
Programma’s en projecten 2017-2018:
STAND VAN ZAKEN PER 1 OKTOBER 2017

Vanaf 1 januari 2017 werken de Noord- en Zuid- 
Hollandse bibliotheken en ProBiblio samen in  
SOOB- en BOZH-programma’s en netwerkprojecten, 
met als doel dat bibliotheken hun resultaten beter, 
sneller en/of goedkoper bereiken. In april ontving  
u een eerste stand van zaken van deze programma’s 
en projecten, in juli een tweede. Voor u ligt het  
overzicht van de stand van zaken per 1 oktober.  
We volgen hierbij opnieuw de indeling zoals opge- 
nomen in het werkboek dat u voorafgaand aan  

de Projectendag op 19 september 2016 heeft ont-
vangen. U kunt deze rapportage gebruiken bij uw 
voorbereiding op de Projectendag die op 9 november 
aanstaande plaatsvindt. Zo kunt u gericht op zoek 
naar de concrete resultaten die in deze rapportage 
worden genoemd en op de Projectendag gepre- 
senteerd en uitgedeeld zullen worden. En ziet u  
hieronder projecten die u interessant genoeg vindt 
om alsnog bij aan te haken, dan kunt u dat op  
9 november kenbaar maken.

voor bibliotheken
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SOOB-PROGRAMMA 100% ACTIEF BEREIK 0 TOT 18 JAAR
Hoe bereiken we álle jongeren van 0 tot 18 jaar in Noord- 
Holland? En hoe zorgen we ervoor dat zij écht actief van de 
Bibliotheek gebruik maken? Deze vragen stonden centraal 
tijdens de SOOB-bijeenkomst op 11 mei bij de OBA. Mede-
werkers van elf Noord-Hollandse bibliotheken en ProBiblio 
werkten in energieke co-creatievormen aan concrete doelstel-
lingen en vervolgstappen voor de projectgroepen 0-4 en 12-
18. In deze leeftijdsgroepen is de meeste winst te halen. Het 
bereik in de tussenliggende leeftijdsgroep is al hoog. Na de 
bijeenkomst in mei zijn er enkele werkbijeenkomsten geweest 
rond de thema’s waarop de deelnemers zich specifiek willen 
richten: Marketing & communicatie voor 0-4 en 12-18 jaar 
en Deskundig personeel, ook weer voor 0-4 en 12-18 jaar. Een 
derde thema hangt hier nog omheen: het delen van enkele 
gezamenlijk geselecteerde best practices.
Op 26 september hebben beide groepen met elkaar een voor-

stel geformuleerd voor het vervolgtraject. Dat voorstel is op 5 
oktober voorgelegd aan het Algemeen bestuur van de SOOB 
en goedgekeurd, met de kanttekening dat de vervolgstappen 

nog concreter uitgewerkt moeten worden. De vervolgstappen 
zien er als volgt uit en worden in drie fasen uitgevoerd.  

(1) Laaghangend fruit als eerste stap: aanpak van alle drie 
genoemde thema’s voor de doelgroep 0-4 jaar, omdat in 
deze doelgroep duidelijk en betrekkelijk gemakkelijk winst 
te halen valt. Bij het optimaliseren van de klantreis komen 
online zichtbaarheid en de frontoffice als visitekaartje ook 
meteen aan bod. Het breed uitrollen van best practices draagt 
tevens bij aan het verbeteren van de dienstverlening voor 0-4 
jaar. Alles bij elkaar sluit dit aan bij de onderdelen waar de 
Noord-Hollandse bibliotheken volgens de nulmeting van de 
BPO-onderzoeken rond VVE, PO en VO zwakker presteren dan 
het landelijke gemiddelde. Concreet betekent dit:
•  Schijf van vier uit de toolkit ‘BoekStart in de spotlights opti-

maliseren – aanbod, inrichting, communicatie en werkpro-
cessen. 

•  Samenwerking met consultatiebureaus verbeteren (bijv. 
met inzet van meubel, collectie, regelmatig overleg en 
BoekStart-coach), met gemeente (verbeteren communica-
tie met ouders) en kinderopvang (in alle locaties BoekStart 
realiseren).

•  Frontofficetraining BoekStart voor baby’s (opnieuw) aanbie-
den en jaarlijks herhalen.

•  Aantal kerncompetenties benoemen en daarop sturen in 
jaarlijkse gesprekscyclus.

•  Draaiboek maken voor activiteiten met ouders en baby’s 
rond voorlezen en opvoeding. 

(2) Middelhooghangend fruit als tweede stap: voor de groep 
van 12-18 jaar is ervoor gekozen om de klantreis van scholieren 
verder uit te werken en uit te zoeken wat de echte issues zijn 
die daar spelen. Deze worden concreet uitgewerkt in een ac-
tieplan, vergelijkbaar met BoekStart in de spotlights. Hierbij 
komt de genoemde schijf van vier aan bod, wordt er – met 
aandacht voor competentieontwikkeling – een training voor 
personeel ontwikkeld en gaan alle bibliotheken aan de slag 
met Lezen voor de lijst en onderzoeksvaardigheden (aan de 
hand van een centraal ontwikkeld programma met toolkit). 

(3) Hooghangend fruit als derde stap: het opzetten van een 
gezamenlijke kweekvijver/pool van deskundig en flexibel in-
zetbaar personeel. Dit onderdeel is complex en vraagt extra 
commitment, maar is een onderdeel dat sterk leeft en waarop 
energie zit. Betrokkenheid van P&O-functionarissen van  
bibliotheken en een HRD-adviseur van ProBiblio is nodig. 
Alle genoemde onderdelen hebben in de werkbijeenkomsten 
al een uitwerkingsslag gekregen. Aan de hand van de nu vast-

De programma’s hebben de ambitie om met de bibliotheken gezamenlijk 
resultaten te boeken. Ze zijn door de SOOB en het BOZH zelf vastgesteld en 
ook de aansturing ligt bij de provinciale directie-overleggen. ProBiblio heeft 
voornamelijk een ondersteunende en faciliterende rol, maar neemt waar 
gewenst ook zeker het voortouw.
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gestelde fasering gaan de projectleiders Barbara van Walraven 
(023-55 46 333, 06-46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl) en 
José Remijn (OBA) in het vierde kwartaal aan de slag, onder 
leiding van de trekker van het programma namens de SOOB 
Martin Berendse (OBA), bijgestaan door Anne Rube van ProBi-
blio. De eerste fase wordt daarbij concreet uitgewerkt in een 
actieplan dat met de inhoudelijk specialisten 0-4 jaar bespro-
ken wordt en in gang gezet. 

BOZH-PROGRAMMA TAALNETWERK ZUID-HOLLAND
In dit programma zijn drie werkgroepen gevormd die acties 
hebben geformuleerd met betrekking tot de onderwerpen 
Bedrijven, Effectmeting en Vrijwilligers. De uitwerking hiervan 
ligt deels bij de bibliotheken en deels bij ProBiblio. Vanuit  
ProBiblio is bijvoorbeeld het team Marktkennis actief  
betrokken bij het onderdeel Effectmeting. 
De leden van de drie werkgroepen hebben de volgende acties 
geformuleerd:

BEDRIJVEN 
GOOD PRACTICES – Zes Zuid-Hollandse bibliotheken hebben 
een samenwerking met een bedrijf gericht op het versterken 
van de basisvaardigheden. De brochure ‘Bibliotheek, Bedrijf 
en Basisvaardigheden’ beschrijft zeven praktijkvoorbeelden 
van samenwerking tussen deze Zuid-Hollandse bibliotheken 
en bedrijven. 

KENNISCIRKEL – De brochure werd besproken tijdens de ken-
niscirkel Samenwerking met bedrijven op 12 september. De 
meeste deelnemers geven aan dat de samenwerking tussen 
de Bibliotheek en bedrijven nog in de kinderschoenen staat. 
De presentaties van de Bibliotheek Maassluis/Midden- 
Delfland samen met Stroomopwaarts en van de Bibliotheek 
Den Haag zijn inspirerend. Aan het slot van de kenniscirkel 
zijn vervolgacties opgehaald voor de werkgroep Bedrijven.

PLAN VAN AANPAK – Er is een voorlopig plan van aanpak ge-
maakt op basis van de good practices. Op 6 november wordt 
dit in de werkgroep Bedrijven besproken.

MARKTVERKENNING – Voor de regio Rotterdam wordt een 
marktverkenning uitgevoerd. Daarna is bekend waar de be-
drijven zitten en welke bedrijfssectoren het best benaderd 
kunnen worden.

EFFECTMETING 
METEN OPBRENGST TAALCAFÉ – Samen met het team 
Marktkennis van ProBiblio is een conceptvoorstel geschreven 
voor een onderzoek ten aanzien van het Taalcafé. Het doel 
van dit onderzoek is de maatschappelijke waarde van een 
Taalcafé te laten zien. Het concept is uitvoerig door de biblio-
theken becommentarieerd en aangepast. De onderzoekers 
van de KB zijn ook in hoge mate geïnteresseerd. ProBiblio en 
KB zijn met elkaar hierover in gesprek. Het ziet er naar uit dat 
de KB het onderzoek overneemt en dat ProBiblio zorg draagt 
voor de aanvullende gegevens van de ‘eigen’ bibliotheken.

WAT IS ER AL? – De bibliotheken geven aan behoefte te 
hebben aan het overzicht van al beschikbare effectmetingen 
en onderzoeken. In het document ‘Overzicht monitoring en 
effectmeting’ is een inventarisatie gemaakt en met de werk-
groep gedeeld. Geïnteresseerde bibliotheken kunnen dit op-
vragen bij het team Marktkennis van ProBiblio.

GOED VOORBEELD – Bibliotheek Lelystad heeft eigen  
instrumenten ontwikkeld om de activiteiten en de bezoekers 
van het Taalhuis en de Bibliotheek goed te monitoren.  
Op 21 september is de werkgroep naar Lelystad geweest om  
te zien of men deze manier van monitoring wil overnemen. 
De deelnemers zijn onder de indruk van het inzicht dat de 
rapportage van Lelystad biedt. De voortgang wordt in de 
werkgroep besproken. 

VRIJWILLIGERS 
VRIJWILLIGERSMANAGEMENT TAALHUIS – Wijkt het vrijwil-
ligersbeleid van een Taalhuis af van het regulier vrijwilligers-
beleid van de Bibliotheek, en zo ja: op welke punten? ProBiblio 
maakt een document over het vrijwilligersmanagement van 
een Taalhuis.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VAN TAALHUIS-
VRIJWILLIGERS – Aan De Boekenberg is gevraagd om (een) 
bijeenkomst(en) voor vrijwilligers te organiseren in het kader 
van de deskundigheidsbevordering en daarover een over-
drachtsdocument te schrijven.

RIJNMOND
De negen bibliotheken uit de regio Rijnmond zijn samen 
met ProBiblio in gesprek met het UWV en het Leerwerkloket 
Rijnmond. Het doel van de samenwerking is ondersteuning 
aan laaggeletterden (o.a. doorverwijzing naar het Taalhuis en 
cursussen) en het ontwikkelen van nieuwe projecten.

De coördinatie van alle werkzaamheden is in handen van  
Ellie van der Meer (023-55 46 355 / 06-14 37 49 05,  
evdmeer@probiblio.nl), bijgestaan door Mischa van Vlaardin-
gen (Bibliotheek Rotterdam). Trekker van het programma na-
mens de BOZH is Theo Kemperman (Bibliotheek Rotterdam), 
bijgestaan door Elisabeth Duijser (MT-lid ProBiblio).

BOZH-PROGRAMMA TRANSITIE KLASSIEKE BIBLIOTHEEK 
Dit programma heeft als doel tijd, ruimte en middelen binnen 
de klassieke bibliotheekfuncties vrij te maken om in te kunnen 
zetten voor de versterking van de educatieve en maatschap-
pelijke Bibliotheek. Er zijn drie thema’s vastgesteld: Financiën, 
Processen en Samenwerking. 

FINANCIËN - De focus binnen het thema Financiën ligt op 
het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en het daarmee 
genereren van aanvullende inkomstenstromen, alsook een 
heldere inrichting van de financiële keuzes en het daarmee 
zowel intern als extern beter kunnen aangeven wat de kosten 
en de (bedrijfsmatige of maatschappelijke) baten zijn.
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PROCESSEN - Het thema Processen richt zich op het zo slim 
mogelijk inrichten van zowel de primaire processen als de 
sturende en ondersteunende processen. Dit onder meer door 
het denken en werken vanuit Lean management toe te passen 
en daarmee de bibliotheken zelf in staat te stellen continu de 
eigen processen te rationaliseren. 

SAMENWERKING - Bij het thema Samenwerking staat het 
optimaliseren van de inzet van kennis en ervaring centraal, 
door het netwerk van bibliotheken en het directe netwerk 
daaromheen zo goed mogelijk te benutten. Wat we kunnen 
samen kunnen doen en hoe we daarop de krachten kunnen 
bundelen, zijn de centrale vragen binnen dit thema.

Op basis van de gesprekken die in het tweede kwartaal met de 
meeste bibliotheekdirecteuren hebben plaatsgevonden zijn 
mogelijke onderdelen binnen deze thema’s benoemd. Daarbij 
is ook gebruik gemaakt van beschikbare informatie uit klant-
tevredenheidsonderzoeken en van eerder uitgevoerde projec-
ten en expertise van verschillende afdelingen van ProBiblio en 
andere POI’s.

Om de afzonderlijke bibliotheken niet te zwaar te belasten 
is besloten om alle verbeter-/transitiedoelen op te delen in 
kleine deelprojecten die ongeveer drie maanden in beslag zul-
len nemen. Op basis van de vragen van bibliotheken worden 
steeds nieuwe trajecten gestart. Bibliotheken wordt gevraagd 
om met elkaar het proces te doorlopen op gezamenlijke is-
sues. Deze trajecten worden vanuit het programma door de 
projectleider begeleid. 

Er is binnen het onderdeel Processen inmiddels een aantal 
deelprojecten geïdentificeerd rond het optimaliseren van  
het collectioneringsproces. In oktober is hiervoor een aantal 
bibliotheken benaderd. 

De acties voor Q4 zijn:
•  Uitvoeren van de eerste deelprojecten met drie tot vijf  

bibliotheken per deelproject.
•  Resultaten delen.
•  In kaart brengen van de kwaliteiten én knelpunten van  

bibliotheken ten aanzien van de drie thema’s. Op basis  
daarvan kunnen bibliotheken op de juiste hulpvraag/ 
onderwerpen bij elkaar worden gebracht. 

De coördinatie van het programma is in handen van 
Sabine Margés (023-55 46 292, 06-41 56 49 89, 
smarges@probiblio.nl). Het programma heeft namens de 
BOZH een stuurgroep, met daarin naast Sabine Margés, 
Wouter van Heiningen (Bibliotheek Maassluis/Midden-
Delfland) en Peter van de Wolfshaar (MT-lid ProBiblio). 
Projectleider binnen het programma is de in Q3 bij ProBiblio 
begonnen adviseur Frederike Kuijpers (06-24 54 60 52, 
fkuijpers@probiblio.nl).
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Bij de netwerkprojecten verzorgt ProBiblio de aansturing. 
Uiteraard is een actieve rol van de bibliotheken  
cruciaal. De bibliotheken zijn akkoord gegaan met de 
21 netwerkprojecten. Leidend voor het bepalen van 
de inhoud zijn vraagstukken die actueel zijn bij de 
bibliotheken. Waar mogelijk worden projecten met 
groepen bibliotheken uitgevoerd. Waar dat niet handig is 
met individuele bibliotheken afzonderlijk. De resultaten 
komen beschikbaar voor alle bibliotheken.  

verandering en verbreding van 
de klassieke Bibliotheek.

bevorderen culturele 
infrastructuur.

participatie & zelfredzaamheid.

persoonlijke ontwikkeling.

jeugd & onderwijs.
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SPOENK*: INNOVATIEF JEUGDBIBLIOTHEEKWERK 
Er is dit jaar veel gebeurd rond SPOENK*, een zeer co-creatief 
project waarin mensen binnen en buiten het jeugdbiblio-
theekwerk elkaar inspireren. En er staat daarnaast nog van 
alles in de planning voor het vierde kwartaal.  

  Het Kinderboekenweekprogramma Grriezelbieb: durf te 
lezen is multimediaal en in coproductie met de biblio- 
theken Westland, Den Haag en Zuid-Hollandse Delta  
geproduceerd en opgeleverd voor vijftig bibliotheken.  

  De SPOENK* Trendcollage, met alles wat hip & happening 
is met een link naar jeugdbibliotheekwerk (vooral van 
buiten de branche) is in Q3 ontwikkeld en in oktober  
gepubliceerd op de ProBiblio-website. Bibliotheken krijgen 
zicht op trends en kunnen zelf nieuwe items aandragen 
die na redactie geplaatst worden. 

  Na de zomerse Uitpakparty in juni bij DOK Delft, waarbij 
zo’n 15 bibliotheken goede voorbeelden deelden om jeugd 
en jongeren te betrekken, vindt de winterse Uitpakparty 
op 8 december plaats in de filmzaal van de Bibliotheek 
Voorschoten-Wassenaar. In een bioscoopvoorstelling 
komen inspirerende fragmenten uit films en documen-
taires en TED-talks langs, afgewisseld met discussies over 
biebdynamiek 0-100. DOK Delft (jeugdcollectie), De  
Boekenberg (programmering) en Westfriese biblio- 
theken (21st century skills) zijn genomineerd voor de beste 
SPOENK* biebdynamiek 2017. Van hun activiteiten wordt 
een videoproductie gemaakt die op 1 december gelanceerd 
wordt. Met een ‘making of’ krijgen bibliotheken inzicht in 
de kunst van het organiseren.  

  Zomerklooien met kinderboeken, een lees- en doe pro-
gramma, is eerder dit jaar ontwikkeld op verzoek van 
een aantal bibliotheken en wordt nu in co-creatie met 

de bibliotheken Bollenstreek, IJmond Noord en Heiloo 
doorontwikkeld tot Klooien met Kinderboeken, een pro-
gramma dat mensen uitnodigt boeken te dóen in plaats 
van alleen te lezen. Het programma is geschikt voor alle 
vakantieperiodes en vrije dagen. 

  Een taskforce van de bibliotheken Aanzet, Rotterdam en 
Haarlemmermeer en De Boekenberg stelt een menu  
samen waarmee bibliotheken zich openstellen voor  
jongerencultuur. Insteek is HipHop/LOL in taal en middels 
een tweedaagse excursie op 27 en 28 november wordt er 
op dit gebied samengewerkt  met innovatieve collega’s 
van de Belgische bibliotheken Permeke (Antwerpen) en 
Muntpunt (Brussel).   

  Met als werktitel Breaking bieb wordt samen met de 
Bibliotheek Rotterdam een doe-het-zelf-bibliotheekrond-
leiding-voor-en-door-jongeren ontwikkeld en eind dit jaar 
beschikbaar gesteld aan de andere bibliotheken. 

  Zes medewerkers van de bibliotheken Rotterdam en  
Kennemerwaard, Westfriese Bibliotheken en ProBiblio  
halen rond 1 november in het Deense Aarhus Scandinavi-
sche inzichten over (jeugd)bibliotheekwerk op.

  Tenslotte maakt SPOENK* op 10 november deel uit van 
het team dat voor de Bibliotheek Kennemerwaard een 
nieuwe visie gaat ontwikkelen op de educatieve dienst-
verlening en werkt SPOENK* in de herfst en winter samen 
met NBD Biblion aan de invulling van een interactief onli-
ne jeugdplatform op het gebied van 21st century skills.

Voor meer informatie: Karen Bertrams, 023-554 63 49,  
06-24 55 63 81, kbertrams@probiblio.nl 
https://www.probiblio.nl/aanbod/spoenk

FINANCIEEL-STRATEGISCHE KEUZES 
Binnen dit project zijn er alleen individuele trajecten bij en-
kele Zuid-Hollandse bibliotheken in gang gezet gericht op 
het in kaart brengen van de kosten voor de Bibliotheek op 
school over een periode van vijf jaar. Deze trajecten zijn in het 
tweede en derde kwartaal uitgevoerd en afgerond en hebben 
geresulteerd in een meerjarenbegroting met daarin de kos-
ten van dBos verwerkt. In het vierde kwartaal wordt nog een 
pilot uitgevoerd met een Bibliotheek die geen gebruik maakt 
van de financiële dienstverlening van ProBiblio om te kijken 
of de Strategische Begrotingstool (SBT) ook daar ingezet kan 
worden. De ontwikkeling van de SBT wordt daarmee eind 2017 
afgerond en vanaf 2018 opgenomen in de financiële dienst-
verlening van ProBiblio. Deze tool kan bij voldoende vraag ook 
ontwikkeld worden voor dBos VO en Boekstart. 
Voor meer informatie: Barbara van Walraven, 023-55 46 333, 
06-46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl

jeugd & onderwijs.

Prioriteit 1



8

MEDIAWIJSHEID IN HET ONDERWIJS 
Nadat de kick-off van dit project vanwege te weinig animo in 
het eerste kwartaal niet doorging, is er in de twee afgelopen 
kwartalen wel veel voortgang geboekt.  

  Er is een strategisch traject ontwikkeld voor schooldirec-
ties om hun beleid ten aanzien van 21st century skills in 
het onderwijs te bepalen. Met de Bibliotheek Katwijk is 
in Q3 een pilot uitgevoerd waar als opbrengst een visie/
missie op doelgroepniveau is geformuleerd. Er volgt nog 
een sessie om deze missie in de inhoudelijke teams vorm 
te geven in programmering.   

  Jonge kinderen komen steeds vroeger in aanraking met 
verschillende soorten media. Mediaopvoeding wordt 
daardoor steeds belangrijker. Ook de kinderopvang en het 
onderwijs spelen  een belangrijke rol bij mediaopvoeding. 
ProBiblio zoekt samen met Sardes één of twee pilot- 
bibliotheken en welwillende gemeenten om met hen  
(bijna) alle pedagogische medewerkers en leerkrachten 
van groep 1/2 in de gemeenten te bereiken en te trainen 
in het kader van de doorgaande lijn 0-6 jaar. Het is de 
bedoeling aan te sluiten bij Boekenpret en BoekStart in de 
kinderopvang. Daarvoor wordt Kind & Media ingezet, een 
vervolg op Digidreumes en bestaande uit o.a. inspiratie-
bijeenkomsten en trainingen voor professionals.   

  Samen met de bibliotheken De Groene Venen,  
Krimpenerwaard en Oostland is een pilot Digitale  
geletterdheid out-of-the-box opgezet om hardware aan 
bibliotheken aan te bieden met passende programma’s 
rond programmeren (games maken, robots bouwen etc.) 
voor op school en in de Bibliotheek, die in roulerende 
vorm aangeboden worden. Eind oktober zijn de eerste 
twee dozen opgeleverd: Bloxels en Ozobots. In november 
volgt de box met Dash&Dot en in december Fake News. 
Vanaf november zullen de boxen in de praktijk getest 
worden op scholen. 

  In Q3 is voor negen bibliotheken een bijeenkomst geor-
ganiseerd over het onderwerp Mediacoaches. Een werk-
groep die daaruit is voortgekomen gaat zich verdiepen in 
de vraag wat bibliotheken nodig hebben om hun rol als 
ambassadeur van de 21st century skills richting scholen te 
vervullen. Tijdens de bijeenkomst is ook gebleken dat er 
veel animo is voor het delen van kennis en samen aanpak-
ken van problemen. We gaan aan de slag met thema’s als 
profilering van de Bibliotheek richting het onderwijs, on-
derzoeken bundelen rond het effect van 21st century skills 
op kinderen en een werkgroep rond taal en techniek.

  Verder zijn er gesprekken geweest met de Bibliotheek 
Gouda om hun Legoleerlijn beschikbaar te stellen voor het 

netwerk. We zijn nog op zoek naar twee bibliotheken die 
hiermee concreet aan de slag willen. En tenslotte wordt 
er momenteel gekeken naar programmering 21st century 
skills voor het VO met Bibliotheek De Groene Venen en 
Bibliotheek Kennemerwaard. 

Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71, 
ereuvers@probiblio.nl 

JEUGDBIBLIOTHEEKWERK IN RELATIE 
TOT DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
In Q2 is besloten om dit project af te blazen, omdat teveel 
overlap is ontstaan met enkele andere projecten. 
Voor meer informatie: Barbara van Walraven, 023-55 46 333, 
06-46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl

VOLUME REALISEREN I.S.M. KINDEROPVANG 
EN ONDERWIJS 
Dit project is opgedeeld in drie deelprojecten. In het vorige 
kwartaal konden bibliotheken aangeven of ze gebruik wilden 
maken van de stimuleringsregeling voor BoekStart in de Kin-
deropvang van Kunst van Lezen. Een aantal bibliotheken heeft 
daar gebruik van gemaakt en inmiddels zijn alle aanvragen 
gehonoreerd. Ook voor het inzetten van de BoekStartcoach 
op het Consultatiebureau is een subsidieregeling in het le-
ven geroepen; het is nog niet duidelijk welke bibliotheken 
hier gebruik van gaan maken. De uitkomsten van het BOP/
VVE-onderzoek zijn bekend, net als de resultaten van de Mo-
nitor BoekStart in de Kinderopvang. Bibliotheken die begelei-
ding willen bij de interpretatie van deze gegevens kunnen bij 
onderstaande adviseur terecht. Vanaf 2018 neemt ProBiblio 
de provinciale rol op zich met betrekking tot de VoorleesEx-
press. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang en op de 
Projectendag op 9 november wordt tijdens één van de verdie-
pingssessie tekst en uitleg gegeven over die provinciale rol. 
Voor meer informatie: Stephanie de Kruif, 023-55 46 160, 
06-22 71 45 79, sdekruif@probiblio.nl

Voor het schooljaar 2017-2018 is er door Kunst van Lezen een 
impulssubsidie toegekend voor het verbeteren van de leesom-
geving op nieuwe locaties van de Bibliotheek op school PO. 
Deze impulssubsidie is in onze provincies toegekend aan de 
Noord-Hollandse bibliotheken Haarlemmermeer, Hilversum 
en Kennemerwaard en Kopgroep Bibliotheken voor twaalf 
scholen, en aan de Zuid-Hollandse  bibliotheken Aan de Vliet, 
De Groene Venen, Oostland en Vlaardingen en de Boekenberg 
en BplusC, voor vijftien scholen. Ook is er aan bibliotheken 
die nog gaan starten met de Bibliotheek op school PO een 
impulssubsidie toegekend. Dit betreft de bibliotheken Heiloo, 
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Langedijk, Waterland en Hoeksche Waard, voor in totaal acht 
scholen. Bij deze subsidieregeling is er naast de leesomge-
ving ook budget voor de inzet van de leesconsulent. Komend 
schooljaar loopt ook de intensieve stimuleringsregeling nog 
een tweede jaar door – voor de bibliotheken Aan den IJssel, 
Rotterdam en Haarlemmermeer – die begeleid door Sardes 
met voorhoedescholen laten zien hoe effectief de Bibliotheek 
op school-aanpak is. Voor nieuwe leesconsulenten is er in sep-
tember een training Werken met de Monitor georganiseerd. 
De vragenlijst BOP/PO-onderzoek heeft langer opengestaan 
en de resultaten worden dan ook pas eind oktober verwacht. 
Voor meer informatie: Dia Wesseling, 023-55 46 133,  
06-14 67 77 55, dwesseling@probiblio.nl 

De bibliotheken die afgelopen schooljaar gebruik maakten 
van de Stimuleringsregeling van Kunst van Lezen ten aanzien 
van De Bibliotheek op school VO, deelden hun ervaringen op 
5 september tijdens een netwerkbijeenkomst. Deze biblio-
theken hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe, 
praktische en overdraagbare tools om het volume in het VO 
te vergroten. Daarbij kwam ook aan de orde met welke vragen 
bibliotheken worstelen, waarna met elkaar naar een oplos-
sing werd gezocht. Zo wordt er door ProBiblio bijvoorbeeld 
een communicatieplan gemaakt om meer structuur aan te 
brengen in de communicatie tussen bibliotheken en het VO. 
Voor meer informatie: Caroline Heijer, 023-55 46 342,  
06-50 61 12 22, cheijer@probiblio.nl
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ONTWIKKELING INFORMEEL LEREN 
Dit project beoogt de positionering van de bibliotheken ten 
aanzien van het informele leren te versterken. Als eerste stap 
is bij een aantal bibliotheken geïnventariseerd welke rol zij 
willen pakken, of wat zij al doen bij deze rol past en wat er 
nog nodig is om hun positie te versterken. De bibliotheken 
Den Haag, Langedijk, Heiloo en Zuid-Hollandse Delta heb-
ben in een vroeg stadium hun belangstelling voor dit project 
kenbaar gemaakt, maar meer bibliotheken kunnen zich mel-
den. In november zal een eerste sessie belegd worden met 
bibliotheken om dit thema verder uit te diepen. Inmiddels zijn 
er gesprekken geweest met de KB in verband met hun pro-
grammalijn Leven lang leren, om tot een goede aansluiting te 
komen.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,  
ereuvers@probiblio.nl 

LEESBEVORDERING 
Dit project krijgt invulling met de Lonkende Leestafel, gericht 
op het stimuleren van nieuwe vormen van lezen, waarbij lees-
bevordering wordt gecombineerd met de ontmoetingsfunc-
tie. Tijdens een aantal bijeenkomsten hebben bibliotheken 
rond deelthema’s samengewerkt en kennis gedeeld. Op 6 april 
waren de bibliotheken Kennemerwaard, Waterland, Amster-
dam, Haarlemmermeer, Gooi en meer, Katwijk, Oostland en 
Rotterdam bijeen in Amsterdam. Rond het thema ‘Hoe ver-
liefd is de lezer?’ stond het actief betrekken van bezoekers/le-
zers aan de leestafel centraal. Het thema van de bijeenkomst 
op 20 juni in Pijnacker was ‘De sociale Bibliotheek’. Deelne-
mende bibliotheken waren: Rotterdam, Spijkenisse, Zoeter-
meer, Oostland, Amstelland en Kennemerwaard. Bibliotheek 
Oostland is begonnen met een sociaal café in Bergschenhoek 
onder het motto ‘Ontmoet elkaar aan de Lonkende Leestafel’.
Een ander deelthema is de Pop-up leestafel. Zo’n leestafel 
biedt lezers op wisselende plekken gelegenheid om éénmalig 
met elkaar over boeken in gesprek te gaan. De bibliotheken 
Huizen-Laren-Blaricum, Kennemerwaard, Rotterdam en  
Zoetermeer experimenteren hiermee. Bibliotheek IJmond 
Noord heeft met ondersteuning van ProBiblio een Lonkende 
Leestafel voor ouderen opgezet. Voor dit idee heeft de  
Bibliotheek succesvol fondsen geworven. 
ProBiblio heeft ter ondersteuning van de programmeurs van 
bibliotheken twintig inspirerende voorbeelden verzameld en 
beschreven en biedt de mogelijkheid ondersteuning te krijgen 
bij de uitvoering ervan. Zie: https://www.probiblio.nl/
de-lonkende-leestafel-hot-happening
Vanaf het tweede kwartaal zijn met name programmeurs van 
deelnemende bibliotheken geïnterviewd. Tot nu toe heeft dat 

vijf inspirerende verhalen opgeleverd, die gedeeld zijn met het 
netwerk. Er volgen dit jaar nog drie interviews.
Aan het eind van 2018 stellen we een inspirerende publicatie 
samen met interviews, ideeën, tips en uitgevoerde activiteiten 
rond de Lonkende Leestafel.

In Q4 heeft op 13 oktober een bijeenkomst rond leesclubs 
plaatsgevonden, waarbij de traditionele ondersteuning met 
leeskringkoffers werd gepresenteerd en er aandacht was voor 
allerlei nieuwe vormen van leesclubs. Vijftien bibliotheken en 
leesclub-organisaties waren present.
 

In het deelproject Gezamenlijk Programmeren, waarin de 
bibliotheken Amstelland, Haarlemmermeer, Waterland en 
IJmond Noord en Westfriese Bibliotheken experimenten met 
het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van een thematisch 
activiteitenprogramma, is gekozen voor het thema ‘Hippe 
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hersens’. De hele maand november staan deze bibliotheken 
in het teken van dit thema met sprekers en een breintafel, 
waaromheen kleine activiteiten worden georganiseerd. Het 
programma met allerlei activiteiten is in augustus ten behoe-
ve van alle bibliotheken gepubliceerd. 
Zie ook: https://www.probiblio.nl/nieuws/
hippe-hersens-en-de-breintafel.
Voor meer informatie: Alek Dabrowski, 06-24 54 60 27,  
adabrowski@probiblio.nl

ONTMOETING & DEBAT 
Dit project richt zich op de opzet en ontwikkeling van nieuwe 
activiteiten van de Bibliotheek op de functie Ontmoeting 
& Debat. Het doel is om bibliotheken te ondersteunen bij 
debatontwikkeling in de Bibliotheek, met als aanleiding de 
naderende gemeenteraadsverkiezingen. In Q3 is dit proces 
opgestart met de voorbereidingen en het benaderen van 
bibliotheken die willen aanhaken. Tevens zijn relaties gelegd 
met een nationale televisieomroep die in Q4 zullen leiden tot 
gezamenlijke activiteiten met lokale ontmoeting, gesprek en 
debat in de Bibliotheek. 
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03, 
rkronenberg@probiblio.nl

PROGRAMMA 21ST CENTURY SKILLS
We noteren de volgende vorderingen in dit project. Er is een 
training Fakenews ontwikkeld voor bibliothecarissen om hun 
eigen kennis op te vijzelen. Een inspiratiereis is georganiseerd 
naar de Maker Faire met de ‘plus-bibliothecarissen’. Ook werd 
er een digitale component ontwikkeld voor het programma 
Zomerklooien met boeken (zie project SPOENK*). Er is een 
vragenlijst ontwikkeld om de informatievaardigheden van 
medewerkers te peilen. De vragenlijst is in de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland uitgezet en daaruit is een scholings-
aanbod voortgekomen. Op basis van de vragenlijst is nu De 
grote mediawijsheid quiz in voorbereiding, waarmee ook de 
medewerkers (m.n. mediacoaches) van andere bibliotheken 

hun eigen niveau in kaart kunnen brengen. Deze quiz zal in 
november digitaal beschikbaar komen! De training Digisterker 
voor docenten is verbeterd en in het afgelopen jaar twintig 
keer georganiseerd. Op 21 september werd samen met De 
Waag en de OBA een Maker Kenniscirkel georganiseerd in een 
Makerspace, die bezocht werd door ruim dertig deelnemers. 
In het vierde kwartaal vindt een bijeenkomst plaats, waarop 
samen met bibliotheken wordt bedacht hoe scholing voor 
medewerkers ten aanzien van 21st century skills eruit moet 
zien. Er is een training ontwikkeld rond auteursrecht voor 
medewerkers, en in Q4 wordt een workshop rond cloudcom-
puting opgeleverd. In januari volgt er nog een workshop rond 
computational thinking.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,  
ereuvers@probiblio.nl 
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Binnen deze prioriteit vallen vier projecten: Bouwstenen  
Participatie & zelfredzaamheid, Taalvaardigheden, Digitale 
basisvaardigheden en Leesbeperking.

BOUWSTENEN PARTICIPATIE & ZELFREDZAAMHEID, 
TAALVAARDIGHEDEN, DIGITALE BASISVAARDIGHEDEN
In Zuid-Holland zijn de eerste drie onderdelen opgenomen in 
het programma Taalnetwerk Zuid-Holland. De behoefte in 
Noord-Holland ligt vooral bij bibliotheken individueel en dan 
met name bij de combinatie werk en digitale vaardigheden. 
Veel bibliotheken hebben hun belangstelling kenbaar  
gemaakt voor de basiscursus Computervaardigheden voor 
werkzoekenden die Bibliotheek Waterland in opdracht van  
de gemeente Edam/Volendam heeft ontwikkeld. In samen-
werking met deze Bibliotheek heeft ProBiblio op 2 oktober 
hierover een bijeenkomst georganiseerd, die door tien  
bibliotheken is bijgewoond. De cursus Digivaardigheden voor 
werkzoekenden is nu voor het hele netwerk beschikbaar. 
Voor meer informatie: 
Bouwstenen Participatie & zelfredzaamheid, 
Taalvaardigheden: Ellie van der Meer, 023-55 46 355,  
06-14 37 49 05, evdmeer@probiblio.nl 
Digitale basisvaardigheden: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,  
ereuvers@probiblio.nl

LEESBEPERKING 
Door het wegvallen van de aanvankelijk deelnemende biblio-
theken is dit pilotproject later op stoom gekomen dan de 
bedoeling was. De centrale vraag die nu in samenwerking met 
de Bibliotheek Langedijk wordt opgepakt is hoe bibliotheken 
klanten in contact kunnen brengen met de dienstverlening 
van Passend lezen en hoe het bereik van die dienstverlening 
in het eigen werkgebied te meten is. Met Bibliotheekservice 
Passend Lezen en de ProBiblio-teams Marketing en Klant-
kennis is in het derde kwartaal een concept plan van aanpak 
opgesteld, waarin zijn opgenomen: nulmeting, activiteiten en 
eindmeting. Dit conceptplan is voorgelegd en omarmd door 
de Bibliotheek Langedijk. In Q4 wordt het plan samen met de 
partners omgezet in acties. 
Voor meer informatie: Peter Spuij, 023-55 46 341,  
06-22 73 94 65, pspuij@probiblio.nl
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LEAN BEDRIJFSVOERING 
Dit project is nauw verbonden met de aanpak van het eerder 
genoemde BOZH-programma Transitie klassieke Bibliotheek. 
Dit programma gaat in Q4 van start en het project Lean be-
drijfsvoering zal in aansluiting hiermee verder vorm krijgen. 
Voor meer informatie: Sabine Margés, 023-55 46 292,  
06-41 56 49 89, smarges@probiblio.nl

PROFESSIONELE MEDEWERKERS 
In september jl. is HRD (Human Resource Development)-ad-
viseur Maaike Verhoeven bij ProBiblio in dienst getreden en 
zij heeft een start gemaakt met het uitvoeren van het project 
Professionele medewerkers. Zij baseert zich op de voorbe-
reidingen die een HRD-adviseur ad interim in het tweede en 
derde kwartaal uitvoerde.  In Q4 nemen de bibliotheken Voor-
schoten-Wassenaar, De Groene Venen en Aan den IJssel deel 
aan het project. Na een intakegesprek wordt een programma 
aangeboden dat bestaat uit adviesgesprekken, individuele 
gesprekken met de medewerkers op basis van de AEM-cube, 
teamsessies en een strategische MT-sessie. Het resultaat voor 
de deelnemende bibliotheek is een handzaam plan met daarin 
een aantal activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaar-
heid en het meenemen van de medewerkers in de veranderin-
gen bij de Bibliotheek. Het project Professionele medewerkers 
biedt programma’s zowel op het gebied van duurzame inzet-
baarheid als op het gebied van vrijwilligers. Het project loopt 
door in 2018 en is open voor deelname voor bibliotheken uit 
Noord- en Zuid-Holland. 
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 
hebben nu in beraad of dit programma zal worden uitgevoerd. 
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 Vrien-
den van de Bibliotheek, gestart in het najaar van 2016 met de 
bibliotheken Gooi en meer, Heiloo, Kennemerwaard, Rotter-
dam, Spijkenisse en Zuid-Hollandse Delta, heeft formats op-
geleverd voor drie doelgroepen die door enkele bibliotheken 
(deels) geïmplementeerd zijn. De ervaringen hiervan, do’s en 

dont’s en andere relevante informatie over mogelijke vormen 
van Friendraising worden begin november gepresenteerd in de 
vorm van een whitepaper op de website van ProBiblio. U kunt 
de whitepaper op ieder moment downloaden na het achterla-
ten van uw e-mailadres. 
 Voor meer informatie: Liesbeth Ulijn, 06-51 41 36 88, 
lulijn@probiblio.nl  

Ook het project Marketing tooling is vorig jaar al gestart, en 
inmiddels afgerond. Met als aanleiding de stopzetting van het 
DCS van ProBiblio is er een adviesrapport opgesteld voor bi-
bliotheken die een alternatief zoeken voor hun e-mailmarke-
ting. In het rapport worden twee mogelijkheden vergeleken: 
de Marketing+-module van Wise en het instrumentarium van 
Hellodialog. Beide mogelijkheden zijn bij enkele Zuid-Hol-
landse 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 biblio-
theken 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

Het derde deelproject, gericht op ontwikkeling van een nieuw 
loyaliteitsprogramma op basis van de levensloop van biblio-
theekklanten, gaat in Q4 van start. 
Voor meer informatie: Miranda de Jong, 023-55 46 345, 06-24 
55 84 73, mdjong@probiblio.nl

DIGITALISERING 
Voor bibliotheken is het van belang op de hoogte te zijn van 
ontwikkelingen en stand van zaken ten aanzien van de Lan-
delijke Digitale Infrastructuur (LDI), vanwege de gevolgen 
voor zowel hun dienstverlening als hun lokale infrastructuur. 
ProBiblio pakt daarom de rol als kennispartner om alle bi-
bliotheken van 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 gerelateerd aan de LDI. Zij zijn geïnformeerd over de 
raakvlakken van de LDI met bestaande dienstverlening én 
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. Dit project 
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heeft geen specifieke einddatum en in het afgelopen kwartaal 
heeft ProBiblio o.a. advies gegeven over het Landelijk Biblio-
theeksysteem, mogelijkheden van het Datawarehouse en de 
synchronisatieproblematiek van de NBC+. In het volgende 
kwartaal continueert ProBiblio het gesprek met de KB over 
Datawarehouse en het Landelijk Bibliotheeksysteem. 
Voor meer informatie: Ineke Goedhart, 06-24 55 85 21,  
igoedhart@probiblio.nl

Daarnaast zijn er vijf pilotprojecten met nieuwe digitale toe-
passingen, waarvan er intussen drie lopen. Met de Bibliotheek 
aan den IJssel wordt geëxperimenteerd met de app BKSY 
(spreek uit: Booksy), die het mogelijk maakt dat lezers eigen 
boeken aan elkaar uitlenen. De Bibliotheek zet BKSY in als on-
dersteuning voor communityvorming. In het laatste kwartaal 
wordt een overzicht met lessons learned opgesteld. 
Voor meer informatie: Ineke Goedhart, 06-24 55 85 21,  
igoedhart@probiblio.nl

Het project Check je werkplek is gestopt vanwege te weinig 
animo bij deelnemende bibliotheken. De vastgestelde kennis 
wordt uitgewerkt en in het vierde kwartaal gedeeld met  
geïnteresseerde bibliotheken. 
Voor meer informatie: Rineke Zwanenburg, 06-40 03 78 19, 
rzwanenburg@probiblio.nl

Met de Bibliotheek Waterland loopt een pilot met de BiebApp 
(lenen zonder lidmaatschap). De BiebApp is in ontwikkeling 
en er wordt gewerkt met een externe appbouwer. Daarnaast 
is er overleg met de Wise-leverancier HKA over de uitbreiding 
van webservices. De app moet gekoppeld worden aan het  
Wise-systeem en daarover is in het afgelopen kwartaal af-
stemming geweest met HKA. In het vierde kwartaal wordt ver-
der gewerkt aan het realiseren van deze koppeling. De BiebApp 
zal vertegenwoordigd zijn op de komende Projectendag. 
Voor meer informatie: Ineke Goedhart, 06-24 55 85 21,  
igoedhart@probiblio.nl

Voor de twee resterende pilots zijn in samenspraak met het 
Zuid-Hollandse bibliothekennetwerk twee keuzes gemaakt. 
In De Boekenberg zal in Q4 een pilot starten 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 toegankelijk. 
Voor meer informatie: Edo Postma, 06-40 79 08 67,  
epostma@probiblio.nl

Bibliotheek Hoeksche Waard start in Q4 een pilot met een 
interactieve vloer. De interactieve spelvloer biedt de mogelijk-
heid om op een educatieve manier tegelijkertijd te spelen en 
te leren. Het lesmateriaal wordt op de spelvloer geprojecteerd 
en kinderen (en volwassenen) leren door een combinatie van 
spel en fysieke inspanning. 
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-40 88 21 04,  
ereuvers@probiblio.nl

ERFGOED EN ARCHEOLOGIE ZUID-HOLLAND 
De Provincie Zuid-Holland heeft ProBiblio enkele jaren ge-
leden gevraagd bibliotheken te stimuleren een bijdrage te 
leveren aan het vergroten van het publieksbereik ten aanzien 
van erfgoed en archeologie. Ter ondersteuning van de bi-
bliotheken die die bijdrage willen leveren, zet ProBiblio een 
vastgesteld deel van haar boekjaarsubsidie in. De activiteiten 
die ProBiblio samen met de deelnemende bibliotheken ont-
wikkelt en uitvoert, sluiten zoveel mogelijk aan bij de doelen 
die bibliotheken nastreven ten aanzien van met name infor-
matievoorziening, mediawijsheid en ontmoeting. Zo zijn erf-
goed en archeologie geen extra activiteiten, maar zijn ze het 
onderwerp van al lopende activiteiten.
Inmiddels organiseren tien bibliotheken activiteiten rondom 
erfgoed en archeologie, zoals een introductie archeologie 
voor volwassenen of Minecraft-activiteiten rond een erf-
goedthema voor kinderen (ProBiblio heeft een hardware set 
hiervoor beschikbaar die gereserveerd kan worden). Recent is 
een nieuw programma Voorproefjes gelanceerd in samenwer-
king met 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 vertaalbaar voor 
vrijwel elke Bibliotheek in Zuid-Holland. Er wordt momenteel 
hard gewerkt aan zogenaamde break-in boxes, die in novem-
ber gepresenteerd zullen worden. Deze boxen hebben een aan 
erfgoed gerelateerd thema (bijvoorbeeld Atlantikwall), waar-
bij het de bedoeling is om de doos open te krijgen aan de hand 
van een historisch verhaal. Deze boxen worden beschikbaar 
gesteld aan geïnteresseerde bibliotheken.
Voor meer informatie: Erik Reuvers,
06-21 24 13 71, ereuvers@probiblio.nl
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INNOVATIEVE BIBLIOTHEEKOPLOSSINGEN 
Dit project is opgedeeld in een aantal deelprojecten. In het 
deelproject De Gratis bieb is voor de zomer een internationaal 
vergelijkingsonderzoek afgerond. Een belangrijke conclusie 
is dat in de onderzochte landen de bibliotheken, naast een 
gratis abonnement, wel boetegelden blijven innen. Daarnaast 
heeft de werkgroep gewerkt aan de ontwikkeling van een 
tool die voor een individuele organisatie de financiële con-
sequenties van “gratis” doorrekent. Deze tool zal tijdens de 
bijeenkomst van Route 2020 op 20 november worden gelan-
ceerd. In het derde kwartaal is in de Bibliotheek Rotterdam 
een experiment gestart waarin vijfduizend Rotterdammers 
een gratis abonnement aangeboden hebben gekregen. Het 
doel van dit experiment is te onderzoeken wat de impact zal 
zijn op het bereik en gebruik van de Bibliotheek wanneer zij 
overgaat op een gratis abonnement. Vervolgens zullen de 
financiële consequenties van de uitkomsten van het onder-
zoek worden verwerkt in de financiële tool. Eind januari 2018 
zijn alle onderzoeksresultaten binnen en zullen deze worden 
samengebracht tot de business case ‘Gratis Bieb’, die onder 
andere gepubliceerd zal worden op www.innovatiebieb.nl. De 
deelnemende bibliotheken zijn De Boekenberg, Bibliotheek 
Maassluis/Midden-Delfland, Bibliotheek Rotterdam en de 
OBA. 
Voor meer informatie: Sabine Margés, 023-55 46 292, 
06-41 56 49 89, smarges@probiblio.nl

Een ander deelproject is de ontwikkeling van de Bèta Bieb. 
Kernprojectgroepleden van Bèta Bieb zijn de bibliotheken 
AanZet en Hoeksche Waard en DOK Delft. In de cirkel daar-
buiten is de Bibliotheek Westland aangehaakt. Met hen is een 
kick-offsessie geweest, waarin het stappenplan is besproken. 
Dit project draait om het betrekken van de Bibliotheek bij 
techniek, industrie en 21st century skills.  Er is onder meer 
aandacht voor de strategie en operatie van de Bibliotheek. 
Het beoogde resultaat is een formuleboek op basis van be-
oordelingen van best practices, dat naar verwachting in 2018 
opgeleverd wordt. 
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03, 
rkronenberg@probiblio.nl

Drukbezette, maar vaak veel lezende, forensen kunnen via een 
bibliotheekvoorziening op het station gemakkelijk van de Bi-
bliotheek gebruikmaken. Haarlem heeft sinds 2011 een vesti-
ging en op vier stations in de provincies Utrecht en Groningen 
zijn Boekspots. Het deelproject De Bibliotheek op het station 
richt zich op het stimuleren van de realisatie van één of enkele 
voorzieningen op Zuid-Hollandse stations, waarvan de eerste, 

op station Rotterdam Centraal, in oktober jl. voor het publiek 
is open gegaan. Deze voorzieningen moeten ervaringen ople-
veren die ook voor reguliere bibliotheken interessant zijn. In 
de Rotterdamse Stationsbibliotheek is dat met name de ma-
nier waarop op een aantrekkelijke manier de digitale diensten, 
zoals e-books, databanken, muziek en digitale kranten en 
tijdschriften, gepresenteerd kunnen worden. 
Voor meer informatie: Dick van Tol, 023-55 46 362, 
06-30 47 90 80, dvtol@probiblio.nl

De contouren van het deelproject Spreiding & bereik (in het 
landelijk gebied) zijn in beeld. In Q3 is de aanpak voor het in 
kaart brengen van het landelijk gebied in de steigers gezet.  
De aanpak leidt tot gebiedsprofielen en uitvoeringsplannen 
voor acht afzonderlijke gebieden in de provincie Zuid-Holland, 
die in samenspraak met de betreffende bibliothe(e)k(en) en 
gemeente(n) tot stand komen. Doel is om, waar gewenst  
én mogelijk, de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit 
van bibliotheekvoorzieningen in het landelijk gebied te  
verbeteren. 
Als eerste wordt het gebiedsprofiel van de Krimpenerwaard 
gemaakt. Tot eind 2017 worden nog twee andere gebieden in 
kaart gebracht. In 2018 volgen de overige vijf gebiedsprofielen 
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en worden voor alle acht gebiedsprofielen uitvoeringsplannen 
opgesteld. 
Tevens wordt informatie over bibliotheekvoorzieningen c.q. 
-oplossingen in het land verzameld, beoordeeld en ter be-
schikking gesteld aan alle bibliotheken die hun bereik (in het 
landelijk gebied) willen optimaliseren.
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03, 
rkronenberg@probiblio.nl

STRATEGISCH SAMENWERKEN
De nieuwe ProBiblio-adviseur René Kronenberg is gestart 
met een begeleidingstraject van de Bibliotheek De Groene 
Venen over samenwerking met haar gemeenten. Daarnaast 
heeft hij een masterclass ‘Bibliothekenlobby’ georganiseerd, 
bestaande uit een programma van drie dagdelen. In de mas-
terclass hebben de deelnemende bibliotheken met elkaar en 
met aansprekende gastsprekers het thema ‘politieke lobby’ 
toegepast op hun eigen bibliotheeksituatie. Met als doel dat 
bibliotheken met hun gemeenten (en politieke partijen) tijdig 
de relatie aangaan en samenwerking opzoeken c.q. verdiepen 
in relatie tot de aankomende lokale verkiezingen in 2018. 
Daarnaast is de Bibliotheek Zoetermeer begeleid bij de strate-
gievorming ten aanzien van samenwerking met het onderwijs. 
De Bibliotheek Westland is begeleid bij het opzetten van hun 
samenwerking met verschillende partners. De Bibliotheek 
Maassluis/Midden-Delfland is gestart met het werken vol-
gens de manier van de Agile strategic doing-methode om 
de onderlinge samenwerking met een andere bibliotheek te 
versterken. 
Voor meer informatie: Sabine Margés 023-55 46 292,  
06 41 56 49 89, smarges@probiblio.nl

Een bijzonder (deel)project met een duidelijke link naar het 
eerder besproken project Mediawijsheid in het onderwijs is 
Cyclisch innoveren/Digitale geletterdheid. Dit project is in 
Q3 gestart met de bibliotheken AanZet en Kennemerwaard, 
en Rijn en Venen op de achtergrond. Met deze bibliotheken 
wordt een spiksplinternieuwe manier van voortdurend in-
noveren uitgeprobeerd, Agile strategic doing genaamd. De 
kern van deze methodiek is dat over een lange periode steeds 
kleine ontwikkelstappen worden gezet in periodes van ca. 30 
dagen op basis van de mogelijkheden – in termen van tijd, 
hulp, geld etc. – die de deelnemers in die afzonderlijke perio-
des hebben. 
Met deze werkwijze gaan enkele bibliotheken aan de slag met 
het ontwikkelen van iets nieuws, dragen het resultaat over 
aan alle andere bibliotheken en gaan meteen weer door met 
doorontwikkelen. Zo komt de innovatie niet tot stilstand. Mo-

gelijk is deze werkwijze een manier om ook bibliotheken die 
op een bepaald terrein vooroplopen aansluiting bij het net-
werk van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheekorganisaties te 
laten houden en te laten profiteren van de ondersteuning van 
ProBiblio.

Het onderwerp waarvoor de deelnemers aan dit project heb-
ben gekozen is digitale geletterdheid. Daarop wordt Agile 
strategic doing toegepast. De eerste stap is het ontwikkelen 
van een integraal educatief programma voor 10- tot 15-jarigen 
voor op school én in de Bibliotheek gericht op computational 
thinking, één van de vier onderdelen van digitale geletterd-
heid. Het programma moet zowel aansluiten op de maat-
schappelijk opdracht van de Bibliotheek als op de behoeften 
van de scholen en kinderen.

In Q3 is de methodiek van Agile strategic doing verkend, is het 
onderwerp gekozen en zijn de oriënterende stappen gezet. In 
Q4 wordt begonnen met de ontwikkeling van het genoemde 
educatief programma. In de eerste helft van 2018 levert het 
project zowel de beschrijving van het educatief programma 
op als een evaluatie en advies t.a.v. de toepassing van Agile 
strategic doing in SOOB- en BOZH-programma’s en netwerk-
projecten. 
Voor meer informatie: Dick van Tol, 023-55 46 362,  
06-30 47 90 80, dvtol@probiblio.nl

POSITIONERING
Onder deze noemer vallen twee deelprojecten die al in 2015 
of 2016 gestart zijn en dit jaar worden vervolgd, en een nieuw 
deelproject. 
Voor de Zuid-Hollandse bibliotheken – die daarvan de afgelo-
pen twee jaar geen gebruik hebben gemaakt – worden scans 
uitgevoerd die hun Online presence meten. Deze scans zijn de 
basis voor een advies voor het verbeteren van de zichtbaar-
heid en vindbaarheid in het digitale domein. Ook worden bi-
bliotheken die in de afgelopen jaren quickscans hebben laten 
maken, ondersteund bij de vervolgstappen. Voor drie biblio-
theken is dit jaar een eerste volledige quickscan uitgevoerd. 
Daarnaast zijn de effecten van doorgevoerde aanpassingen 
n.a.v. quickscans in 2015 en 2016 in kaart gebracht. Voorts is 
met tien bibliotheken uit een oorspronkelijke groep van vijf-
tien contact geweest over de vervolgstappen. Hierbij gelden 
de aandachtspunten uit de eerste quickscans als leidraad. Bij 
enkele bibliotheken heeft dit geleid tot concrete afspraken 
over het aanvragen en implementeren van Google Grants of 
een contentkalender. 
Ter ondersteuning daarvan heeft in Q3 een training Google 
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Adwords voor beginners plaatsgevonden, waardoor marke-
teers zelf aan de slag kunnen gaan om de gratis beschikbare 
Google Grants-budgetten efficiënt in te zetten om meer 
bezoekers naar de bibliotheeksite te trekken. In Q4 verschijnt 
een whitepaper waarin de belangrijkste tips uit de social- 
media-quickscans die in de periode 2015-2017 bij in totaal 
achttien bibliotheken zijn uitgevoerd worden samengevat.  
Tot slot is er een voorstel neergelegd voor meer trainin-
gen rondom Online presence, dat in 2018 verder wordt 
uitgewerkt, en is er een pilot gestart rondom een voor-
beeld-SEA-campagne in samenwerking met de Bibliotheek 
AanZet, waarvan de resultaten begin 2018 worden verwacht. 
Voor meer informatie: Monique van der Loo, 06-41 56 55 14, 
mvdloo@probiblio.nl

BplusC, DOK Delft en de bibliotheken Aan de Vliet en Voor-
schoten-Wassenaar willen na de pilot van vorig jaar graag 
door met Internal branding. Onder begeleiding van een extern 
bureau en ProBiblio informeren en inspireren deze bibliothe-
ken elkaar door middel van vier interactieve sessies per jaar, 
waarbij elke keer een andere Bibliotheek centraal staat. In het 
eerste half jaar zijn de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar en 
DOK Delft aan de beurt geweest. Half september viel de beurt 
aan Bibliotheek Aan de Vliet om de collega’s aan het werk te 
zetten en te laten brainstormen voor hun Bibliotheek. Na de 
laatste inspiratiesessie in november wordt een document op-
gesteld met alle ‘lessons learned’ binnen dit project. Uiteraard 
wordt dit document gedeeld met het netwerk. 
Voor meer informatie: Miranda de Jong, 023-55 46 345,  
06-24 55 84 73, mdjong@probiblio.nl

Vanaf januari hebben er binnen het deelproject Bibliotheek als 
fysieke en digitale community vijf werksessies plaatsgevon-
den. Het blijkt een zoektocht te zijn om tot een goede kern 
van ambassadeurs te komen, waarmee de community wordt 
gestart. Voor alle deelnemende bibliotheken – Rotterdam, 
Zuid-Hollandse Delta en Westland – geldt dat er een scherpe 
doelgroep gedefinieerd is en dat het begin van elke communi-
ty er is. Zuid-Hollandse Delta heeft een groep ouderen vanuit 
het Tabletcafé die nu ook online actief is. De uitdaging hier is 
door middel van structurele content (on- en offline) zorg te 
dragen voor het actief houden en uitbouwen van de commu-
nity. Rotterdam heeft een kern gevonden die verder wil mee-
bouwen aan een community Young Adults. 
De eerste groep is een volgende sessie aan het plannen en ook 
hier geldt: vooral d.m.v. content zorgen dat de community 
actief blijft en wordt uitgebouwd. Westland heeft ervoor 
gekozen om moeders uit het Westland, die veelal in contact 

staan met de Bibliotheek via de BoekStartochtenden, ook op 
een online manier aan de Bibliotheek te binden. Ook hier is 
inmiddels een groep actief die met de dag groeit. Het laat-
ste kwartaal wordt benut om de communities verder uit te 
bouwen en een plan te maken hoe de communities levend te 
houden na einde pilot. Er wordt nu tussentijds aan verslag-
legging gewerkt.  Begin 2018 volgt een evaluatiesessie en een 
whitepaper over de lessons learned van het opzetten van 
succesvolle communities in de branche. 
Voor meer informatie: Jet Govers, 023-55 46 372,  
06-41 33 57 44, jgovers@probiblio.nl

GEGEVENSLEVERING
Hieronder vallen vier deelprojecten, waarvan er drie lopen. 
In het deelproject Ondersteuning BOP heeft ProBiblio biblio-
theken aangeboden gegevens voor de BOP-enquêtes Wsob en 
VVE aan te leveren. In Q2 zijn de data voor de Wsob-vragen-
lijst aangeleverd aan 24 bibliotheken in Noord- en Zuid-Hol-
land. In Q3 heeft een gesprek plaatsgevonden met de KB met 
als onderwerp de inventarisatie van de definitieverschillen 
tussen het landelijk datawarehouse van de KB en Wise. 
Daarbij zijn enkele verschillen naar voren gekomen en is nader 
onderzoek gedaan naar verklaringen hiervoor. Dit zal ook in 
Q4 doorlopen. In Q4 zal een deel van de definities worden 
verduidelijkt en aangescherpt. 
De uitkomsten van de vragenlijsten VVE en Basisvaardigheden 
18+ zijn door de KB inmiddels gerapporteerd en ook de 
gegevens van de Wsob zijn gepubliceerd. In Q4 zullen we 
bibliotheken helpen om deze resultaten te duiden en, indien 
van toepassing, acties te formuleren. 
Voor meer informatie: Ingrid Balijon, 023-55 46 371,  
06-41 07 87 18, ibalijon@probiblio.nl 

In het deelproject Maatschappelijke waarde worden biblio- 
theken ondersteund bij het aantonen van hun waarde.  
ProBiblio speelt een actieve rol in de landelijke werkgroep 
Meten Maatschappelijke Opbrengst, bestaande uit KB, BiSC, 
Rijnbrink en ProBiblio en tien bibliotheken. Een aantal biblio-
theken uit Noord- en Zuid-Holland is daarvoor aangedragen, 
vijf nemen daadwerkelijk deel aan de landelijke pilot die in juli 
van start is gegaan (bibliotheken AanZet, Heiloo, Katwijk, Rijn 
en Venen en de OBA). 
Er zijn twee bijeenkomsten met de bibliotheken geweest, 
waarin kennis is uitgewisseld en behoeften zijn uitgesproken. 
Enkele landelijke vragenlijsten hebben we kritisch doorge-
nomen en worden in Q4 aangepast op basis van de input. 
Er is ook een landelijk kwalitatief onderzoek uitgezet om in 
kaart te brengen hoe deelnemers aan educatieve activiteiten 
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van de Bibliotheek de opbrengst daarvan ervaren. Ten slotte 
wordt er gewerkt aan een kennisportal waarin de stand van 
zaken, beschikbare instrumenten en best practices worden 
gepresenteerd. Daarvoor worden in Q4 verschillende inter-
views gehouden. Naast het landelijke project is vanuit het 
deelproject Effectmetingen een overzicht van vragenlijsten en 
effectmetingen ten aanzien van het Taalhuis aangeleverd aan 
het BOZH-programma Taalnetwerk Zuid-Holland. 
Ook is de deelprojectgroep bezig met twee andere effect- 
metingen: één voor het Taalnetwerk Zuid-Holland – gericht 
op de waarde van Taalcafés, met de bibliotheken BplusC, 
Krimpenerwaard, Maassluis/Midden-Delfland, Rotterdam, 
Schiedam – en één voor de effecten van marketingacties op 
het gebied van passend lezen (met de Bibliotheek Langedijk). 
Hierbij wordt nagegaan of tools voor storytelling gebruikt 
kunnen worden. 
Voor meer informatie: Jolijn Faber, 023-55 46 247, 
jfaber@probiblio.nl

Het deelproject KPI-ontwikkeling en -monitoring richt zich 
op nieuwe KPI’s die recht doen aan de transitie die de sector 
doormaakt van klassieke naar educatieve en maatschappelij-
ke Bibliotheek. 
De voorbereidingen voor het project zullen in Q4 starten.  
Er zal vooral in 2018 aan dit project worden gewerkt. 
Voor meer informatie: Berthy Nijhuis, 023-55 46 344, 
06-12 98 45 11, bnijhuis@probiblio.nl
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