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

Op de Projectendag van 19 september vorig jaar is het startsein
gegeven voor de voorbereiding en uitvoering van het SOOB-programma,
de twee BOZH-programma’s en de 21 netwerkprojecten voor 2017-2018.
Een flink deel van de projecten is inmiddels van start gegaan en een ander deel
zal in het voorjaar of vlak na de zomer van start gaan.
Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken van alle programma’s
en projecten. Bij de netwerkprojecten volgen we de indeling zoals opgenomen
in het Werkboek dat u voorafgaand aan de Projectendag heeft ontvangen.

SOOB- en
BOZH-programma’s
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 ook zeker
het voortouw.
SOOB-PROGRAMMA 100% ACTIEF BEREIK
0 TOT 18 JAAR
De belangrijkste kaders voor het programma zijn als volgt
bepaald:
	Uitgangspunt: niet (alleen) het gesproken woord, maar
het (nieuwe) leren moet het bredere vertrekpunt zijn,
als de doelstelling is het bereik onder 0- tot 18-jarigen
significant te laten stijgen.
	Doelgroepen: de meeste winst aan bereik valt te halen bij
de jeugd van 0 tot 4 en van 12 tot 18 jaar.
	Om de doelstelling van het programma te halen, wordt
ingezet op het overdraagbaar maken en delen van
succesvolle programma’s, deskundig personeel door
omscholen bestaand personeel of aannemen nieuwe
medewerkers, en marketing & communicatie.
Op 9 mei starten twee projectgroepen: één per gekozen
leeftijdsgroep. Voor die tijd ligt de nadruk op het ophalen
en overdraagbaar maken van succesvolle programma’s.
De bibliotheken hebben al programma’s aangedragen die
daarvoor in aanmerking komen.
De coördinatie van alle werkzaamheden is in handen van
Barbara van Walraven (023-55 46 333, 06-4618254,
bvwalraven@probiblio.nl) en José Remijn (OBA). Trekker van
het programma namens de SOOB is Martin Berendse (OBA),
bijgestaan door Anne Rube van ProBiblio.
BOZH-PROGRAMMA TAALNETWERK
ZUID-HOLLAND
De algemene doelstelling is dat over twee jaar alle Zuid-Hollandse bibliotheken structureel onderdeel zijn van een duurzaam lokaal of regionaal taalnetwerk. Met input van 16 bibliotheken zijn de thema’s van dit programma inmiddels uitgezet
en is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.
Voor het thema Monitoren & meten wordt een werkplan voor
twee jaar gemaakt, een kennisdocument opgesteld en wordt
uitgezocht aan welk eigen, aanvullend onderzoek behoefte is.
Ook voor het thema Samenwerking met bedrijven wordt een
werkplan opgesteld. Een werkgroep inventariseert hiertoe
eerst bestaande vormen van samenwerking en best practices.
Rond het thema Interne verbinding worden best practices
verzameld en gedeeld. Tegelijkertijd wordt nagedacht over de
beste manier om kennis te delen. Rond het thema Vrijwilligers
wordt onder meer uitgezocht of er een regionaal opleidings-

plan voor vrijwilligers kan worden opgesteld. Tenslotte is er de
ambitie om een overzicht op te stellen van subsidiemogelijkheden (anders dan de bestaande WEB-gelden).
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 Vlaardingen (Bibliotheek Rotterdam). Trekker van
het programma namens de BOZH is Theo Kemperman (Bibliotheek Rotterdam), bijgestaan door Elisabeth Duijser (MT-lid
ProBiblio).
BOZH-PROGRAMMA TRANSITIE KLASSIEKE
BIBLIOTHEEK
Dit programma heeft als doel financiële ruimte binnen de
klassieke bibliotheekfuncties vrij te maken ten bate van de
versterking van de educatieve en maatschappelijk Bibliotheek. Er zijn drie projecten vastgesteld: Lean bedrijfsvoering,
Financiën en Samenwerking.
Het project Lean bedrijfsvoering wordt in Q2 gestart. Dan zal
er bij ProBiblio een nieuwe adviseur op dit gebied in dienst
treden die het project zal leiden. Het is het handigst om met
dit project te beginnen en de output daarvan te gebruiken als
input voor de twee andere projecten.
Zo ligt in het project Financiën de nadruk op het doorrekenen
van de consequenties van het “leaner” maken van de bedrijfsvoering. Het project start in Q3.
Bij het project Samenwerking wordt onderzocht hoe
verschillende vormen van samenwerking tussen bibliotheken
tot kostenefficiëntie kunnen leiden, bijvoorbeeld het
bundelen van inkoopkracht of het delen van medewerkers
met specifieke expertise. Ook dit project start in Q3.
De coördinatie van alle werkzaamheden is in handen van
Sabine Margés (023-55 46 292, 06-41 56 49 89,
smarges@probiblio.nl). Trekker van het programma namens
de BOZH is Wouter van Heiningen (Bibliotheek Maassluis/
Midden-Delfland), bijgestaan door
Peter van de Wolfshaar (MT-lid ProBiblio).

Netwerkprojecten
Bij de netwerkprojecten verzorgt ProBiblio de
aansturing, maar een actieve rol van de bibliotheken
is 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.

jeugd & onderwijs.
persoonlijke ontwikkeling.
participatie & zelfredzaamheid.
verandering en verbreding van
de klassieke Bibliotheek.
bevorderen culturele
infrastructuur.

Prioriteit 1

jeugd & onderwijs.
SPOENK: INNOVATIEF BIBLIOTHEEKWERK
In april worden de zes bibliotheken die zich hebben aangemeld - de bibliotheken Amstelland, Den Haag, Delft, Hoorn,
IJmond Noord en de Westfriese bibliotheken - gebeld met de
uitnodiging om samen ideeën te genereren en uit te voeren
om het jeugdbibliotheekwerk dynamischer te maken. Rode
draad is het (meer) betrekken van de jeugd bij de bibliotheek.
Binnenkort verschijnt er een trendcollage over interessante
ontwikkelingen bij jeugdbibliotheken en enkele andere
sectoren die zich op de jeugd richten, waaronder musea.
Tegen de zomer is er een Uitpakparty, waarop bibliotheken
hun innovaties met elkaar kunnen delen.
Voor meer informatie: Karen Bertrams,
023-554 63 49, 06-24 55 63 81, kbertrams@probiblio.nl

FINANCIEEL-STRATEGISCHE KEUZES
Binnen dit project zijn er alleen individuele trajecten bij enkele
Zuid-Hollandse bibliotheken rond een financiële tool voor
dBos voor het basisonderwijs. 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

DIGITALE GELETTERDHEID IN HET ONDERWIJS
De startbijeenkomst heeft helaas geen doorgang gevonden
vanwege een tekort aan aanmeldingen. Geïnteresseerde
bibliotheken worden op korte termijn benaderd om te
bepalen wat nu de beste aanpak is. Er is wel een pilot gestart
met de bibliotheken Aan den IJssel, De Groene Venen en
Krimpenerwaard om een educatief programma over
computerprogrammeren te ontwikkelen voor schoolkinderen
van 7 tot 12 jaar en daarmee te experimenteren.
Voor meer informatie: Erik Reuvers,
06-21 24 13 71, ereuvers@probiblio.nl

JEUGDBIBLIOTHEEKWERK IN RELATIE
TOT DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Dit project start in Q2 met de bibliotheken Haarlemmermeer,
Heiloo, Delft en Zoetermeer.
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
Op 16 februari vond de eerste bijeenkomst plaats met zes
bibliotheken die gebruik maken van de Stimuleringsregeling
van Kunst van Lezen en enkele andere belangstellende bibliotheken. Deze bibliotheken gaan meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe, praktische en overdraagbare tools om het
volume in het VO te vergroten. Wat er al aan bruikbare tools
bestaat, wordt verzameld en gedeeld. Vóór de zomer komen
de vertegenwoordigers van de bibliotheken Aan de IJssel,
AanZet, Amstelland, Haarlemmermeer, Hilversum, Hoorn,
Rijn en Venen en van Westfriese Bibliotheken weer bijeen.
Voor het realiseren van volume in de kinderopvang - met
inzet van Boekstart - hebben vijf Noord-Hollandse en twee
Zuid-Hollandse bibliotheken hun belangstelling kenbaar
gemaakt. Medio april is bekend welke van deze bibliotheken
in aanmerking komen voor een subsidie van Kunst van
Lezen voor het organisatie- of gemeentebreed uitrollen van
Boekstart. De bibliotheken die vervolgens aan de slag gaan
worden één op één door ProBiblio ondersteund.
Voor de hele doelgroep 0 tot 18 jaar is er tweemaal per jaar
een bijeenkomst van bibliotheken die vooraan staan in de
ontwikkelingen en elkaar nog verder vooruit willen helpen.
Voor meer informatie: Barbara van Walraven,
023-55 46 333, 06-46 18 25 41, bvwalraven@probiblio.nl

Prioriteit 2

persoonlijke
ontwikkeling.
ONTWIKKELING INFORMEEL LEREN
Dit project start in Q2. Het is gericht op het ontwikkelen van
een concept waarmee bibliotheken invulling geven aan het
informeel leren. Deelnemers zijn de bibliotheken Den Haag,
Heiloo, Langedijk en Zuid-Hollandse Delta.
Voor meer informatie: Erik Reuvers,
06-21 24 13 71, ereuvers@probiblio.nl

LEESBEVORDERING/ONTMOETING & DEBAT
Dit gecombineerde project krijgt invulling met De Lonkende
Leestafel, gericht op het stimuleren van nieuwe vormen van
lezen, waarbij leesbevordering wordt gecombineerd met
de ontmoetingsfunctie. Op 6 april waren de bibliotheken
Kennemerwaard, Waterland, Amsterdam,
Haarlemmermeer, Gooi en meer, Katwijk, Oostland en
Rotterdam bijeen om te spreken over de manier waarop
dit concept kan worden ingezet.
Eén van de onderdelen wordt al opgepakt door de bibliotheken
Amstelland, Haarlemmermeer, Waterland, IJmond Noord en
de KopGroep- en Westfriese Bibliotheken, die rond het thema
Ons brein gaan experimenteren met Gezamenlijk
programmeren van activiteiten.
Een tweede onderdeel 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 ermee.
Enkele andere onderdelen staan voor later dit jaar op het
programma; informatie hierover volgt te zijner tijd.
Tenslotte loopt er met individuele bibliotheken nog een aantal
kleinere projecten rond het nieuwe lezen, waaronder sociale
leesactiviteiten specifiek voor senioren en een schrijfwedstijd,
die weer ter inspiratie voor andere bibliotheken dienen.
Er worden kleine bijeenkomsten georganiseerd waarop
bibliotheken hun activiteiten delen.
Voor meer informatie: Alek Dabrowski,
023-55 46 220, adabrowski@probiblio.nl

PROGRAMMA 21ST CENTURY SKILLS
Door een inventarisatie van de vraagstukken bij de
geïnteresseerde bibliotheken is nu duidelijk wat er in het
project opgepakt gaat worden. Het gaat daarbij onder meer
om trainingen informatievaardigheden en 21st century skills
voor bibliotheekmedewerkers, en sessies voor MT’s om de
strategie omtrent digitale geletterdheid te bepalen. Over de
te volgen werkwijze wordt nu nagedacht, zodat in Q2 voluit
gestart kan worden. Vooruitlopend daarop worden met enkele
bibliotheken al uitvoerende stappen gezet ten aanzien van
het opzetten van makerspaces en van publieksactiviteiten, die
al dan niet in een makerspace aangeboden kunnen worden.
Voor meer informatie: Erik Reuvers,
06-21 24 13 71, ereuvers@probiblio.nl

Prioriteit 3

participatie &
zelfredzaamheid.
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 projecten opgenomen in
het programma Taalnetwerk Zuid-Holland.
Met tien Noord-Hollandse bibliotheken worden grotendeels
individuele trajecten uitgevoerd, omdat de behoeften
sterk verschillen.
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
In het inmiddels gestarte project Leesbeperking is de centrale
vraag 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. Deelnemers zijn de bibliotheken Krimpenerwaard
en Langedijk; mogelijk haakt er nog een derde deelnemer aan.
Voor meer informatie: Peter Spuij,
023-55 46 341, 06-22 73 94 65, pspuij@probiblio.nl

Prioriteit 4

verandering en
verbreding van
de klassieke
Bibliotheek.
LEAN BEDRIJFSVOERING
Het project gaat in Q2 van start. Dan zal er bij ProBiblio een
nieuwe adviseur op dit gebied in dienst treden die het project
zal leiden.
Voor meer informatie: Sabine Margés,
023-55 46 292, 06 41 56 49 89, smarges@probiblio.nl

Voor het derde deelproject, gericht op ontwikkeling van
een nieuw loyaliteitsprogramma op basis van de levensloop
van bibliotheekklanten, wordt in Q2 de belangstelling onder
bibliotheken geïnventariseerd.
Voor meer informatie: Miranda de Jong, 023 55 46 345/06 24
55 84 73, mdjong@probiblio.nl.

PROFESSIONELE MEDEWERKERS
Hieronder valt het deelproject Traineeship. De bibliotheken
AanZet, Hoeksche Waard, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse
en Zuid-Hollandse Delta doen hieraan mee. Het gaat om de
voorbereiding en uitvoering van een opleidingsprogramma
van 18 maanden, waarin acht tot twaalf jonge professionals
op WO-niveau projecten uitvoeren voor de deelnemende
bibliotheken samen. Het programma richt zich op de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van de trainees. Het
traineeschip is nu voldoende uitgewerkt om de bibliotheken
een beslissing te laten nemen over de uitvoering.
Voor meer informatie: Sabine Margés,
023-55 46 292, 06 41 56 49 89, smarges@probiblio.nl

DIGITALISERING
In dit project gaat het ten eerste om advies en structurele
uitvoerende werkzaamheden rond de landelijke digitale infrastructuur. Aparte vermelding verdient het project Integratie
WAAS-Wise, met als beoogd resultaat dat een klant niet
merkt dat hij of zij met twee systemen te maken heeft.
Voor meer informatie: Ineke Goedhart, 023 554 62 07/06 24
55 85 21, igoedhart@probiblio.nl.

LOYALE KLANTEN
Dit project omvat drie deelprojecten. Vrienden van .., gestart in
het najaar van 2016, heeft formats opgeleverd voor drie doelgroepen, die nu in een pilot geïmplementeerd worden. Bibliotheken die deelnemen zijn DOK Delft, Gooi en meer, Gouda,
Heiloo, Kennemerwaard, Rotterdam, Spijkenisse en ZuidHollandse Delta. In Q3 worden de ervaringen gepubliceerd.
Voor meer informatie: Liesbeth Ulijn,
023-55 46 293, 06 24537318, lulijn@probiblio.nl
Ook het project marketing tooling is vorig jaar al gestart. Met
als aanleiding de stopzetting van het DCS van ProBiblio is er
een adviesrapport opgesteld voor bibliotheken die een alternatief zoeken voor hun e-mailmarketing. In het rapport worden
twee mogelijkheden vergeleken: de Marketing+-module van
Wise en het instrumentarium van Hellodialog. Beide mogelijkheden zijn bij enkele Zuid-Hollandse 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 bibliotheken worden gebeld voor
het maken van een afspraak voor een advies-op-maat.
Voor meer informatie: Jet Govers,
023-55 46 372, 06 41 33 57 44, jgovers@probiblio.nl

Daarnaast zijn er vijf pilotprojecten met nieuwe digitale toepassingen, 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 moet in de
vestiging Capelle a/d IJsel de collectie sterk inkrimpen en wil
weten in hoeverre BKSY als compensatie kan fungeren.
Voor meer informatie: Ineke Goedhart,
023-554 62 07, 06 24 55 85 21, igoedhart@probiblio.nl
Met een andere Zuid-Hollandse bibliotheek wordt het
project met de app Check je werkplek voortgezet. Deze app
geeft klanten inzicht in de beschikbaarheid van werk- en
studieplekken in bibliotheken.
Voor meer informatie: Rineke Zwanenburg,
023-554 61 66, rzwaneburg@probiblio.nl
Met de Bibliotheek Waterland loopt een pilot met de Biebapp
(werknaam, ook wel Tante Leen genoemd), waarmee het voor
klanten die geen abonnement willen mogelijk is om éénmalig
een leentransactie te doen.
Voor meer informatie: Ineke Goedhart,
023-554 62 07, 06 24 55 85 21, igoedhart@probiblio.nl
De twee andere pilots worden later dit jaar in overleg met
Zuid-Hollandse bibliotheken bepaald.

Prioriteit 5

bevorderen
culturele
infrastructuur.
INNOVATIEVE BIBLIOTHEEKOPLOSSINGEN
Het eerste deelproject is De Gratis Bieb. Daarbij wordt onderzocht wat het business model is van een bibliotheek zonder
inkomsten uit abonnementen, leengelden en boetes.
Dit deelproject loopt al sinds vorig jaar en de eerste resultaten
zijn gepresenteerd op 28 januari, tijdens een bijeenkomst die
in het kader van Route 2020 aan het onderwerp is gewijd.
Dit filmpje geeft daarvan een impressie. Met de ontwikkelde
business case kunnen de deelnemende bibliotheken - de OBA
en de bibliotheken Maassluis/Midden-Delfland, Rotterdam
en Spijkenisse - vanuit de eigen situatie en op basis van eigen
afwegingen invulling geven aan de Gratis Bieb. Intussen wordt
onderzoek gedaan naar de manier waarop gratis bibliotheken
in andere landen zijn ingericht en naar de toename in bereik
die men kan verwachten als lidmaatschap van de bibliotheek
gratis wordt. Op basis van de onderzoeksresultaten gaan de
controllers van de deelnemende bibliotheken aan het rekenen.
Vóór de zomer komen de deelnemende bibliotheken weer
bijeen om de voortgang te bespreken.
Voor meer informatie: Sabine Margés
023-55 46 292, 06 41 56 49 89, smarges@probiblio.nl
Voor de overige innovatieve oplossingen zijn er al contacten
met individuele bibliotheken die zich hebben aangemeld of
wordt binnenkort contact opgenomen door René Kronenberg,
de nieuwe adviseur die onlangs bij ProBiblio is begonnen.
Voor meer informatie: René Kronenberg,
06-24 54 60 03, rkronenberg@probiblio.nl

STRATEGISCH SAMENWERKEN
Binnenkort neemt de nieuwe adviseur van ProBiblio,
René Kronenberg, contact op met de bibliotheken die zich
hiervoor hebben aangemeld.
Voor meer informatie: Sabine Margés
023-55 46 292, 06 41 56 49 89, smarges@probiblio.nl

POSITIONERING
Onder deze noemer vallen twee deelprojecten die al in 2015
of 2016 gestart zijn en dit jaar worden vervolgd. Zo worden er
voor de Zuid-Hollandse bibliotheken - die daarvan de afgelopen twee jaar geen gebruik hebben gemaakt - scans uitgevoerd die hun Online presence meten. Deze scans zijn de basis
voor een advies voor het verbeteren van de zichtbaarheid en
vindbaarheid in het digitale domein.
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 Voorschoten-Wassenaar willen na de pilot van vorig jaar graag

door met Internal branding. Onder begeleiding van een extern
bureau informeren en inspireren deze bibliotheken elkaar ten
behoeve van het implementeren van hun plannen ten aanzien
van internal branding in hun eigen organisatie.
Voor meer informatie: Miranda de Jong,
023-55 46 345, 06-24 55 84 73, mdjong@probiblio.nl
Een nieuw deelproject is gericht op de Bibliotheek als fysieke
en digitale community. Ook weer onder begeleiding van een
extern bureau, in co-creatie met de Bibliotheek Rotterdam
en met deelname van de Westfriese bibliotheken en de bibliotheken Westland en Zuid-Hollandse Delta, worden stapsgewijs drie werkende communities opgezet. De projectgroep
is inmiddels enkele keren bijeen geweest.
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 project Ondersteuning BOP heeft ProBiblio bibliotheken
aangeboden gegevens voor de BOP-enquêtes Wsob en VVE
aan te leveren.
Voor meer informatie: Ingrid Balijon,
023-55 46 371, 06-41 07 87 18, ibalijon@probiblio.nl
Het project Maatschappelijke waarde richt zich op de ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten voor het meten van
maatschappelijke waarde van bibliotheken. Er is inmiddels
een landelijke werkgroep van KB en enkele POI’s (waaronder
ProBiblio) actief om zaken te coördineren. Later dit jaar
worden de bibliotheken betrokken. Intussen verricht ProBiblio
deskresearch op het gebied van het meten van maatschappelijke waarde. Dit onderzoek en de werkzaamheden van de
landelijke werkgroep leveren op korte termijn concrete resultaten voor de bibliotheken op in de vorm van het beschikbaar
komen van bijvoorbeeld ervaringen en best practices.
In het project Effectmetingen is er ruimte om van een aantal
nog onbekende concrete projecten de maatschappelijke
waarde te meten, onder meer binnen het BOZH-programma
Taalnetwerk Zuid-Holland.
Voor meer informatie: Jolijn Faber,
023-55 46 247, jfaber@probiblio.nl
Het project KPI-ontwikkeling en -monitoring wordt later in
het jaar opgestart en richt zich op nieuwe KPI’s die recht doen
aan de transitie die de sector doormaakt van klassieke naar
educatieve en maatschappelijke Bibliotheek.
Voor meer informatie: Berthy Nijhuis,
023-55 46 344, 06-12 98 45 11, bnijhuis@probiblio.nl

