PROGRAMMA’S EN
PROJECTEN 2017-2018
STAND VAN ZAKEN PER 30 SEPTEMBER 2018

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. Elk kwartaal verschijnt er een rapportage.
Voor u ligt het overzicht van de stand van zaken per 30 september 2018, met op
onderdelen een doorkijkje naar het vierde kwartaal.
We volgen weer in grote lijnen de indeling die in alle kwartaalrapportages is
gehanteerd. Leidend zijn de vier prioriteiten uit de landelijke innovatieagenda.
Maar er is per 1 januari 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een
belangrijke wijziging is dat de door de provincies Noord- en Zuid-Holland
toegevoegde prioriteit 5 Bevordering culturele infrastructuur al na een jaar is
vervallen. Onderdelen daarvan zijn opgenomen onder prioriteit 4 Verandering en
verbreding van de klassieke bibliotheek. Daarnaast zijn er meer netwerkprojecten alleen
voor Zuid-Hollandse bibliotheken. Vanwege haar veel lagere subsidie heeft de provincie
Noord-Holland ervoor gekozen de prioriteiten Persoonlijke ontwikkeling en Participatie en
zelfredzaamheid minimaal in te vullen: door middel van twee projecten Kennisdeling wordt
ProBiblio in staat gesteld de Noord-Hollandse bibliotheken te laten delen in de kennis die de
projecten opleveren die wel in Zuid-Holland worden uitgevoerd.
Voor de goede orde: in deze rapportage passeren de innovatieve programma’s en projecten
van en voor het netwerk van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken, waaraan ProBiblio een
deel van haar subsidie besteed. Er zijn nog meer netwerkactiviteiten die ProBiblio vanuit haar
wettelijke taken met provinciale subsidies
uitvoert. Het betreft diensten, zoals
advies ten aanzien van digitalisering en de
vervoersdienst, die weliswaar voortdurend
doorontwikkeld maar niet (in co-creatie
met bibliotheken) opgezet of geïnnoveerd
worden. Over deze diensten worden
bibliotheken via andere kanalen
geïnformeerd.
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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 waar
gewenst ook zeker het voortouw.
SOOB-PROGRAMMA 100% ACTIEF BEREIK 0 TOT 18 JAAR
In dit programma zijn twee projectgroepen actief, de ene voor
de doelgroep 0-4 jaar en de andere voor de doelgroep 12-18
jaar. Vooral in deze doelgroepen is verhoging van het actief
bereik te realiseren. In de projecten worden door de deelnemers gezamenlijk instrumenten ontwikkeld die bibliotheken
inzetten om het actief bereik in hun werkgebied te verhogen.
In het derde kwartaal zijn wat betreft de doelgroep 0-4 jaar
de rapportages van het BOP-onderzoek VVE en de uitkomsten
van de Monitor BoekStart in de kinderopvang beschikbaar
gekomen. Samen met het ProBiblio-team Marktkennis wordt
gekeken naar conclusies die op provinciaal niveau uit het
BOP-onderzoek getrokken kunnen worden. Datzelfde geldt
voor de uitkomsten van de Monitor BoekStart in de kinderopvang. Over de Monitor is in augustus een training gegeven,
zodat BoekStart-contactpersonen die hiermee werken weten
hoe zij de rapportages moeten interpreteren en hoe ze de
resultaten op een goede manier kunnen bespreken met de
kinderopvang en verwerken in het voorleesplan.

	
train-de-trainer BoekStart voor de frontoffice gegeven
	
samenwerking met partners besproken aan de hand van
praktijkvoorbeelden
	
leren samenwerken in netwerkverband
	
kennisdeling en uitwisseling van praktijkervaringen
	
effectmeting in cijfers.
Het laatste punt blijkt weerbarstig: in 2017 is binnen de SOOB
afgesproken dat alle bibliotheken voortaan het BOP/VVEonderzoek invullen t.b.v. een nulmeting. Van de 17 bibliotheken deden er 16 mee. In 2018 deden er slechts 14 bibliotheken
mee, waardoor de uitkomsten niet echt vergelijkbaar zijn. En
de Wise-rapportages zijn ook niet representatief, omdat niet
alle bibliotheken Wise gebruiken. Tijdens de werkbijeenkomst
op 18 oktober is inmiddels het Mystery Guest-traject in gang
gezet en is gestart met het opstellen van een draaiboek voor
ouder/kind-activiteiten op basis van best practices.
De werkbijeenkomst op 6 december zal worden gewijd aan
de start van de aanpak mediaopvoeding met Kind & Media en
DigiStart.
Voor 12-18 jaar was eerste fase gericht op het verbeteren van
de zichtbaarheid bij, dienstverlening voor en samenwerking
met het voortgezet onderwijs. De resultaten van de eerste
fase zijn:
	
persona’s en klantreis uitgewerkt en verspreid
	
checklist fysieke zichtbaarheid uitgewerkt
	
workshop Lezen voor de Lijst voor ambassadeurs
uitgevoerd.
Tijdens de bespreking van de resultaten is geconstateerd dat
er tot nu toe nog te weinig commitment is bij dit onderdeel:
het aantal deelnemende bibliotheken is beperkt en de
aanwezigheid van deelnemers wisselt sterk. Het DB van de
SOOB heeft geconstateerd dat de ingezette koers voor
het programma 100% bereik 12-18 op korte termijn niet in

Op 28 juni zijn de resultaten van de eerste fase gepresenteerd
onder de titel Oogst 100% bereik. Voor de doelgroep 0-4 jaar
is deze eerste fase is gericht op het verbeteren van de zichtbaarheid, dienstverlening en samenwerking m.b.t. BoekStart
en BoekStart in de kinderopvang.
De resultaten van de eerste fase zijn:
	
persona’s en klantreis zijn uitgewerkt en verspreid
	
checklist fysieke zichtbaarheid gemaakt en verspreid
	
quick scan websites gemaakt en verspreid met
verbetertips
	
basis werkproces BoekStart uitgewerkt en gedeeld
	
competenties BoekStart uitgewerkt en gebruik
STAR-methodiek toegelicht
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SOOB- en BOZH-programma’s
voldoende mate tot de beoogde ambitie – 100% bereik van
de doelgroep 12-18-jarigen – leidt. Met de wisselingen en
afzeggingen komt er weinig synergie binnen de groep van
deelnemers en worden doelen slechts langzaam gehaald. Het
DB van de SOOB heeft daarom het AB voorgesteld de koers
aan te passen en daarvoor terug te gaan naar de basis. Op
4 oktober heeft het AB met een nieuwe koers ingestemd, met
als centrale doelstelling om in 2019 op directieniveau met alle
Noord-Hollandse vmbo-scholen een strategisch gesprek te
voeren over wat er op de school speelt. Dit gesprek moet de
opening geven om vervolgens structurele samenwerking tot
stand of een stap verder te brengen. De voorbereiding en
uitvoering van de gesprekken zullen gecoördineerd plaatsvinden. Daarnaast voorziet het voorstel is uitbreiding van het
aantal deelnemers aan de projectgroep 12-18 jaar.

BEDRIJVEN
De Bibliotheek Zoetermeer is toegetreden tot de werkgroep
Bedrijven; inmiddels is er op 9 oktober weer een bijeenkomst
geweest. In de tussentijd zijn de deelnemers van de werkgroep actief in de uitwissing van best practices, vragen,
knelpunten en informatie.

De projectgroep 0-4 jaar wordt geleid door
Barbara van Walraven, 023-55 46 333, 06-46 18 25 41,
bvwalraven@probiblio.nl
De projectgroep 12-18 jaar staat onder leiding van
Caroline Heijer, 023-55 46 342, 06-50 61 12 22,
cheijer@probiblio.nl
De trekker van het programma namens de SOOB is, Marga
Rosier (de Bieb voor de Zaanstreek; met ingang van Q4 de
opvolger van Martin Berendse), in die functie bijgestaan door
Anne Rube van ProBiblio.

VERBINDING PREVENTIE EN CURATIE
Er zijn good practices opgehaald bij OPEN
(voorheen DOK) in Delft en BplusC in Leiden. In overleg met
het team Educatie van ProBiblio is een enquête voorbereidt,
waarvan de resultaten inzicht moeten geven in hoeverre
bibliotheken op dit moment laagtaalvaardige ouders/
gezinnen bereiken en waar de behoefte van de bibliotheken
hierbij ligt.

BOZH-PROGRAMMA TAALNETWERK ZUID-HOLLAND
Samen meer bereiken langs de lijn van taal en digitale
vaardigheden: dat is de doelstelling van de Zuid-Hollandse
bibliotheken met het programma Taalnetwerk Zuid-Holland.
In het BOZH-overleg van juni is besloten om ook in 2019
uitvoering aan dit programma te geven.
In het Taalnetwerk Zuid-Holland zijn onder andere werkgroepen actief met betrekking tot de onderwerpen Effectmeting,
Bedrijven, Taalvrijwilligers en – met ingang van dit jaar –
Verbinding preventie en curatie. In deze werkgroepen is in
het derde kwartaal onder meer het volgende gebeurd.
EFFECTMETING
Het landelijke onderzoek naar de maatschappelijke waarde
van Taalcafés, geïnitieerd door de werkgroep Effectmeting,
is afgerond en het rapport is breed verspreid. De deelnemers van de werkgroep willen verder met onderzoek
naar de effecten van het Taalhuis. Daarnaast vindt men
het van belang om meer onderzoek te doen naar de
effecten van doorverwijzing. Samen met het team
Marktkennis van ProBiblio wordt dit opgepakt.
ProBiblio bereidt voorts een publicatie voor
over effectmeten in relatie tot het educatieve aanbod van de bibliotheek, in november te verschijnen.

TAALVRIJWILLIGERS
Op 5 juli was er de kenniscirkel Werken met taalvrijwilligers.
Tijdens deze bijeenkomst wisselden 18 deelnemers die werken met (digi)taalvrijwilligers ervaringen uit en zijn zij met
elkaar in gesprek geweest over diverse vraagstukken.
De deelnemers gaven ook aan geïnteresseerd
te zijn in de scholing rond taalvrijwilligers
die ProBiblio in 2019 gaat aanbieden.

In regio’s Rijnmond en Haaglanden werken de bibliotheken
en ProBiblio met elkaar samen aan de regionale kwaliteit en
positie in het taalnetwerk.
RIJNMOND
- In de Week van de Alfabetisering wordt gestart met het
doorverwijzen van laaggeletterde en niet-digitaalvaardige
klanten van het UWV naar het Taalhuis van de verschillende
bibliotheken in de regio. In samenwerking met Taal voor het
Leven is in de afgelopen maanden onderlinge afstemming
bereikt.
- De Bibliotheek Rotterdam ontwikkelt samen met het
LeerwerkLoket Rijnmond, Taal voor het Leven en ProBiblio
een loket dat dienstverlening op biedt op Noord en Zuid.
- In het directeurenoverleg van de Rijnmond is, op verzoek
van Taal voor het Leven, besloten om samen met Taal
voor het Leven en het LeerwerkLoket een propositie uit te
werken voor het benaderen van bedrijven.
VERBINDING PREVENTIE EN CURATIE
De werkgroep Haaglanden komt in oktober bij elkaar.
Op verzoek van de werkgroep bespreken de deelnemers de
basisvaardigheden in relatie tot gezondheid en financiën.
De coördinatie van de werkzaamheden binnen het
programma Taalnetwerk Zuid-Holland 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).
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SOOB- en BOZH-programma’s
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
maatschappelijke Bibliotheek. Er zijn vier thema’s vastgesteld: Financiën, Processen, Efficiëntere inzet van personeel
en Customer journey.
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.
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 Continu verbeteren toe te passen en
daarmee de bibliotheken zelf in staat te stellen continu de
eigen processen te rationaliseren.
Bij het thema Efficiëntere inzet van personeel 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
samen kunnen doen en hoe we daarop de krachten kunnen
bundelen, zijn de centrale vragen binnen dit thema.
Bij het nieuwe thema Customer journey gaat het om het optimaliseren van de wijze waarop verschillende klantgroepen
ten aanzien van verschillende diensten, van het eerste tot en
met het laatste contact, worden benaderd en bediend.
De resultaten Q3 zijn als volgt
	De eerste workshops Continu verbeteren voor medewerkers zijn goed ontvangen en voor de komende tijd bij verschillende bibliotheken gepland. Doel van de training is de
medewerkers te leren om voortdurend kritisch naar hun
processen te kijken, te bepalen waar optimalisatie
mogelijk is en hierop in teamverband door te pakken,
en daarnaast persoonlijk leiderschap binnen de eigen
werkzaamheden te bevorderen. Er is nog ruimte om
workshops te plannen voor november en december bij
Zuid-Hollandse bibliotheken. Duur is twee dagdelen met
een doorlooptijd van ongeveer 6 weken; tussen beide
dagdelen krijgen de medewerkers een aantal opdrachten
mee die in de bibliotheek uitgevoerd moeten worden. De
workshops hebben al plaatsgevonden bij de Bibliotheek
De Groene Venen en zijn voor Q4 gepland bij de bibliotheken Aan de Vliet (2x) en Zoetermeer.
	De pilot van de workshop Sturen van Continu Verbeteren
is uitgevoerd bij de Bibliotheek aan de Vliet. Deze training
is bedoeld voor teamleiders, managers en directeuren om
hen in staat te stellen teams die de training Continu Verbeteren hebben gedaan te ondersteunen. In deze training
komt de training voor de medewerkers op hoofdpunten

voorbij en worden handvatten gegeven om de onderdelen
te borgen en te besturen. Afhankelijk van de vraag van
de bibliotheek kan de workshop in één of twee dagdelen
worden gegeven. Tijdens de pilot is gebleken dat er naast
het programma veel constructieve discussie plaatsvond.
De opbrengst van de dag was dat er afspraken met elkaar
gemaakt zijn en dat er veel tips en tools met elkaar zijn
gedeeld, waardoor een soort maatwerk voor de organisatie ontstond. Natuurlijk kan ook eerst deze workshop
worden gedaan en daarna de medewerkersworkshop. De
workshop Sturen van Continu Verbeteren is voor Q4 nog
gepland bij de bibliotheken Zoetermeer en De Groene
Venen.
	De workshops Gang van het Boek zijn
afgerond. Op de eerste dag hebben
de deelnemers van vijf bibliotheken
de stappen in het proces, vanaf het
moment dat de bestelling binnenkomt totdat het boek daadwerkelijk
op de plank staat, geanalyseerd. Op
dag 2 zijn de ervaringen besproken en is
het beschreven proces hierop aangepast.
Verder is het aanschafproces in kaart gebracht. Een
aantal deelnemers bracht een extra collega mee om te
delen in de ervaring en om de juiste expertise aan tafel
te hebben. In deze workshops was een grote hoeveelheid
energie, positieve inbreng en denkkracht aanwezig, wat
tot resultaat heeft gehad dat het project ruim binnen de
tijd kon worden afgerond. Het projectdocument is gedeeld op Biebtobieb. Deelnemende bibliotheken: Gouda,
Westland, De Groene Venen, Aan den IJssel en Bollenstreek. Resultaat: het vastgestelde proces is de nieuwe
standaard; iedereen werkt nu op dezelfde manier.
	De kick-off voor het project Ledenadministratie heeft
half september plaatsgevonden. In dit project worden
de processen rond de ledenadministratie geoptimaliseerd in co-creatie met de bibliotheken Rijn en Venen,
Bollenstreek en AanZet en met de teams Wise en Administraties van ProBiblio. De doelen van het project zijn:
optimalisatie van het proces, taakduidelijkheid en –
verantwoordelijkheid, heldere handleidingen en hulpmiddelen met betrekking tot input om tot een betrouwbare
output te komen en betrouwbare cijfers. Hiervoor komen
de volgende onderwerpen aan de orde:
- in kaart brengen van het proces door de bibliotheken,
knelpunten benoemen en analyseren, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de knelpunten op te lossen
- optimalisatie van het proces
- proces beschrijven, beschrijven van eenduidige regels
voor detailverwerking t.b.v. harde basistelling en
boekhoudkundige verwerking
- proces testen.
De resultaten worden in het netwerk gedeeld.
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	De eerste brainstormsessies rondom Bibliotheekoverstijgende personeelsplanning hebben plaatsgevonden. In dit
project is in co-creatie met de bibliotheken Zoetermeer,
Voorschoten-Wassenaar en – inmiddels afgehaakt –
Bollenstreek onderzocht wat de mogelijkheden zijn met
betrekking tot het delen van (gespecialiseerd) personeel.
Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in
strategische personeelsplanning om de bibliotheekorganisaties wendbaar en flexibel te maken op personeelsgebied. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden
onderzocht:
- delen van personeel door bibliotheken in de regio;
zorgen dat de gaten in het rooster gevuld zijn, kennis en
expertise delen, delen van specialisten en specialistische
kennis
- gezamenlijk plannen van personeel en extern plannen
van personeel
- personeel met de benodigde competenties en talenten
die in de toekomst nodig zullen zijn binnenhalen en
behouden
- benutten van huidig potentieel binnen eigen bibliotheek
en binnen de sector
- mogelijkheden met betrekking tot het opzetten van een
flexpool/studentenpool/traineeship.
	Binnen de deelnemende bibliotheken zal een pilot worden
opgezet. De resultaten hiervan zullen in het netwerk worden gedeeld. Inmiddels is een zijn nog enkele bibliotheken
benaderd om deel te nemen aan de pilot.
	Biebtobieb is inmiddels in gebruik genomen om opbrengsten, informatie, kennis en expertise te delen binnen het
netwerk. Hierin is ook verbinding gemaakt met de zaken
die binnen de themagroep Optimalisatie en Transitie
spelen. Het is een open groep waarvoor iedereen zich kan
aanmelden.

	Voor de laatste maanden van 2018 staat in ieder geval de
kick-off voor het project KPI’s en stuursets op de agenda,
in oktober. Dit project heeft tot doel om te komen tot een
verzameling van KPI’s en stuursets waaruit bibliotheken,
op basis van hun meerjaren- en jaarplannen, een selectie
kunnen maken of die richting geven aan het samenstellen
van eigen KPI’s. Voor dit project is samenwerking gezocht
met een project voor Noord-Holland, waarin hetzelfde
onderwerp aan de orde is. Samenwerking binnen deze
projecten vergroot de denkkracht en aanwezige expertise.
Deelnemende bibliotheken vanuit de BOZH zijn Westland,
Zoetermeer en Bollenstreek.
	Inmiddels doen twaalf Zuid-Hollandse bibliotheken actief
aan het programma deel: AanZet, Bollenstreek, Rijn en
Venen, De Groene Venen, Zoetermeer, VoorschotenWassenaar, Maassluis/Midden-Delfland, Westland,
Gouda, Aan den IJssel, Aan de Vliet en Hoeksche Waard.
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), Erna Staal
(Bibliotheek Gouda) en Peter van de Wolfshaar (MT-lid
ProBiblio).
Projectleider binnen het programma is Frederike Kuijpers
06-24 54 60 52, fkuijpers@probiblio.nl
Voor het onderdeel Customer journey: Monique van der Loo,
06-41 56 55 14, mvdloo@probiblio.nl

	Voor het onderdeel Customer journey zijn samen met
drie bibliotheken en Buro Koos de beschrijvingen van drie
klantreizen opgeleverd: inschrijven nieuwe leden (Rijn &
Venen), aanmelden voor activiteiten (AanZet) en aanmelden voor activiteiten door scholen (OPEN Delft). Op basis
van deze reizen zijn verbeteracties bepaald om de klanttevredenheid te verhogen. In Q3 zijn de resultaten van het
project in het netwerk verspreid en op de OCLC Klantendag is het project landelijk gepresenteerd. De klantreis is
op 6 november het onderwerp van de tweede kenniscirkel
Marketing van 2018.
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Netwerkprojecten
Bij de netwerkprojecten verzorgt ProBiblio de aansturing.
Uiteraard is een actieve rol van de bibliotheken cruciaal.
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 in beide gevallen beschikbaar voor alle
bibliotheken.

jeugd & onderwijs
persoonlijke ontwikkeling
participatie & zelfredzaamheid
verandering en verbreding van
de klassieke bibliotheek
overige innovatieve projecten
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Prioriteit 1

jeugd & onderwijs
SPOENK*: INNOVATIEF JEUGDBIBLIOTHEEKWERK
In 2018 werken we met SPOENK* op een zeer co-creatieve
manier verder aan manieren om innovatieve werkwijzen door
dynamische projecten te ontwikkelen en te implementeren,
met jeugd- en jongerenafdelingen van bibliotheken en met
andere organisaties en bewegingen.
	De SPOENK* Trendcollage, met alles wat hip & happening
is met een link naar jeugdbibliotheekwerk (vooral van
buiten de branche), is in Q3 2017 ontwikkeld en in 2018
bezig aan een tournee langs verschillende bibliotheken.
In het derde kwartaal vroeg de Bibliotheek Gooi en Meer
de voorstelling aan en twintig teamleden verdienden een
ster voor het Sterrenprogramma door actief mee te doen.
Via de ProBiblio-website houden bibliotheken met hulp
van de Trendcollage zicht op trends. Ook kunnen ze zelf
nieuwe items aandragen die na redactie in de Trendcollage geplaatst worden.

.

	Vijftig bibliotheken hebben in Q3 het bibliotheekprogramma voor de Kinderboekenweek afgenomen. Het
programma is in coproductie met de bibliotheken Den
Haag en Huizen-Laren-Blaricum en OPEN Delft tot stand
gekomen en werd aan het eind van Q2 al opgeleverd aan
alle bibliotheken.

Het Lees- & doe-programma Klooien met Kinderboeken is
in co-creatie met de bibliotheken Bollenstreek, Heiloo en
IJmond Noord ontwikkeld. Het is als toolkit permanent
beschikbaar voor alle bibliotheken die willen experimenteren
met non-fictieve kinderboeken die kinderen en professionele
begeleiders zullen prikkelen tot actie. Boeken dóen in plaats
van alleen lezen zorgt voor het bereiken van andere doelgroepen en een frisse kijk op mogelijkheden van collecties op
school en in bibliotheken.

Het programma is geschikt voor een activerende programmering, bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes en vrije dagen.
Twintig bibliotheken in het land hebben dit programma in de
vakanties ingezet. Meer informatie en de toolkit zelf zijn hier
te vinden.

	HipHopinjeBieb is de taskforce van de bibliotheken
Aanzet, Rotterdam, De Boekenberg en Haarlemmermeer,
Muziekweb en ProBiblio die bibliotheken middels een
groeiend menu openbreekt en ontsluit voor jongerencultuur. Alle informatie over HipHopinjeBieb is steeds te
vinden op https://www.probiblio.nl/hiphop-in-je-bieb.
Beschikbaar voor bibliotheken zijn nu een groeimenu met
programmering, een logo-serie, een serie korte filmpjes
over wat jongeren programmering teweeg kan brengen
bij de doelgroep en een PopUp-HipHop-meubel voor
presentaties en performances op festivals ontworpen
om samen met steeds meer bibliotheken werk te maken
van jongerencultuur. Inmiddels is filmpje #4 gereed, over
jongerenprogrammering rond het HipHopmeubel door
de Bibliotheek Aanzet tijdens de Cultuursafari in oktober.
Schrijven en Ondernemen zijn de insteek. Om het Lezen
voor de lijst een boost te geven, ontwikkelen we – samen
met kennisplatform Hiphopinjesmoel en visualisator
Linda van Bruggen – Insta nutshells HipHopenjeleest! Het
prototype wordt in Q4 gepresenteerd op de Dag van het
Literatuuronderwijs.
Tenslotte heeft Karen Bertrams vanuit Spoenk* zitting in de
jury voor Jeugdbibliothecaris van het jaar 2018 en 2019, een
initiatief van NBD Biblion samen met CPNB. Ook heeft zij
zitting in de programmaraad voor het Nationale bibliotheekcongres 2019.
Voor meer informatie: Karen Bertrams, 06-24 55 63 81,
kbertrams@probiblio.nl en deze site.
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21ST CENTURY SKILLS < 18 JAAR IN HET ONDERWIJS
EN DE BIBLIOTHEEK
	Ten aanzien van de leeftijdscategorie 0-4 jaar is er nog
steeds contact met Sardes over het programma Kind en
Media, om tot een provinciale aanpak te komen waarin
medewerkers van ProBiblio trainingen kunnen verzorgen
voor het netwerk. In het project Mediaopvoeding 0-6 jaar,
dat in 2019 gaat lopen, wordt bij voorkeur bij dit programma aangehaakt, maar als de samenwerking met
Sardes dit jaar niet concreet van de grond komt, trekken
de deelnemende bibliotheken en ProBiblio een eigen plan.
Voor de leeftijdscategorie 4-12 en 12-18 jaar geldt het
volgende:
	De Noord-Hollandse Lab-out-of-the-Boxgroep, met de
bibliotheken IJmond Noord, Hilversum en Heiloo en Westfriese Bibliotheken, richt zich op het samenstellen van
educatief materiaal rond fotografie en beeldbewerking.
De tweede Zuid-Hollandse Lab-out-of-the-Boxgroep,
met de bibliotheken Den Haag, Zuid-Hollandse Delta,
Westland en Gouda, richt zich op het ontwikkelen van
leskisten Green screens en Programmeren met Micro Bit.
Voor beide groepen geldt dat het opgeleverde materiaal –
later dan aanvankelijk verwacht – in de periode december
2018-januari 2019 kan worden getest en daarna binnen
het reguliere aanbod beschikbaar gesteld wordt aan het
netwerk. Uiteraard gaat de al eerder gevormde, eerste
Zuid-Hollandse groep, met de bibliotheken De Groene
Venen, Oostland en Krimpenerwaard, door met het
(door)ontwikkelen van lesbrieven voor het netwerk. De
al bestaande Lab-out-of-the-Boxleskisten zijn heel 2019
uitgeleend, dus er wordt met smart op de nieuwe leskisten gewacht. Ook is er een trainingsdatum gepland:
op 4 december kun je alles leren over de leskisten!
	De projectgroep Cyclisch innoveren: digitale geletterdheid, met de bibliotheken AanZet en Kennemerwaard
(en Rijn en Venen op de achtergrond), heeft twee lesbrieven-in-concept opgeleverd rond computational thinking
voor kinderen van 9 tot 12 jaar met activiteiten op de
school én in de bibliotheek. De lesbrieven
worden in Q4 met het
netwerk gedeeld, samen
met aanbevelingen
om binnen één les-

programma de verbinding tussen activiteiten op school
en in de bibliotheek te leggen.
	In Q3 is een evaluatie met aanbevelingen over de toepassing van Agile strategic doing opgeleverd. Met deze
methode is in dit project geëxperimenteerd als manier
om te innoveren met bibliotheken in alle fasen van ontwikkeling op een bepaald terrein. De deelnemers aan dit
project pakken intussen onder de naam Cylisch innoveren: onderzoekend leren ook de volgende innovatie op,
samen met een collega van Westfriese bibliotheken. Zij
gaan aan de slag met de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat
de bibliotheek voor kinderen tot en met 12 jaar een interessante plek is voor spelenderwijs onderzoekend leren in
een informele setting op het gebied van taal, informatievaardigheden, computational thinking en maken, met als
voorwaarde dat er een sterke verbinding is tussen wat er
in de bibliotheek en op de scholen wordt aangeboden?”
	De community Lokale successen 21st century skills in het
onderwijs komt in Q4 weer bijeen. En tenslotte: Er zijn
verkennende gesprekken met Slim met Media over de inzet van hun visiespel voor bibliotheken en scholen in ons
netwerk. De resultaten hiervan worden in Q4 opgeleverd.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

VOLUME REALISEREN I.S.M. KINDEROPVANG EN
ONDERWIJS
Dit project is opgedeeld in enkele deelprojecten. Ten aanzien
van het deelproject Volume realiseren i.s.m. kinderopvang en
onderwijs 0-4 jaar zijn de vorig jaar aangevraagde subsidies
verantwoord. ProBiblio verzamelde en controleerde alle
stukken en stuurde ze naar Stichting Lezen. Alle subsdieaanvragen van dit jaar zijn in het derde kwartaal ingediend,
voor drie verschillende regelingen: BoekStart in de kinderopvang regulier, BoekStart in de kinderopvang breed en de
BoekStartcoach.
Het aantal bibliotheken dat subsidie voor BoekStart in de
kinderopvang aangevraagd heeft, was lager dan vorig jaar;
het aantal aanvragen voor de BoekStartcoach daarentegen
weer hoger. De Summerschool Monitor BoekStart in de kinderopvang, die aangeboden werd om de resultaten van de
Monitor te bespreken, is verplaatst naar 15 oktober. Verder
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werden er voorbereidingen getroffen voor de BoekStart-kennis- en netwerkbijeenkomst en de Train-de-trainer BoekStart
voor frontofficemedewerkers. Het door ProBiblio gemaakte
BoekStart-communicatieplan wordt nu ook landelijk aangeboden via de site voor professionals, BoekStartpro. Tot slot is
met het ProBiblio-team Marktkennis een vragenlijst gemaakt
om de stand van zaken m.b.t. de gezinsaanpak van laagtaalvaardigheid in ons netwerk te inventariseren en zo de goede
praktijkvoorbeelden in kaart te brengen.
In het derde kwartaal zijn de BOP/VVE-rapportages beschikbaar gesteld aan bibliotheken. Samen met het ProBiblioteam Marktkennis wordt gekeken naar conclusies die daaruit
op provinciaal niveau getrokken kunnen worden. Datzelfde
geldt voor de uitkomsten van de Monitor BoekStart in de
kinderopvang. Hiervoor is in augustus een training gegeven,
zodat BoekStart-contactpersonen die hiermee werken weten
hoe zij de rapportages moeten interpreteren en hoe ze de
resultaten op een goede manier kunnen bespreken met de
kinderopvang en verwerken in het voorleesplan.

In het vierde kwartaal vinden drie bijeenkomsten/trainingen
plaats: de After-Summerschooltraining Werken met de
Monitor BoekStart in de kinderopvang op 15 oktober, de
train-de-trainer BoekStart voor baby’s voor frontofficemedewerkers op 8 november en de kennis- en netwerkbijeenkomst BoekStart over structurele samenwerking met
kinderopvang, JGZ en gemeente in het kader van VVE-beleid
op 13 november. Tenslotte: de Stichting Lezen komt met
een nieuwe stimuleringsregeling voor inzet van een
voorleesconsulent in de kinderopvang. Subsidie moet voor
30 november aangevraagd worden via ProBiblio.
Voor meer informatie: Stephanie de Kruif, 023-55 46 160,
06-22 71 45 79, sdekruif@probiblio.nl
Het deelproject Volume realiseren i.s.m. kinderopvang en
onderwijs 4-12 jaar moet bibliotheken in staat stellen om:
- de samenwerking met het basisonderwijs d.m.v. dBos BO
structureel te borgen en de kwaliteit van de dienstverlening
te verbeteren
- een vruchtbare samenwerkingsrelatie aan te gaan met het
basisonderwijs en andere organisaties die zich richten op
deze doelgroep, zoals voorscholen en IKC’s

- het aantal bibliotheken dat mee doet met de dBos-aanpak
te laten groeien
- het aantal scholen dat mee doet met de dBos-aanpak te
laten groeien
- dBos BO te verbinden met BoekStart in de kinderopvang om
de doorgaande lijn te garanderen
- met dBos BO van ouders partners te maken met betrekking
tot de leesopvoeding van hun kind
- activiteiten voor ouder en kind goed vorm te geven en deze
doelgroep aan zich te binden.
In Q2 is er een bijeenkomst georganiseerd met Noord- en
Zuid-Hollandse bibliotheken die al een paar jaar intensief
met de Bibliotheek op school werken. Er is gekeken is naar
mogelijkheden voor schaalvergroting vanuit diverse invalshoeken: financieel, HRM, communicatie, logistiek, collectie
e.d. Ook is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd met als
thema Overtuigen onder de titel Van enthousiasmeren naar
activeren. Tenslotte is er een overzicht gemaakt van bibliotheken die nog niet werken met dBos BO (witte vlekken) en
van bibliotheken waar het aantal scholen dat meedoet blijft
steken bij twee tot drie (grijze vlekken). Op basis van dit
overzicht zijn/worden in Q3 en Q4 gerichte acties uitgezet
om bibliotheken te helpen met het opzetten van dBos of de
uitbreiding ervan.
In Q3 zijn de aanvragen voor de intensieve stimuleringssubsidies dBos po 2017-2018 verantwoord en goedgekeurd door
Stichting Lezen. Ook voor 2018-2019 zijn deze subsidies weer
beschikbaar en daarop hebben diverse bibliotheken ingeschreven. Nieuwe projecten, die passen binnen de Bibliotheek
op school en zullen worden uitgevoerd door leesconsulenten,
starten dit najaar op: Kwispellezen en Scoor een Boek!
Voor de Voorleeswedstrijd is vorig jaar door ProBiblio een
workshop Voorlezen ontwikkeld, die dit jaar is geüpdate.
Stichting Lezen heeft een kleine subsidie ter beschikking
gesteld om bibliotheken te motiveren de workshops ook
daadwerkelijk te geven aan groepen 7/8.
Er is een werkgroep geformeerd met de Bibliotheek aan den
IJssel om een marketingactie dBos te ontwikkelen, gericht op
4-jarigen. Deze moet in schooljaar 20108-2019 operationeel
zijn.
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Om de aandacht naast lezen ook op digitale vaardigheden
te leggen, worden regelmatig werksessies met bibliotheken
georganiseerd. Daarbij ligt momenteel de focus op visievorming.
Landelijk is de trend om door een gezinsaanpak laagtaalvaardige ouders te bereiken. Bij bibliotheken krijgt dit extra
aandacht tijdens masterclasses op 12 en 26 november en
twee door Stichting Lezen gesubsidieerde pilots bij de
bibliotheken Aan den IJssel en Zuid-Kennemerland.
Voor meer informatie: Dia Wesseling, 023-55 46 133,
06-14 67 77 55, dwesseling@probiblio.nl
ProBiblio heeft in 2017 gesprekken gevoerd met KB en SPN
met als doel het MLP onder te brengen bij een landelijke
partij. Dat blijkt (nog) niet mogelijk. Daarom zal ProBiblio
vanuit het deelproject MLP/4You! ook de komende jaren de
MLP-specialist zijn. Vanuit die rol is in Q3 de workshop voor
frontofficers opgeleverd en door twintig Open-Boektrainers
of oud-cursisten van de opleiding aangevraagd. Het programma MLP-feest wordt herzien met hulp van de Bibliotheek
Helmond-Peel. De MLP-website is opgefrist en geactualiseerd. In december gaan 25 collega’s naar Denemarken om te
zien hoe men daar omgaat met taalarme kinderen.
Voor meer informatie: Dia Wesseling, 023-55 46 133,
06-14 67 77 55, dwesseling@probiblio.nl
In het deelproject Volume realiseren i.s.m. kinderopvang en
onderwijs 12-18 jaar zijn de bibliotheken Haarlemmermeer,
Kennemerwaard, Velsen, De Boekenberg en Zuid-Hollandse
Delta en BplusC verder gegaan met (Your own) dBos-consultant in residence. Een adviseur Educatie van ProBiblio is
daarbij gemiddeld één dag per drie weken aanwezig. Door
deze samenwerking is op lokaal niveau de structurele samenwerking met het voortgezet onderwijs in kaart gebracht, is er
met scholen een acquisitiegesprek gevoerd en is besproken
hoe de samenwerking intern geborgd en gefinancierd kan
worden. Dit heeft een aantal provinciaal overdraagbare
documenten opgeleverd, zoals een groeimodel, een inventarisatie van programma’s/lessen en een plan van aanpak voor
het leggen van contact met VO-scholen in het werkgebied.
De genoemde bibliotheken nemen ook deel aan vijf co-creatie-bijeenkomsten om kennis te delen en te vermeerderen.
Deze bijeenkomsten staan ook open voor andere bibliotheken. Het voortgezet onderwijs is gedetailleerd in kaart

gebracht, de resultaten van het BOP-onderzoek VO zijn
besproken en er is een training Lezen voor de Lijst gevolgd.
Ook is er een format voor een bijeenkomst voor stakeholders
– een conferentie voor docenten en schoolleiders over lezen
en/of digitale geletterdheid – opgesteld dat door elke bibliotheek of groep van bibliotheken gebruikt kan worden.
Het doel van de stakeholderbijeenkomst is dat scholen in
deze regio niet alleen kennis vergaren over lezen, maar
daarnaast de bibliotheek ervaren als serieuze partner op het
gebied van taal en lezen. De eerste stakeholderbijeenkomst
zal op 1 november plaatsvinden in de regio HaarlemHaarlemmermeer-Amstelveen.
Tenslotte is advies gegeven en zijn kennis en vaardigheden
overgedragen naar aanleiding van incidentele vragen van
bibliotheken ten aanzien van het VO.
Meer informatie: Caroline Heijer, 023-55 46 342,
06-50 61 12 22, cheijer@probiblio.nl
VOORLEESEXPRESS
	Een deel van de dit jaar gestarte
locaties is in Q3 begonnen met
het eerste voorleesseizoen. En
een volgende groep staat alweer
klaar: in ons netwerk heeft een
aantal nieuwe bibliotheken
belangstelling voor de VoorleesExpress kenbaar gemaakt. De
gesprekken over deelname worden met hen gevoerd. Ook
is een begin gemaakt met het maken van een communicatieplan voor de VoorleesExpress. Hiermee komt er meer
zicht op de bestaande materialen en de manier waarop
die kunnen worden ingezet, met als resultaat een meer
gestructureerde communicatie richting alle betrokken
doelgroepen en een grotere zichtbaarheid en betrokkenheid bij de VoorleesExpress. Daarnaast geeft het ook
inzicht in welke materialen er nog ontwikkeld moeten
worden. Het plan wordt gemaakt in samenwerking met
Stichting VoorleesExpress, Rijnbrink en de bibliotheken
Aan den IJssel en De Groene Venen.
	Tenslotte: het onderzoek dat gedaan wordt naar de longitudinale effecten van de VoorleesExpress, onder leiding
van Stichting Lezen, heeft de volgende resultaten opgeleverd: kinderen die hebben meegedaan presteren niet
alleen significant beter op tekstbegrip, er is ook sprake
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van een significant positief effect op kaftherkenning en
de intensiteit van voorlezen door ouder en kind. Of deze
positieve effecten blijvend zijn, wordt nagegaan in fase 2
van het onderzoek.
	Dan een korte vooruitblik. Eind oktober vindt een overleg
plaats met alle uitvoerende POI’s en Stichting VoorleesExpress. Er wordt geëvalueerd en gekeken naar
mogelijkheden om de provinciale aanpak nog beter vorm
te geven. Dit zal vooral de samenwerking tussen de POI’s
en de Stichting VoorleesExpress betreffen. De tweede
netwerkbijeenkomst voor alle deelnemende organisaties
vindt plaats op 29 november en wordt momenteel
voorbereid. Centraal staat in ieder geval het onderling
uitwisselen van kennis en ervaring. De rest van het
programma wordt nog ingevuld; gedacht wordt aan de
thema’s vervolgtrajecten en/of gezinsaanpak. Het hierboven genoemde communicatieplan krijgt in Q4 meer
vorm en is aan het einde van 2018 in grote lijnen klaar.
	Aan het project VoorleesExpress doet een flink aantal
bibliotheek mee: Aan den IJssel, Bollenstreek, De Groene
Venen, Gouda, Krimpenerwaard, Maassluis/MiddenDelfland, Oostland, Rijn en Venen, BplusC, AanZet,
De Boekenberg, Hoeksche Waard, Zuid-Hollandse Delta.
De vier laatstgenoemden zijn recent met hun eerste
seizoen begonnen.
Voor meer informatie: Stephanie de Kruif,
023-55 46 160, 06-22 71 45 79,
sdekruif@probiblio.nl
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LEVEN LANG 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 hebben
in een vroeg stadium hun belangstelling voor dit project
kenbaar gemaakt, maar meer bibliotheken kunnen zich
melden. Om een beter beeld te krijgen van het informele
leren in bibliotheken, wordt gewerkt aan een inventarisatiedocument waarin voorbeelden uit het netwerk tot hun recht
komen. De geplande publicatie in Q3 is helaas niet gehaald
– het is een groter en omvangrijker document geworden dan
voorzien – en uitgesteld tot Q4.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl
In juli 2016 is gestart met het deelproject De Lonkende
Leestafel. Het uitgangspunt is het stimuleren van nieuwe vormen van lezen, waarbij leesbevordering wordt gecombineerd
met de ontmoetingsfunctie en waarbij op een laagdrempelige manier de gebruiker van de bibliotheek wordt betrokken
bij een activiteit. Hiermee richt de bibliotheek zich ook op
groepen die normaliter niet komen, zoals niet-lezers die wel
een informatiebehoefte hebben en geïnteresseerd zijn in
(sociale) activiteiten.

Uit de evaluatie van het eerste gezamenlijk georganiseerde thema Hippe Hersens, vorig jaar, blijkt dat een
efficiencyvoordeel van ca. 33% (in uren) en ca. 25% (in
kosten) mogelijk is. De toolkit Hippe hersens is nog
bruikbaar en ook via de ProBiblio-site te downloaden.
	Bibliotheek Zoetermeer is gestart met een serie
Lonkende Leestafels/Stamtafels, waarbij bezoekers worden uitgenodigd aan te schuiven om te vertellen over een
onderwerp en met anderen van gedachten te wisselen.
Dergelijke tafels worden al langer door de bibliotheken
Langedijk en Kennemerwaard georganiseerd.
	Er zijn weer vier nieuwe interviews afgenomen met
inspirerende personen uit de bibliotheeksector. Drie
van hen werken voor bibliotheken in Zuid-Holland,
één in Noord-Holland. Daarnaast is er een interview
afgenomen met de beleidsambtenaar
voor bibliotheekwerk van de provincie
Zuid-Holland. De interviews beogen
andere bibliothecarissen te inspireren.
Twintig van de inmiddels afgenomen
interviews zijn inmiddels op 18 oktober
verschenen in een magazine met als
titel Lonk. Doel is om de verhalen van
deze inspirerende collega’s nog breder
te verspreiden.

Een ode aan

avontuurlijke
leesexpert
s van biblio
theken

2018

“Als je lee
Anne van
den Dool
:
die mensst, ervaar je de
en kan
kracht
raken en
van taa
l,
overtuige
n”

lonk

23 insp
irerend
e intervie
“Verha
ws met
leN ver

Dimitar
Ruskov:
Dave Dam
en: “W

e zijn een

Voor meer informatie: Alek Dabrowski,
06-24 54 60 27, adabrowski@probiblio.nl

tellen

leesexp

erts
van de me zit diep in mi
jn cultuu
est innova
r”
tieve bib
liothek
en”

21ST CENTURY SKILLS > 18 JAAR

Update derde kwartaal:
	In het kader van het deelproject Gezamenlijk programmeren is er een toolkit rond het thema de dood opgeleverd, waarin vele mogelijke activiteiten en tips zijn
opgenomen. In ieder geval de bibliotheken Amstelland,
Waterland en Haarlemmermeer zullen in week 44 (29/102/11) een themaweek Over de dood gesproken organiseren. Andere bibliotheken worden van harte uitgenodigd
van de toolkit gebruik te maken, die via de website van
ProBiblio te downloaden is.

Over het derde kwartaal is het volgende te melden:
	Groepjes vertegenwoordigers van bibliotheken en
ProBiblio zijn in september naar de Fablearn Onderwijsconferentie en de Maker Faire in Eindhoven geweest
om inspiratie op te doen, en vooral om daar ook
vervolgens praktisch mee aan de slag te gaan.
	Er is een werkgroep Maakplaats gestart die in Q4 nog een
keer bij elkaar zal komen om allerhande onderwerpen
rond maakplaatsen uit te diepen.
	Er is een knutselclub met vertegenwoordigers van zeven
bibliotheken gestart om te “klooien” met alle apparatuur
(waar je normaal niet aan toe komt).
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	In de Bibliotheek Vlaardingen zijn workshops
georganiseerd rond digitale geletterdheid en
informatievaardigheden.
	Ook is er voor vijftien bibliotheken een vlogworkshop
gegeven over filmen en monteren met de iPad.
	Er is een nieuwsbrief verschenen met artikelen over
bordspellen, curriculum.nu, maakplaatsen en MNX18.
In Q4 vindt de kenniscirkel Erfgoed in een nieuw jasje plaats,
over de mogelijkheden om in de bibliotheek digitale
geletterdheid met erfgoed te verbinden.
Aan dit project doen de bibliotheken Aanzet, Rotterdam,
Den Haag, Vlaardingen, Zoetermeer, Schiedam, VoorschotenWassenaar, Oostland, Groene Venen, Krimpenerwaard,
Hoeksche Waard, Aan de Vliet en IJmond Noord mee.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl
In het deelproject Contentcuratie (alleen Zuid-Holland) is een
voorlopige publicatie tot stand gekomen die via de nieuwsbrief Digitale geletterdheid is verspreid. Het document geeft,
met voorbeelden van wat een aantal bibliotheken al doet,
een idee hoe aan dit ongrijpbare onderdeel invulling kan
worden gegeven. De verwachting is dat dit onderwerp meer
aandacht zal krijgen, ook vanuit de KB. Na het afronden van
de definitieve publicatie zal worden gekeken of er mogelijkheden zijn tot opschaling van de beschreven activiteiten.

laatste twee toolkits opgeleverd, voor de Kinderboekenweek
en voor de actie Nederland leest.
Voor meer informatie: Kisten Hazewinkel,
023-55 46 384, 06-12 98 45 63,
khazewinkel@probiblio.nl

KENNISDELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
(ALLEEN NOORD-HOLLAND)
Ten aanzien van de prioriteit Persoonlijke ontwikkeling worden er voor Noord-Hollandse bibliotheken geen specifieke
netwerkprojecten uitgevoerd. Er is alleen financiële ruimte
beschikbaar gesteld voor het delen van de kennis die in
Zuid-Hollandse projecten wordt opgedaan. In dit kader zijn
van verschillende Zuid-Hollandse netwerkprojecten de
resultaten met Noord-Hollandse bibliotheken gedeeld.
Zo zijn verschillende publicaties toegezonden en zijn
Noord-Hollandse bibliotheken
uitgenodigd voor een
werksessie in de Bibliotheek
Zoetermeer over 21st century
skills in het onderwijs.
Voor meer informatie:
Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

Voor meer informatie: Alek Dabrowski, 06-24 54 60 27,
adabrowski@probiblio.nl

Voor een aantal landelijke acties en actuele thema’s worden
dit jaar vijf Communicatietoolkits gemaakt. In Q3 zijn de
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BASISVAARDIGHEDEN (ALLEEN ZUID-HOLLAND)
De Scan Laaggeletterdheid is in het derde kwartaal met de
bibliotheken Rijn en Venen (voor Alphen aan de Rijn),
De Groene Venen (Bodegraven) en Voorschoten-Wassenaar
(beide plaatsen) besproken. De scan levert gegevens en
indicatoren voor laaggeletterdheid op. Vervolgens worden de
resultaten van de scan aan stakeholders van de desbetreffende bibliotheken gepresenteerd.

ProBiblio en Rijnbrink organiseerden op 29 juni een
train-de-begeleider-training in Utrecht, voor bibliotheken die
willen starten met een Studiekring50plus. De deelnemende
bibliotheken voelden zich na afloop zeer geïnspireerd. Na de
vakantie zijn drie bibliotheken begonnen met het opzetten
van nieuwe studiekringen in hun bibliotheek.
Voor de Provincie Zuid-Holland heeft het ProBiblio-team
Marktkennis samen met het team Basisvaardigheden een
rapport opgeleverd dat antwoord geeft op de vraag hoe het
gesteld is met de digitale basisvaardigheden in Zuid-Holland,
in relatie tot het bibliotheek(net)werk.
In de blogreeks De maatschappelijke bibliotheek worden
organisaties geportretteerd uit het maatschappelijke domein
of collega’s die zich bezighouden met kwetsbare burgers.
ProBiblio is deze blogreeks gestart om medewerkers van
bibliotheken te voorzien van achtergrondinformatie. In juli
gaf Maurice de Greef zijn visie op onder meer volwasseneneducatie en de rol van de bibliotheek daarin. Hij is niet alleen
gastprofessor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden in Brussel, maar ook de ‘huisonderzoeker’ van Lezen
& Schrijven. In september was Ben Vaske aan het woord, de
directeur van Oefenen.nl.
Voor meer informatie: Thomas Bersee, 023-55 46 388,
06-14 30 39 83, tbersee@probiblio.nl

KENNISDELING PARTICIPATIE EN ZELFREDZAAMHEID
(ALLEEN NOORD-HOLLAND)
Ten aanzien van de prioriteit Participatie en zelfredzaamheid
worden er voor Noord-Hollandse bibliotheken geen
specifieke netwerkprojecten uitgevoerd. Er is alleen financiële

ruimte beschikbaar gesteld voor het delen van de kennis die
in Zuid-Hollandse projecten wordt opgedaan.
Ter voorbereiding van de kenniscirkel over het Taalcafé op
2 oktober jl. heeft ProBiblio de factsheet Taalcoaching gemaakt. Taalcoaching zorgt ervoor dat taalleerders de taal
oefenen, kilometers maken, zelfvertrouwen krijgen, hun netwerk vergroten en sneller kunnen meedoen. De bibliotheek is
een favoriete plek voor taalcoaching: laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen en de koffie is goedkoop of zelfs gratis.
Om bibliotheken te informeren over de landelijke overheidsplannen rond basisvaardigheden heeft ProBiblio een factsheet gemaakt met een update van het overheidsbeleid rond
laaggeletterdheid en digitale vaardigheden in 2020. Meerdere ministeries trekken samen met de VNG op om laaggeletterdheid en digitale uitsluiting te voorkomen en te verminderen. Het ziet er naar uit dat het beleid vanaf 2020 nog meer
gericht wordt op samenwerking, op participatie (in plaats
van educatie) en inclusie. De regiefunctie komt steeds meer
bij de gemeente te liggen. In 2018 en 2019 wordt er door de
ministeries en de Tweede Kamer geëvalueerd, ontwikkeld en
vastgesteld; in 2020 wordt het nieuwe beleid uitgevoerd.
Voor de Nieuwsbrief De Maatschappelijke Bibliotheek (6 x
per jaar) wordt steeds een medewerker van een NoordHollandse bibliotheek geïnterviewd. In de editie van juli was
dat Paula Orme van de vestiging Opmeer van de Westfriese
Bibliotheken. Onder de titel Koffie met kunst vertelt zij over
de nalatenschap van een trouwe bezoeker. Hierdoor kon de
bibliotheek een huiskamer realiseren waar iedereen,
maar met name ouderen, elkaar kan ontmoeten.
In aanvulling op de bovengenoemde activiteiten
in het kader van de prioriteit Participatie en Zelfredzaamheid in Noord- en Zuid-Holland neemt ProBiblio
deel aan diverse landelijke werkgroepen, te weten: de
programmaraad De Bibliotheek en basisvaardigheden,
de werkgroep Collectie en programmering, de werkgroep
Integratie, de werkgroep Scholing (o.a. Hoger Bereik en
Frontoffice) en de werkgroep De Belastingdienst. In deze
werkgroepen vindt vooral de afstemming plaats tussen wat
er door de KB, SPN en de POI’s ontwikkeld wordt. ProBiblio is
in 2018 ook lid van de werkgroep die de landelijke dag Basisvaardigheden op 8 november voorbereidt.
Voor meer informatie: Anne-Marie van der Poel,
06-40 76 69 34, avdpoel@probiblio.nl
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de bevindingen worden later dit jaar verspreid.

Binnen dit project valt een aantal deelprojecten die niet
zozeer inhoudelijk de transitie van de bibliotheken invulling
geven, maar zich meer richten op wat er nodig is om van de
transitie in organisatorische zin een succes te maken.

Op 13 november wordt in samenwerking met het Jonge
Bibliothecarissen Netwerk de masterclass Jong talent in de
bieb georganiseerd.

In het eerste kwartaal is er bij drie bibliotheken gestart met
een traject op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Het
gaat hierbij om het implementeren van de competenties
die horen bij de transitie van de klassieke bibliotheek. De
ingezette interventies zijn het begeleiden van (management)
teamsessies, het inzetten van AEM-cubes, en het adviseren
van het management over voorbereidende stappen die ze
zelf kunnen zetten om tot competentieontwikkeling te kunnen komen.
In het tweede kwartaal is de volledige pilot rond de implementatie van het competentiemanagement ingericht. Het
gaat hierbij om een integraal traject waarbij de bibliotheek
stap voor stap het sturen op de gewenste competenties
implementeert. Onderdeel van de pilot is naast de inzet van
de AEM-cubes de inzet van een competentietest. In deze
pilot testen we voor de branche het gebruik en het effect een
competentietest als onderdeel van competentiemanagement. De pilot wordt nu bij de Bibliotheek IJmond Noord
uitgevoerd. In navolging van IJmond Noord is in Q3 een
dergelijk traject bij bibliotheek Gooi en Meer gestart; hier
kunnen we de geleerde lessen uit de pilot toetsen. Na
afronding van beide trajecten kan de implementatie van
competentiemanagement in de vorm van een interactief
stappenplan beschikbaar gemaakt worden voor de branche.
In het derde kwartaal is bij de Bibliotheek Amstelland gestart met een pilot waarbij het instrument Woosh5 ingezet
wordt. Dit instrument ondersteunt de medewerkers in het
vergroten van hun weerbaarheid en veranderkracht. In het
derde kwartaal is ook de aanzet gemaakt voor een pilot bij de
Bibliotheek Velsen, waarbij het instrument IKSO, gericht op
het geven en ontvangen van 360˚ feedback op competenties,
wordt geïmplementeerd.
In Zuid-Holland is er met ingang van dit jaar geen subsidie
voor duurzame inzetbaarheid beschikbaar. Er zijn echter
wel drie trajecten afgerond die vorig jaar zijn gestart in
de bibliotheken Aan den IJssel, De Groene Venen
en Voorschoten-Wassenaar. Deze trajecten,
gericht op het meenemen van medewerkers
in de transitie, zijn per 1 juli afgesloten;

Voor meer informatie: Maaike Verhoeven, 06-36 22 33 99,
mverhoeven@probiblio.nl
Het deelproject Vrijwilligers richt zich op het verzamelen
en verbinden van kennis en expertise op het gebied van het
werken met vrijwilligers. Bibliotheken krijgen handvatten om
binnen hun strategie de inzet van vrijwilligers te optimaliseren, borgen en zichtbaar maken en er is uitwisseling van
kennis en expertise met organisaties uit andere branches.
Er worden onder meer netwerkbijeenkomsten voor
vrijwilligerscoördinatoren georganiseerd. Het doel van deze
bijeenkomsten is het opzetten van netwerkplatform waar
vrijwilligerscoördinatoren kennis en ervaring kunnen
uitwisselen. Op 4 september heeft een dergelijke bijeenkomst plaatsgevonden de volgende is op 12 november. Ter
ondersteuning is een Biebtobiebgroep is opgericht.

Op 11 september heeft ProBiblio samen met Rijnbrink en
Cubiss, onder de vlag van de SPN, de Landelijke vrijwilligersdag georganiseerd. Het thema van deze dag was
(on)begrensd vrijwillig, waarbij vanuit strategisch oogpunt
het inzetten van vrijwilligers is verkend. In september is er
een tweede netwerkbijeenkomst voor de coördinatoren uit
Noord- en Zuid-Holland georganiseerd. Het thema van deze
bijeenkomst was de supervrijwilliger en hoe je een A-team
van vrijwilligers samen kan stellen.
Tenslotte is doorgewerkt aan een onderzoek over de inzet
van vrijwilligers voor technisch en programmeeronderwijs in
de bibliotheek. In Q4 wordt op basis hiervan een handleiding
opgeleverd.
Voor meer informatie: Maaike Verhoeven, 06-36 22 33 99,
mverhoeven@probiblio.nl
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Onder het deelproject Aandacht nieuwe functie bibliotheek
bij klanten vallen de onderdelen Online presence & contentmarketing en Communities.
Wat betreft het eerste onderdeel is in Q3 een nieuwsbrief
Marketing met het thema webcare gepubliceerd. Ook de
kenniscirkel Marketing was aan dit onderwerp gewijd. In Q2
ging al een mailing uit waarin bibliotheken de optie kregen
aangeboden om een quickscan rondom contentmarketing en
usability van hun website te laten uitvoeren. Daarop zijn acht
aanvragen – van de bibliotheken Zoetermeer, Bollenstreek,
Maassluis/Midden-Delfland, De Groene Venen, Krimpenerwaard, Hoeksche Waard, Westland en Gouda – ontvangen
en in behandeling genomen, twee aanvragen zitten nog in de
pijplijn. Voor enkele bibliotheken is het advies niet in de vorm
van een quickscan aangeleverd, maar met advies op nieuwe
navigatiestructuren of deelname aan een sparringsessie
rondom een te vernieuwen website. In Q4 worden nieuwe
aanvragen voor de quickscan behandeld en vindt een tweede
workshop over wervend schrijven voor het web plaats.

het samenwerkingsproces met bedrijven, instellingen en
gemeenten. Omdat de studiedag Strategisch samenwerken,
die eind 2017 voor de BOZH werd verzorgd, goed is ontvangen, is een spreker van die dag, Ard-Pieter de Man, benaderd
met de vraag in co-creatie aan dit project mee te werken.
Daarnaast werken we samen met Twynstra Gudde om de
tools en expertise die zij op dit gebied hebben ontwikkeld,
toegankelijk te maken voor de bibliotheken.

Voor meer informatie: Monique van der Loo, 06-41 56 55 14,
mvdloo@probiblio.nl

Voor meer informatie: Sabine Margés, 023-55 46 292,
06-41 56 49 89, smarges@probiblio.nl

Ten aanzien van het onderdeel Communities: voor de community Moeders in Rotterdam, de community Ouderen in
Heerhugowaard en de bovenlokale community Voorlees-express is een goed begin gemaakt. In Rotterdam nemen er op
dit moment 100 moeders deel aan de online community, de
community Voorleesexpress heeft de eerste ambassadeurs in
staat gesteld om content te genereren en te delen en in Heerhughowaard komen met regelmaat – in verschillende samenstelling – 26 ouderen samen in de bibliotheek. De Westfriese
bibliotheken hebben eerst een aantal samenwerkingspartners betrokken en gaan nu starten met het bouwen van een
community voor kwetsbare moeders uit een specifieke wijk
van Enkhuizen. Voor het komend kwartaal staat het uitbouwen en onderhouden van de communities centraal en ervoor
zorgen dat de doelstellingen voor dit jaar gehaald worden.

In het deelproject Maatschappelijke waarde worden bibliotheken ondersteund bij het aantonen van hun waarde, ten
aanzien van een aantal afzonderlijke onderdelen van de
dienstverlening. De onderdelen worden met geïnteresseerde
bibliotheken bepaald en opgepakt:

Voor meer informatie: Jet Govers, 023-55 46 372,
06-41 33 57 44, jgovers@probiblio.nl
De doelstelling van het deelproject Samenwerking
strategische partners is dat alle bibliotheken in
Noord- en Zuid-Holland meer kennis opdoen over
strategisch samenwerken en een beeld krijgen van
hoe zij hieraan in hun eigen organisatie uitwerking
kunnen geven. Daarnaast worden bibliotheken
ondersteund in het effectief vormgeven van

Na de zomer is gestart met de begeleiding van verschillende
samenwerkingsvraagstukken bij de bibliotheken Gouda,
AanZet, Rotterdam, Amsterdam en Bollenstreek. Ieder
samenwerkingsvraagstuk heeft zijn eigen invalshoek en
aanpak. Deze diversiteit zorgt ervoor dat we het palet aan
samenwerkingsvraagstukken binnen de branche steeds
beter in kaart krijgen en we de aanpakken en in te zetten
tools steeds gerichter kunnen vormgeven. Het streven is om
de aanpakken en tools in Q4 digitaal beschikbaar te stellen
voor alle bibliotheken in het netwerk.

	De uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van
Taalcafé’s zijn via verschillende kanalen verspreid en alle
bibliotheken in Nederland hebben een papieren rapport
en twee bijbehorende factsheets ontvangen. Taalcafés
zijn, zo blijkt, cruciaal in het lokale taalaanbod voor het
bieden van structurele en laagdrempelige (extra)
oefenmogelijkheden voor Nederlandse spreekvaardigheid. Deelnemers vergroten hun zelfvertrouwen en durf,
verbeteren hun Nederlandse taalvaardigheden en gebruiken die in de praktijk en ontmoeten ‘echte’ Nederlanders.
Het onderdeel Effecten Taalhuis richt zich op
verzoek van de deelnemende bibliotheken op twee
onderdelen: Effecten Taalmaatjes en Effecten
doorverwijzing. Voor Effecten doorverwijzing
heeft een bijeenkomst plaatsgevonden en is
besloten dat met taalvragers na twee maanden
contact wordt opgenomen om hen naar de
effecten te vragen. De bibliotheken hebben de
relevante gespreksonderwerpen aangeleverd
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	en ProBiblio gaat hiervan een gespreksscript maken. Voor
Effecten Taalmaatjes hebben de bibliotheken aangegeven
dat ze zich vooral willen richten op de effecten zoals de
vrijwilligers (de taalcoaches) die zien. In dit kader is alvast
naar een aantal bestaande onderzoeken gezocht. Begin
Q4 worden de resultaten daarvan aan de bibliotheken
gepresenteerd en wordt vastgesteld welke onderwerpen
terug moeten komen in het onderzoek onder de vrijwilligers van Taalmaatjes.
	Bij het onderdeel Effecten ontmoetingsfunctie is het de
bedoeling om met een korte papieren vragenlijst de
effecten van lokale activiteiten op het gebied van de
ontmoetingsfunctie te meten. De bibliotheken hebben
activiteiten uit hun bibliotheek aangeleverd en een opzet
voor de vragenlijst is gemaakt.
	Het onderdeel Omgaan met de gemeente bestaat uit
twee workshops. In Q3 heeft de eerste workshop plaatsgevonden, genaamd ’t Goud op de plank. Het resultaat
van de interactieve sessie bestond uit een veelheid aan
tips hoe met de gemeente om te gaan: een rugtas met
middelen waaruit een bibliotheek kan kiezen om haar
waarde te communiceren en haar contacten met de
gemeente in goede banen te leiden. In Q4 vindt de
tweede workshop plaats.
	Voor het onderdeel Effecten acties passend lezen is in
Q1 deskresearch gedaan over de situatie met betrekking
tot passend lezen in Nederland en in de gemeente
Langedijk. In Q2 heeft ProBiblio samen met de bibliotheek promotiematerialen en acties ontwikkeld. In Q3
zijn deze acties uitgezet om de dienstverlening op het
gebied van passend lezen beter onder de aandacht te
brengen van de doelgroep, met een interview, folders,
berichten in huis-aan-huis bladen en een bijeenkomst in
de bibliotheek.

Per onderdeel nemen de volgende bibliotheken deel:
Landelijke werkgroep: Katwijk, Heiloo, OBA, AanZet
(en bibliotheken uit andere provincies)
Effectmeting acties passend lezen: Langedijk
Effectmeting Taalcafé’s: Katwijk, Rotterdam, BplusC,
Oostland, Maassluis/Midden-Delfland
Effectmeting Taalhuis: Den Haag, Haarlemmermeer, IJmond
Noord, Katwijk, Westland, Bollenstreek, De Groene Venen,
Langedijk
Effectmeting ontmoetingsfunctie: Hoorn, Kennemerwaard,
Hilversum, Langedijk
Omgaan met de gemeente: Kennemerwaard, Langedijk,
Heiloo, Haarlemmermeer, Hoorn, De Groene Venen.
In Q1 en Q2 is de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst, bestaande uit KB, BiSC, Rijnbrink en ProBiblio
en tien bibliotheken, enkel keren bij elkaar geweest. De initiatieven op landelijk niveau en in de verschillende provincies
zijn gedeeld en de opzet van een landelijke bijeenkomst is
besproken. Voor de technische opzet van een portal – om
instrumenten, stappenplannen en best practices op het
gebied van effectmeting te delen – is de verantwoordelijke
voor het BOP ingeschakeld en is een aantal interviews met
bibliotheken uitgewerkt. Voor de landelijke effectenmonitor,
bedoeld om effecten van bijvoorbeeld Klik&Tik en Digisterker
te kunnen meten, is onderzoeksbureau Desan bezig met de
doorontwikkelen en programmeren van de vragenlijsten,
zodat de bibliotheken hiermee begin 2019 weer aan de slag
kunnen. ProBiblio heeft intussen meegedacht over het programma van de landelijke dag over Meten maatschappelijke
opbrengst die op 17 december plaatsvindt.
Voor meer informatie: Jolijn Faber, 023-55 46 247,
06-41 17 52 35, jfaber@probiblio.nl
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Het deelproject KPI-ontwikkeling en -monitoring rricht zich
op de ontwikkeling van nieuwe KPI’s die recht doen aan de
transitie die de sector doormaakt van klassieke naar educatieve en maatschappelijke bibliotheek. In 2018 worden in het
hierboven genoemde deelproject Samenwerking strategische
partners enkele bibliotheken in begeleidingstrajecten ondersteund in het effectief vormgeven van het samenwerkingsproces met bedrijven, instellingen en gemeenten. Onderdeel
van deze begeleidingstrajecten is het identificeren en
benoemen van nieuwe KPI’s. Het opstellen van een sociogram
– met wie werken we samen en waarom? – levert belangrijke
input op basis waarvan KPI’s gericht kunnen worden geformuleerd. Hiermee is een start gemaakt bij de Bibliotheek
Bollenstreek. In de afgelopen periode is een model ontwikkeld om inzicht te krijgen in de samenwerkingspartners van
de bibliotheek en daarmee het sociogram te kunnen maken.
Inmiddels hebben er enkele sessies met medewerkers van
de Bibliotheek Bollenstreek plaatsgevonden.

dit project is in eerste instantie om te onderzoeken of er in
Noord- en Zuid-Holland belangstelling is voor ondersteuning
bij het nader ontwikkelen en implementeren van de update
van het landelijke retailconcept voor bibliotheken. Met een in
Q3 afgelegd bezoek aan Biblionet Groningen en een binnenkort gepland bezoek aan Rijnbrink wordt het concept eerst
goed bestudeerd.
Voor meer informatie: Jet Govers, 023-55 46 372,
06-41 33 57 44, jgovers@probiblio.nl

INNOVATIEVE BIBLIOTHEEKOPLOSSINGEN

In het najaar zal de analyse en rapportage plaatsvinden en
eind van het jaar wordt het sociogram in de vorm van onder
meer een visualisatie opgeleverd.
Voor meer informatie: Berthy Nijhuis, 023-55 46 344,
06-12 98 45 11, bnijhuis@probiblio.nl
Ook dit jaar zijn er weer enkele bibliotheken aan de slag in
het deelproject Internal branding, met als centrale vraag: hoe
betrek je medewerkers om de positionering van de bibliotheek extern uit te dragen? De deelnemende bibliotheken
Amstelland, Maassluis/Midden-Delfland/Vlaardingen en
AanZet hebben in het derde kwartaal met ondersteuning van
het expertbureau Business Openers op basis van hun eerder
dit jaar bepaalde positionering hun eigen “merkhuis” ontwikkeld met daarin belofte, overtuiging en eigen waarden.
Daarmee wordt duidelijk welk gedrag en welke activiteiten
horen bij de gekozen positionering. Ook is er een start
gemaakt met de uitvoering van benodigde acties. In Q4 staat
een interactieve workshop gepland – samen met de deelnemende de bibliotheken van 2017 – waarin de deelnemers
elkaar inspireren bij het verder vormgeven van hun internal
branding.
Voor meer informatie: Jet Govers, 023-55 46 372,
06-41 33 57 44, jgovers@probiblio.nl

Dit project is opgedeeld in een aantal deelprojecten. In het
deelproject Gratis Bibliotheek worden antwoorden gezocht
op de vraag hoe een bibliotheekvoorziening er wat betreft
dienstverlening en faciliteiten uitziet als deze geëxploiteerd
wordt zonder inkomsten uit bijdragen van leden, deelnemers
en bezoekers. In juli is de publicatie Meer bereik en gebruik,
zonder financiële drempels aan alle bibliotheekdirecteuren
in Nederland verstuurd. In deze publicatie zijn de resultaten
van alle onderzoeken, conclusies en gesprekken met stakeholders samengebracht.
Inmiddels is de kerngroep van het project uitgebreid en
bestaat de projectgroep uit de bibliotheken Amsterdam,
Rotterdam, De Boekenberg, Westland, Kennemerwaard,
Gouda, Schiedam, ZOUT (Utrecht) en Rivierenland (Gelderland). Deze bibliotheken hebben naar elkaar uitgesproken
dat zij samen willen optrekken bij het realiseren van het
gratis basislidmaatschap in hun eigen bibliotheek, per
1 januari 2021. In Q3 hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden, in Q4 volgen er nog enkelen.

Deelproject Bibliotheek 3.0 is, vanwege capaciteitstekort
later dan gepland, in het derde kwartaal opgepakt. Doel van

Voor meer informatie: Sabine Margés, 023-55 46 292,
06-41 56 49 89, smarges@probiblio.nl
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In Q3 is het deelproject Innovatieprocessen en innovatieve
concepten verder gebracht met een ‘next stop’ begin oktober.
De twee centrale thema’s – nieuwe samenwerkingspartners
en nieuwe activiteiten/nieuwe doelgroepen – hebben een
concretere invulling gekregen met de keuze voor: sport,
kennis maken en kennismaken, en themapark. Hieraan
wordt met behulp van Estafette Thinking, ingezet vanuit de
methodieken van Ynnovate en Strategic Doing, doorgedacht
en concreet invulling gegeven. Deelnemers zijn de bibliotheken Zuid-Kennemerland, Schiedam, Gouda, Amstelland,
Zuid-Hollandse Delta, Kennemerwaard en BplusC, soms
aangevuld met mensen van buiten. In Q4 wordt met de
groep de volgende stap gezet en daarna zal de inzet vanuit
ProBiblio worden geïntensiveerd. Het is de bedoeling dat er
volgend jaar daadwerkelijk nieuwe concepten voor de sector
opgeleverd worden.
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03,
rkronenberg@probiblio.nl
Voor het deelproject Bèta Bieb (alleen Zuid-Holland) is in
Q3 gestart met het opstellen van een beschrijvend en
voorschrijvend inspiratiestuk voor bibliotheken die de Bèta
Bieb-ontwikkeling verder willen brengen in de eigen
vestiging(en). Eén en ander is de lijn van wat een eerdere fase
van het project heeft opgeleverd, met onder meer de
bibliotheken AanZet, OPEN (voorheen DOK) en Hoeksche
Waard als deelnemers. Het inspiratiestuk, voorzien van enkele business cases, wordt eind 2018/begin 2019 opgeleverd.
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03,
rkronenberg@probiblio.nl

Het deelproject De Bibliotheek op het station (alleen
Zuid-Holland) richt zich op het stimuleren van de realisatie
van één of enkele voorzieningen op Zuid-Hollandse stations,
waarvan de eerste, op station Rotterdam Centraal, als een
tweejarige pilot, in oktober 2017 voor het publiek is geopend.
Deze voorzieningen moeten ervaringen opleveren die ook

voor reguliere bibliotheken interessant zijn. In de Rotterdamse Stationsbibliotheek is dat met name de manier waarop op
een aantrekkelijke manier de digitale diensten, zoals e-books,
databanken, muziek en digitale kranten en tijdschriften,
gepresenteerd kunnen worden. In Q3 zijn de resultaten van
een in juni uitgevoerd klanttevredenheids- en bekendheidsonderzoek gerapporteerd. De Stationsbibliotheek wordt met
een 8.0 goed beoordeeld, maar de manier waarop de digitale
diensten worden gepresenteerd is nog voor verbetering vatbaar. Daaraan wordt inmiddels gewerkt. Het gebruik van de
vestiging van slechts 55m² is ver boven verwachting.
Daarnaast is met het derde college, over big data, in september de eerste serie Stationscolleges op Rotterdam Centraal
hervat. De colleges gaan over werkgerelateerde thema’s en
richten zich op forensende studenten en werkenden die geen
bibliotheeklid zijn. Het lukt door gerichte promotie steeds
beter deze doelgroep ook werkelijk te bereiken. Deze ook
tweejarige pilot wordt met de Bibliotheek Rotterdam uitgevoerd, in samenwerking met de NS, Universiteit Nyenrode en
uitgeverij Business Contact. Deze partijen hebben onlangs
aangegeven ook in het tweede pilotjaar mee te willen doen.
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland wil dezelfde colleges in
haar vestiging op station Haarlem aanbieden en zal vanaf
volgend jaar van de pilot profiteren. Ook voor toepassing in
enkele andere bibliotheekvestigingen is de pilot interessant.
Voor meer informatie: Dick van Tol, 023-55 46 362,
06-30 47 90 80, dvtol@probiblio.nl
Het deelproject Ontmoeting en debat (alleen Zuid-Holland)
richt zich op de ontwikkeling en organisatie van nieuwe
activiteiten op de functie Ontmoeting en debat. Het doel
is om bibliotheken te ondersteunen bij de debatontwikkeling, het creëren van een debatpodium en/of het verkrijgen
van een debatcultuur. In Q3 zijn de betrokken bibliotheken
individueel en op maat bijgestaan in deze ontwikkeling, om
de energie vast te houden en de activiteiten – in beleid en
in programmering – te continueren. Daarmee zal in Q4 met
extra inzet vanuit ProBiblio worden doorgegaan.
Hoogtepunt in dit deelproject in Q3 was de succesvol verlopen eerste proefmeeting van KRO-NCRV-programma De
Monitor in de Bibliotheek Zoetermeer (het Forum), door
ProBiblio ondersteund en begeleid. De organisatie
van De Monitor Meetings moet een
toolkit opleveren, waarmee andere bibliotheken zelf ook dergelijke
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meetings kunnen organiseren. KRO-NCRV wil zich door de
samenwerking met bibliotheken meer verbinden met de
lokale samenleving.

In Q3 is de samenwerking met KRO-NCRV ook verder
vormgegeven rond het televisieprogramma Joris’ Kerstboom.
Begin Q4 is de werving onder bibliotheken begonnen, in
Noord- en Zuid-Holland en – via de samenwerkende POI’s
(SPN) – ook in de rest van Nederland. Dit jaar zal extra
worden ingezet op hoe nóg beter en leuker met de Kerstboomactiviteit in de bibliotheek kan worden omgegaan, door
een masterclass van presentator Joris Linssen in Hilversum!
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03,
rkronenberg@probiblio.nl en Ilse Keune, 06-12 98 44 95,
ikeune@probiblio.nl
Nieuw in 2018 is het deelproject Studie en werk (alleen
Zuid-Holland). Achterliggend idee is dat bibliotheken tijdelijk
inspelen op een actuele behoefte door extra faciliteiten te
bieden. Voorbeelden zijn extra studieplekken voor eindexamenkandidaten, een pop-up bij een lokaal event of
een voorziening voor ZZP-ers om te (net)werken. Beoogd
resultaat is om concepten op te leveren die door meer
bibliotheken gebruikt kunnen worden. (Ook) in Q3 zijn geen
specifieke activiteiten en resultaten geboekt, behoudens het
feit dat het thema in een bibliotheek in het landelijk gebied
een concrete, structurele invulling gaat krijgen.
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03,
rkronenberg@probiblio.nl
 innen het deelproject Digitale bibliotheek lokaal worden
B
pilotprojecten met nieuwe digitale toepassingen uitgevoerd.
Binnen de pilots, van elk maximaal drie maanden, helpt
ProBiblio de bibliotheken bij het kickstarten en opschalen
van hun innovatieve idee. Hierdoor wordt ervaren of een
idee kansrijk is, welke inspanning de realisatie kost en wat de
uitvoering van het idee zou kunnen opleveren. De ervaringen
van elke pilot worden met het netwerk gedeeld. De keuzes
voor de pilots worden in samenwerking met de bibliotheken
gemaakt.

	De Bibliotheek Hoeksche Waard experimenteert met een
interactieve vloer. De interactieve spelvloer biedt de
mogelijkheid 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.
De ervaringen worden dit jaar nog aan het netwerk
gepresenteerd.
	De pilot bij BplusC met de toepassing van Augmented/
Virtual Reality (AR/VR) in de bibliotheek is van start
gegaan met een inspirerend bezoek aan het VR-Bieblab
van CODA Apeldoorn. Vervolgens heeft ProBiblio onder
leiding van adviseur Edo Postma twee bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst waren medewerkers vanuit alle afdelingen van BplusC aanwezig, met
het idee organisatiebreed draagkracht voor de plannen te
kweken en na te gaan welke ideeën er bij de verschillende
collega’s leven. Na een presentatie van ProBiblio-adviseur
Ruud Brok over de geschiedenis en huidige toepassingen
van VR en AR is de groep via de Ynnovate-methode op
zoek gegaan naar het doel van dit project.
Dit is geworden: een lesprogramma voor scholieren
ontwikkelen dat hen leert een werkstuk of presentatie
in virtual reality vorm te geven. Tijdens de tweede bijeenkomst, waarbij ook een mediacoach van het Bonaventura
College aanwezig was, is de opdracht verfijnd tot: het
platform CoSpaces inzetten als middel om leerlingen in
VR een verhaal te laten vertellen. In Q3 is gebleken dat
er bij de school minder resources beschikbaar waren dan
verwacht en is er uiteindelijk voor gekozen in te zetten op
het ontwikkelen van twee lessen die BplusC in hun i-Lab
gaan gebruiken. De eerste les zal bestaan uit een introductie op VR, aangevuld met interactieve elementen. De
tweede les wordt een workshop CoSpaces, een platform
waarmee leerlingen hun eigen virtuele wereld kunnen
creëren (3D design, ruimtelijk inzicht), deze kunnen
programmeren via een visuele programmeeromgeving
(computational thinking) en vervolgens kunnen
ontdekken met een VR-bril op het hoofd.
	Het meten van de klantbeleving bij de Bibliotheek Zoetermeer (het Forum), tenslotte, is in Q3 gestart. In overleg
met de bibliotheek zijn vragenlijsten opgesteld en begin
september zijn er drie zuilen met iPads geplaatst. Als eerste is begonnen met het meten van de algemene mening
van de bezoekers van het Forum. Daarnaast zijn de zuilen
ingezet om de mening te meten over de inspiratieavond
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Kinderboekenweek voor leerkrachten en de Monitor
Meeting. De eerste resultaten zijn gedeeld met de bibliotheek. Ook in Q4 worden de zuilen ingezet en wordt een
eindrapportage opgeleverd.
	Op basis van een oproep onder de Noord-Hollandse
bibliotheken is het idee ontstaan om een dependance
van het Poëzie Museum in de bibliotheek te realiseren.
Hiervan wordt de haalbaarheid momenteel onderzocht.
Voor meer informatie:
- pilot Whatsapp voor de klantenservice: Edo Postma,
06-40 79 08 67, epostma@probiblio.nl
- pilot Interactieve vloer: Erik Reuvers,
06-40 88 21 04, ereuvers@probiblio.nl
- pilot AR/VR: Ruud Brok,
06-14 50 16 57, rbrok@probiblio.nl
-overige pilots: Ineke Goedhart,
06-24 55 85 21, igoedhart@probiblio.nl

INNOVATIEVE CONCEPTEN EN SPREIDING EN BEREIK
VOOR HET LANDELIJK GEBIED
Het deelproject Spreiding & bereik (in het landelijk gebied)
wordt in 2018 stevig voortgezet. Per gebied leidt het
deelproject tot gebiedsprofielen en uitvoeringsplannen
in beide provincies – acht in Noord-Holland en in acht in
Zuid-Holland – die in samenspraak met de betreffende
bibliotheken en gemeenten tot stand komen. Doel is om,
waar gewenst én mogelijk, de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van bibliotheekvoorzieningen in het
landelijk gebied te verbeteren. Met extra beleidskracht én
inzet om de ambities waar te maken. In Q3 is in enkele gebieden verder gewerkt aan de uitvoeringsagenda’s en is de inzet
tijdelijk verhoogd om deze grote klus te kunnen klaren. Het
gaat daarbij om onder meer extra inzet op het terrein van
marketing, programmering, inrichting en educatie (o.a. Taalhuis), samenwerking met partners en logistieke noviteiten.
Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03,
rkronenberg@probiblio.nl

	Verhogen gebruikersgemak en efficiënter IBL door
verbeteren catalogus- en aanvraagsystemen: integratie
digitale bibliotheek, recommenderfunctie, track & trace,
systemen afstemmen op logistieke voorwaarden, kastlijsten moderniseren.
	Optimaliseren collectiebeleid binnen de provincie:
collectie-analyse, vraaggericht collectioneren, floaten en
herlocatie (BCB).
	Verhogen efficiëntie logistiek: routeoptimalisatie,
logistieke processen ProBiblio en bibliotheken,
actualisatie SLA.
	Projectrandvoorwaarden IBL (kan deels verweven worden
in de andere projecten).
In het derde kwartaal is er meer zicht op de resultaten van
de verschillende activiteiten gekomen. Uitgangspunt is om
het huidige transport van reserveringen en aanvragen ook
in de toekomst binnen de financiële kaders te kunnen uitvoeren. Tussen 2012 en 2017 is het aantal reservering bijna
verdubbeld, wat voor bijna 3 miljoen vervoerde materialen op
jaarbasis zorgt. De tussentijdse resultaten geven aan dat het
aantal transportbewegingen van reserveringen teruggedrongen kan worden door BCB floating, aanpassen van doorzaktijd en het invoeren van een windowtime voor nieuwe titels.
Op logistiek gebied zijn de routeaanpassingen per 1 januari
met de betrokken bibliotheken besproken. De medewerking
van de bibliotheken levert op de korte termijn een winst van
één routedag (van de 44) op. Daarnaast is met het oog op het
stroomlijnen van de werkwijzen en verbetering van de
Arbo-omstandigheden een proef genomen met aanpassing
van de sorteerstraat in Hoofddorp en zijn nieuwe kratten
besteld ter vervanging van de 20 jaar oude IBL-kratten en
dozen. In de gesprekken met bibliotheken kwamen de
arbeidsomstandigheden in de bibliotheken ter sprake. Een
bijvangst van het project is dat er enkele goede tips op het
gebied van tilmiddelen binnen kwamen.

IBL EN COLLECTIONEREN TOEKOMSTGERICHT
ORGANISEREN

In oktober vindt een nieuwe ronde groepsdiscussies met de
bibliotheken plaats. Daarin wordt een roadmap gepresenteerd van hoe de komende drie jaar het IBL vervoerbaar en
betaalbaar kan blijven en wat de rol van het netwerk, de
individuele bibliotheken en ProBiblio daarin kan zijn.

Onder leiding van extern projectleider Maurits de Graaf
wordt dit project vormgegeven op de volgende onderdelen:

Voor meer informatie: Petra Jellema, 023-55 46 301,
06-14 30 39 37, pjellema@probiblio.nl
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Buiten de vier prioriteiten vallen nog enkele andere innovatieve projecten, die hieronder worden beschreven.
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE ZUID-HOLLAND
De Provincie Zuid-Holland wil dat ProBiblio bibliotheken
stimuleert een bijdrage te leveren aan het vergroten van het
publieksbereik ten aanzien van erfgoed en archeologie. Ter
ondersteuning van de bibliotheken die die bijdrage willen
leveren, zet ProBiblio een vastgesteld deel van haar boekjaarsubsidie in. De activiteiten die ProBiblio samen met de
deelnemende bibliotheken ontwikkelt en uitvoert, sluiten
zoveel mogelijk aan bij de doelen die bibliotheken nastreven
ten aanzien van met name informatievoorziening, mediawijsheid en ontmoeting. Zo zijn erfgoed en archeologie geen
extra activiteiten, maar zijn ze het onderwerp van al lopende
activiteiten.
In Q3 is de break-in-box Landgoederen opgeleverd en die zal
in Q4 worden toegevoegd worden aan de roulerende sets.
De break-in-box Archeologie is op bezoek gegaan in het
Rijksmuseum van Oudheden tijdens de Nacht van de archeologie. De break-in-boxes worden goed gebruikt en ook Q4 zit
al bijna helemaal vol. Minecraft blijft populair: in totaal zijn
er meer dan twintig activiteiten rond de thema’s Romeins
Fort, Oude Hollandse Waterlinie, Middeleeuws kasteel,
Atlantikwall en Bibliotheek van de Toekomst gehouden en
er staan er nog heel wat gepland. Er zijn plannen met het
Erfgoedhuis om te kijken naar laaggeletterden in combinatie
met erfgoed, een kenniscirkel Erfgoed in combinatie met
digitale geletterdheid en een marketingtoolkit voor de breakin-boxes. En meer zal volgen. De bibliotheken Den Haag,
Gouda, Zuid-Hollandse Delta, Krimpenerwaard, Vlaardingen,
Maassluis/Midden-Delfland, Aanzet, De Groene Venen, Aan
de Vliet, Oostland zijn de deelnemers.
Voor meer informatie: Erik Reuvers, 06-21 24 13 71,
ereuvers@probiblio.nl

PRIVACY
Het doel van dit project is om bibliotheken – en adviseurs van
ProBiblio – te informeren en te adviseren over privacy en het
ondersteunen bij hun werkzaamheden (processen, projecten
en diensten), zodat zij die kunnen uitvoeren binnen de kaders
van wet- en regelgeving. Dit vereist kennis en begrip, een
proactieve en organisatie-brede aandacht binnen voor het
onderwerp privacy en blijvende inspanningen.

Wat is er in het tweede kwartaal gebeurd?
- ProBiblio levert een actieve bijdrage aan de landelijke groep
van contactpersonen rond privacy bij de POI’s, die tot doel
heeft om door samen te werken en kennis te delen
bibliotheken efficiënter of met hogere kwaliteit te kunnen
helpen. De VOB gaat een werkgroep formeren die namens
de bibliotheken het gesprek voert met de KB over naleving
van de AVG.
- De servicedesk wordt actief gebruikt door bibliotheken,
inmiddels minder frequent maar wel voor complexere
vraagstukken.
- Er is meer duidelijkheid over mogelijk nieuwe trajecten als
vervolg van het project in 2019. Het zou daarbij onder meer
kunnen gaan om masterclasses Digitale strategie, en een
traject Privacy in de bibliotheek met als doel het verhogen
van het bewustzijn van bibliotheekmedewerkers.
Naast het voorbereiden van het vervolg van het project in
2019 wordt in het laatste kwartaal ook een aantal bibliotheek-overstijgende onderwerpen aangepakt op het vlak van
privacy, bijvoorbeeld rond de Voorleeswedstrijden, dBoS,
geheimhoudingsverklaringen en verwerkersovereenkomsten.
Tenslotte wordt uitvoering gegeven aan het verzoek van het
overleg van Rijnmondse bibliotheekdirecteuren te inventariseren welke (urgente) open eindjes er in hun organisaties nog
ten aanzien van de AVG zijn.
Voor meer informatie: Koen Baaij, 06-40 11 75 37,
kbaaij@probiblio.nl

CRM-ONTWIKKELING
De marketeers van de bibliotheken Amstelland, Hilversum,
Zuid-Kennemerland, AanZet, De Boekenberg, Gouda, Rotterdam en Zoetermeer werken samen aan het voorbereiden van
de invoering van een (nieuw) CRM-systeem in hun organisaties. Met de directeuren is de aanpak bepaald. In Q3 hebben
er twee werksessies plaatsgevonden onder leiding van Pieter
de Rooij, docent CRM aan Breda University. De werksessies
omvatten een deel theorie en een deel cases uit de praktijk.
Deze cases worden voorbereid door twee wisselende bibliotheken, die een presentatie geven over de voortgang op een
bepaald thema binnen de leergang CRM. In Q4 staan nog
eens twee werksessies gepland om per bibliotheek tot een
plan van aanpak CRM te komen. Voor de laatste sessie is ook
een gastspreker uitgenodigd.
Voor meer informatie: Miranda de Jong,
023-55 46 345, 06-24 55 84 73, mdjong@probiblio.nl
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