
Jeugd en onderwijs Jeugd en onderwijs
Spoenk: innovatief jeugdbibliotheekwerk Innovatief jeugdbibliotheek

Financieel strategische keuzes Wordt betaalde dienstverlening

Mediawijsheid in het onderwijs 21st century skills in het onderwijs en de Bibliotheek

Jeugdbibliotheekwerk in relatie tot dBos Innovatief jeugdbibliotheekwerk

Volume realiseren ism kinderopvang en onderwijs Volume realiseren ism kinderopvang en onderwijs

Is onderdeel van “Volume realiseren” BoekToer

Is geen project in 2017 VoorleesExpress

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling
Ontwikkeling informeel leren Leven lang leren

Leesbevordering Leven lang leren

Ontmoeting en debat Leven lang leren

Programma 21st century skills 21st century skills > 18 jaar

Participatie en zelfredzaamheid Participatie en zelfredzaamheid
Bouwstenen participatie en zelfredzaamheid Basisvaardigheden / Samenwerking strategische partners

Taalvaardigheden Basisvaardigheden

Digitale basisvaardigheden Basisvaardigheden

Leesbeperking Geen onderwerp meer

Valt binnen Bouwstenen participatie en zelfredzaamheid Samenwerking strategische partners

Verandering en verbreding van de klassieke Bibliotheek Verandering en verbreding van de klassieke Bibliotheek
Lean bedrijfsvoering Transitie bibliotheekorganisaties

Professionele medewekers Transitie bibliotheekorganisaties

Loyale klanten Geen onderwerp meer, opgenomen bij inhoudelijke onderwerpen

Digitalisering Opgenomen als netwerktaak

Valt onder prioriteit Bevordering Culturele Infrastructuur  Innovatieve bibliotheekoplossingen

Bevordering culturele infrastructuur Prioriteit bestaat niet meer
Innovatieve Bibliotheekoplossingen Valt onder prioriteit Verandering en verbreding

Strategisch samenwerken Transitie bibliotheekorganisaties

Positionering Geen apart onderwerp meer, opgenomen bij inhoudelijke onderwerpen

Gegevenslevering Geen apart onderwerp meer, opgenomen bij inhoudelijke  
  onderwerpen en als wettelijke taak opgenomen

Is nog geen prioriteit Toegankelijkheid en kwaliteit van functies  
  in het landelijk gebied
Is nog geen innovatieonderwerp Innovatieve concepten/spreiding en bereik voor het landelijk gebied

Is nog geen prioriteit IBL en collectioneren toekomstbestendig organiseren
Is nog geen innovatieonderwerp IBL en collectioneren toekomstbestendig organiseren

Netwerkprojecten Zuid-Holland
De indeling en benaming van de netwerkprojecten worden in 2018 iets anders dan in 2017 het geval is. De vier  
prioriteiten zoals deze ook staan in de gezamenlijke innovatieagenda blijven en vormen de indeling: ‘jeugd en  
onderwijs’, ‘participatie en zelfredzaamheid’, ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘verandering en verbreding van de  
klassieke Bibliotheek’. De projecten die in 2017 binnen de vijfde prioriteit ‘bevorderen culturele infrastructuur’  
vallen zijn herverdeeld. Veel vallen onder ‘verandering en verbreding van de klassieke Bibliotheek’. Daarnaast zijn er 
in samenspraak met de provincie Zuid-Holland twee nieuwe innovatieve prioriteiten voor Zuid-Hollandse biblio-
theken bijgekomen. In het overzicht hieronder vind je welke projecten in 2018 doorlopen (met soms een andere 
naam), welke zijn gestopt en welke nieuw zijn. Specificatie van de deelprojecten 2018: zie achterzijde.

2017 2018

voor bibliotheken



Prioriteit Netwerkproject
  - Deelproject

Jeugd en onderwijs  21st century skills <18 jaar in het onderwijs en de Bibliotheek
  - 21st century skills <18 jaar doelgroep 0 - 4

  - 21st century skills <18 jaar doelgroep 4 - 12

  - 21st century skills <18 jaar doelgroep 12 - 18

  Volume realiseren in samenwerking met KO en onderwijs
  - schoolWise en mediatheekWise

  - Volume realiseren - doelgroep 0 - 4

  - Volume realiseren - doelgroep 4 - 12

  - Volume realiseren - doelgroep 12 - 18

  VoorleesExpress
  - VoorleesExpress

  Innovatief jeugdbibliotheekwerk
  - Innovatief jeugdbibliotheekwerk

  - Spoenk*

  BoekToer
  - BoekToer

Persoonlijke  Leven lang leren
ontwikkeling - Leven lang leren

  - Content curatie

  - De Lonkende leestafel

  21st century skills > 18 jaar
  - 21st century skills > 18 jaar

Participatie en  Basisvaardigheden
zelfredzaamheid - Basisvaardigheden en scan laaggeletterdheid

Verandering en  Transitie bibliotheekorganisaties
verbreding van de  - De nieuwe bibliotheekmedewerker

klassieke Bibliotheek - Duurzame inzetbaarheid

  - Vrijwilligers

  - Aandacht nieuwe functie Bibliotheek bij klanten

  - Samenwerking strategische partners

  - Maatschappelijke waarde

  Innovatieve bibliotheekoplossingen
  - Innovatieve bibliotheekoplossingen

  - Digitale Bibliotheek lokaal

  - Internal Branding, Bibliotheek 3.0

  - De nieuwe informatiefunctie van de Bibliotheek

IBL en collectioneren  IBL en collectioneren toekomstgericht organiseren
toekomstgericht organiseren - IBL en collectioneren toekomstgericht organiseren

Toegankelijkheid en kwaliteit  Innovatieve concepten/spreiding en bereik voor het landelijk gebied
van functies in het landelijk gebied - Innovatieve concepten/spreiding en bereik voor het landelijk gebied

Hieronder staat per netwerkproject een specificatie van de verschillende deelprojecten.
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Netwerk- en deelprojecten 2018 Zuid-Hollland


