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LEAN BEDRIJFSVOERING

Dit project is aangepast opgenomen in het eerder genoemde 
BOZH-programma Transitie klassieke Bibliotheek in het deel-
project Continu verbeteren en in diverse deelprojecten met 
betrekking tot procesoptimalisatie. 

Voor meer informatie: Sabine Margés,
023-55 46 292, 06-41 56 49 89, smarges@probiblio.nl

PROFESSIONELE MEDEWERKERS

Dit project richt zich op de duurzame inzetbaarheid van de 
medewerkers in het kader van de transitie die de bibliotheken 
doormaken. Daarnaast richt het project zich op het werken 
met vrijwilligers. Er zijn in 2017 zijn drie pilotprojecten uitge-
voerd bij de bibliotheken Voorschoten-Wassenaar, De Groene 
Venen en Aan den IJssel. Deze pilots leveren  kennis en erva-

ring op met de vraagstukken die bibliothe-
ken kunnen hebben bij het meenemen van 
de medewerkers in de transitie. Tevens is er 
een inventarisatie gemaakt van alle instru-
menten en hulpmiddelen die in de branche 
beschikbaar zijn. Samen met de opgedane 

kennis en ervaring uit de pilots kun-
nen die bij de andere bibliotheken 

ingezet worden. In 2018 worden de tra-
jecten bij de genoemde bibliotheken afge-
rond. In de provincie Noord-Holland zal 
in 2018 een aantal nieuwe trajecten rond 

duurzame inzetbaarheid worden uitgevoerd.

Een belangrijk thema binnen het project is het werken met 
vrijwilligers. In 2017 is een inventarisatie gemaakt van alle 
middelen en activiteiten rond dit thema in de branche. In 
2018 zal dit leiden tot het inrichten van een netwerkplatform 
waarop kennis gedeeld wordt. Bibliotheken kunnen advies in-
winnen en begeleiding krijgen bij het werken met vrijwilligers. 

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

In het deelproject Traineeship is een opleidingsprogramma 
van 18 maanden ontwikkeld, waarin acht tot twaalf jonge 
professionals op WO-niveau projecten uitvoeren in een aan-
tal deelnemende bibliotheken uit de regio Rijnmond. Het 
programma richt zich op de ontwikkeling van het persoonlijk 

leiderschap van de trainees. De deelnemende bibliotheken 
AanZet, Hoeksche Waard, Rotterdam, Schiedam, Zuid-Hol-
landse Delta en De Boekenberg hebben echter besloten dat 
dit programma op dit moment met name te ambitieus is en 
niet zal worden uitgevoerd. Het ontwikkelde programma en 
de kennis en ervaring die zijn opgedaan kunnen wel worden 
ingezet voor eventuele toekomstige initiatieven. 

Voor meer informatie: Sabine Margés,
023-55 46 292, 06-41 56 49 89, smarges@probiblio.nl

LOYALE KLANTEN

Dit project omvat drie deelprojecten. Het deelproject Vrienden 
van de Bibliotheek is in het najaar van 2016 gestart met de  
bibliotheken Gooi en meer, Heiloo, Kennemerwaard,  
Rotterdam, Zuid-Hollandse Delta en De Boekenberg. Het heeft 
formats opgeleverd voor drie doelgroepen – bedrijven, ouders 
jeugdleden en trouwe leden –  die door enkele bibliotheken 
(deels) geïmplementeerd zijn. De ervaringen hiervan, do’s & 
dont’s en andere relevante informatie over mogelijke vormen 
van friendraising worden in februari 2018 gepresenteerd in de 
vorm van een whitepaper op de website van ProBiblio. 

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

Ook het project Marketing tooling is in 2016 al gestart en is 
inmiddels afgerond. Met als aanleiding de stopzetting van het 
DCS van ProBiblio is er een adviesrapport opgesteld voor biblio-
theken die een alternatief zoeken voor hun e-mailmarketing.  
In het rapport worden twee mogelijkheden vergeleken: de  
Marketing+-module van Wise en het instrumentarium van  
Hellodialog. Beide mogelijkheden zijn bij enkele Zuid-Hollandse 
pilotbibliotheken – Aan de Vliet, AanZet, Bollenstreek, Gouda 
en Hoeksche Waard – uitgeprobeerd. De bevindingen staan 
in het rapport dat naar alle voormalige DCS-gebruikers en de 
pilotbibliotheken is gestuurd. 
Alle betrokken bibliotheken zijn gebeld voor het maken van  
een afspraak voor een advies-op-maat. Met de bibliotheken 
Kennemerwaard, Aan de Vliet, AanZet en Hoeksche  
Waard wordt daarnaast nog gewerkt aan tooling om de data  
vanuit Wise inzichtelijker te maken via Open V-Insight.  
De eindevaluatie wordt gedeeld met het netwerk.
 
Voor meer informatie: Jet Govers, 
023-55 46 372, 06-41 33 57 44, jgovers@probiblio.nl
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Het derde deelproject, gericht op ontwikkeling van een  
nieuw loyaliteitsprogramma op basis van de levensloop van 
bibliotheekklanten, is in Q4 van start gegaan. Er is onderzoek 
gedaan naar de mate van loyaliteit van leden van de  
Bibliotheek. Er wordt bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt hoe 
oud men gemiddeld lid wordt en wanneer men juist weer 
afhaakt. Ook de mate van gebruik van de Bibliotheek (leenge-
drag) naar leeftijdscategorie wordt inzichtelijk gemaakt. Een 
verslag hiervan wordt beschikbaar gesteld aan het netwerk in 
februari 2018. 
 
Voor meer informatie: Jet Govers, 
023-55 46 372, 06-41 33 57 44, jgovers@probiblio.nl

DIGITALISERING

Voor bibliotheken is het van belang op de hoogte te zijn van 
ontwikkelingen en stand van zaken ten aanzien van de  
Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI), vanwege de gevolgen 
voor zowel hun dienstverlening als hun lokale infrastructuur. 
ProBiblio pakt daarom de rol als kennispartner om alle biblio-
theken in Noord- en Zuid-Holland hierin centraal te faciliteren. 
Bibliotheken kunnen bij ProBiblio terecht voor (strategisch) 
advies over het gebruik van de LDI én met vragen over of gere-
lateerd aan de LDI. Zij zijn geïnformeerd over de raakvlakken 
van de LDI met bestaande dienstverlening en over nieuwe 
mogelijkheden die de LDI biedt. Hierdoor worden bibliotheken 
in staat gesteld hun eigen afgewogen keuzes te maken ten 
aanzien van de diensten van de LDI. 
In 2017 hebben we bibliotheken geadviseerd over o.a.  
veranderingen ten aanzien IAM, de Online Bibliotheek en de 
mogelijkheden van het DataWareHouse. Daarnaast hebben we 
gewerkt aan de verdergaande integratie van de WAAS  
met Wise, zodat de klant niet merkt dat hij met twee  
achterliggende systemen te maken heeft. Samen met de  

KB werken we aan het bereiken van landelijk eenduidige  
datadefinities, met als doel dat rapportages uit diverse  
bronnen goed op elkaar aansluiten. 
Ook zijn we nauw betrokken bij de onderzoeken naar een  
mogelijk Landelijk Bibliotheeksysteem. 

Aparte vermelding verdienen tot slot onze activiteiten in het 
kader van de synchronisatie van de NBC+. In de huidige situa-
tie komt het voor dat een klant in de catalogus een materiaal 
vindt, dat in werkelijkheid niet te krijgen is. We hebben de 
hele synchronisatieketen geanalyseerd en, voorzien van 
een verbeterstappenplan, aan alle stakeholders beschik-
baar gesteld. Dit heeft tot resultaat dat we landelijk 
met alle ketenpartners werken aan verbeteringen. 
Dit project heeft geen specifieke einddatum en 
loopt door in 2018.

Binnen het project Digitalisering zijn naast het bo-
vengenoemde vijf pilotprojecten met nieuwe digitale 
toepassingen  
gestart. Binnen de pilots, van elk maximaal drie maanden, 
helpt ProBiblio de bibliotheken bij het kickstarten en op-
schalen van hun innovatieve idee. Hierdoor wordt ervaren of 
een idee kansrijk is, welke inspanning de realisatie kost en wat 
de uitvoering van het idee zou kunnen opleveren. De ervarin-
gen van elke pilot worden met het netwerk gedeeld. De keuzes 
voor de pilots zijn in samenwerking met de bibliotheken  
gemaakt. In 2017 zijn de volgende pilots uitgevoerd.

  Met de Bibliotheek aan den IJssel is geëxperimenteerd met 
de app BKSY (spreek uit: Booksy), die het mogelijk maakt 
dat lezers eigen boeken aan elkaar uitlenen. De Bibliotheek 
wilde BKSY als ondersteuning voor communityvorming 
inzetten, maar heeft inmiddels besloten de community in 
eerste instantie zonder BKSY op te zetten. Van de ervarin-
gen wordt een overzicht opgesteld. 

   Het project Check je werkplek is gestopt vanwege te wei-
nig animo bij deelnemende bibliotheken. Het  verslag van 
het project is op 22 november gepubliceerd op de website 
van ProBiblio (https://www.probiblio.nl/nieuws/verslag-
pilot-check-je-werkplek). 

  Met de Bibliotheek Waterland is de BiebApp ontwikkeld, 
waarmee je kunt lenen met je telefoon, zonder abonne-
ment. Via de smartphone maak je snel en makkelijk een 
biebaccount aan, waarna je je telefoon kunt gebruiken 
als digitale bibliotheekpas en direct kunt gaan lenen. Je 
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betaalt per geleend item. Inmiddels is de eerste versie van 
de BiebApp getest door gebruikers van de bibliotheek, die 
aangaven hierover enthousiast te zijn. Tijdens de Projec-
tendag in november is de BiebApp aan de bibliotheken 
gepresenteerd en is hun interesse gepeild. Daarnaast 
wordt de BiebApp gepresenteerd op het Nationale Biblio-
theekcongres op 20 maart 2018.  

De BiebApp is nog niet af, we werken samen met een  
externe appbouwer en Wise-leverancier HKA verder aan 
het realiseren van een technisch goede koppeling met  
het Wise-systeem.  Het project loopt door in 2018, waarna 
de productieversie van De BiebApp ook aan andere biblio-
theken beschikbaar wordt gesteld. 

Voor meer informatie over de tot nu toe genoemde  
onderdelen van het project Digitalisering: Ineke Goedhart, 
06-24 55 85 21, igoedhart@probiblio.nl

  De vierde pilot is in De Boekenberg gestart met WhatsApp 
voor de klantenservice.  De online assistente beantwoordt 
alle vragen die binnenkomen. Informatievragen, maar 
ook vragen over verlengen, reserveren en openingstijden. 
Via WhatsApp is de Bibliotheek snel en gemakkelijk toe-
gankelijk. Ook van deze pilot zullen in 2018 de ervaringen 
gedeeld worden. 

Voor meer informatie: Edo Postma, 06-40 79 08 67,  
epostma@probiblio.nl

  De Bibliotheek Hoeksche Waard gaat de vijfde en laatste 
pilot uitvoeren met een interactieve vloer. De interactieve 
spelvloer biedt de mogelijkheid om op een educatieve  
manier tegelijkertijd te spelen en te leren. Het lesmateri-
aal wordt op de spelvloer geprojecteerd en kinderen  
(en volwassenen) leren door een combinatie van spel en 
fysieke inspanning. Deze pilot gaat wegens verhuizing van 
de Bibliotheek later van start dan aanvankelijk gepland,  
in Q1 van 2018 in plaats van in najaar 2017. 

Voor meer informatie: Erik Reuvers,  
06-40 88 21 04, ereuvers@probiblio.nl

In 2018 zullen nog enkele pilots starten, die in samenspraak 
met de bibliotheken worden gekozen.  

 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE ZUID-HOLLAND 

De Provincie Zuid-Holland heeft ProBiblio enkele jaren  
geleden gevraagd bibliotheken te stimuleren een bijdrage te 
leveren aan het vergroten van het publieksbereik ten aanzien 
van erfgoed en archeologie. Ter ondersteuning van de  
bibliotheken die die bijdrage willen leveren, zet ProBiblio een 
vastgesteld deel van haar boekjaarsubsidie in. De activiteiten 
die ProBiblio samen met de deelnemende bibliotheken  
ontwikkelt en uitvoert, sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
doelen die bibliotheken nastreven ten aanzien van met name 
informatievoorziening, mediawijsheid en ontmoeting. Zo zijn 
erfgoed en archeologie geen extra activiteiten, maar zijn ze 
het onderwerp van al lopende activiteiten.

Inmiddels organiseren vijftien bibliotheken activiteiten rond-
om erfgoed en archeologie, zoals een introductie archeo-
logie voor volwassenen of Minecraft-activiteiten rond een 
erfgoedthema voor kinderen (ProBiblio heeft een hardware 
set beschikbaar die gereserveerd kan worden). Recent is een 
nieuw programma Voorproefjes gelanceerd in samenwerking 
met de Bibliotheek Den Haag en het Erfgoedhuis, om kinde-
ren een leuke beleving te geven rond een bestaand landgoed. 
Het uiteindelijke doel is om de kinderen en ouders te motive-
ren om het landgoed ook daadwerkelijk te bezoeken, vandaar 
de naam van het programma. De opzet is te vertalen naar 
vrijwel elke Bibliotheek in Zuid-Holland – in 2018 wordt dit 
project opgeschaald. 

Momenteel wordt hard gewerkt aan zogenaamde break-
in boxen. Deze boxen hebben een aan erfgoed gerelateerd 
thema (bijvoorbeeld Atlantikwall), die aan de hand van een 
historisch verhaal opengemaakt moeten worden. Deze boxen 
worden in het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar gesteld 
aan geïnteresseerde bibliotheken.
Er zijn voor 2018 twee menukaarten opgesteld, één voor erf-
goed en één voor archeologie, op basis waarvan bibliotheken 
in Zuid-Holland hun programmering kunnen samenstellen. 
Want uiteraard wordt dit project vervolgd!

Voor meer informatie: Erik Reuvers,  
06-40 88 21 04, ereuvers@probiblio.nl
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