelnemende gezinnen geven aan nog een keer 
te willen deelnemen. Dit is echter binnen de voor-
waarden van de VoorleesExpress niet mogelijk. Om die 

GELETTERDHEID

https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/gezinsaanpak
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_043_Gezinsaanpak_V6.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/19_043_Gezinsaanpak_V6.pdf
https://app.hellodialog.com/online/389560/8bb2c2ad129e8c9801f42da63e3ff20958b7a075
mailto:bvwalraven@probiblio.nl
https://www.makkelijklezen.nl/tip25/
https://makkelijklezendag.nl/
https://makkelijklezendag.nl/
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/de-bibliotheek-op-school-bo-vo/makkelijk-lezen-plein
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Makkelijk%20Lezen%20Plein/Communicatieplan_MLP_2021_Probiblio.pdf
mailto:dwesseling@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/blog/meertaligheid-de-norm-in-zaanstad-visie-op-taalontwikkeling-meertalig-kind
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/meertaligheid-in-de-bibliotheek
https://www.probiblio.nl/meertaligheid
https://www.probiblio.nl/meertaligheid
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Meertaligheid/Handleiding%20Meertaligheid%20Probiblio%202020_v2.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Meertaligheid/Handleiding%20Meertaligheid%20Probiblio%202020_v2.pdf
https://www.probiblio.nl/blog/handvatten-voor-een-taalvriendelijke-bibliotheek
mailto:bvwalraven@probiblio.nl
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reden vindt dit jaar geregeld onderzoek plaats naar de 
mogelijkheden om nazorg te bieden aan deze gezinnen. 
Bibliotheek Gouda is hier via het succesvolle project 
Bibliotheekwijs al een paar jaar mee bezig.

In het tweede kwartaal is op drie nieuwe locaties de 
VoorleesExpress van start gegaan: Beverwijk (Biblio-
theek IJmond Noord), Gorinchem (Bibliotheek AanZet) 
en Rijswijk (Bibliotheek Aan de Vliet).

Website: VoorleesExpress; Communicatieplan De 
VoorleesExpress
Voor meer informatie: Charlotte Lehmann, 
06 22 71 45 79, clehmann@probiblio.nl

LAAT VERHALEN LEVEN!
Het uitgangspunt voor Laat verhalen leven! is dat elke 
jeugdafdeling een verrassende plek behoort te zijn. 
Een plek waar kinderen met plezier naartoe gaan en 
waar ze worden uitgedaagd om te gaan lezen. Door het 
plaatsen van interactieve elementen of installaties 
willen we kinderen prikkelen om het avontuur aan te 
gaan en aan het eind van de middag een boek mee 
naar huis te nemen.

Het project is van start gegaan met een kick-off met 
vier bibliotheken. Samen met Probiblio bedenken 
zij manieren om de jeugdafdeling te verrijken met 
interactieve elementen. Deze zijn geclusterd rond be-
stickering, interactieve objecten die in boekenkasten 
geplaatst kunnen worden en een meubel. In het derde 
kwartaal werken de specialisten prototypes uit.

Website: Laat verhalen leven!
Voor meer informatie: Monique van der Loo, 
06 41 56 55 14, mvdloo@probiblio.nl

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

Begin 2021 is een pilot van start gegaan met de Haagse 
Hogeschool en Bibliotheek De Boekenberg. Het doel 
is te komen tot een concept om de bibliotheekvloer 
aantrekkelijker te maken voor jongeren, met name 
de doelgroep 13+. De presentatie vind in het derde 
kwartaal plaats.

In het tweede kwartaal is in samenwerking met 
Bibliotheek Waterland de pilot Klooien met kinder-
boeken van start gegaan.

Bibliotheek De Boekenberg organiseerde (interactieve) 
programmering rond leespods. Deze zijn inzetbaar op 
festivals en bij andere bibliotheken. De Boekenberg 
organiseerde ook een BuitenBiebse Voorleesclub. Via 
de website van Probiblio zijn diverse materialen be-
schikbaar rond het thema Buitenbiebs – op avontuur 
met boeken: een lesbrief, een voorbeeldversie van 
opdrachten en een lege versie.

In april verschenen een upgrade van de Titellijst Hip-
Hop in je bieb, en de lesbrief HipHop in je Bieb over 
creatief entrepreneurschap, met als inspiratiebron 
Ronnie Flex. Met de lesbrief verkent een groep 

jongeren (14-16 jaar) onder leiding van een biblio-
theekmedewerker de kracht van samenwerken. 

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

WOLK  
(POËZIEMUSEUM)
Sinds september 2019 kunnen bibliotheken hun poëzie-
collectie via augmented reality toegankelijk maken 
met de app Wolk. 

GELETTERDHEID

https://www.probiblio.nl/blog/voorleesexpress-projectleider-sandy-van-echtelt-nazorgtraject
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/voorleesexpress
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Voorleesexpress/Voorleesexpress_communicatieplan_update%20juni%202020.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Voorleesexpress/Voorleesexpress_communicatieplan_update%20juni%202020.pdf
mailto:clehmann@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/primair-onderwijs-dg/laat-verhalen-leven
mailto:mvdloo@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Afbeeldingen/SPOENK*/06%20BuitenBiebs%20op%20avontuur%20met%20boeken%202020_Lesbrief.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Afbeeldingen/SPOENK*/06%20Buitenbiebs%20op%20avontuur%20met%20boeken%20%20VOORBEELDVERSIE%202020.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Afbeeldingen/SPOENK*/06%20BuitenBIebs%20op%20avontuur%20met%20boeken%202020_lege%20versie.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2021%20Bestanden/Titellijst%20URBAN%20Hiphop%20in%20je%20bieb%202020%20%20%201-11-2020_.xlsx
https://www.probiblio.nl/uploads/2021%20Bestanden/Titellijst%20URBAN%20Hiphop%20in%20je%20bieb%202020%20%20%201-11-2020_.xlsx
https://hiphopinjebieb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Het-Collectief-een-Hiphopinjebieb-les-IA.pdf
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/samenwerking-bo-vo-algemeen/spoenk
https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/programmering/hiphop-in-je-bieb
mailto:kbertrams@probiblio.nl
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Naast het lesprogramma voor het lopende schooljaar 
is een leskist Augmented reality en poëzie met Wolk in 
ontwikkeling. Hiermee komen gedichten tot leven, op 
een manier die goed aansluit bij de belevingswereld 
en het mediagebruik van jongeren. De leskist is vanaf 
september 2021 beschikbaar.

Website: App Wolk; Lesprogramma 2020-2021; Facts-
heet; Communicatietoolkit (zip)
Voor meer informatie: Aniek van Son, 06 24 54 61 32, 
avson@probiblio.nl

LEESVAARDIGHEID 13+ 
IN HET ONDERWIJS 
(VO, MBO, PABO)
Dit project richt zich op het bevorderen van de lees-
vaardigheid van de doelgroep 13+. De focus ligt op de 
samenwerking tussen bibliotheken en het onderwijs 
met als doel het vergroten van de lees- en schrijfvaar-
digheden en het vermogen informatie te begrijpen en 
doelgericht te gebruiken.

In het schooljaar 2021-2022 gaan negen nieuwe samen-
werkingen met vo en mbo van start, mede mogelijk 
gemaakt door stimuleringsregelingen vanuit het 
programma Kunst van Lezen.

Website: Leesvaardigheid in het voortgezet onderwijs
Voor meer informatie: Lisa Bakker, 06 24 55 84 86, 
lbakker@probiblio.nl

DE BIBLIOTHEEK ALS 
DERDE LEEROMGEVING
Het werkt om de bibliotheek te positioneren als 
rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren. 

Dit blijkt uit ervaringen die zijn opgedaan bij de pilot 
PLEK 3, de bibliotheek als derde leeromgeving van de 
KB. Probiblio onderzocht in het tweede kwartaal waar 

bibliotheken die zo’n professionele leeromgeving 
willen creëren, het meest behoefte aan hebben. 
De uitkomsten komen zijn in juli beschikbaar. 
Op basis daarvan wordt een aanbod uitgewerkt voor 
bibliotheken die een derde plek willen opzetten of 
professionaliseren. 

Website: De Bibliotheek als derde leeromgeving
Voor meer informatie: Barbara van Walraven, 
06 46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl en Monique 
van der Loo, 06 41 56 55 14, mvdloo@probiblio.nl

GELETTERDHEID

https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/lab-out-of-the-box-leskist-augmented-reality-en-poezie-met-wolk
https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/app-wolk
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Collecties/Wolk%20App/Lesprogramma%20Wolk%20(Probiblio%202020).pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Collecties/Wolk%20App/Factsheet%20medewerkers_Wolk_app%202020.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Collecties/Wolk%20App/Factsheet%20medewerkers_Wolk_app%202020.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Collecties/Wolk%20App/Communicatie%20toolkit%20Wolk%20app%20(update%20augustus%202020).zip
mailto:avson@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/leesvaardigheid-in-het-voortgezet-onderwijs-vo-mbo-pabo-13
mailto:lbakker@probiblio.nl
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitale-geletterdheid-jeugd/plek-3-de-bibliotheek-als-derde-leeromgeving
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/leesvaardigheid-in-de-bibliotheek-13
mailto:bvwalraven@probiblio.nl
mailto:mvdloo@probiblio.nl
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COMMUNITY LIBRARY
In een veranderende samenleving vervullen biblio-
theken steeds meer een maatschappelijk-educatieve 
functie. Hiermee neemt de bibliotheek een nieuwe rol 
op zich: de bibliotheek wil en moet zich actiever gaan 
verhouden tot de gemeenschap. Maar hoe pak je dat 
aan? Door samen met de gemeenschap – publiek en 
partners uit het werkgebied – kennis te ontwikkelen 
en te delen door middel van community building.

Begin dit jaar verscheen een upgrade van de 
Infographic. Deze is aangevuld met learnings, tips en 
trucs uit de ervaringen van bibliotheken die aan de 
slag zijn gegaan met het ontwikkelen van hun eigen 
Community Library. In april vond een eerste sessie 
plaats met het Community Librarian Netwerk.

Website: Community Library
Voor meer informatie: Kerstin Carbajal Henken, 
06 14 40 07 77, kcarbajal@probiblio.nl

HOGER BEREIK, 
VERGROTEN LEEREFFECT 
EN ONTMOETING KWETS-
BARE VOLWASSENEN
Mensen bereiken die moeite hebben met de basisvaar-
digheden blijft een lastig vraagstuk. Door een brede 
en sluitende aanpak willen we meer mensen bereiken. 
In dit project stemmen we het programma-aanbod af 

met de leervraag en de leerstijl van kwetsbare
volwassenen.

Mensen met beperkte basisvaardigheden hebben vaak 
moeite informatie rondom gezondheid te begrijpen en 
de juiste keuzes te maken. In april verscheen de pu-
blicatie Gezondheidsvaardigheden en de bibliotheek 
2021. Deze helpt bibliotheken hen zo goed mogelijk 
te ondersteunen. Met informatie over e-health en 
positieve gezondheid en veel tips en voorbeelden uit 
de praktijk. Op basis hiervan is Probiblio gevraagd een 
gesprek te organiseren met een regionale zorgorgani-
satie en vier Zuid-Hollandse bibliotheken.

In het afgelopen jaar zijn er creatieve varianten van 
taalcoaching en taalactiviteiten ontstaan. Zo ook de 
taalwandeling, waarbij taalcoaches en taalmaatjes sa-
men op pad gaan. Bibliotheek Bollenstreek ontwikkelde 
in samenwerking met Probiblio de Wandelwaaier: 
gesprekskaarten voor wandelende taalkoppels.

De Tweede Kamer heeft begin juli de wet voor een 
nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf 1 juli 
2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen 
van inburgering. De wet zet in op goede begeleiding en 
snelle integratie door werk en participatie. Op 27 mei 
2021 namen ruim 70 medewerkers en vrijwilligers van 
bibliotheken en VluchtelingenWerk deel aan de online 
bijeenkomst over de cursus Digisterker voor vluchte-
lingen. Deelnemers waren na afloop gemotiveerd om 
de cursus te gaan organiseren, waarbij kansen liggen 
voor lokale samenwerking tussen bibliotheken en 
VluchtelingenWerk.

MEEDOEN MET DE 
MAATSCHAPPIJ

De bibliotheek staat voor een inclusieve 
samenleving. Ze maakt voortdurende 
persoonlijke ontwikkeling mogelijk; 
van het ondersteunen van basisvaardig-
heden tot het verdiepen van kennis en 
het ontplooien van talenten. Probiblio 
richt zich de komende jaren op de 
ondersteuning aan bibliotheken zowel 
bij persoonlijke ontwikkeling als bij 
participatie en zelfredzaamheid.

Website: Meedoen met de maatschappij

https://www.probiblio.nl/nieuws/de-community-library-infographic-geupdate-met-learnings-uit-2020
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/community-library
mailto:kcarbajal@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/nieuws/publicatie-gezondheidsvaardigheden-en-de-bibliotheek-2021
https://www.probiblio.nl/nieuws/publicatie-gezondheidsvaardigheden-en-de-bibliotheek-2021
https://www.probiblio.nl/nieuws/boost-de-taalwandeling-met-de-wandelwaaier
https://www.nieuwsszw.nl/nieuwe-wet-inburgering-aangenomen/
https://www.nieuwsszw.nl/nieuwe-wet-inburgering-aangenomen/
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/verslag-online-sessie-digisterker-voor-vluchtelingen
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/verslag-online-sessie-digisterker-voor-vluchtelingen
https://www.probiblio.nl/meedoen-met-de-maatschappij
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Bij Sociaal Werkbedrijven komt laaggeletterdheid 
meer dan gemiddeld voor. Welke kansen liggen er 
voor samenwerking tussen Sociaal Werkbedrijven 
en bibliotheken? In juni verscheen de inspiratiegids 
Samenwerking Sociaal Werkbedrijven en de bibliotheek. 
Hierin vind je een beschrijving van het SW-bedrijf 
en haar medewerkers, vier praktijkvoorbeelden van 
succesvolle samenwerkingen en een overzicht van 
SW-bedrijven in Noord- en Zuid-Holland. Tijdens de 
Digitale Projectendag van 24 juni vertelde Roy Geers 
van Bibliotheek Bollenstreek over de samenwerking 
met sociaal werkbedrijf de MareGroep.

Rekenvaardigheid en taalvaardigheid zijn nauw met 
elkaar verbonden. Informatie over gezondheid of finan-
ciën zit vaak vol getallen en is voor laaggeletterden 
onbegrijpelijk. Onder aanvoering van de Hogeschool 
Utrecht gaan Probiblio en de bibliotheken Oostland, 
AanZet en DOK een project rond gecijferdheid uitvoe-
ren. Dat doen de partijen met een subsidie van Tel 
mee met Taal Experimenten.

In juni verscheen op de website van Probiblio een 
overzicht van ontwikkelingen rondom de monitoring 
van volwasseneneducatie. Monitoring geeft inzicht in 
de effecten en de impact van het aanbod basisvaardig-
heden.

Website: Hoger bereik, vergroten leereffect en ontmoe-
ting kwetsbare volwassenen; Stappenplan Inburgering; 
Nieuwsbrief De Maatschappelijke Bibliotheek (april); 
Nieuwsbrief De Maatschappelijke Bibliotheek (juni)
Voor meer informatie: Ellie van der Meer, 
06 14 37 49 05, evdmeer@probiblio.nl

POSITIE BASIS-
VAARDIGHEDEN IN 
DE BIBLIOTHEEK-
ORGANISATIE
In dit project staat de positie en verankering 
van het domein in de eigen bibliotheek centraal. 
Samen met Taalhuiscoördinatoren, basisvaardig-
hedenspecialisten, HR-medewerkers en MT-leden 
van bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland gaan 
we het domein meer verankeren in strategische- 
en beleidsplannen.

Tijdens werksessies onderzoeken de deelnemers wat 

de positie van basisvaardigheden in de bibliotheek is 
en welke strategische keuzes zijn gemaakt. Hoe zijn de 
functies omschreven, welke rollen zijn er, welke op-
drachten hebben de specialisten en wat is hun positie 
in de bibliotheek? Hoe zijn bevoegdheden en verant-
woordelijkheden belegd in de organisatie en waar zijn 
verbeteringen mogelijk? De eerste sessie vond in het 
tweede kwartaal plaats. Hierin brachten de specialis-
ten hun eigen functie en netwerk en de toekomstplan-
nen van de bibliotheek in kaart.

Website: Positie basisvaardigheden in de bibliotheek-
organisatie; Nieuwsbrief De Maatschappelijke 
Bibliotheek (april); Nieuwsbrief De Maatschappelijke 
Bibliotheek (juni)
Voor meer informatie: Anne-Marie van der Poel,
 06 40 76 69 34, avdpoel@probiblio.nl

POSITIE BASIS-
VAARDIGHEDEN IN 
HET NETWERK
Het bevorderen van basisvaardigheden van kwets-
bare volwassenen doe je als bibliotheek niet alleen. 
Voor een effectieve aanpak is samenwerking nodig 
met de gemeente en partners werkzaam in het basis-
vaardighedennetwerk. In dit project voor specialisten 
basisvaardigheden en Taalhuis-coördinatoren van 
bibliotheken in Noord-Holland en Zuid-Holland geven 
we handvatten hoe je de bibliotheek als zodanig kunt 
positioneren. Zo is je bibliotheek beter in staat een 
passende dienstverlening aan kwetsbare volwassenen 
te bieden en zich op de lange termijn meer te verze-
keren van structurele middelen en continuïteit in de 
dienstverlening.

MEEDOEN MET DE 
MAATSCHAPPIJ

https://www.probiblio.nl/nieuws/inspiratiedocument-samenwerking-met-sociaal-werkbedrijven
https://www.probiblio.nl/terugblik-digitale-projectendag-2021
https://www.probiblio.nl/ontwikkelingen-rondom-de-monitoring-van-volwasseneducatie
https://www.probiblio.nl/ontwikkelingen-rondom-de-monitoring-van-volwasseneducatie
https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/hoger-bereik-vergroten-leereffect-en-ontmoeting-kwetsbare-volwassenen
https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/hoger-bereik-vergroten-leereffect-en-ontmoeting-kwetsbare-volwassenen
https://www.probiblio.nl/uploads/2019%20Bestanden/Stappenplan_Inburgering_Probiblio_2019.pdf
https://app.hellodialog.com/online/385126/fb92027781026e33b754fd2e9fd7723ac35415ec
https://app.hellodialog.com/online/396739/07d2f10cfb48612b9a85172f9af60fa163260d60
mailto:evdmeer@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/positie-basisvaardigheden-in-de-bibliotheekorganisatie
https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/positie-basisvaardigheden-in-de-bibliotheekorganisatie
https://app.hellodialog.com/online/385126/fb92027781026e33b754fd2e9fd7723ac35415ec
https://app.hellodialog.com/online/385126/fb92027781026e33b754fd2e9fd7723ac35415ec
https://app.hellodialog.com/online/396739/07d2f10cfb48612b9a85172f9af60fa163260d60
https://app.hellodialog.com/online/396739/07d2f10cfb48612b9a85172f9af60fa163260d60
mailto:avdpoel@probiblio.nl
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In het tweede kwartaal vonden twee vervolggesprekken 
plaats met de Stichting Lezen en Schrijven over een 
gezamenlijke positionering van de Rijnmondse biblio-
theken en de stichting in de regio. Een uitkomst is dat 
het UWV de doorverwijzing naar de Taalhuizen in de 
regio met hernieuwde energie gaat oppakken.

De Scan Laaggeletterdheid is voor bibliotheken in 
Zuid-Holland een handige tool bij een wijkgerichte 
aanpak van laaggeletterdheid. Inmiddels kan de scan 
ook aan alle Noord-Hollandse bibliotheken worden 
aangeboden. Dit jaar zijn inmiddels voor drie biblio-
theken scans opgesteld. Bij twee bibliotheken is een 
presentatie voor het netwerk gegeven.

Website: Positie basisvaardigheden in het netwerk
Voor meer informatie: Marion Romein, 06 10 92 91 78, 
mromein@probiblio.nl

VERRASSENDE 
PROGRAMMERING
Door snelle veranderingen in alle lagen van de sa-
menleving is het belangrijker dan ooit dat mensen 
zich blijven ontwikkelen. In dit project ondersteunt 
Probiblio de bibliotheken bij het samenstellen van een 
verrassende programmering gericht op persoonlijke 
ontwikkeling voor volwassenen.

Onderdeel hiervan is programmering rond erfgoed en 
archeologie, met Erfgoedcollecties, Minecraftwork-
shops en Break-in Boxen. 

Vanwege de coronamaatregelen ontwikkelde Probiblio 
een alternatief voor de Break-in Boxen en Minecraft-
workshops: De BiebBouwers. Dat zijn kant-en-klare 
Minecraftopdrachten (challenges) die de bibliotheek 
direct aan kinderen thuis kan aanbieden. Hiervan zijn 
er inmiddels dertien verschenen. De veertiende komt 
in het derde kwartaal beschikbaar.
In juni verscheen ook een eerste online versie van de 

MEEDOEN MET DE 
MAATSCHAPPIJ

Break-in-Boxen: De Waterstrijders. Dit is een histori-
sche puzzelgame voor kinderen van 10 tot 15 jaar.

Website: Verrassende programmering; Erfgoed en 
Archeologie; Special Digitale Geletterdheid (mei)
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71, 
ereuvers@probiblio.nl en Edo Postma, 06 40 79 08 67, 
epostma@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/data-analyse-en-stuurinformatie/sociale-kaart-laaggeletterdheid
https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/positie-basisvaardigheden-in-het-netwerk
mailto:mromein@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/erfgoedcollecties
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/minecraftworkshops
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/minecraftworkshops
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/break-in-boxen/break-in-boxen
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/biebbouwers
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/break-in-boxen/de-waterstrijders
https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/verrassende-programmering
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/erfgoed-archeologie
https://www.probiblio.nl/producten/erfgoed/erfgoed-archeologie
https://app.hellodialog.com/online/391109/01119b5c36abf2b53ff80fcead63fea9b1f2be9a
mailto:ereuvers@probiblio.nl
mailto:epostma@probiblio.nl
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DIGITALE INCLUSIE
De komende jaren openen bijna alle openbare biblio-
theken Informatiepunten Digitale Overheid. Probiblio 
ondersteunt 37 bibliotheken in Zuid- en Noord-Holland 
bij het vormgeven van de dienstverlening. Het doel is 
dat alle bibliotheken in Zuid- en Noord-Holland die 
deelnemen aan het landelijke programma de dienst-
verlening conform de KB-subsidievoorwaarden in 
december 2021 hebben ingebed in de eigen organisa-
tie en het netwerk van partners. Inmiddels is met alle 
deelnemers een startgesprek gevoerd.

Inmiddels hebben 28 bibliotheken een operationeel 
IDO. De overige bibliotheken volgen in het derde en 
vierde kwartaal. Vanuit alle bibliotheken in Noord- en 
Zuid-Holland hebben cursisten inmiddels een vaardig-
heidstraining gevolgd of zich hiervoor opgegeven.

Op 24 juni vond de opening plaats van het 200ste 
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in Bibliotheek 
Bollenstreek, locatie Oegstgeest. Demissionair staats-
secretaris van BZK Raymond Knops en Nationale 
Ombudsman Reinier van Zutphen waren aanwezig bij 
de feestelijke opening in de bibliotheek.

In het tweede kwartaal is de Scan Digitale Exclusie 
ontwikkeld. Deze brengt op wijkniveau het risico op lage 
digitale basisvaardigheden in kaart. Op basis van de 
gegevens kan de bibliotheek wijkgericht te werk gaan 
en programmering aanbieden die beter aansluit op de 
doelgroep van burgers met lage digitale basisvaardighe-
den. Met elke bibliotheek die een scan ontvangt, vindt 
een gesprek plaats over de kansen voor een wijkgerichte 
aanpak en een koppeling met de IDO-dienstverlening.

Website: Digitale inclusie; Rapportage Digitale inclusie 
2020
Voor meer informatie: Anne-Marie van der Poel, 
06 40 76 69 34, avdpoel@probiblio.nl

DIENSTVERLENING 
DIGITALE 
GELETTERDHEID 0-12
Bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen op 
het gebied van mediaopvoeding en de bevordering 
van digitale geletterdheid voor kinderen van 0-12 jaar. 
Probiblio ondersteunt de bibliotheken bij het vorm-
geven van een aansprekende dienstverlening op deze 
gebieden.

Op 10 juni vond de online kenniscirkel Mediaopvoe-
ding plaats. Hieraan namen 72 specialisten deel. Ter 
gelegenheid van deze kenniscirkel maakte illustrator 
Suus van den Akker prachtige illustraties (zip-bestand) 
rondom mediaopvoeding.

In samenwerking met bibliotheken zijn drie mediaop-
voedingstrainingen ontwikkeld voor bibliotheekmede-
werkers. Voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland 
zijn daaraan geen kosten verbonden. Aan de training 
Mediaopvoeding 0-6 jaar voor backofficemedewerkers 
namen 32 cursisten van 13 bibliotheken deel. In sep-
tember vindt een volgende training plaats. De online 

DIGITALE  
GELETTERDHEID

De digitale wereld is overal om ons heen 
en heeft zowel invloed op maatschap-
pelijk 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. Probiblio richt 
zich de komende jaren op de ondersteu-
ning van bibliotheken bij digitale gelet-
terdheid voor alle leeftijden en digitale 
inclusie.

Website: Digitale geletterdheid

https://www.probiblio.nl/producten/basisvaardigheden/digitale-basisvaardigheden/digitale-inclusie
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/rapportage-digitale-inclusie-2020-verschenen
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/rapportage-digitale-inclusie-2020-verschenen
mailto:avdpoel@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Mediaopvoeding/Illustraties-Mediaopvoeding(Probiblio_Suus-van-den-Akker-2021).zip
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/mediaopvoeding-0-6-jaar/training-mediaopvoeding-0-6-jaar-voor-backofficemedewerkers-digitaal
https://www.probiblio.nl/digitale-geletterdheid
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training Mediaopvoeding 0-12 jaar voor frontoffice-
medewerkers ging op 1 juli 2021 van start. Daarnaast 
vonden bij diverse bibliotheken in-company trainingen 
plaats. 
Podcasts zijn een goede manier om leesplezier te 
bevorderen. Steeds meer leesconsulenten en media-
coaches maken gebruik van dit medium. Ze laten zich 
erdoor inspireren, of gebruiken de gerelateerde 
lesbrieven in de klas. Podcastmaker Maike van Pelt 
recenseerde in mei drie educatieve podcasts met 
lesmateriaal, interessant voor jouw bibliotheek en  
de Bibliotheek op school.

Website: Dienstverlening digitale geletterdheid 0-12; 
Mediaopvoeding; Special Digitale Geletterdheid (mei)
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71, 
ereuvers@probiblio.nl en Maike van Pelt, 
06 24 53 83 52, mvpelt@probiblio.nl

DIENSTVERLENING 
DIGITALE 
GELETTERDHEID 13+
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in 
snel tempo op. Ook burgers die vandaag de dag nog 
goed mee kunnen komen, lopen het risico in de nabije 
toekomst achterop te raken. Deze nu nog digitaal 
vaardige doelgroepen worden vaak vergeten als het 
aankomt op het trainen van digitale geletterdheid. 
Probiblio maakt samen met de bibliotheek een 
vertaalslag van de organisatiebrede visie op digitale 
geletterdheid naar een praktische en actuele dienst-
verlening. We richten ons in dit project op jongeren 
en digitaalvaardige volwassen die het risico lopen 
achterop te raken en geven hen handvatten om ook 
in de toekomst te blijven participeren.

In 2021 ontwikkelt Probiblio samen met een aantal 
bibliotheken vijf DigiSnacks. Hierbij onderzoeken we 
hoe je als bibliotheek micro-learning kan inzetten 
om het leven van mensen te verrijken. Micro-learning 
maakt gebruik van kleine leereenheden en korte leer-
momenten, die je als eindgebruiker snel tot je kan 
nemen: handige apps, programma’s of digitale werk-
vormen. De eerste bijeenkomst vond plaats in mei.

Tijdens de Digitale Projectendag van 24 juni was er 
aandacht voor het project STEAM van Bibliotheek 
Gouda. STEAM is een innovatieve leermethode 
voor kinderen en staat voor ‘Science, Technology, 

Engineering, Arts & Mathematics’.

Website: Dienstverlening Digitale Geletterdheid 13+; 
Special Digitale Geletterdheid (mei)
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71, 
ereuvers@probiblio.nl  en Aniek van Son, 
06 24 54 61 32, avson@probiblio.nl

BELEID, STRATEGIE 
EN EXPERTISE
Steeds meer bibliotheken bieden een brede dienst-
verlening aan op het gebied van digitale geletterdheid, 
maar hebben deze nog niet verankerd in het beleid. 
Waarop richt je je als organisatie en wat is je positie 
ten opzichte van lokale partners? Hoe zorg je ervoor 
dat digitale geletterdheid structureel onderdeel gaat 
uitmaken van het meerjarig beleidsplan en welke 
keuzes maak je hierin? En hoe faciliteer je daarbij je 
medewerkers? In dit project werken bibliotheken en 
Probiblio samen aan een gedegen en breed gedragen 
visie op digitale geletterdheid en een plan van aanpak.

In de eerste kwartalen vonden adviesgesprekken 
plaats met enkele bibliotheken over hun strategie op 
het gebied van digitale geletterdheid.

In 2020 is Probiblio gestart met livestreams op het 
platform Twitch. Onder de naam Twitch with us 
experimenteren we nu al bijna een half jaar met deze 
alternatieve manier van kennisdeling. Er vonden dit 
jaar inmiddels zes uitzendingen plaats.

Website: Beleid, strategie en expertise; Special Digitale 
Geletterdheid (mei)
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06 21 24 13 71, 
ereuvers@probiblio.nl  en Aniek van Son, 
06 24 54 61 32, avson@probiblio.nl

DIGITALE  
GELETTERDHEID

https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/mediaopvoeding-0-6-jaar/training-mediaopvoeding-0-12-jaar-voor-frontofficemedewerkers
https://www.probiblio.nl/blog/3-educatieve-podcasts-voor-het-vergroten-van-leesplezier
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/dienstverlening-digitale-geletterdheid-0-12
https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/mediaopvoeding
https://app.hellodialog.com/online/391109/01119b5c36abf2b53ff80fcead63fea9b1f2be9a
mailto:ereuvers@probiblio.nl
mailto:mvpelt@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/volwassenen/digisnacks
https://www.probiblio.nl/terugblik-digitale-projectendag-2021
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/dienstverlening-digitale-geletterdheid-13
https://app.hellodialog.com/online/391109/01119b5c36abf2b53ff80fcead63fea9b1f2be9a
mailto:ereuvers@probiblio.nl
mailto:avson@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/volwassenen/twitch-digitale-geletterdheid
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/beleid-strategie-en-expertise
https://app.hellodialog.com/online/391109/01119b5c36abf2b53ff80fcead63fea9b1f2be9a
https://app.hellodialog.com/online/391109/01119b5c36abf2b53ff80fcead63fea9b1f2be9a
mailto:ereuvers@probiblio.nl
mailto:avson@probiblio.nl
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PROFILERING DIGITALE 
GELETTERDHEID IN 
KINDEROPVANG EN 
PRIMAIR ONDERWIJS
In dit project zorgen we ervoor dat de bibliotheek zich 
profileert als dé strategische partner op het gebied 
van digitale geletterdheid en mediaopvoeding voor 
basisscholen en kinderopvangorganisaties.

Het project is in maart van start gegaan met een 
interne kick-off. In het tweede kwartaal waren er 
gesprekken met bibliotheken die zich al goed weten 
te profileren. 

Website: Profilering Digitale Geletterdheid in 
kinderopvang en primair onderwijs
Voor meer informatie: Jet Govers, 06 24 52 67 43, 
jgovers@probiblio.nl

DIGITALE  
GELETTERDHEID

https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/profilering-digitale-geletterdheid-in-kinderopvang-en-primair-onderwijs
https://www.probiblio.nl/producten/digitale-geletterdheid/profilering-digitale-geletterdheid-in-kinderopvang-en-primair-onderwijs
mailto:jgovers@probiblio.nl
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  POSITIE MARKETING 
IN DE BIBLIOTHEEK-
ORGANISATIE
De samenwerking tussen marketing en andere 
disciplines verloopt nog niet altijd optimaal. 
Marketingdoelen zijn niet altijd gedeelde doelen, 
en andersom wordt marketing niet altijd betrokken 
bij doelstellingen van andere disciplines. 

Binnen dit project richten de bibliotheken zich op 
het inzetten van marketing als strategisch instrument. 
Zo zorg je voor een betere interne samenwerking met 
andere organisatieonderdelen en versterk je het 
bereik van de bibliotheek.

Probiblio onderzocht de positie van marketing bij 
bibliotheken en ondervroeg hiervoor directeuren en 
marketing- en communicatiemedewerkers uit het 
netwerk. 

Op basis van het onderzoek en deskresearch is in 
het tweede kwartaal een model opgesteld dat goed 
aansluit op de marketingactiviteiten van bibliotheken. 
In de komende periode wordt het model verder uitge-
werkt en vertaald in een quickscan.

Website: Positie marketing in de bibliotheekorganisatie
Voor meer informatie: Jet Govers, 06 24 52 67 43, 
jgovers@probiblio.nl

MARKETINGSTRATEGIE 
& OPTIMALE 
KLANTBELEVING
Met dit project werken bibliotheken en Probiblio 
samen aan een sterke positie van de bibliotheek. 
Dit doen we door meer te gaan werken vanuit een 
duidelijke marketingstrategie en inzetten op een 
optimale klantbeleving.

Na een start in 2018 met acht bibliotheken zijn in het 
deelproject Client Relationship Management (CRM) in 
2020 zes bibliotheken verder gegaan met het opzetten 
van gezamenlijke marketingcampagnes. In de interac-
tieve infographic en het artikel over Een gezamenlijke 
aanpak in het omgaan met klantdata lees je over drie 
jaar ervaring met CRM. In het tweede kwartaal zijn de 
zes bibliotheken twee keer bijeengekomen en is ge-
werkt aan de ontwikkeling van drie e-mailcampagnes. 
Probiblio en vier bibliotheken uit Zuid-Holland zijn ge-
start met de ontwikkeling van een wervingscampagne, 
gerelateerd aan de heropening van de bibliotheken.

In het deelproject Customer Journeys zijn sessies 
gehouden binnen bibliotheken, op basis van de klant-
reizen van de afgelopen drie jaar. In een interview met 
twee specialisten van bibliotheken lees je hoe waarde-
vol het onderzoeken van een klantreis kan zijn bij het 
verbeteren van relaties met klanten.

Diversiteit en inclusie vormt eveneens een onderdeel 
van dit project. Twee bibliotheken zijn hiermee in het 
tweede kwartaal van start gegaan. Voor 2021 zijn er vijf 

STRATEGIE EN 
BELEID

De invloed van de bibliotheek op 
maatschappelijke ontwikkelingen neemt 
toe. Probiblio versterkt bibliotheken 
bij het formuleren van een duidelijke 
strategie en vertaalt deze samen met de 
bibliotheek naar uitvoerbaar beleid.     

Website: Strategie en beleid

https://www.probiblio.nl/nieuws/de-positie-van-marketing-bij-bibliotheken-onder-de-loep
https://www.probiblio.nl/nieuws/de-positie-van-marketing-bij-bibliotheken-onder-de-loep
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/positie-marketing-in-de-bibliotheekorganisatie
mailto:jgovers@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/strategie/client-relationship-management-crm
https://crm.probiblio.nl/
https://crm.probiblio.nl/
https://www.probiblio.nl/een-gezamenlijke-aanpak-in-het-omgaan-met-klantdata
https://www.probiblio.nl/een-gezamenlijke-aanpak-in-het-omgaan-met-klantdata
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/strategie/customer-journeys
https://www.probiblio.nl/blog/met-het-onderzoeken-van-de-customer-journey-verbeter-je-uiteindelijk-de-relatie-met-je-klant
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/diversiteitsmarketing
https://www.probiblio.nl/strategie-en-beleid
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kennissessies gepland, de eerste twee vonden plaats 
in het tweede kwartaal. Een Wegwijzer Diversiteit en 
Inclusie is in voorbereiding.

In april organiseerde Probiblio een workshop Content-
strategie waaraan 32 specialisten deelnamen. Met vijf 
bibliotheken is een Werkgroep Podcasts opgericht. 
Zij gaan samen met Probiblio een serie van vier à zes 
podcasts ontwikkelen.

Website: Marketingstrategie & Optimale klantbeleving; 
Marketing Special (juni) 

Monique van der Loo, 06 41 56 55 14, 
mvdloo@probiblio.nl en Miranda de Jong, 
06 24 55 84 73, mdjong@probiblio.nl

POSITIONERING VAN DE 
BIBLIOTHEEK
Positionering helpt bij een consistente merkbeleving. 
In dit project gaan we onder meer aan de slag met het 
karakter en de merkwaarden van de bibliotheek en 
hoe je ervoor zorgt dat deze intern worden doorleefd.

In het eerste kwartaal vonden enkele landelijke ses-
sies plaats over merkstrategie. In het tweede kwartaal 
is bij de deelnemende bibliotheken Rijn en Venen en 
Katwijk een merkwaardentest uitgevoerd. 

In januari 2021 presenteerde de VOB de nieuwe merk-
strategie van de Bibliotheek. Een nieuwe merkarchitec-
tuur, positionering en merkstrategie met als doel de 
bibliotheek als motor van een vaardige samenleving 
neer te zetten en 8 miljoen Nederlanders te verbinden 
met de bibliotheek. In juni verscheen op de website 
van Probiblio een toelichting op de nieuwe merkstra-
tegie. 

Website: Positionering van de bibliotheek; Zo bouw je 
aan een sterk merk
Voor meer informatie: Jet Govers, 06 24 52 67 43, 
jgovers@probiblio.nl; Julia van Haaster, 06 53 78 97 69, 
jvhaaster@probiblio.nl en Miranda de Jong, 
06 24 55 84 73, mdjong@probiblio.nl

BELEID, FINANCIEEL
MANAGEMENT EN 
ORGANISATIE-
ONTWIKKELING
Voor een succesvolle bibliotheekorganisatie is het 
belangrijk om keuzes af te stemmen op de korte- 
en langetermijndoelen, alle organisatieonderdelen 
goed op elkaar te laten aansluiten en jezelf stevig te 
positioneren in het werkgebied. 

In dit project gaan bibliotheken samen met Probiblio 
aan de slag met het vormgeven en professionaliseren 
van de organisatie-inrichting. Als efficiënte en ef-
fectieve organisatie vergroot je de kans om door de 
gemeente(n) gezien te worden als dé partner of regie-
houder om maatschappelijke opgaven uit te voeren.

De in het eerste kwartaal gestarte trajecten met vier 
Zuid-Hollandse en twee Noord-Hollandse bibliothe-
ken lopen het gehele jaar door. Deze hebben als doel 
te komen tot een consistente koers, focus en beleid. 
Hieraan is een analyse van de organisatie, organisatie-
ontwikkeling en planning gekoppeld.

In het tweede kwartaal zijn twee masterclasses 
gehouden: Interne communicatie in de bibliotheek 
(13 bibliotheken) en Wat kost het leveren van maat-
schappelijke waarde? (12 bibliotheken).

Website: Beleid, financieel management en organisa-
tie-ontwikkeling; Hulpmiddel organisatiediagnose en 
certificering
Voor meer informatie: Frederike Kuijpers 
06 24 54 60 52, fkuijpers@probiblio.nl

STRATEGIE EN 
BELEID

https://www.probiblio.nl/producten/marketing/marketingstrategie-optimale-klantbeleving
https://app.hellodialog.com/online/396001/3831ab0d736dbbd2a537a4ed056d68923b5e6f77
mailto:mvdloo@probiblio.nl
mailto:mdjong@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/blog/de-nieuwe-merkstrategie
https://www.probiblio.nl/blog/de-nieuwe-merkstrategie
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/positionering-van-de-bibliotheek
https://www.probiblio.nl/blog/zo-bouw-je-aan-een-sterk-merk
https://www.probiblio.nl/blog/zo-bouw-je-aan-een-sterk-merk
mailto:jgovers@probiblio.nl
mailto:jvhaaster@probiblio.nl
mailto:mdjong@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/bedrijfsvoering-organisatieontwikkeling/beleid-financieel-management-en-organisatie-ontwikkeling
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/bedrijfsvoering-organisatieontwikkeling/beleid-financieel-management-en-organisatie-ontwikkeling
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Beleid%2C%20financieel%20management%20en%20organisatie-ontwikkeling/Organisatiediagnose%20versie%202021.pptx
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Beleid%2C%20financieel%20management%20en%20organisatie-ontwikkeling/Organisatiediagnose%20versie%202021.pptx
mailto:fkuijpers@probiblio.nl
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METEN, MONITOREN EN 
BIJSTUREN VAN BELEID
In dit project richten we ons op het aantonen van 
de bijdrage van de bibliotheek aan de sociaal-maat-
schappelijke en educatieve opgaven van de gemeen-
te(n). Dit verloopt via het ontwikkelen van heldere 
strategische doelen en bijpassende Key Performance 
Indicators (KPI’s) en stuursets. Door deze te meten en 
te monitoren werk je gericht toe naar optimale (klant)
waarde en maatschappelijke relevantie.

In het eerste kwartaal is een KPI-traject gestart met de 
Bibliotheek Bollenstreek. In het tweede kwartaal is de 
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar van start gegaan. 
Later dit jaar stappen ook de Bibliotheek De Plataan 
en KopGroep Bibliotheken in. Met enkele bibliotheken 
is kennis uitgewisseld over het document van KPI tot 
Effect en zijn best practices gedeeld.

Website: Meten, monitoren en bijsturen van beleid; 
Van KPI tot Effect 
Voor meer informatie: Frederike Kuijpers 
06 24 54 60 52, fkuijpers@probiblio.nl

SPREIDING & BEREIK IN 
HET LANDELIJK GEBIED
Ook in 2021 krijgt het project Spreiding & Bereik een 
vervolg, waarbij de scope is uitgebreid naar 21 biblio-

theken. Niet alleen bibliotheken in het landelijk ge-
bied, maar ook bibliotheken die zijn aangemerkt als 
witte en grijze vlekken in het evaluatierapport van de 
Wsob worden dit jaar vanuit het project ondersteund.

In het tweede kwartaal zijn twee interventies afgerond 
op het gebied van het werven van middelen. In het 
derde kwartaal vindt een bijeenkomst plaats over dit 
thema.

Website: Spreiding & Bereik in het landelijk gebied; 
Kennisbank Spreiding & Bereik

STRATEGIE EN 
BELEID

Voor meer informatie: Peter Voortman, 06 14 37 49 24, 
pvoortman@probiblio.nl

SAMENWERKINGS-
STRATEGIE
Als bibliotheek werk je steeds meer samen met 
strategische partners. Door slim samen te werken 
kun je je lokale en regionale positie versterken.

https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/meten-monitoren-en-bijsturen-van-beleid
https://www.probiblio.nl/uploads/2021%20Bestanden/Van%20KPI%20tot%20Effect%20impactgericht%20werken%20in%20de%20bibliotheek%2014%20dec%202020.pdf
mailto:fkuijpers@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/innovatieve-bibliotheekoplossingen/spreiding-bereik-in-het-landelijk-gebied
https://www.probiblio.nl/uploads/2020%20Bestanden/19_110%20Kennisbank_Spreiding_en_bereik_30-nov-2020_LR.pdf
mailto:pvoortman@probiblio.nl
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Het project gaat van start met een project rondom één 
(regionaal) sociogram. Ook worden enkele nieuwe on-
derdelen opgezet, zoals coaching en begeleiding van 
bibliotheken op het vormgeven en uitwerken van de 
samenwerkingsstrategie (zoals binnen Taalnetwerken).

Website: Samenwerkingsstrategie
Voor meer informatie: Berthy Nijhuis, 023 55 46 344, 
bnijhuis@probiblio.nl

STRATEGISCH HR
In dit project begeleiden we bibliotheken bij het 
maken van strategisch HR-beleid en het doorlopen van 
het proces van strategische personeelsontwikkeling. 
De begeleiding is op maat en passend bij de vraag van 
de bibliotheek. Hierbij werken we nauw samen met 
de collega-adviseurs om een integrale aanpak te 
realiseren.

Het project is bij zes bibliotheken van start gegaan 
met advies- en begeleidingstrajecten op het gebied 
van onder andere strategische personeelsplanning, 
strategisch HR-beleid en het positioneren van HR in 
de organisatie.

Website: Strategisch HR
Voor meer informatie: Maaike Verhoeven, 
06 36 22 33 99, mverhoeven@probiblio.nl

VRIJWILLIGERS
De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers-
werk (NOV) heeft het keurmerk Goed Geregeld ontwik-
keld voor professionele vrijwilligersorganisaties. Pro-
biblio staat achter dit keurmerk en biedt begeleiding 
aan bibliotheken om dit keurmerk te behalen. 

Het doorlopen van de stappen richting certificering 
helpt bibliotheken om vraagstukken rond vrijwillige 
inzet op te pakken en de eigen organisatie op orde te 
brengen. Voor stakeholders en samenwerkingspartners 
is het keurmerk een goede manier om te laten zien dat 
de bibliotheek het werken met vrijwilligers goed gere-
geld heeft. 

Bibliotheek De Boekenberg is bezig met de voorbe-
reidingen voor het behalen van het keurmerk Goed 
Geregeld. Met enkele andere bibliotheken zijn ge-
sprekken gevoerd over het keurmerk. 

Website: Vrijwilligers; De inzet van vrijwilligers bij de 
Zuid-Hollandse bibliotheken; Werving en selectie vrij-
willigers
Voor meer informatie: Maaike Verhoeven, 
06 36 22 33 99, mverhoeven@probiblio.nl

VERSTERKEN 
COMPETENTIES SAMEN-
WERKEN IN NETWERKEN
Als bibliotheek werk je steeds meer samen met 
strategische partners in verschillende netwerken. 
Succesvol samenwerken in (complexe) netwerken 
vraagt vaardigheden en competenties die nog niet 
bij alle bibliotheken voldoende aanwezig zijn. In dit 

STRATEGIE EN 
BELEID

project helpen we je bij het professionaliseren van 
medewerkers die met partners samenwerken.

In 2021 starten we met coaching en training van 
medewerkers, gericht op het vergroten van de samen-
werkingsvaardigheden van bibliotheekmedewerkers, 
en het ontwerp en invulling van een ‘online vindplaats’ 
gevuld met praktische informatie, werkmaterialen, 
formats en tools. Twee bibliotheken hebben zich aan-
gemeld voor het coachingstraject en een derde heeft 
interesse getoond. 

Website: Versterken competenties samenwerken in 
netwerken
Voor meer informatie: Marion Romein, 06 10 92 91 78, 
mromein@probiblio.nl

https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/samenwerking-met-partners/samenwerkingstrategie
mailto:bnijhuis@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/hr/strategisch-hr
mailto:mverhoeven@probiblio.nl
https://www.nov.nl/
https://www.nov.nl/
https://vrijwilligeinzetgoedgeregeld.nl/
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/hr/werken-met-vrijwilligers
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Marktonderzoek/Themapublicatie%20vrijwilligers%20Zuid-Holland%20(Probiblio%202020).pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Marktonderzoek/Themapublicatie%20vrijwilligers%20Zuid-Holland%20(Probiblio%202020).pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2021%20Bestanden/Publicatie_Werving%20vrijwilligers_V3.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/2021%20Bestanden/Publicatie_Werving%20vrijwilligers_V3.pdf
mailto:mverhoeven@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/samenwerking-met-partners/versterken-competenties-samenwerken-in-netwerken
https://www.probiblio.nl/producten/management-organisatie/samenwerking-met-partners/versterken-competenties-samenwerken-in-netwerken
mailto:mromein@probiblio.nl
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  BENCHMARKS EN 
BEST PRACTICES
Ook in de bibliotheekbranche groeit het belang van 
het gebruik van data. In dit project geven we biblio-
theken een overzicht van beschikbare data en hoe zij 
deze kunnen inzetten. Ook delen we best practices van 
andere bibliotheken.

Voor alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland zijn 
scorecards ontwikkeld. Deze geven de bibliotheek in-
zicht in hun prestaties in 2019 ten opzichte van 2015 
en ten opzichte van een benchmark van vergelijkbare 
bibliotheken. De basis van de scorecards is in 2020 
samen met enkele bibliotheken ontwikkeld. In het 
tweede kwartaal vonden zeven sessies plaats met 
bibliotheken over hun scores en hoe deze zijn te 
verbeteren, onder andere met behulp van best 
practices.

Tijdens gesprekken met de gemeente en andere 
belangrijke partners is het belangrijk om de waarde 
van de bibliotheek snel inzichtelijk te maken.  
Probiblio ontwikkelde voor bibliotheken een factsheet: 
een handig overzicht waarmee bibliotheken in één 
oogopslag duidelijk kunnen maken waar zij voor staan 
en wat hun bijdrage is. In 2021 is er weer ruimte voor 
het maken van in het totaal zes factsheets; in het 
tweede kwartaal is een factsheet voor de Bibliotheek 
Haarlemmermeer opgeleverd.

Website: Benchmarks en best practices
Voor meer informatie: Ingrid Balijon, 06 41 07 87 18, 
ibalijon@probiblio.nl en Marion Romein (factsheet), 
06 10 92 91 78, mromein@probiblio.nl

KLANTFEEDBACK VERTA-
LEN NAAR VERBETERING 
DIENSTVERLENING
Bibliotheken verzamelen via allerlei kanalen klant-
feedback. Hoe vertaal je deze naar verbeteringen in je 
dienstverlening? In dit project beginnen we samen met 
bibliotheken met het verzamelen en in kaart brengen 
van klantfeedback (van onderzoek tot klantenservice). 
Vervolgens kijken we met een multidisciplinair team 
waar verbetering mogelijk is in de interne en externe 
processen en hoe je dat aanpakt. Samenwerking tus-
sen de verschillende onderdelen binnen de organisa-
tie speelt in dit project een belangrijke rol.

Het project gaat in de loop van dit jaar van start.

Website: Klantfeedback vertalen naar verbetering 
dienstverlening
Monique van der Loo, 06 41 56 55 14, 
mvdloo@probiblio.nl

INZET INFORMATIE-
SYSTEMEN TEN 
BEHOEVE VAN 
PRIMAIRE PROCESSEN
Wensen van bibliotheken rond systemen en systeem-
functies zijn sterk aan verandering onderhevig. Denk 
bijvoorbeeld aan ticketing- en evenementmanage-

DE EFFECTIEVE 
BIBLIOTHEEK

Om maatschappelijke waarde te creëren 
is een professionele organisatie een 
voorwaarde. Probiblio werkt samen 
met bibliotheken aan het bereiken 
van aantoonbare resultaten bij het 
stroomlijnen en efficiënter inrichten 
van de ondersteunende processen in de 
bibliotheekorganisatie.     

Website: De effectieve bibliotheek

https://www.probiblio.nl/nieuws/benchmark-jouw-bibliotheek-met-de-probiblio-scorecard
https://www.probiblio.nl/blog/de-factsheet-een-onmisbaar-en-aantrekkelijk-middel-voor-gesprek-met-de-gemeente
https://www.probiblio.nl/producten/marketing-communicatie-onderzoek/data-analyse-en-stuurinformatie/benchmarks-en-best-practices
mailto:ibalijon@probiblio.nl
mailto:mromein@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/klantfeedback-vertalen-naar-verbetering-dienstverlening
https://www.probiblio.nl/producten/marketing/klantfeedback-vertalen-naar-verbetering-dienstverlening
mailto:mvdloo@probiblio.nl
https://www.probiblio.nl/de-effectieve-bibliotheek
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mentsystemen, CRM en virtuele bibliotheekvestigin-
gen. Verschuivende rollen van de bibliotheek en nieu-
we technologische ontwikkelingen vragen voortdurend 
om aanpassing en vernieuwing. In dit project inventa-
riseren we de actuele en toekomstige informatiebe-
hoefte en systeemfunctie van de bibliotheek.

In het tweede kwartaal zijn de bibliotheken AanZet, De 
Boekenberg en Kennemerwaard ondersteund bij een 
wervingscampagne en een effectmeting rond fremi-
umaanbod. Ook zijn er in samenwerking met AanZet 
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor een 

experiment met hybride programmeren. Twee biblio-
theken en Probiblio werken samen aan het ontwikke-
len van een prototype van een virtuele vestiging, met 
businesscase. Aan het eind van het tweede kwartaal is 
het projectplan afgerond.

Website: Inzet informatiesystemen ten behoeve van 
primaire processen
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06 40 11 75 37, 
kbaaij@probiblio.nl

PROCESMANAGEMENT 
EN DE LERENDE 
ORGANISATIE
Goed procesmanagement en het werken in een lerende 
organisatie leggen de basis voor een effectieve, klant-
gerichte en wendbare organisatie. In dit project helpen 
we de bibliotheekorganisatie verder te professionali-
seren, door leren en continu verbeteren te verankeren 
in de bedrijfsvoering.

Samen met bibliotheken uit Noord- en Zuid-Holland 
stellen we een programma op van verschillende work-
shops met betrekking tot procesmanagement, continu 
verbeteren en waardecreatie. Ook ondersteunen we 
bij het implementeren en verder vormgeven van pro-
cesmanagement en ontwikkeling tot een lerende or-
ganisatie. We zetten het programma voort in de vorm 
van één of meer intervisiegroepen waarin bibliotheken 
kennis kunnen delen.
Het project gaat in de loop van dit jaar van start met 
vier bibliotheken.

Website: Procesmanagement en de lerende organisatie
Voor meer informatie: Roger van der Wal, 
06 12 98 45 63, rvdwal@probiblio.nl

STUURINFORMATIE EN 
BUSINESS INTELLIGENCE
Data en informatie worden steeds belangrijker in de 
bedrijfsvoering van bibliotheken. Stuurinformatie en 
business intelligence helpen de bibliotheek om 
slimmere, datagestuurde beslissingen te nemen, 
bijvoorbeeld op het gebied van klantgedrag.

In dit project onderzoeken we hoe bibliotheken 
beschikbare data uit verschillende bronnen kunnen 
combineren in één informatiebron. Aan de hand van 
onderzoek en marktverkenning komen we tot de 
technische oplossing voor stuurinformatie en busi-
ness intelligence die voor de bibliotheken het meest 
geschikt is. We implementeren de gekozen oplossing 
tijdens een pilot en vertalen deze indien gewenst naar 
een dienstverleningsmodel.

Het project is in het tweede kwartaal van start gegaan. 
Maximaal zeven bibliotheken en maximaal twee pilot-
kandidaten uit Noord- en Zuid-Holland nemen deel.

Website: Stuurinformatie en Business Intelligence
Voor meer informatie: Bram ter Steege, 06 24 54 60 03, 
btstege@probiblio.nl

NETWERK 
COLLECTIESPECIALISTEN 
EN PROVINCIAAL 
COLLECTIEPLAN
In dit project delen bibliotheken kennis over de 
vorming en werking van de (provinciale) collectie en 
hoe die samenhangt met de rest van de bibliotheek-

DE EFFECTIEVE 
BIBLIOTHEEK
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organisatie. Om de paar jaar schrijft Probiblio in 
samenwerking met de specialisten uit beide provin-
cies een provinciaal collectieplan, op basis van het 
landelijk collectieplan. Rond het provinciaal collectie-
beleidsplan komen collectiespecialisten van de 
bibliotheken per provincie regelmatig bij elkaar.

Er zijn drie onderdelen in 2021: Monitor Noord-
Holland, collectioneursnetwerk Noord-Holland en 
collectioneursnetwerk Zuid-Holland. Het project is in 
het voorjaar van start gegaan. Negen bibliotheken 
nemen deel aan het project. In het tweede kwartaal 
zijn gesprekken gevoerd met alle deelnemende 
bibliotheken.

Website: Netwerk collectiespecialisten en provinciaal 
collectieplan; Collectiebeleidsplan Noord-Holland
Voor meer informatie: David Rozema, 
drozema@probiblio.nl

INFORMATIEBEVEILIGING 
EN PRIVACY IN DE 
BIBLIOTHEEK
Voor bibliotheken is bewustzijn over de privacy van 
bibliotheekgebruikers erg belangrijk. Hier moet 
continu rekening mee worden gehouden tijdens de 
dagelijkse werkzaamheden in de bibliotheek, maar 
ook in projecten van bibliotheekmedewerkers en vrij-
willigers. Daarnaast is het niet alleen belangrijk om 
intern alles goed op orde te hebben: de bibliotheek 
moet ook bezoekers en klanten kunnen ondersteunen. 

Probiblio ondersteunt bibliotheken bij vraagstukken 
rond de naleving van de AVG en aanverwante wet-
geving (compliance). Ook is er een Privacy Servicedesk 
waar bibliotheken terecht kunnen met vragen.

Onder de wet AVG is de bibliotheek verplicht om een 
register van verwerkte gegevens bij te houden. Om 
hierbij te helpen, heeft Probiblio in april een Model 
Verwerkingsregister inclusief voorbeelden gemaakt, 
waarin aan de hand van tien overzichtelijke stappen 
inzicht wordt geboden in de privacy-huishouding 
en het voldoen aan de wet AVG. Er zijn ook een 
leeg model en een begeleidende brief beschikbaar.

In mei organiseerde Probiblio in samenwerking met 
Dirkzwager Legal & Tax driemaal een workshop over 
het beoordelen van verwerkersovereenkomsten. Sven 
Wakker (Dirkzwager) nam de deelnemers mee in de 
belangrijkste begrippen en soms lastige constructies 
tussen organisaties die persoonsgegevens uitwisselen.

Website: Informatiebeveiliging en privacy in de biblio-
theek; Special Privacy en informatiebeveiliging (mei); 
Special Privacy en informatiebeveiliging (juni)
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06 40 11 75 37, 
kbaaij@probiblio.nl
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