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Voor u ligt het jaarverslag 2016 van ProBiblio. Hierin leest u over onze organisatie en de speerpunten van 2016. 

We beschrijven een aantal diensten waarmee wij ons onderscheiden en brengen bijzondere activiteiten in beeld. 
Daarnaast lichten wij toe hoe wij ons bestuur en toezicht georganiseerd hebben. In dit jaarverslag is ook het sociaal 
jaarverslag opgenomen. 

Wij hopen dat dit jaarverslag u aanspreekt. 

Voor meer informatie over onze organisatie en dienstverlening kunt u terecht op www.probiblio.nl

Medewerkers en directie van ProBiblio

Uitgave: ProBiblio, Opaallaan 1180, 2132 LN Hoofddorp,
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De ondersteuning van het openbarebibliotheekwerk door ProBiblio in 
Noord- en Zuid-Holland is mede mogelijk dankzij substantiële subsidies 
van de provincie Noord-Holland en de provincie Zuid-Holland. 
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Over ProBiblio

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa 4.454.653 Eigen vermogen 3.120.146

Voorraad 4.027 Voorzieningen 339.916

Vorderingen 1.005.276 Langlopende schuld 1.588.231

Liquide middelen 1.529.567 Kortlopende schulden en overlopende activa 1.945.230

Totaal activa 6.993.523 Totaal passiva 6.993.523

Verkorte balans per 31 december 2016

Omzet uit 
dienstverlening 

6.315.582

Overige 
bedrijfsopbrengsten

72.166

Overige subsidies 
en bijdragen 

170.912

Boekjaar-
subsidies 
7.474.730

Inkomsten 2016

Totaal 
14.033.390

Totaal 
7.474.730

Bijdrage Noord- en Zuid-Holland 2016

2.382.090 5.092.640
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De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 
krijgt steeds meer zijn beslag. Wat hebben we daarvan 
gemerkt in 2016?
“De nieuwe wet heeft ertoe bijgedragen dat de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland meer zijn gaan nadenken over het 
netwerk van openbarebibliotheekvoorzieningen waarvoor ook zij 
verantwoordelijkheid dragen en waarvan ProBiblio deel uitmaakt. 
Zij willen duidelijk beleid formuleren over wat ProBiblio kan bijdra-
gen aan bibliotheken in hun provincies. Beide provincies denken 
en kijken nu actiever met ons mee. Dat ervaar ik als positief. Er 
ontstaat meer binding. De wens is om een goede set van indi-
catoren te ontwikkelen waarmee resultaten en maatschappelijke 
effecten van de inzet van ProBiblio gemeten kunnen worden.”

Hoe maak je de maatschappelijke opbrengst van ProBiblio 
inzichtelijk?
“Dat is best ingewikkeld voor een tweedelijnsorganisatie. We 
werken aan de vernieuwing van de Bibliotheek - van de klassie-
ke uitleenfunctie naar de meer educatieve en maatschappelijke 
Bibliotheek. Hoe meet je wat die nieuwe Bibliotheek voor onze 
samenleving betekent en wat deze bijdraagt aan zaken als een 
betere taalbeheersing, mediawijzere Nederlanders of het geluk 
van bibliotheekbezoekers? En wat is daarvan toe te schrijven 

aan ProBiblio? Het is niet eenvoudig om heldere indicatoren op 
te stellen, maar we gaan het proberen. Daarover zijn we nu zowel 
met provincies als met de bibliotheken in gesprek. Een goede 
inspiratiebron is de Monitor de Bibliotheek op school. Die geeft 
inzicht in wat het programma dBos effectief oplevert in termen 
van schoolprestaties.” 

Wat betekent de Wsob voor innovatie in de Bibliotheek?
“De wet heeft geleid tot een Gezamenlijke innovatieagenda. 
Deze wordt uitgewerkt in de Actieagenda innovatie 2017-2018 
en vervolgens komen er in Noord- en Zuid-Holland provinciale 
actieagenda’s. Als gevolg van de wet krijgt ProBiblio een nadruk-
kelijkere rol bij het realiseren van innovatie in de lokale biblio-
theken. In de agenda is innovatie geformuleerd als ideevorming, 
experimenten en implementatie. De ambitie van ProBiblio is om 
op al deze terreinen resultaten te boeken. Ik ben blij dat de imple-
mentatie van geslaagde experimenten ook tot innovatie gerekend 
wordt. Juist daar ligt de toegevoegde waarde van ProBiblio. De 
meeste ideeën ontstaan bij de bibliotheken; het is onze rol om 
deze werkend te krijgen in het netwerk. En anderzijds zorgen wij 
dat landelijke ontwikkelingen worden geïmplementeerd bij de 
bibliotheken in ons netwerk. Op dit moment zorgen we ervoor dat 
Noord- en Zuid-Holland een gelijk deel meebetalen aan nieuwe 

ontwikkelingen. Noord-Holland heeft bezuinigd op de bijdrage aan 
het provinciale bibliotheekwerk en Zuid-Holland niet. Dit betekent 
dat we voor Zuid-Holland mogelijkheden hebben om te imple-
menteren en voor Noord-Holland vrijwel niet. Dat betreuren we. 
En de Noord-Hollandse bibliotheken niet minder. In 2017 gaan 
we - samen met de provincies - op zoek naar een oplossing voor 
deze situatie.”

Is de provincie de enige partij die sturend moet zijn in het 
bibliotheekbeleid?
“Nee. Hun bijdrage is maar een fractie van wat de lokale overhe-
den bijdragen. Daar geven beide provincies zich rekenschap van. 
Ze stellen zich bescheiden op. Noord- en Zuid-Holland hebben de 
wens uitgesproken om meer contact te hebben met de gemeen-
ten, op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Als zij weten wat de lokale 
behoeftes zijn, kunnen ze die meenemen in het provinciale beleid.” 

“Ook op andere niveaus wordt meer samengewerkt. IPO (Inter-
provinciaal Overleg), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten) en OCW (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 
vormen de klankbordgroep die betrokken is bij de totstandkoming 
van de Actieagenda. Zij zijn dus gezamenlijk betrokken bij het 
realiseren van innovatie in de Bibliotheek.”

Werken jullie veel samen met andere POI’s? 
“Jazeker, want wij staan in grote lijnen allemaal voor hetzelfde 
karwei. SPN (Stichting Samenwerkende POI’s Nederland) werkt 
samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan de Actieagenda. 
Ook de netwerkcoördinatoren en innovatiespecialisten werken 
samen. In zogenoemde ‘communities of practice’, waarin ook 
de bibliotheken participeren, werken grote groepen specialisten 
samen aan vernieuwing op een aantal thema’s. De tijd waarin 
het wiel op meerdere plaatsen in het land werd uitgevonden, ligt 
duidelijk achter ons.” 

“Er is in onze hele maatschappij een grote bereidheid ontstaan 
om samen te werken, omdat mensen inzien dat je samen veel 
meer kan bereiken dan alleen. Bibliotheken werken samen met 
maatschappelijke partners, maar weten elkaar ook onderling te 
vinden. Samen formuleren zij doelstellingen waarbij alle partijen 
vanuit hun eigen kracht bijdragen.”

Wat heeft dit voor effect op ProBiblio?
“Ook binnen onze organisatie is samenwerking een speerpunt. 
Wij werken steeds beter samen over de grenzen van teams en 
afdelingen heen, zodat we bibliotheken integraal advies kunnen 
bieden. De nieuwe indeling van ons kantoor - minder muren, 

grotere ruimten en meer plaatsen gericht op samenwerking - zal 
dat nog versterken. Het wordt heel gemakkelijk om elkaar op te 
zoeken binnen projecten of programma’s. Ons kantoor moet een 
aantrekkelijke plek zijn waar je van elkaar leert en elkaar inspi-
reert. Mensen moeten hier graag willen zijn. Niet alleen onze 
eigen medewerkers, maar ook anderen uit ons netwerk. Onze 
deur staat open voor bibliotheekmedewerkers die hier eens willen 
komen werken, projectteams die een dag willen brainstormen of 
groepen die een vergaderlocatie zoeken.”

In het vorige jaarverslag gaf je aan dat je in 2016 meer 
niet-gesubsidieerd werk wilde doen. Is dat gelukt?
“Ja, dat gaat prima. Met name op het gebied van marketing & 
communicatie, bibliotheekautomatisering, organisatieadvies en 
de administratieve dienstverlening leveren we meer. Een uitda-
ging daarbij vormt onze capaciteit, omdat de vraag fluctueert. Wat 
betreft onze gesubsidieerde dienstverlening leveren wij natuurlijk 
wat we hebben afgesproken. We zetten onze expertise ook graag 
in voor specifieke projecten van bibliotheken, maar het vergt 
vindingrijkheid om de capaciteit optimaal te krijgen. Daarvoor 
werken we met een flexibele schil van specialisten die ‘los-vast’ 
aan ons verbonden zijn. De ervaringen daarmee zijn positief.”

Als je terugkijkt op 2016, wat vond je dan het bijzonderst?
“Ik vind het verheugend dat Zuid-Holland de banden met 
Noord-Holland weer strakker wil aanhalen. De provincies zien het 
belang van schaalgrootte in.” 

“Daarnaast heeft de samenwerking tussen de bibliotheken en 
ProBiblio in 2016 een impuls gekregen. We hebben met elkaar 
drie programma’s - één programma in Noord-Holland en twee 
in Zuid-Holland - geformuleerd waarin een intensievere netwerk- 
samenwerking het uitgangspunt is. Hiermee gaan we in 2017 
starten en in 2016 zijn de voorbereidingen getroffen. In Noord-Hol-
land gaan we aan de slag om eind 2018 honderd procent van de 
jongeren tot achttien jaar actief te bereiken. In Zuid-Holland willen 
we dat alle bibliotheken over twee jaar een rol in een taalnetwerk 
hebben en een besparing realiseren van zo’n twintig procent op 
de klassieke functie van de Bibliotheek zodat deze ingezet kan 
worden in de educatieve en maatschappelijke functie van de 
Bibliotheek. Mooie, maar ook flinke ambities die we de komende 
jaren met elkaar willen bereiken.”  

Anne Rube is directeur-bestuurder van ProBiblio. 
Zij vertelt over 2016, het jaar waarin de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland hun provinciaal 
bibliotheekbeleid herijkten op basis van de 
onderzoeken die zij lieten verrichten. Het resultaat: 
sterkere banden en betrokkenheid.

“ONZE DEUR STAAT OPEN 
VOOR HET HELE NETWERK.”

Anne Rube



Ontdek je plek in het lokale 
taalnetwerk
Iedere Bibliotheek houdt zich bezig met geletterd-
heid. Waar de een het lokale taalnetwerk trekt, stelt  
de ander haar locatie ter beschikking aan een Taalhuis.  
En sommige bibliotheken zijn nog bezig met hun beleid 
hieromtrent. ‘Iedere Bibliotheek in Zuid-Holland een duur-
zame rol in het taalnetwerk’, dat is de ambitie van de BOZH. 
Een realistische, maar toch uitdagende doelstelling voor 
de projectgroep onder leiding van Theo Kemperman,  
directeur Bibliotheek Rotterdam. 

“Elke bibliotheek wil geletterdheid bevorderen; mensen de 
elementaire vaardigheden bijbrengen om te kunnen blijven func-
tioneren in onze snel veranderende maatschappij. Daarbij gaat 
het niet alleen om lezen en schrijven, maar ook om numerieke  
en digivaardigheden. De Wsob geeft ons daarvoor ook veel 
aanknopingspunten.” 

Vrijblijvend oefenen
“Een Bibliotheek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ook als 
je geen lid bent. Het is dus een uitermate geschikte plek om 
een Taalhuis of Taalcafé te organiseren. In Rotterdam organise-
ren we Taalcafé’s op verschillende locaties in de stad. Mensen 
kunnen binnenlopen en vrijblijvend oefenen onder begeleiding 
van getrainde vrijwilligers. Dat werkt bij ons heel goed. Andere 
bibliotheken zetten zich weer heel anders in om geletterdheid te 
bevorderen, op een manier die past bij het verzorgingsgebied." 

Kennis en netwerk delen
"Een lokaal taalnetwerk opzetten, betekent samenwerken met 
andere partners. Want er zijn vele landelijke, regionale en lokale 
partijen die zich inzetten voor de bestrijding van laaggeletterd-
heid bij Nederlanders en migranten. Denk aan welzijnsorgani-
saties, onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, Rotary 
en verenigingen van bijvoorbeeld plattelandsvrouwen. In een 
taalnetwerk benut je elkaars kennis en netwerk en kan iedere 
partner zich vanuit de eigen kracht inzetten. De rol van de Biblio-
theek daarin kan variëren. Sommige bibliotheken trekken de kar; 
andere stellen alleen hun locatie ter beschikking.

Passende plek
Onze projectgroep zet zich in om de landelijke en regionale 
netwerken in kaart te brengen en best practices en hulpmid-
delen uit te wisselen. Zo helpen we de bibliotheken in onze 
provincie een passende plek te vinden in hun eigen taalnetwerk.  
We kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren.”

Welke innovatieprojecten gaan we in 2017 oppakken? 
Dat besprak ProBiblio op 12 september 2016 met zestig 
vertegenwoordigers van bijna alle bibliotheken in Noord- en 
Zuid-Holland. Na inspirerende inleidingen van Frans Bergfeld, 
Theo Schilthuizen, Martin Berendse, Wouter van Heiningen 
en Theo Kemperman wisselden de bezoekers van gedachten 
over de strategische netwerkprojecten. Na afloop konden 
ze aangeven welke projecten hun belangstelling hadden. 
Sommigen gaven dit al op de dag zelf aan; anderen wilden 
eerst het thuisfront raadplegen.

De projecten die uiteindelijk op de meeste belangstelling 
konden rekenen:
1 - Bouwstenen Participatie en Zelfredzaamheid
2 - 21st century skills
3 - Lean bedrijfsvoering

Drie SOOB- en BOZH-programma’s krijgen de komende 
tijd extra aandacht. Wij interviewden de voorzitters van 
deze werkgroepen.

Projectendag 2017

 IN EEN TAALNETWERK KAN IEDERE PARTNER ZICH VANUIT DE EIGEN KRACHT INZETTEN.”

ALLE BIBLIOTHEKEN ONDERDEEL 
VAN TAALNETWERKEN



Nieuwe diensten – nieuwe inzet 
van middelen
De Bibliotheek richt zich steeds meer op persoonlijke 
ontwikkeling: bestrijden van laaggeletterdheid en verbe-
teren van digitale vaardigheden. Een fundamentele veran-
dering ten opzichte van de klassieke Bibliotheek, met een 
grote impact op medewerkers en middelen. Want hoe kun 
je als Bibliotheek geld vrijspelen voor deze nieuwe rol, in 
een tijd dat de subsidies teruglopen en er steeds minder 
betalende klanten zijn? De projectgroep Lean bedrijfsvoe-
ring, onder aanvoering van Wouter van Heiningen (direc-
teur van Bibliotheek Maassluis/Midden Delfland) zoekt 
naar de antwoorden op deze vraag. 

“Bibliotheken willen graag veranderen om een nieuwe maat-
schappelijke en educatieve rol te pakken. Dat kost veel geld, 
of in ieder geval betekent het een andere inzet van middelen. 
BOZH heeft de doelstelling geformuleerd om in twee jaar tijd 20 
procent van de middelen vrij te maken in de klassieke Bibliotheek 
voor inzet in de maatschappelijke en educatieve Bibliotheek. Een 
doelstelling die er niet om liegt. Toch vind ik dat de exacte cijfers 
minder zwaar moeten wegen dan het besef dat het noodzakelijk 
is om op een andere manier met geld en middelen om te gaan. 
Een nieuwe rol betekent een nieuwe kijk op je bedrijfsvoering. 
Bovendien: de ene Bibliotheek kan al heel veel met een bespa-
ring van 10 procent, waar de andere veel meer nodig heeft."

Blauwdruk
"We zijn gestart met een aantal geïnteresseerde bibliotheken en 
gaan deze groep nog uitbreiden. Na de kick-off op de Projec-
tendag hebben we een activiteitenplan voor 2017 en 2018 
gemaakt. Daarin werken we toe naar een blauwdruk waarmee 
bibliotheken geld en middelen kunnen vrijmaken en inzetten 
voor nieuwe dienstverleningsprocessen en verdienmodellen. 
Eerst gaan we inventariseren wat bibliotheken nu al doen om 
efficiency te bereiken. Zo kunnen we op basis van kosteninzicht 
een benchmark opstellen en voorstellen doen voor verbeterde 
processen, volgens de Lean-methode. 

Door samen te werken met diverse bibliotheken wordt het project 
breed gedragen én profiteren we van alle kennis en ervaring die 
de teamleden meebrengen. We kunnen veel van elkaar leren.”  

“We gaan een ander verhaal 
vertellen”
Kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar zijn gratis 
lid van de Bibliotheek. Toch maakt een flink deel van deze 
doelgroep geen gebruik van onze diensten, met name de 
jongeren van dertien tot achttien jaar. Hoe kunnen wij de 
jeugdbibliotheek nog aansprekender maken en zorgen dat 
zoveel mogelijk jongeren ons weten te vinden? Door het 
aanbod verder te verbreden én een ander verhaal te vertel-
len, denkt Martin Berendse, directeur van de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam (OBA). 

“De Bibliotheek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
kinderen. Wij hebben BoekStart voor de kleintjes, de Bibliotheek 
op school voor het basis- en voortgezet onderwijs, programma’s 
voor opvanginstellingen, voorleesprogramma’s en ga zo maar 
door. Scholieren en studenten vinden de Bibliotheek een fijne 
studieplek. En ze komen bij ons om informatie te zoeken voor 
hun werkstuk of scriptie. Wij zijn een permanente leerondersteu-
nende organisatie voor kinderen en jongeren van nul tot achttien 
jaar. Toch staan veel mensen daar niet bij stil. We spelen onze 
belangrijke rol in relatieve stilte." 

Leren van elkaar
"Daar willen we verandering in brengen met het programma dat 
zich richt op ‘100 procent bereik onder jongeren’. Om dat doel te 
bereiken, moeten we ons aanbod kritisch onder de loep nemen. 
Hoe kunnen we kinderen en jongeren nog meer aanspreken met 
onze activiteiten? De meeste bibliotheken raken veel jongeren kwijt 
na hun twaalfde jaar. Ze zijn in die levensfase wel even uitgelezen, 
maar zeker niet uitgeleerd. Er is heel veel te ontdekken op het 
gebied van techniek, je woonomgeving, natuur, cultuur en al die 
andere interessante dingen. Er zijn echter bibliotheken die deze 
doelgroep wel weten te boeien met een breder aanbod. Interessant 
om hun ervaringen te delen, zodat andere bibliotheken daarvan 
kunnen leren. Onze projectgroep wil professionals uit de Biblio-
theek stimuleren elkaar op te zoeken en een regionaal netwerk te 
vormen om elkaar te inspireren en nieuwe ideeën te ontwikkelen."  

Verhaal delen
"Daarnaast moeten we dat bredere verhaal beter weten te  
vertellen. Hoe vaak zeggen mensen niet: ‘Wat doen jullie veel, 
wat een breed en mooi aanbod, dat wist ik helemaal niet.’ 
Daar willen we verandering in brengen. We willen ons verhaal 
nog duidelijker en krachtiger delen met kinderen, onderwijs- 
instellingen, ouders en andere maatschappelijke partners. We 
willen laten zien dat er voor iedereen steeds iets nieuws valt te  
ontdekken in de bibliotheken.”

Projectendag 2017

  DE ENE BIBLIOTHEEK KAN AL HEEL VEEL MET EEN BESPARING VAN 10 PROCENT,  
WAAR DE ANDERE VEEL MEER NODIG HEEFT.”

 DE MEESTE BIBLIOTHEKEN RAKEN VEEL JONGEREN KWIJT NA HUN TWAALFDE JAAR.”

100% ACTIEF BEREIK 0-18 JAAR TRANSITIE KLASSIEKE BIBLIOTHEEK
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TAALHUIS
Bijna alle Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken hebben een digi-
Taalhuis of Taalpunt, waar mensen hun taal- of digivaardigheden 
kunnen verbeteren. ProBiblio is sparring partner voor bibliotheken 
over de bouwstenen van het Taalhuis. Op verzoek van een aantal 
bibliotheken praat ProBiblio mee met de gemeente en partners 
over de rol van de Bibliotheek en de samenwerking met Taal voor 
het Leven. Daarnaast leveren wij input voor de Materialenwijzer 
die vrijwilligers helpt geschikt lesmateriaal voor hun deelnemers 
te selecteren.
 
INBURGERING
Veel vluchtelingen komen naar de Bibliotheek om informatie 
te zoeken, de taal te leren of elkaar te ontmoeten. Samen 
met het netwerk van de gemeente, VluchtelingenWerk, COA 
en maatschappelijke organisaties vormt de Bibliotheek een 
lokaal platform dat initiatieven ontwikkelt voor vluchtelingen 

en statushouders. ProBiblio verzorgde een training over 
Taalkit Dutch (een pakket dat vrijwilligers gebruiken bij het 
lesgeven aan vluchtelingen) voor alle bibliotheken. ProBiblio 
sprak met bibliotheken over de samenwerking met het 
inburgeringsnetwerk, de inzet van de leerroutes Welcome op 
Oefenen.nl en de mogelijkheden voor de Bibliotheek bij de 
Participatieverklaring.
 
SCAN LAAGGELETTERDHEID
Met de scan Laaggeletterdheid in kaart kan de Bibliotheek de 
gemeente inzicht geven in de lokale laaggeletterdheid. De scan 
biedt onderbouwing voor het lokale beleid om laaggeletterdheid 
te voorkomen en bestrijden. Daarnaast kan deze input geven voor 
het opstarten van een structurele netwerkaanpak en de realisa-
tie van Taalhuizen en Taalakkoorden. In 2016 heeft ProBiblio in 
opdracht van de Bibliotheek Gouda voor de gemeente Gouda de 
scan uitgevoerd.  

BASISVAARDIGHEDEN
Op dit moment zijn 2,5 miljoen volwassen Nederlanders niet in 
staat om mee te draaien in de samenleving. Zij kunnen niet goed 
genoeg lezen, rekenen of met computers omgaan. Het program-
ma de Bibliotheek en basisvaardigheden, ontwikkeld door de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Samenwerkende POI’s Neder-
land (SPN), gaat daar verandering in brengen. Hieraan werkt ook 
ProBiblio mee. In Spijkenisse organiseerden wij de werksessie 
Aan de slag met Digisterker voor bibliotheekmedewerkers. Ook 
publiceerden wij de factsheet Rekenvaardigheden; leren omgaan 
met cijfers en geld met diverse mogelijkheden voor de Bibliotheek 
om haar rol in te vullen bij het stimuleren van rekenvaardigheid. 
 

WEB-GELDEN
De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is gericht op een 
actieve participatie van burgers in de samenleving. Maar veel 
mensen kunnen dat niet en moeten bijleren of geholpen worden. 
Voor de Bibliotheek biedt de WEB kansen om het digiTaalhuis en 
laagdrempelige programma’s onder de aandacht te brengen en 
gedeeltelijk gefinancierd te krijgen. ProBiblio ondersteunde in 
2016 een aantal bibliotheken bij hun WEB-aanvragen en atten-
deerde erop dat digitale programma’s mogelijk met WEB-gelden 
gefinancierd konden worden. Met de gezamenlijke bibliotheken in 
de regio Rijnmond onderzocht ProBiblio de mogelijkheid voor een 
bovenlokale WEB-aanvraag.
 

SUCCESVOL IN DE TOEKOMST 
Begin 2016 presenteerden SLO en Kennisnet een nieuw model voor de 21e-eeuwse 
vaardigheden. Dit model omschrijft elf vaardigheden die je nodig hebt om succes-
vol te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst. 

Door alle technische ontwikkelingen wordt digitale geletterdheid steeds belangrij-
ker. Mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en ICT-basis-
vaardigheden zijn daar voorbeelden van. Wat kan de Bibliotheek daarbij betekenen? 
En hoe zorg je dat bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers over de juiste kennis en 
vaardigheden beschikken? ProBiblio zet zich actief in voor de bibliotheken in haar 
netwerk. Een overzicht van onze activiteiten rond 21e-eeuwse vaardigheden.

•  Trendworkshops en andere bijeenkomsten voor bibliotheekmedewerkers  
en vrijwilligers over de laatste ontwikkelingen, zoals cloud computing,  
veiligheid en serious gaming. 

•  Werksessies voor aspirant-docenten Digisterker (in opdracht van  
Stichting Digisterker). 

•  Bezoek met een groep bibliotheekmedewerkers aan het jaarlijkse 
tech-event Brightday.

•  Kenniscirkel rond het thema Programmeren in de Bibliotheek, over het  
starten van een Coderdojo, waarin jongeren onder begeleiding van vrijwilligers 
robots leren besturen, websites maken of hun eigen games ontwikkelen. 

•  Ondersteuning bij het realiseren van een makerspace of Fablab in  
de Bibliotheek.

•  Themadag over Minecraft Education Edition over de inzet van dit nieuwe  
spel binnen de bibliotheekmuren. 

•  Bijeenkomsten over de veranderende rol van bibliotheekmedewerkers. 
Informatie is tegenwoordig overal en van iedereen. De bibliothecaris is 
contentcurator – de poortwachter naar juiste, zo min mogelijk gekleurde  
informatie. Die functie blijft gelijk, maar de informatie dient zich in andere 
vormen, hoeveelheid en snelheid aan.

Mensen die aan hun taal-, reken- en digitale vaardigheden willen werken, zijn van 
harte welkom in de Bibliotheek. Ook voor degenen die hun 21e-eeuwse vaardigheden 
willen ontwikkelen, staat de deur open. ProBiblio helpt bibliotheken om deze rollen 
goed in te vullen.

Basisvaardigheden



Bibliotheekplaza

Het werd een dag vol afwisseling waar onder anderen 
horecaondernemer Ron Blaauw, bioloog Midas Dekkers en 
Victor (Mindf*ck) Mids hun inspirerende verhalen deelden. 
En waar we hoorden over vernieuwing en klantenbinding 
bij de Efteling, Tony’s Chocolonely en het Grachtenfestival 
Amsterdam. Natuurlijk was er ook ruimte voor ontmoetingen 
met (on)bekenden uit het vak.   

WAT VOND U VAN BIBLIOTHEEKPLAZA 2016?
• “  Goede sprekers, fijn om eens geluiden van buiten  

de Bibliotheek te horen.”
• “  Ik vond het wederom een zeer inspirerende dag! 

Moet nog even verder broeden op het toepassen  
in de praktijk.”

• “  Belangrijkste lessen voor mij: volg je intuïtie  
en wees een goede gastheer/vrouw.”

• “  Veel was niet direct te vertalen naar  
de bibliotheeksector.”

• “  Een paar jaar terug ging het vooral over wat  
we niet goed deden en wat we van anderen  
moesten leren. Ik vind een positief uitgangspunt  
zoals dit jaar meer inspirerend en motiverend.”

• “  Een fijn moment om de accu weer eens op  
te laden en collega’s te spreken.”

• “  Goed gevoel: na alle reorganisatie- en  
bezuinigingsperikelen zijn we er nog!”

Hoe maak je van 
de Bibliotheek nog 

meer een ontzettend 
aantrekkelijke en 

onmisbare plek, ook 
voor de mensen die er 

nooit komen? 

Hoe worden we een 

‘sticky third place’: 

een plek waar je graag 

verblijft, ergens tussen 

thuis en werk in?

Op 14 april 2016 vond de tiende editie van Bibliotheekplaza plaats. Het WOW!-gehalte van het programma 
deed ruim vierhonderd collega’s uit het bibliotheekvak besluiten naar TivoliVredenburg in Utrecht te komen.

BEOORDELING

ORGANISATIE, LOCATIE:

INHOUD, PROGRAMMA:
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Voor de scholen met de Bibliotheek op 
school (dBos) stellen veel bibliotheken zelf 
collecties samen. Een tijdrovende klus om 
elke keer weer goede, actuele collecties te 
maken die aansluiten bij de wensen van 
de scholen. ProBiblio biedt met BoekToer 
een uitgebreide, actuele collectie die een 
Bibliotheek kan laten circuleren bij de 
scholen in het werkgebied.

Bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse 
zet BoekToer in. Ronald van Ham van deze 
Bibliotheek: “We zijn begonnen op drie 
scholen met in totaal dertig collecties. Ik 
was aangenaam verrast: actuele boeken, 
fris, nieuw, uitnodigend voor de kinderen. 
Dat had ik zelf niet beter kunnen doen. Het 
transport deden we in eerste instantie met 
een bakfiets en voor een grote zending 
huurden we een busje. Nu levert ProBiblio 
de collectie ook meteen af op de scholen. 
Dat is toch goedkoper en sneller dan zelf 
doen.”

Al met al is Ronald heel tevreden met 
BoekToer. "Het is makkelijk, betaalbaar, 
flexibel en de collecties zijn actueel.  
De scholen zijn heel tevreden, mede 
omdat we de ruimte hebben om per 
school te leveren wat bij ze past. Er is 
ook al belangstelling van andere scho-
len in ons werkgebied; ik verwacht dat 
we volgend jaar uitbreiden met drie tot  
vijf scholen. BoekToer is voor mij kant-en-
klare kwaliteit!"  

BoekToer
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Lezen en ontmoeten kunnen elkaar versterken. Mensen 
die veel (alleen) lezen kun je stimuleren om hun kennis 
te delen met anderen. En mensen die behoefte hebben 
aan meer contacten kun je met De Lonkende Leestafel  
sociale activiteiten bieden, waarbij je hen beweegt (meer) 
te gaan lezen. De metafoor is de tafel waaraan iedereen 
kan plaatsnemen. De tafel kan overal staan: in de Biblio- 
theek, buiten op straat of in de digitale wereld. Een nieuwe 
vorm van leesbevordering. 

ACTIVITEITEN
•  Op 7 juli 2016 vond de startbijeenkomst van De 

Lonkende Leestafel plaats. Tweeëndertig mensen 
uit zeventien bibliotheken namen deel. Bibliotheken 
kregen talloze voorbeelden te zien van hoe 
leesbevordering en ontmoeting kunnen samengaan. 
Zij gingen ook zelf aan de slag om nieuwe activiteiten 
voor de eigen bibliotheek te bedenken. De waardering 
was hoog: een 7,7.

•  Tijdens vervolgbijeenkomsten rond thema’s als de 
Pop-up leesclub en Delen & daten zijn bibliotheken 
verder op weg geholpen om activiteiten uit te voeren. 
De bibliotheken Gouda, IJmond-Noord, Huizen- 
Laren-Blaricum, Kennemerwaard en Zoetermeer 
namen deel.

•  De toolkit Nederland Leest zorgde voor praktische 
ondersteuning bij het organiseren van activiteiten.  
Dit heeft Kennemerwaard en Rotterdam geholpen  
om pop-up leesclubs op te zetten.

•  In Beverwijk (Bibliotheek IJmond-Noord) organiseerde 
ProBiblio een start- en inspiratiebijeenkomst over  
De Lonkende Leestafel. 

• In 2017 worden er nieuwe bijeenkomsten gepland. 

NETWERK
De interesse bij bibliotheken voor De Lonkende Leestafel 
is groot. Zij zien het als een nieuwe manier om lezen, 
collectie en activiteiten op een aansprekende manier 
samen te brengen. In de praktijk blijkt dat het soms lastig 
is tijd te vinden om echt met zo een nieuw idee aan de 
slag te gaan. ProBiblio ondersteunt bibliotheken hierbij. 
Niet alleen door informatie over te dragen en tools te 
ontwikkelen, maar ook om de bibliotheken in het netwerk 
met elkaar in contact te brengen om kennis en ervaringen 
uit te wisselen.  

De Lonkende Leestafel

De Lonkende Leestafel, dat is lezen en ontmoeten. 
Het doel is om mensen met dezelfde passie, hobby 
of interesse samen te brengen door samen te lezen 
en te praten over dit onderwerp. Waar, wanneer en 
met wie dan ook. ‘Powered by’ de Bibliotheek!



Kijk voor meer info op: 
www.debibliotheken.nl/rijker

kansrijk
Nieuwe Nederlanders vergroten 
hun kansen met onze taalcursussen.

Kijk voor meer info op: 
www.debibliotheken.nl/rijker

vindingrijk
Dé uitvinding als je iets 
leuks wil doen ná school.

We leren Jennifer hoe zij digitale 
diensten op MijnOverheid.nl kan 
gebruiken.

belangrijk

Wil jij meer vertrouwd raken met de websites van de overheid? 
Vraag naar de cursusmogelijkheden bij jouw Bibliotheek.

17_013_LC2017 Poster A1.indd   2 16-02-17   15:46
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Hoe kunnen we de landelijke en actuele thema’s goed 
neerzetten in onze Bibliotheek? Die vraag kreeg ProBiblio 
van diverse bibliotheken uit het netwerk. Als antwoord 
daarop ontwikkelen we per thema een communicatietoolkit. 
Deze bevat een communicatieplan, beeldmateriaal, 
(web)teksten en bruikbare ideeën en acties. Allemaal heel 
praktisch, zodat bibliotheken direct aan de slag kunnen met 
hun website, nieuwsbrieven, sociale media, persberichten 
en advertenties. 

In 2016 ontwikkelde ProBiblio de volgende toolkits:

E-BOOKCAMPAGNE

LANDELIJKE IMAGOCAMPAGNE ‘DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER’

NEDERLAND LEEST

SPANNENDE-BOEKENWEKEN KINDERBOEKENWEEK

Com
m

unicatie

Vestiging

E-books lenen via 
de bibliotheek? 
Zo makkelijk is het! 

Een uitgebreide 
collectie e-books 
24 uur per dag tot 
je beschikking. 
Word lid!

E-books lenen via 
de bibliotheek? 
Zo makkelijk is het! 

Een uitgebreide collectie 
e-books 24 uur per dag tot 
je beschikking. Word lid!

Geef je 
mening, 
krijg een 

boek.

Geef je 
mening, 
krijg een 

boek.

Geef je 
mening, 
krijg een 

boek.

3 T/M 19 JUNI

3 T/M 19 JUNI
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Steeds meer contacten met de overheid verlopen digitaal, ook 
met de Belastingdienst. Om mensen daarbij te helpen, hebben 
de Belastingdienst en de KB in 2016 een convenant gesloten. 
Hierin geven zij aan dat openbare bibliotheken burgers kunnen 
ondersteunen, onder andere bij belastingaangiften en toeslagen 
aanvragen. Een onderdeel van de ondersteuning houdt in dat 
bibliotheken daarvoor de faciliteiten realiseren, zoals computers 
met internetaansluiting en printfaciliteiten. Ook gaan zij cursussen 
digitale vaardigheden verzorgen voor mensen die nog niet goed 
genoeg mee kunnen. Zij werken samen met maatschappelijke 
dienstverleners die meer inhoudelijke hulp bieden. Bijvoorbeeld 
door ruimte ter beschikking te stellen aan organisaties die gratis 
spreekuren houden voor hulp bij aangifte en toeslagen. 

PRIVACY EN VEILIGHEID VAN INFORMATIE
Hoewel het convenant pas ingaat in 2017, kwamen er in 2016 al 
mensen voor hulp en advies naar de Bibliotheek. Een uitgelezen 
kans om te laten zien wat de bieb allemaal te bieden heeft en een 
nieuwe doelgroep aan te spreken. Maar er is ook een aandachts-
punt: hoe ga je om met privacy en veiligheid van informatie? Dat 
begint bij de gebruikers zelf. Zij moeten zorgen dat anderen niet 
mee kunnen kijken als ze met privé-informatie bezig zijn en dat  
zij de computer goed afsluiten voordat ze vertrekken. Ook voor 
bibliotheekmedewerkers heeft dit consequenties. 

SAMENWERKEN
Elke Bibliotheek bepaalt zelf hoe de nieuwe rol ingevuld wordt. 
Waakzaamheid is geboden als zij gaan helpen bij belastingaangif-
ten. Want op dat moment hebben zij onder andere te maken met 
aansprakelijkheidsrisico’s. Daarom kiezen de meeste bibliotheken 
voor een samenwerking met maatschappelijke organisaties die 
weten wat hierbij komt kijken. Zij beschikken over getrainde vrij-
willigers die inhoudelijk deskundig zijn en weten hoe ze moeten 
omgaan met privacy-issues. Van zo'n samenwerking plukt ieder-
een de vruchten.  

ACTIVITEITEN VAN PROBIBLIO IN 2016 OP HET 
GEBIED VAN PRIVACY EN INFORMATIEBEVEILIGING
 
ProBiblio nam deel aan de landelijke werkgroep rond 
het convenant KB-Belastingdienst. Ook verzorgden wij 
documenten en best practices voor de landelijke toolkit 
Belastingdienst. Bij diverse bijeenkomsten en overleggen
(kenniscirkels, BOZH-vergaderingen) heeft ProBiblio 
presentaties gegeven aan vertegenwoordigers van 
bibliotheken. Op de Projectendag hebben we aandacht 
besteed aan privacy en informatiebeveiliging. Deze onder-
werpen maken nu deel uit van de Innovatie-agenda. 
Daarnaast organiseerden wij een workshop over 
privacy voor bibliotheekmedewerkers en faciliteerden wij 
dialoogsessies tussen bibliotheken en sociale partners. 
ProBiblio vervulde een vraagbaakfunctie voor 
bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland en andere POI’s, 
waarbij het vaak ging over de link met andere thema’s, 
zoals het Taalhuis. 

Banken sluiten hun filialen en de overheid communiceert steeds meer digitaal. 
Waar kunnen mensen heen die moeite hebben met bankoverschrijvingen en 
belastingaangiften? Of die zelf niet over een computer en printer beschikken? 
Naar de Bibliotheek! Een mooie kans voor bibliotheken om nieuwe doelgroepen te bereiken. 
Maar hierbij zijn maatregelen nodig rond privacy en informatieveiligheid.

Privacy



Klanten aan het woord
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CLINTON FEURICH 
DIRECTEUR BIBLIOTHEEK 
HAARLEMMERMEER

“ALS JE SLIM SAMEN-
WERKT, KUN JE MEER 
DOEN MET MINDER”

De Bibliotheek Haarlem-
mermeer werd de afgelopen 
jaren geconfronteerd met 
teruglopende subsidies. Dat 
leidde tot een reorganisatie 
waarin de Bibliotheek noodgedwongen afscheid moest nemen 
van een aantal medewerkers. De werkzaamheden werden echter 
niet minder; integendeel. Directeur Clinton Feurich en zijn team 
gingen op zoek naar slimme, creatieve oplossingen. Zij besloten 
een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, onder 
andere met ProBiblio. “Als je samenwerkt met de juiste partners, 
kun je meer doen met minder middelen.”

Clinton Feurich: “ProBiblio heeft met ons meegedacht in de reor-
ganisatie en heeft inmiddels een aantal taken van ons overge-
nomen. Een daarvan is het beheer en onderhoud van ons biblio-
theeksysteem. Daarnaast hebben wij het collectioneren en het 
vervoer overgeheveld naar ProBiblio. Zo hebben we een mooie 
efficiencyslag kunnen realiseren. Bovendien zijn de continuïteit en 
kwaliteit gewaarborgd; ProBiblio is een expert op dit gebied. Wij 
kunnen ons nu volledig richten op wat wij het beste kunnen en het 
liefste doen: het bibliotheekwerk.”

HANNEKE IDEMA, 
SECTORMANAGER PUBLIEKSDIENSTEN 
BIBLIOTHEEK KENNEMERWAARD

VICTOR THISSEN 
DIRECTEUR BIBLIOTHEEK 
DE BOEKENBERG (NISSE- 
WAARD) EN TIJDELIJK 
DIRECTEUR BIBLIOTHEEK 
ZUID-HOLLANDSE DELTA 

“ProBiblio zorgt voor innovatie 
in de Bibliotheek. Zij adviseren 
en ondersteunen individuele 
of groepen bibliotheken, maar 
zetten zich ook in voor het 
gehele netwerk. Door partijen 
bij elkaar te brengen, kan ProBiblio brede ontwikkelingen versnel-
len. Een voorbeeld is de Gratis Bieb. Daarvoor legt een aantal 
bibliotheken nu de basis. ProBiblio begeleidt dit proces. Zij zorgen 
dat wij scherp blijven en toewerken naar concrete resultaten.”

“Ook in het Rijnmondoverleg is ProBiblio betrokken. Dit is een 
overleg van de bibliotheken in de Rijnmond: Rotterdam, Nisse-
waard, AanZet, Maassluis/Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardin-
gen, Bibliotheek aan den IJssel, Zuid-Hollandse Delta en Hoeksche 
Waard. Samenwerking staat hier centraal; samen zijn wij krach-
tiger en hebben we meer kennis dan alleen. Momenteel zijn we 
bezig met een programma voor trainees. Deze jonge professio-
nals kunnen onze bibliotheken een boost geven, zeker nu we zulke 
grote veranderingen doormaken. De besluitvorming hierover is nog 
niet rond, maar het is een goed voorbeeld van de initiatieven die 
we gezamenlijk oppakken.
ProBiblio zorgt bij het Rijnmondoverleg voor een secretaris en 
inhoudelijke ondersteuning bij de projecten. Zo helpen ze de Rijn-
mondse bibliotheken sneller te vernieuwen.” 

“ProBiblio is een prettige partij om mee samen te werken; de advi-
seurs zijn deskundig en coöperatief. Zij luisteren goed, weten wat 
er speelt en pakken zaken actief op. Het is fijn om met mensen 
samen te werken die even enthousiast zijn als jijzelf!” 

ZES VRAGEN AAN 
MARISKA KONING- 
ROOZENDAAL 
DIRECTEUR VAN BIBLIOTHEEK 
VOORSCHOTEN-WASSENAAR

1  2016 was je eerste jaar 
als bibliotheekdirec-
teur. Hoe heb je dat 
ervaren?

  “Hiervoor was ik hoofd 
Marketing, Communicatie 
& Evenementen bij Biblio-
theek Den Haag, dus ik was al bekend in de bibliotheeksector. 
Daarvoor had ik een soortgelijke functie bij een accountants-
kantoor. Ik ben dus van de cijfers naar de letters gegaan. Dat 
is een uitstekende keuze geweest. Mijn hart ligt bij boeken en 
ik vind de bibliotheekwereld heel boeiend. Bovendien is er veel 
aandacht voor de mens. Fijn om hier te werken.”

2  Komt je marketing- en communicatie-ervaring  
van pas in je huidige baan?

  “Zeker. De vorige directeur heeft veel aandacht besteed aan het 
optimaliseren van de interne processen. Nu was het tijd om naar 
buiten te treden. We zijn gestart met onder andere een onder-
zoek onder onze leden en bezoekers. Dat had als belangrijkste 
thema: wat betekent de Bibliotheek voor jou persoonlijk én voor 
Wassenaar en Voorschoten? Daar kwam een eenduidig beeld uit: 
de Bibliotheek is een centrale ontmoetingsplaats in beide dorpen 
en heeft een belangrijke rol bij de zelfredzaamheid van mensen. 
Daarnaast bleek dat in Wassenaar en Voorschoten een bovenma-
tige interesse is voor kunst en cultuur. Op basis daarvan hebben 
wij onze speerpunten vastgesteld. Onze belofte is ‘inspiratie door 
ontmoeting’. Dat is de basis voor alles wat we doen.” 

3  Wat was de rol van ProBiblio hierbij?
  “In verband met onze certificering moesten wij in korte tijd onze 

visie en strategie in kaart brengen. Ik heb ProBiblio gevraagd of 
we het klantenonderzoek van BiebPanel konden gebruiken en 
op maat konden maken voor ons eigen onderzoek. ProBiblio 
heeft ons snel geholpen. We konden onze onderzoeksresulta-
ten afzetten tegen de landelijk uitkomsten. ProBiblio gaf goede 

suggesties en dacht goed mee. Zo hebben we in korte tijd onze 
visie en strategie vastgesteld. Nu is het tijd om deze door te 
vertalen in verdere plannen.”

4  Wat is daarbij de toegevoegde waarde  
van een POI als ProBiblio?

  “Grote bibliotheken hebben eigen stafafdelingen. Maar als klei-
nere kun je weinig of geen specialisten op het gebied van Finan-
ce, HR et cetera in huis hebben. Daarom ben ik heel dankbaar 
dat wij ProBiblio hebben. Zij hebben mensen met kennis van de 
branche die direct kunnen inspringen op allerlei vraagstukken. 
We leunen echt op hen. Voor mij, als startende directeur, is het 
fijn om met een vertrouwde partij te werken.”

  “Nu helpt ProBiblio ons bijvoorbeeld bij ons HR-plan en de 
uitvoering daarvan. Denk aan het opzetten van strategische HR, 
een functiehuis, allerlei regelingen en een goede HR-adminis-
tratie. Belangrijk dat dit goed geregeld is, want onze mensen 
zijn ons belangrijkste kapitaal. Zij maken onze plannen waar.”

5  Jullie worden meer ‘outgoing’, vertelde je.  
Kun je daar meer over vertellen?

  “In de Bibliotheek zullen we zakelijker moeten worden; commer-
ciëler en ondernemender. We zullen sponsors en fondsen 
moeten werven en samenwerkingsverbanden aangaan. Het is 
een flinke cultuuromslag en het is een uitdaging om de mensen 
daarin mee te krijgen. Sommigen ligt dat goed; die geven we 
een voortrekkersrol. Zo proberen we mensen in hun kracht te 
zetten.”

6  Tot slot, heb je nog een tip voor ProBiblio?
  “Wij worden regelmatig gevraagd om mee te doen aan gesub-

sidieerde projecten. Met een krappe bezetting is het niet altijd 
eenvoudig om hiervoor mensen vrij te maken. Daarom vind 
ik het belangrijk dat wij er ook echt iets aan hebben. Laatst 
hebben wij meegedaan met de pilot Positionering & Internal 
branding. Dit was een goed voorbeeld van een pilot waarmee je 
echt uit de voeten kunt. Door je eigen motto helder en scherp te 
krijgen, wordt duidelijk waar je ook intern mee aan de slag moet 
om waar te maken wat je belooft. Nu de landelijke campagne  
‘De Bibliotheek maakt je rijker’ nog koppelen aan ons motto 
‘Inspiratie door ontmoeting’.

  WIJ KUNNEN ONS NU VOLLEDIG RICHTEN OP  
HET BIBLIOTHEEKWERK.”

  GERT VERGUNST IS ONZE  
VASTE CHAUFFEUR VAN 
PROBIBLIO. DE MEESTE VAN  
ONZE VEERTIEN VESTIGINGEN 
BEZOEKT HIJ TWEE KEER PER 
WEEK. WE ZIJN HEEL TEVREDEN 
OVER HOE DAT VERLOOPT. 
HET RESERVERINGSVERKEER 
IS DE AFGELOPEN JAREN 

FLINK TOEGENOMEN EN WE 
VERZENDEN NU VEEL MEER 
MATERIALEN. DAARDOOR 
IS HET WERK EEN STUK 
ZWAARDER GEWORDEN. 
MAAR DAT LIJKT GERT NIET  
TE DEREN. HIJ IS ALTIJD OP 
TIJD, DOOR WEER EN WIND.”

  PROBIBLIO HELPT ONS SNELLER TE VERNIEUWEN.”



Op de foto v.l.n.r.:
Rineke Zwanenburg, Ina Meijer, Ada Marquart, Noor Lotstra, Dick van Tol, 
Johanna Veenstra en Ernst Schoumans. Niet op de foto: Mariska van Hemert.
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De Raad van Toezicht (RvT) van ProBiblio is verantwoordelijk 
voor het toezicht, ook in financiële zin. Hij vervult de werk-
geversrol voor de directeur-bestuurder, staat de directeur- 
bestuurder met advies terzijde en functioneert als klankbord 
voor de directeur-bestuurder. 

De volgende personen maakten per 31 december 2016 deel uit 
van de RvT van ProBiblio: 
Mevrouw M.J.C. Heeremans (voorzitter)
De heer J.A. Brandenbarg (vice-voorzitter)
De heer W.J.O. Castricum
De heer M.F. Elkerbout
De heer P. Kok

Om de directeur-bestuurder adequaat te kunnen adviseren 
is de RvT als totaal competent op de volgende aandachts- 
gebieden:
• financiën en bedrijfsvoering in brede zin
• personeels- en organisatieontwikkeling
•  maatschappelijke samenwerkingsrelaties en het  

werkterrein van openbare bibliotheken
•  digitale ontwikkelingen die relevant zijn voor bibliotheken
•  innovatie binnen en transitie van maatschappelijke  

organisaties

De RvT neemt de statuten in acht en staat achter de principes 
van de Governance Code Cultuur: 
• helder bestuur en zorgvuldig toezicht
• duidelijkheid
•  integer en transparant handelen met het oog op de  

belangen van alle betrokkenen
• deskundig
• effectief bestuur en toezicht

De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen func-
tioneren. Hij bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal 
per jaar buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder en 
bereidt dit zelf voor.  

De focuspunten van de OR zijn risicoplanning en bedrijfscultuur; 
essentiële punten voor een goed functionerende organisatie. De 
directeur-bestuurder heeft de focuspunten onderschreven. 

RISICOPLANNNING
De OR heeft de directeur-bestuurder gevraagd nadrukkelijk aandacht 
te besteden aan het identificeren van de risico’s die het voortbe-
staan van ProBiblio kunnen bedreigen en het beschrijven van actie- 
scenario’s voor het geval de risico’s zich daadwerkelijk manifeste-
ren. Daarnaast is haar gevraagd de medewerkers hierover meer 
dan tot op heden te informeren. De OR volgt actief de stappen die 
de directeur-bestuurder zet.

BEDRIJFSCULTUUR 
De bedrijfscultuur van ProBiblio is goed, maar er zijn ook verbe-
terpunten. Door hier aandacht aan te besteden, kunnen we de 
kwaliteit die wij leveren aan bibliotheken en onze medewerkerste-
vredenheid verder verhogen.  
Om de directie hiervoor handvatten te geven, heeft de OR bij ruim 
tachtig medewerkers suggesties opgehaald. De OR zal er met 
name op toezien dat afspraken die vervolgens met de directeur-be-
stuurder zijn gemaakt tot uitvoering komen en tot de gewenste 
resultaten leiden. 

OVERIGE AANDACHTSGEBIEDEN
De OR heeft ook aandacht besteed aan de klokkenluidersregeling, 
de veiligheid van de systemen van ProBiblio, de herinrichting van 
een deel van het gebouw in combinatie met de invoering van flexi-
bele werkplekken en de evaluatie van de in juli 2015 ingevoerde 
aanpassing van de organisatie.

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD PER 31 DECEMBER 2016
•  Dick van Tol, voorzitter (Management & Organisatie)
•  Noor Lotstra, vice-voorzitter (Product- & Relatiemanagement)
•  Rineke Zwanenburg, secretaris (Digitale Bibliotheek)
• Mariska van Hemert (Bedrijfsbureau)
• Ada Marquart (Collecties)
• Ina Meijer (Digitale Bibliotheek)
•  Ernst Schoumans (Service Center Administraties)
•  Johanna Veenstra, ambtelijk  

secretaris (Bedrijfsbureau)

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES
•  De (vaste) commissie Rechtspositie: Mariska van Hemert, 

Ina Meijer en Ernst Schoumans.
•  De (ad-hoc)commissie Financiën:  

Ernst Schoumans en Mariska van Hemert.
•  De (ad-hoc)commissie Verkiezingen wordt ingesteld wanneer 

dat nodig is. 
•  De (ad-hoc)Arbocommissie:  

Ada Marquart, Noor Lotstra en Rineke Zwanenburg. 
Vanuit deze commissie heeft Noor Lotstra zitting in de 
commissie Welzijn. Overige leden van die commissie zijn  
Rob Durivou, Martin Kulk en Peter van de Wolfshaar. 

 

 

De Ondernemingsraad (OR) van ProBiblio bestaat uit zeven leden. Vijf van hen zijn 
gestart in oktober 2015. Voor hen was 2016 het eerste – en zeer leerzame – volledige 
zittingsjaar. De nieuwe OR heeft zich snel kunnen inwerken en blijft zich ontwikkelen.
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In 2016 hebben we de eerste vruchten geplukt van de in 2015 heringerichte organisatie. We werken intensiever en beter 
samen, zowel intern als met de bibliotheken. Hierdoor zijn we nog actiever betrokken bij de bibliotheken en het netwerk.
We werken steeds meer als een netwerkorganisatie: we halen best practices op en maken verbindingen tussen onderwerpen 
en partijen. Zo ontwikkelen we ons tot een kennisverzamelaar en spelverdeler. 

COCREATIE
De tweedaagse training Cocreatie voor adviseurs, die zestien 
van onze adviseurs gevolgd hebben, stond in het teken van het 
opbouwen van kennis over cocreatieve samenwerking en het 
praktisch toepassen hiervan binnen projecten. Als netwerk- 
organisatie stimuleren en faciliteren wij cocreatie. Zo wordt de 
expertise binnen het netwerk maximaal benut. Hiervan profiteren 
alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.  

BEDRIJFSBEZOEK AAN DE EFTELING
Op 7 oktober 2016 hebben we met ruim honderd medewerkers 
van ProBiblio een bedrijfsbezoek aan de Efteling gebracht. Op 
deze bijzondere dag hebben we een kijkje gekregen in de keuken 
van dit wonderlijke pretpark, waar klantgerichtheid en gastvrijheid 
vanzelfsprekend zijn. We denken er regelmatig met veel plezier 
aan terug en proberen deze principes ook in ons eigen werk toe 
te passen. Het was natuurlijk ook een dag van samenwerken en 
teambuilding. In groepen speurden onze medewerkers door het 
sprookjesbos om als eerste en beste de opdrachten te voltooien.  

CULTUURSESSIES MET DE OR
In juli en augustus heeft de OR lunchsessies voor alle medewer-
kers georganiseerd, om een idee te krijgen op welke onderdelen 
de bedrijfscultuur van ProBiblio voor verbetering vatbaar is. De OR 
heeft zijn bevindingen vervolgens besproken met het management 
en de HR-adviseurs. Het belangrijkste inzicht is, dat we de interne 
communicatie over het hoe en waarom van onze beleidskeuzes 
kunnen verbeteren. Ook is er nog meer behoefte aan onderlinge 
samenwerking. De herinrichting van ons kantoor met flexibele 
werkplekken zal hier zeker toe bijdragen. Als onze medewerkers 
telkens met andere collega’s een ruimte delen, ontstaat er meer 
uitwisseling en saamhorigheid. 
Tot slot hebben we afgesproken dat ‘cultuur’ zijn beslag krijgt 
in het Meerjarenbeleidsplan. Hierin is beschreven wat ProBiblio 
doet, waarom zij dat doet en hoe zij dat doet. Het is gericht op de  
huidige en toekomstige medewerkers van ProBiblio. De afdelingen 
en teams kunnen hun gedetailleerdere jaarplannen hierop baseren.

Sociaal jaarverslag
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CIJFERS PER 31 DECEMBER 2016

Sociaal jaarverslag

FORMATIE # % INSTROOM % UITSTROOM %

Medewerkers (in aantallen) 146  12 12

Medewerkers (in fte’s) 126,8 10,6 11,3

Man 60 41,1 5 41,7 3 25,0

Vrouw 86 58,9 7 58,3 9 75,0

CONTRACT # % INSTROOM % UITSTROOM %

Vast 130 89,0 0 0,0 6 50,0

Tijdelijk 16 11,0 12 100,0 6 50,0

Voltijd 61 41,8 5 41,7 7 58,3

Deeltijd 85 58,2 7 58,3 5 41,7

Hiervan minder dan 24 uur 12 8,2 1 8,3 0 0,0

DIENSTJAREN # % UITSTROOM %

tot 5 jaar  42 28,8  8 66,7

5-9  27 18,5  3 25,0

10-14  22 15,1  0 0,0

15-19  22 15,1  1 8,3

20 of meer  33 22,6  0 0,0

Gemiddeld aantal dienstjaren 13,4  4,1

LEEFTIJDSOPBOUW # % INSTROOM % UITSTROOM %

tot 25 jaar  0  0,0  0 0,0  0 0,0

25-29  6  4,1  2 16,7  2 16,7

30-34  8  5,5  0 0,0  1 8,3

35-39  17  11,6  5 41,7  2 16,7

40-44  14  9,6  2 16,7  2 16,7

45-49  15  10,3  0 0,0  1 8,3

50-54  29  19,9  2 16,7  1 8,3

55 of ouder  57  39,0  1 8,3  3 25,0

Gemiddelde leeftijd     49,5  40,8  43,6

ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS
Door de voortdurende focus op ontwikkeling hebben diverse 
medewerkers mooie stappen kunnen zetten, sommige intern en 
sommige buiten ProBiblio. Hierdoor ontstond een aantal vacatu-
res. Met name de functies waarvoor specialistische kennis nodig 
is, zijn steeds lastiger in te vullen. Dat komt onder andere door 
de aantrekkende arbeidsmarkt. ProBiblio wil een aantrekkelijke 
werkgever zijn die haar medewerkers volop mogelijkheden biedt. 
Zo proberen wij goede mensen aan onze organisatie te binden. 

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor de klokkenluiders (Wet HVK) 
in werking getreden. Alle organisaties met vijftig of meer mede-
werkers, moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat 
hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden 
van een misstand of een onregelmatigheid met een maatschap-
pelijk belang. Een dergelijke regeling is sinds oktober 2016  
ook bij ProBiblio van toepassing, na instemming van de Onder-
nemingsraad. 

ERGONOMIE
We besteden doorlopend aandacht aan diverse arboaspecten. 
Enkele jaren geleden hebben we een uitgebreide risico-inventari-

satie en -evaluatie laten uitvoeren. De VWGM-commissie (veilig-
heid, welzijn, gezondheid en milieu) beoordeelt periodiek de stand 
van zaken. Daarnaast wordt jaarlijks een aantal onderwerpen 
expliciet behandeld. Dit jaar waren dat de ergonomische aspecten 
van de werkplek. Een afvaardiging van de commissie heeft de 
cursus Ergocoach gevolgd. De ergocoaches kunnen adviseren  
over gezond werken en ergonomisch inrichten van de werk-
plek. Daarnaast hebben ze een signaalfunctie bij beginnende  
lichamelijke klachten en werken zij samen met de arboarts, 
leidinggevenden en medewerkers om ziekteverzuim te voorko-
men. 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
In 2016 heeft ProBiblio zich georiënteerd op maatschappelijk 
verantwoordelijk ondernemen (MVO). De VWGM-commissie heeft 
als taak gekregen te onderzoeken welke van de richtlijnen voor 
MVO voor onze organisatie toepasbaar zijn. Dit zal in 2017 leiden 
tot een concreet plan. Er zijn tussentijdse afspraken gemaakt over 
onder andere afvalscheiding, de fietsregeling en MVO-scholing 
voor de commissieleden.  
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