De maatschappelijkeducatieve bibliotheek
in verbinding
Format voor een intern gesprek over de samenhang
tussen de IDO-dienstverlening en andere programma’s

De maatschappelijk-educatieve bibliotheek heeft zich sterk ontwikkeld de
afgelopen jaren en is een antwoord op de maatschappelijke opgaven waar
de bibliotheeksector aan werkt, zoals vastgelegd in het bibliotheekconvenant.
In de bibliotheek wordt vanuit een educatief en maatschappelijk perspectief
en voor verschillende doelgroepen geprogrammeerd en georganiseerd.
Wat is de samenhang tussen deze programma’s? En hoe verhouden deze
zich tot elkaar?
Digitale Inclusie, met daarbinnen IDO als onderdeel, is vanaf 2020 gestart als een
nieuw programma binnen de taak van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek.
De doelgroepen, hulpvragen en samenwerkingen binnen Digitale Inclusie hebben een
duidelijk maatschappelijk-educatieve karakter. Daarin zijn overeenkomsten te vinden
met programma’s zoals digi-cursussen, de Bibliotheek op school, het Taalhuis of
BoekStart. Door dit in kaart te brengen maak je van de verschillende programma’s
een meer samenhangend geheel. Je benut schakels tussen programma’s en werkt
effectiever en efficiënter. Verbinding versterken is belangrijk voor:
• Een eenduidige beleving van de lokale invulling van de maatschappelijk-educatieve
bibliotheek
• Het eigenaarschap onder collega’s over de maatschappelijk-educatieve bibliotheek
• Interne kennisuitwisseling en kennisvergroting
• Een hoger bereik onder doelgroepen
• De warme interne doorverwijzing tussen aanbod
• Een gedragen doelstelling richting partners
Onderstaand format helpt je om de IDO-dienstverlening te verbinden met andere
programma’s die onder de paraplu van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek
vallen. Bovendien geeft het richting in de borging en doorontwikkeling. Gebruik het
format als gespreksleidraad en verken met collega’s de verbindingskansen tussen
programma’s. In het huidige format ligt de focus op het IDO. Het kan echter ook
gebruikt worden om andere programma’s binnen de educatief maatschappelijke
bibliotheek naast elkaar te leggen.

Hoe te gebruiken
1.	Kies als IDO-kartrekker een ander programma binnen de maatschappelijkeducatieve bibliotheek om de verbinding mee op te zoeken (durf hierin ook
een uitdagende keuze te maken).
2.

Ga met de collega(‘s) van dit programma om tafel zitten.
Het format is digitaal in te vullen of uit te printen.

3.

Vul de vier turquoise blokken voor beide programma’s in.

4.

Daarna gaan jullie aan de slag met het invullen van de verbindingsblokken 		
in het midden. Ga aan de hand van deze punten in gesprek met elkaar
en maak aantekeningen.

5.

Beantwoord de vraag: waar zien jullie kansen en uitdagingen
in het verbinden van deze twee programma’s?

6.

Noteer acties waarmee jullie de verbinding gaan versterken.

Toelichting
• Programma’s kunnen uit meerdere doelen bestaan en kunnen 				
verschillende doelgroepen bedienen. Neem alle doelen en doelgroepen op.
• Indirecte doelgroepen: de mensen waar je niet direct aan denkt bij het 			
desbetreffende programma, maar die wel tot het sociale netwerk 			
van de persoon in kwestie behoren.
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Dit format is gemaakt voor bibliotheken door de adviseurs van Probiblio.
Wil je verder praten naar aanleiding van dit format of heb je vragen?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs basisvaardigheden
via basisvaardigheden@probiblio.nl

