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jeugd & onderwijs.

Waarom?
BoekToer wil het aanbod van de Bibliotheek aan scholen 
actualiseren, aantrekkelijker presenteren en doelmatiger 
produceren. Om de doelmatigheid te vergroten, hebben we 
gekozen voor minder maatwerk dan in het verleden. Het betreft 
vaste collecties over vaste onderwerpen die de Bibliotheek 
voor een vaste periode leent. Dit vervangt de thema- en 
wisselcollecties die vroeger beschikbaar waren.

Met wie?
Om een scherp beeld te krijgen van de behoeftes van 
bibliotheken en het onderwijs zijn we gestart met een open 
gesprek met vertegenwoordigers van zeven bibliotheken: Aan 
den IJssel, Zuid-Hollandse Delta, Rijn en Venen, Spijkenisse, 
Amstelland, Waterland en Zuid-Kennemerland. De bibliotheken 
onderschrijven de keuze voor vaste onderwerpen en een 
vaste uitleentermijn. Wel willen ze naast de mogelijkheid om 
collecties voor een jaar te huren ook een kortere termijn kunnen 
kiezen. Aandachtspunt is de communicatie. Om de nieuwe 
collecties voor een schooljaar te kunnen inzetten, moet het 
informatiemateriaal op 1 april beschikbaar zijn. 

Wat heeft het opgeleverd?
Vanaf 1 augustus 2016 leent ProBiblio de BoekToer-collecties uit 
aan bibliotheken in Zuid- en Noord-Holland. Om de specialisten 
in de Bibliotheek goed uit te leggen hoe BoekToer werkt en wat 
je ermee kunt, is een kort promotie/instructiefilmpje gemaakt. 
Met een speciale BoekToer-nieuwsbrief houden we bibliotheken 
op de hoogte van de ontwikkelingen. Deelnemende bibliotheken 
zijn tevreden. Ronald van Ham van de Bibliotheek in Spijkenisse: 
“Ik was aangenaam verrast: actuele boeken, fris, nieuw, 
uitnodigend voor de kinderen. Dat had ik zelf niet beter kunnen 
doen. En BoekToer is goedkoper en sneller.”

Hoe gaan we verder?
BoekToer heeft ervoor gezorgd dat het aanbod van ProBiblio 
goed aansluit bij de vraag van bibliotheken en het onderwijs. Om 
te zorgen dat die aansluiting blijft, ontwikkelen we het product 
steeds verder door. Voor 2017 staan meer collecties voor het 
voortgezet onderwijs op het programma. 

BoekToer 
Hoe kan de Bibliotheek een passend aanbod uit de 
collectie voor het onderwijs verzorgen? Een aanbod dat 
actueel en aantrekkelijk is, maar ook op een doelmatige 
manier wordt samengesteld. Met die opdracht in het 
achterhoofd is in 2016 het project BoekToer opgestart.



jeugd & onderwijs.

Strategische 
Begroting Tool 
(SBT)

De Bibliotheek heeft maatschappelijke meerwaarde. 
Maar hoe groot is die meerwaarde? En hoe wegen 
de investeringen in diverse projecten op de langere 
termijn op tegen de te verwachten (maatschappelijke) 
opbrengst? Om bibliotheken bij dergelijke afwegingen 
te ondersteunen is de Strategische Begroting Tool (SBT) 
ontwikkeld.

Waarom?
Wat is leidend: de inhoud of het geld? Het antwoord op deze 
vaak gevoerde discussie in de Bibliotheek is natuurlijk allebei. 
Dat uitgangpunt vormt de basis voor de ontwikkeling van de  
SBT. Met deze tool kan de Bibliotheek financiële consequenties 
van strategische keuzes in kaart brengen en beter onderbouwde 
keuzes maken.  

Met wie?
Met de drie pilotbibliotheken Schiedam, Westland en 
Bollenstreek hebben we gewerkt aan de totstandkoming 
van de SBT. We gebruikten dBos voor het basisonderwijs als 
uitgangspunt. Maar dat landelijke rekenmodel brengt alleen 
de kosten in beeld. De SBT brengt ook de financiële gevolgen in 
kaart voor de meerjarenbegroting. 

Wat heeft het opgeleverd?
Op basis van de reacties van de pilotbibliotheken zijn extra 
mogelijkheden aan de tool toegevoegd. Het is mogelijk om 
naast dBos ook andere projecten die meerjarige financiële 
consequenties hebben te laten doorrekenen, zoals het Taalhuis 
en de Gratis Bibliotheek. Daarnaast kunnen bibliotheken met 
de SBT een meerjarenbegroting per gemeente genereren. Zo 
kunnen bibliotheken beter financieel onderbouwde keuzes 
maken die transparant zijn voor stakeholders. En zij kunnen hun 
keuzes beter verantwoorden. Bibliotheken die werken met de 
SBT laten zien wat ze doen en wat dat kost en oplevert. 

Hoe gaan we verder?
In 2017 wordt een behoefteinventarisatie uitgevoerd onder 
de bibliotheken en wordt bepaald of de tool ook ingezet zou 
kunnen worden voor BoekStart in de Kinderopvang en dBos 
Voortgezet Onderwijs.



jeugd & onderwijs.

BoekStart in de 
Kinderopvang

BoekStart in de Kinderopvang richt zich op dreumesen 
en peuters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 
De Bibliotheek helpt kinderopvangorganisaties 
met scholing van pedagogisch medewerkers, een 
boekencollectie en een aantrekkelijke leesplek.

Waarom?
Een goed voorleesklimaat op de kinderopvang legt een basis 
voor de taalontwikkeling van kinderen. Met BoekStart in de 
Kinderopvang beschikt iedere groep over een aantrekkelijke 
leesplek met een collectie boeken en worden pedagogisch 
medewerksters extra geschoold op leesbevordering en 
voorlezen. 

Met wie?
In 2016 heeft BoekStart in Katwijk en in het werkgebied van de 
Bibliotheek Rijn en Venen gezorgd voor samenwerking tussen 
gemeente, kinderopvang en de Bibliotheek. ProBiblio heeft de 
Bibliotheek hierbij ondersteund met inhoudelijk advies en een 
training. 

Wat heeft het opgeleverd?
In Katwijk is een mooie samenwerking ontstaan tussen 
gemeente, kinderopvang en de Bibliotheek. In een jaar tijd is 
op alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (in totaal 64 
locaties) BoekStart in de Kinderopvang ingevoerd. In december 
2016 kwam een delegatie van onder meer de ministeries van 
SZW en OCW kijken naar de succesvolle praktijk van BoekStart 
in de Kinderopvang. 
In het werkgebied van de Bibliotheek Rijn en Venen heeft een 
gezamenlijke aanpak ervoor gezorgd heeft dat alle locaties 
van een grote kinderopvangorganisatie werken met BoekStart 
in de Kinderopvang. Medewerkers zijn getraind, er zijn 
voorleesplannen gemaakt, leeshoeken ingericht en er is gewerkt 
aan ouderbetrokkenheid. 

Hoe gaan we verder?
ProBiblio heeft informatie geleverd voor een overdraagbare 
handleiding BoekStart in de Kinderopvang die Stichting Lezen 
binnenkort publiceert. 
In 2017 is er weer startsubsidie beschikbaar. ProBiblio helpt via 
Stichting Lezen bibliotheken bij het aanvragen en verantwoorden 
van de startsubsidie.



jeugd & onderwijs.

Communicatieplan 
de Bibliotheek op 
school (dBos)

De Bibliotheek op school is een succesvol project om  
bibliotheek en school met elkaar te verbinden. Daarbij 
zijn vele partijen betrokken. Hoe zorg je voor een goed 
samenspel tussen al die partijen? Om de Bibliotheek 
hiermee te helpen is een communicatieplan ontwikkeld.

Waarom?
De Bibliotheek op school (dBos) is meer dan een mooie aanpak 
om gezamenlijk het leesplezier van kinderen te stimuleren. De 
aanpak biedt een kans om je als Bibliotheek goed te positioneren 
en te profileren; richting gemeente, schooldirectie, leerkrachten, 
ouders en bibliotheekleden.

Met wie?
Samen met de Bibliotheek Katwijk ontwikkelden marketing- 
en communicatieprofessionals van ProBiblio een plan voor 
communicatie en PR rondom dBos. Hoe profileer ik mijn 
bibliotheek, op welk moment en bij welke doelgroep? Hoe zorg 
je voor een goed samenspel tussen leesconsulenten, marketeers 
en communicatiemedewerkers? En hoe werk je dat concreet uit?

Wat heeft het opgeleverd?
Het communicatieplan biedt een praktische leidraad met 
overzichtelijke communicatieschema’s per doelgroep, zoals 
ouders, gemeente, scholen en samenwerkingspartners. In deze 
schema’s staan middelen die de Bibliotheek kan inzetten in 
de acquisitiefase, de opstartfase en de communicatie daarna. 
Daarbij wordt verwezen naar bestaande middelen in de 
landelijke toolkit van dBos of op de website van ProBiblio. 
Met dit plan kunnen bibliotheken de betrokkenheid 
van stakeholders bij dBos vergroten, waardoor er meer 
draagvlak ontstaat. Dat maakt het vinden van alternatieve 
financieringsbronnen groter. Bovendien zorgt het ervoor dat 
betrokken partijen zich blijvend en langdurig verbinden aan dBos, 
en dus aan de Bibliotheek. 

Hoe gaan we verder?
Tijdens het Nationale Bibliotheekcongres (14 maart 2017) 
presenteerden Bibliotheek Katwijk en ProBiblio samen dit plan. 
Het plan staat inmiddels ook op de landelijke dBos-website voor 
professionals. 



jeugd & onderwijs.

All-in-One 
schoolWise pc’s

Om bibliotheken en scholen zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij het gebruik van schoolWise zijn speciale 
All-in-One schoolWise pc’s ontwikkeld. Na een geslaagde 
pilot bij zes basisscholen in 2015 is de computer 
aangepast en volledig geoptimaliseerd. Vanaf 2016 zijn 
ze voor alle bibliotheken in Zuid-Holland beschikbaar.

Waarom?
Een goed werkende computer is onmisbaar voor schoolWise. 
Hiermee ontdekken kinderen zelf leuke boeken, maar ook 
betrouwbare, relevante informatie op het internet, voor 
spreekbeurten, werkstukken of projecten. Via de Bibliotheek in 
hun werkgebied kunnen scholen speciale All-in-One schoolWise 
pc’s laten plaatsen, zodat ze hier zelf geen omkijken meer naar 
hebben.

Met wie?
In 2016 zijn in totaal 168 All-in-One schoolWise pc’s geplaatst op 
scholen in Zuid-Holland. De deelnemende bibliotheken zijn:

 Bibliotheek AanZet 
 Bibliotheek Schiedam 
 Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta 
 Bibliotheek De Groene Venen
 Bibliotheek Westland
 Bibliotheek Spijkenisse
 Bibliotheek Oostland
 Bibliotheek Rijn en Venen
 Bibliotheek Hoeksche Waard
 Bibliotheek Zoetermeer
 Bibliotheek Bollenstreek
 Bibliotheek aan de Vliet
 Bibliotheek aan den IJssel

Wat heeft het opgeleverd?
Met de All-in-One schoolWise pc hebben scholen geen 
installatieproblemen meer. Met vragen kunnen ze rechtstreeks 
terecht bij de eerstelijns servicedesk van ProBiblio. Dat scheelt de 
Bibliotheek veel tijd.
De pc is van alle gemakken voorzien: snelle levering en 
installatie, automatische updates en een overzichtelijk menu. 
Leesconsulent Bas Snijders kan hem niet meer missen: “Ideaal 
voor iedereen om hem te gebruiken waarvoor hij is bedoeld: 
het bevorderen van de boekenuitleen. Een niet te missen 
ondersteuning bij de bevordering van het leesplezier.”

Hoe gaan we verder?
In 2017 kunnen bibliotheken in Zuid-Holland voor nieuwe 
scholen een All-in-One schoolWise pc aanvragen. Ook op 
scholen die al meedoen kan een extra pc worden geplaatst. 
Diverse bibliotheken hebben al interesse getoond.



participatie & zelfredzaamheid. 

Sociale kaart 
laaggeletterden

Hoe is het in een gemeente gesteld met de 
laaggeletterden? Waar bevindt de doelgroep zich en 
hoe kunnen we ze beter bereiken met bijvoorbeeld het 
aanbod vanuit het Taalhuis? Met het pilotproject sociale 
kaart zoeken we antwoorden op deze vragen. 
We brengen de taalvaardigheid van inwoners letterlijk 
in kaart.

Waarom?
De sociale kaart heeft als belangrijk doel om effectiever te 
kunnen inzetten op de aanwas van cursisten voor taaltrainingen. 
De Bibliotheek wil samen met gemeente en sociale partners 
collectief aan de slag met de bestrijding van laaggeletterdheid. 
Goede taalvaardigheden zijn immers essentieel om te kunnen 
deelnemen aan de arbeidsmarkt en aan het dagelijks leven.

Met wie?
Het project is in 2016 opgestart met de bibliotheken Gouda, 
Krimpenerwaard en Groene Venen. De resultaten van het 
onderzoek zijn gepresenteerd aan gemeente en sociale partners 
(zoals Stichting Lezen en Schrijven). Dit biedt een basis voor 
de volgende stap: een gerichte gezamenlijke aanpak en 
samenwerking.

Wat heeft het opgeleverd?
Het aantal laaggeletterden in de drie pilotgemeenten is in 
kaart gebracht. In Gouda hebben bijvoorbeeld minimaal 9.000 
mensen moeite met lezen en schrijven. Uit het onderzoek komt 
ook naar voren in welke wijken het risico op laaggeletterdheid 
het hoogste is. Bibliotheek Gouda wil samen met haar partners 
toewerken naar een Gouds taalakkoord. Hierin wordt vastgelegd 
hoe deze groep zo goed mogelijk kan worden geholpen en welke 
rol de Bibliotheek daarbij kan spelen. 

Hoe gaan we verder?
In 2017 kijken we in welke andere gemeenten in Zuid-Holland 
we samen met de bibliotheken een sociale kaart laaggeletterden 
kunnen samenstellen.



participatie & zelfredzaamheid. 

Privacy in de 
frontoffice

Frontoffice-medewerkers komen steeds vaker in 
aanraking met privacygevoelige kwesties. Hoe ga je 
hiermee om en hoe ver ga je? Met deze vraag gingen 
ProBiblio en frontoffice-medewerkers van zeven 
bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland aan de slag.

Waarom?
In de Bibliotheek komen steeds vaker klanten die geholpen willen 
worden bij financiële of juridische zaken waarbij privacygevoelige 
informatie een grote rol speelt. Medewerkers komen daardoor 
met informatie in aanraking die ze eigenlijk liever niet willen 
weten. Ook kunnen er misverstanden en discussies ontstaan 
met klanten.

Met wie?
Het traject is ontstaan bij Bibliotheek Hilversum. In een pilot 
hebben we de methodiek verder getest en uitgebreid. Deze werd 
uitgevoerd in de bibliotheken Haarlemmermeer, Hilversum, 
Hoorn, Groene Venen, Maassluis en Zuid-Kennemerland.

Wat heeft het opgeleverd?
In interactieve sessies is uitgebreid gesproken over situaties 
die medewerkers in de praktijk tegenkomen. Dit leidde tot 
een gezamenlijk inzicht in een manier van werken die past 
bij de Bibliotheek en die voldoet aan de juridische regels. De 
opgedane kennis en inzichten hebben we vertaald naar een 
medewerkersprotocol. Het protocol vormt de leidraad voor 
het werk in de praktijk: wat doe je wel, wat doe je niet en hoe 
communiceer je met de klanten. Geen standaardprotocol, maar 
een protocol dat is afgestemd op de lokale situatie. 

Hoe gaan we verder?
Na een inventarisatieronde eind 2016 onder bibliotheken in 
Noord- en Zuid-Holland bleek dat de problematiek overal speelt. 
Daarom voeren we dit traject in 2017 in vrijwel alle bibliotheken 
uit. Ook in de rest van Nederland zijn vertegenwoordigers van 
POI’s en bibliotheken getraind om het traject in hun organisatie 
uit te voeren. Alle documenten zijn toegankelijk via de toolkit die 
in het kader het belastingconvenant is samengesteld.



participatie & zelfredzaamheid. 

Subsidie-
ondersteuning 
WEB-gelden

De Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) regelt de 
bundeling van verschillende vormen van beroeps-
onderwijs en volwasseneneducatie. De WEB richt zich 
voornamelijk op lezen en schrijven voor volwassenen. 
Per 1 januari 2015 loopt de uitkering van het WEB-budget 
via de gemeente. Het doel van de volwasseneneducatie 
is de participatie van burgers aan de samenleving te 
vergroten. 

Waarom?
Burgers moeten hun zaken zo veel mogelijk zelf kunnen regelen. 
Niet iedereen kan dat en dus moeten mensen vaardigheden 
bijleren. Met subsidie uit de WEB is dat mogelijk. Voor de 
Bibliotheek bieden de WEB-gelden kansen om het digiTaalhuis 
en laagdrempelige programma’s onder de aandacht te brengen 
en hiervoor (gedeeltelijk) financiering te krijgen.

Met wie?
Een aantal bibliotheken heeft samen met ProBiblio een 
subsidieaanvraag voor WEB-gelden ingediend. De bijbehorende 
documenten zijn ook met andere bibliotheken gedeeld, zodat zij 
zelf de aanvraag kunnen indienen.

Wat heeft het opgeleverd?
Ook digitale programma’s kunnen met WEB-gelden 
worden gefinancierd. Formeel spreekt de WEB over taal- en 
rekenscholing en dat sluit digitale scholing uit. Wat wel kan is 
ondersteunende digitale scholing ten behoeve van de taal- en 
rekeneducatie. Een cursist moet immers via e-mail met de 
docent kunnen communiceren en in staat zijn om met een 
digitaal taalprogramma te oefenen. Dit inzicht is met diverse 
gemeente besproken. 

Hoe gaan we verder?
Ook in 2017 zijn er nog mogelijkheden voor de Bibliotheek om 
met hun gemeente in gesprek te gaan over de WEB-gelden. 
Vanaf 2018 wordt het educatiebeleid voor volwassenen 
waarschijnlijk een integraal onderdeel van het gemeentelijk 
beleid in het sociaal domein.



Erfgoed Zuid-Holland.

Erfgoed en 
archeologie

In Zuid-Holland loopt tot en met 2019 het project 
Erfgoedbeleving in de Bibliotheek. Met dit project 
faciliteert ProBiblio bibliotheken om het erfgoed in deze 
provincie beleefbaar te maken voor een breed publiek 
door het ontsluiten van informatie hierover.

Waarom?
Bibliotheken zijn in transitie naar meer maatschappelijke 
organisaties waarin programmering en activiteiten een centralere 
rol krijgen. Voor de Bibliotheek is het een logische keuze om 
thema’s op het gebied van erfgoed en archeologie aan te bieden. 
Het onderwerp is bovendien makkelijk te koppelen aan 21st 
century skills: met bijvoorbeeld Minecraft en 3D-printen krijgt een 
onderwerp als de trekvaarten of Atlantikwall een modern jasje. 

Met wie?
Door financiering van de provincie Zuid-Holland heeft ProBiblio 
een concreet aanbod op dit domein kunnen formuleren. Samen 
met archeologe Yvonne Lammers zijn bijvoorbeeld succesvolle 
pilots neergezet bij bibliotheek Rijn en Venen en BplusC.

En er zijn verschillende workshops ontwikkeld, allemaal met een 
hedendaagse twist:

  OB Westland: Landgoederenzone. Ontwerp je eigen 
luchtkasteel in Minecraft.

  OB Noordwijk: Atlantikwall. Ontwerp je eigen bunker  
in Minecraft.

  OB Alblasserdam: Waterdriehoek. Ontwerp je eigen molen  
in Minecraft.

  OB Dordrecht: Waterdriehoek. Ontwerp je eigen molen  
in Minecraft.

  OB Gorkum: Waterdriehoek: Ontwerp je eigen molen.
  OB Rotterdam: De Limes. Striptekenen.
  OB Middeharnis: Goeree-Overflakkee. Proefjes met water.
  OB Wassenaar: Trekvaarten. Ontwerp je eigen supersonische 

vervoermiddel. 
  OB Spijkenisse: Atlantikwall. Ontwerp je eigen bunker.
  OB Alphen a/d Rijn: Archeologie. Ontwerp je eigen Castellum.

Wat heeft het opgeleverd?
De belangstelling voor de activiteiten op het gebied van 
erfgoed en archeologie is groot. Het is een project met veel 
vernieuwingskracht dat toch heel dicht bij de bibliotheek staat.

Hoe gaan we verder?
De uitkomsten van de pilot archeologie hebben we in menuvorm 
beschikbaar gesteld aan alle bibliotheken in Zuid-Holland. Zeven 
bibliotheken gaan hiermee aan de slag. Voor erfgoed hebben negen 
bibliotheken in Zuid-Holland aangegeven ermee verder te willen.



De Bibliotheek 
maakt je rijker!
Hoe word je invloedrijker, kansrijker, belangrijker, vindingrijker? 

In de Bibliotheek! 

Investeer in jezelf door te ontwikkelen, op allerlei gebieden! 
Kom naar de Bibliotheek en kies uit een van de vele 
activiteiten die er aangeboden wordt.

kansrijk

We maken meneer De Jager 
wegwijs op internet. Zodat hij 
straks online een reis kan boeken 
of kan skypen met zijn kleinkind.

Ook behoefte aan hulp met computers en internet? 
Vraag naar de cursusmogelijkheden bij jouw Bibliotheek.

verandering en verbreding van 
de klassieke Bibliotheek.

Rol in landelijke 
reclamecampagne

Op initiatief van de VOB is eind 2016 een landelijke 
imagocampagne gelanceerd. Reclamebureau 
Trendsactive tekende voor de ontwikkeling van de 
campagne met de inmiddels voor iedereen bekende 
slogan: de Bibliotheek maakt je rijker.

Waarom?
De Bibliotheek is een aantrekkelijke en inspirerende plek waar 
je aan je persoonlijke ontwikkeling kunt werken. Dat is de 
kernboodschap van de campagne. Het is de bedoeling dat 
bibliotheken de nieuwe positionering van de Bibliotheek lokaal 
doorvertalen.  

Met wie?
De campagne is bedoeld om de Bibliotheek te promoten en te 
laten zien dat de Bibliotheek veel meer is en doet dan boeken 
uitlenen. De impact wordt groter als alle bibliotheken hier zelf 
ook aan bijdragen. Vandaar dat ProBiblio in opdracht van de 
VOB een direct in te zetten middelenmix heeft ontwikkeld om 
landelijke uitingen op lokaal niveau te versterken.

Wat heeft het opgeleverd?
ProBiblio heeft de campagne aangevuld met praktische toolkits 
en interne communicatie voor de lokale bibliotheken. Eind 
2016 werden eerst alle POI’s en bibliotheken geïnformeerd. 
Vervolgens verzorgde ProBiblio een communicatieplan(ning), 
beeldmateriaal, headers, posters, flyers en ideeën en acties om 
het publiek bij de campagne te betrekken. Trendsactive maakte 
een krant voor alle bibliotheekmedewerkers: Bieb bieb hoera! 
ProBiblio zorgde ervoor dat bibliotheken vanaf de start van de 
campagne iedere week werden gevoed met content voor social 
media: inhakend op de actualiteit en met een link naar het 
woord ‘rijker’.

Hoe gaan we verder?
De campagne duurt twee jaar en is ingedeeld in verschillende 
‘flights’.



interbibliothecair 
leenverkeer

Next-day-delivery
Het project innovatie logistieke dienstverlening geeft 
een beeld van ontwikkelingen die in de nabije toekomst 
impact hebben op de vervoersvraag van bibliotheken. 
Een van de ontwikkelingen is de behoefte van klanten 
van de Bibliotheek aan steeds snellere service.

Waarom?
Het project innovatie logistieke dienstverlening geeft een beeld 
van ontwikkelingen die in de nabije toekomst impact hebben op 
de vervoersvraag van bibliotheken. Een van de ontwikkelingen is 
de behoefte van klanten van de Bibliotheek aan steeds snellere 
service.
Bibliotheken willen steeds meer maatwerk, maar hechten ook 
aan snelle levering tegen beperkte kosten. Ontwikkelingen in het 
bibliotheekwerk wijzen erop dat de vraag van bibliotheken steeds 
verder uiteen gaat lopen. ProBiblio wil zich op de veranderende 
vervoersvraag voorbereiden.

Met wie?
Bibliotheek AanZet (regio Dordrecht) heeft meegewerkt aan een 
experiment met Next-day-delivery. De Bibliotheek verwacht dat 
klanten in de toekomst niet tevreden zijn als een boek pas na 
enkele dagen aanwezig is. Er is gekeken of levering binnen een dag 
mogelijk is. Hiervoor is een pilot van twee weken uitgevoerd. 

Wat heeft het opgeleverd?
De pilot heeft bijgedragen aan het besef van de omvang van 
het transport. Vanuit het automatiseringssysteem van de 
Bibliotheek was bekend dat er per week zo’n 5000 materialen op 
transport gaan, maar de omvang van zo’n logistieke operatie was 
onvoldoende bekend. Met een nieuwe route en het sorteren van 
materiaal in Hoofddorp bleek het mogelijk materialen sneller van 
de ene naar de andere vestiging te vervoeren. Maar er werd ook 
duidelijk dat levering binnen een dag niet voor alle vestigingen 
nodig is. Kleinere vestigingen zijn namelijk niet elke dag open. Ook 
bleek dat veel klanten hun gereserveerde materialen pas in het 
weekend komen afhalen.

Hoe gaan we verder?
Na twee weken pilot is de reguliere dienstverlening aan Bibliotheek 
Aanzet weer hervat. Sneller leveren klinkt aantrekkelijk, maar 
alleen als de bibliotheekgebruiker echt voordeel ervaart van een 
ander patroon van leveringen is het de moeite waard om de 
dienstverlening te intensiveren. Mede naar aanleiding van deze 
pilot investeert ProBiblio in 2017 extra in logistieke advisering. 


