
14

TRANSITIE BIBLIOTHEEKORGANISATIES

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.

  Het deelproject Duurzame inzetbaarheid richt zich op de 
ontwikkeling van medewerkers in het kader van de transi-
tie die de bibliotheken doormaken. In het eerste kwartaal 
is er bij de bibliotheken Gooi en meer, IJmond Noord en 
Waterland gestart met een traject gericht op het imple-
menteren 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 ma-
nagement over voorbereidende stappen die ze zelf kun-
nen zetten om tot competentie-ontwikkeling te kunnen 
komen. In de bibliotheken Voorschoten-Wassenaar, De 
Groene Venen en Aan den IJssel zijn vergelijkbare trajec-
ten afgerond.  

  In Q2 wordt er een Masterclass Talentmanagement ge-
organiseerd voor directeuren. In samenwerking met de 
Bibliotheek IJmond-Noord doen we een pilot met een 
competentietest voor medewerkers. De competentietest 
is een doorontwikkeling van de AEM-cube en hierin wer-
ken we nauw samen met adviesbureau Human Insight. 
In dit kwartaal starten we ook met het inrichten van een 
pilot met een instrument gericht op het vergroten van de 
weerbaarheid en veranderkracht van medewerkers. Hierin 
weken we samen met het bedrijf Woosh 5. 

 
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, het aanreiken van handvatten aan 
bibliotheken hoe ze binnen hun strategie de inzet van vrij-
willigers kunnen optimaliseren, borgen en zichtbaar maken 
en de uitwisseling van kennis en expertise met organisaties 
uit andere branches. Het eerste kwartaal heeft voor de nieu-
we projectleider van ProBiblio in het teken gestaan van het 
verkennen van de markt en het inlezen op het werken met 
vrijwilligers. Netwerkgesprekken gevoerd met bibliotheken, 
deelnemers van de COP Vakdeskundigheid, collega-POI en ex-
terne organisaties. Daarnaast zijn brainstormsessies georga-

niseerd om goed zicht te krijgen op waarmee de bibliotheken 
op dit moment aan de slag willen of moeten. een concreet 
resultaat daarvan is het verzorgen van een onderdeel van de 
training voor de coördinatoren van de VoorleesExpress over 
het werken met vrijwilligers. 
In het tweede kwartaal worden onder meer netwerkbijeen-
komsten voor vrijwilligerscoördinatoren georganiseerd.

Voor meer informatie: Maaike Verhoeven, 06-36 22 33 99, 
mverhoeven@probiblio.nl

Onder het deelproject Aandacht nieuwe functie bibliotheek bij 
klanten vallen de onderdelen Online presence & contentmar-
keting en Communities. Vanuit het eerste onderdeel vinden 
er workshops plaats. De eerste over contentmarketing was 
op 16 april en de tweede workshop over schrijven voor het 
web is in juni. Tenslotte zijn bibliotheken geïnformeerd over 
een beleidswijziging in Google Grants en wat dit betekent 
voor hun AdWords-campagnes. 

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

Ten aanzien van het onderdeel Communities worden er dit 
jaar bij bibliotheken vier communities opgebouwd: twee 
communities moeders jonge kinderen bij Westfriese Bi-
bliotheken en de Bibliotheek Rotterdam, een community 
eenzame ouderen bij de Bibliotheek Kennemerwaard en een 
bovenlokale community VoorleesExpress bij vooralsnog drie 
bibliotheken: Gouda, Heiloo en De Groene Venen. In Q2 zal de 
aanpak en strategie per bibliotheek bepaald worden, waarna 
we aan de slag kunnen met het bouwen van de communities. 

Voor meer informatie: Carolina Bongers (ad interim),  
023-55 46 100, 06-11 08 66 51, cbongers@probiblio.nl
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 De doelstelling van het deelproject Samenwerking strategi-
sche partners is dat alle bibliotheken in Zuid-Holland meer 
kennis hebben gekregen over strategisch samenwerken en 
zij een beeld hebben hoe zij hieraan in hun eigen organisatie 
uitwerking kunnen geven. Daarnaast worden in vier bege-
leidingstrajecten bibliotheken ondersteund in het effectief 
vormgeven van het samenwerkingsproces met bedrijven, 
instellingen en gemeenten. 
Omdat de studiedag Strategisch Samenwerken, die afgelopen 
november voor de BOZH is verzorgd, goed is ontvangen heb-
ben we een spreker van die dag, Ard-Pieter de Man, benaderd 
met de vraag in co-creatie aan dit project mee te werken. Hij 
is hier erg enthousiast over en de eerste versie voor het pro-
gramma van de kick-off van de deelnemende bibliotheken – 
gepland op 25 juni 2018 – is met elkaar besproken. Daarnaast 
worden op dit moment gesprekken gevoerd met Twynstra 
Gudde om te kijken hoe zij hun expertise kunnen aansluiten 
op de individuele vervolgtrajecten na de kick-off. 

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

  In het deelproject Maatschappelijke waarde worden bi-
bliotheken ondersteund bij het aantonen van hun waarde. 
ProBiblio speelt een actieve rol in de landelijke werkgroep 
Meten Maatschappelijke Opbrengst, bestaande uit KB, 
BiSC, Rijnbrink en ProBiblio en tien bibliotheken. 

  Het onderzoek naar de effecten van Taalcafé’s loopt goed. 
In Q1 hebben we de verslagen per bibliotheek tegen ge-
lezen en zijn die ook naar de bibliotheken verstuurd. We 
hebben met onderzoeksbureau Panteia overleg gehad 
over de eindrapportage en hoe die zo bruikbaar mogelijk 
te maken voor de bibliotheken. De concept-rapportage 
wordt in Q2 verwacht.

  Het deelproject Effecten acties passend lezen loopt goed. 
In Q1 hebben we een deskresearch gedaan over de situa-
tie met betrekking tot passend lezen in Nederland en in 
Langedijk en met de Bibliotheek Langedijk de acties afge-
stemd. Deze acties worden waarschijnlijk in juni uitgezet.

  De landelijke werkgroep is twee keer bij elkaar geweest. 
We hebben mensen van alle POI’s uitgenodigd om een 
bredere landelijke dekking te krijgen. ProBiblio, Rijnbrink, 
BiSC en Cubiss zijn nu aangehaakt. We brengen de ver-
schillende initiatieven (werkgroep, themagroep en proef-
tuin VOB) samen in de werkgroep. Een landelijke bijeen-
komst staat gepland voor Q3/4. Voor de opzet van een 
portal is contact geweest met de adviseur Kennisdeling 
van de KB en zijn een aantal interviews met bibliotheken 
afgenomen. Voor de landelijke effectenmonitor heeft de 
KB een aanbestedingstraject in gang gezet.

  Het webinar Meten wat werkt van Movisie is gevolgd en 
de bijbehorende stukken zijn op BiebtoBieb geplaatst. 
Voor de deelprojecten die in 2018 opgestart worden, zijn 
de bibliotheken nogmaals benaderd en alle mogelijk geïn-
teresseerden nagebeld. Besloten is om drie deelprojecten 
door te laten gaan. Intern hebben we gezocht naar capa-
citeit en de juiste rolverdeling. De bibliotheken zijn op de 
hoogte gebracht dat er in Q2 een kick-off pkaatsvindt.

Voor meer informatie: Jolijn Faber, 023-55 46 247,  
06-41 17 52 35, jfaber@probiblio.nl

Het deelproject KPI-ontwikkeling en -monitoring richt zich 
op nieuwe KPI’s die recht doen aan de transitie die de sector 
doormaakt van klassieke naar educatieve en maatschappelij-
ke Bibliotheek. 
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met partners is 
van wezenlijk belang om de verschillende (nieuwe) functies 
van de Bibliotheek vorm te kunnen geven en de toegevoegde 
waarde van de bibliotheek in de samenleving kracht bij te zet-
ten. In 2018 worden enkele bibliotheken in begeleidingstrajec-
ten ondersteund in het effectief vormgeven van het 
samenwerkingsproces met bedrijven, instellingen 
en gemeenten waardoor zij in gezamenlijkheid tot 
een succesvolle inrichting van de samenwerkings-
organisatie komen. Onderdeel van deze begelei-
dingstrajecten is het identificeren en benoemen 
van nieuwe KPI’s. Door middel van deze samen-
werkingsverbanden en de bijbehorende KPI’s 
zijn bibliotheken in staat de maatschappelijke en 
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educatieve bibliotheek nader vorm te geven, te versterken en 
verantwoording over af te leggen. 

Voor meer informatie: Berthy Nijhuis, 023-55 46 344,  
06-12 98 45 11, bnijhuis@probiblio.nl 

Ook dit jaar kunnen er weer enkele bibliotheken aan de slag 
met hun internal branding, met als centrale vraag: hoe be-
trek je medewerkers om de positionering van de Bibliotheek 
extern uit te dragen? In Q1 hebben intakegesprekken plaats-
gevonden met de deelnemende bibliotheken Amstelland, 
Maassluis-Midden Delfland/Vlaardingen en mogelijk AanZet. 
Onder begeleiding van extern bureau Business Openers en 
ProBiblio informeren en inspireren de deelnemende biblio-
theken elkaar door middel van interactieve sessies. Samen 
met Business Openers ontwikkelen we een plan van aanpak 
voor de invulling van de sessies, die vanaf Q2 gaan starten. 

Voor meer informatie: Carolina Bongers (ad interim),  
023-55 46 100, 06-11 08 66 51, cbongers@probiblio.nl

Deelproject Bibliotheek 3.0 is i.v.m. capaciteitstekort tijdelijk 
on hold gezet en wordt eind Q2 opgepakt. Doel van dit pro-
ject 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. 

Voor meer informatie: Jet Govers, 
023-55 46 372, 06-41 33 57 44, jgovers@probiblio.nl

INNOVATIEVE BIBLIOTHEEKOPLOSSINGEN 

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 
moet worden zonder inkomsten uit bijdragen van leden, 
deelnemers en bezoekers. Deelnemende bibliotheken zijn De 
Boekenberg, Rotterdam en OBA. Maassluis/Midden-Delfland 
heeft zich als actief deelnemer teruggetrokken. 

De directeuren van de deelnemende bibliotheken hebben een 
landelijk pamflet ondertekend waarin zij aankondigen per 1 
januari 2021 gratis te zijn. Zij zullen zich in een projectgroep 
verenigen om samen op te trekken bij het realiseren van de 
ambitie. De betrokken bibliotheken zijn op dit moment in 

gesprek met een aantal bibliotheken die zich daarbij willen 
aansluiten.

In Q1 is hard gewerkt aan het finaliseren van de financiële 
tool. De bibliotheken kunnen aan de hand van een bijgelever-
de handleiding zelfstandig een doorrekening maken voor hun 
eigen bibliotheek indien zij besluiten gratis te worden.
Eind januari heeft Panteia het rapport opgeleverd van de 
pilot in Rotterdam, waarbij 5000 niet-leden een gratis lid-
maatschap aangeboden hebben gekregen om daarvan het 
effect te onderzoeken. De resultaten van alle onderzoeken, 
conclusies en gesprekken met stakeholders worden op dit 
moment samengebracht in een publicatie. De verwachting is 
dat deze in juni gepubliceerd zal worden. Deze publicatie zal 
naar alle 150 bibliotheekdirecteuren worden gestuurd met 
een persoonlijke brief van de drie directeuren. 

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

In Q1 is de procesopzet van het deelproject Innovatieproces-
sen innovatieve concepten in de stijgers gezet. Even terug: 
tijdens de Projectendag in 2017 hebben we een aantal verdie-
pingssessies gehad waaruit drie inhoudelijke denkrichtingen  
kwamen die in dit traject een vervolg krijgen. Het proces van 
convergeren heeft geleid tot twee onderwerpen waarmee we 
doorgaan. Het gaat om:

1  nieuwe samenwerkingspartners en 
2  nieuwe activiteiten en nieuwe doelgroepen. 

De volgende stap is gericht op het vor-
men van een kleine groep van zes à 
zeven creatievelingen die bereid zijn 
om met minimale inzet maximaal bij te 
dragen aan het innovatieproces (in de 
eigen Bibliotheek, in de sector). Diverse 
bibliotheken doen aan dit co-creatieve 
proces mee, waaronder de bibliotheken 
Schiedam en Kennemerwaard. Het is daarbij in-
derdaad niet alleen denken maar ook doen. Het is de bedoe-
ling dat er daadwerkelijk nieuwe concepten in de bibliotheek 
geïntroduceerd worden. 
We maken gebruik van de methode en technieken van Yn-
novators, die volgens de principes van Design Thinking met 
ons als groep de innovaties voortstuwt. Het groepje krijgt 
een samenstelling van creatievelingen vanuit bibliotheken 
in Noord- en Zuid-Holland, aangevuld met extra denkers en 
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doeners van buiten de sector. Medio juni worden twee inno-
vatiesessies gehouden. Wil je nog meedoen?

Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03, 
rkronenberg@probiblio.nll

In Q1 is een belangrijke stap gezet in het deelproject Bèta 
Bieb (alleen ZH) om de beoogde resultaten voor 2017 af te 
ronden. Aan de kernleden van de projectgroep, collega’s 
vanuit de bibliotheken AanZet, Hoeksche Waard en DOK 
Delft en een aantal ProBiblio-collega’s, is een procesvoorstel 
gedaan. Het beoogde resultaat is te komen tot een beschrij-
vend en voorschrijvend inspiratiestuk voor bibliotheken die 
de Bèta Bieb-ontwikkeling verder willen brengen in de eigen 
Bibliotheek. Dit resultaat wordt naar verwachting eind 2018 
opgeleverd. 

Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03, 
rkronenberg@probiblio.nl

Drukbezette, maar vaak veel lezende, forensen kunnen via 
een bibliotheekvoorziening op het station gemakkelijk van 
de Bibliotheek gebruikmaken. Haarlem heeft sinds 2011 een 
vestiging en op vier stations in de provincies Utrecht en Gro-
ningen zijn Boekspots. 
Het deelproject De Bibliotheek op het station richt zich op het 
stimuleren van de realisatie van één of enkele voorzieningen 
op Zuid-Hollandse stations, waarvan de eerste, op station 
Rotterdam Centraal, in oktober 2017 voor het publiek is open 
gegaan. 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 Q1 van dit jaar heeft de eerste tussenevaluatie plaatsge-
vonden, op basis waarvan in Q2 en Q3 verbeteringen zullen 
worden doorgevoerd. In juni wordt een klanttevredenheids-
onderzoek uitgevoerd.

Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor het in een 
tweejarige pilot uitvoeren van colleges op stations. De colle-
ges starten in april, gaan over werkgerelateerde thema’s en 
richten zich op studenten en werkenden. De pilot wordt met 
de Bibliotheek Rotterdam uitgevoerd op station Rotterdam 
Centraal, in samenwerking met de NS, Universiteit Nyenrode 
en uitgeverij Business Contact. De Bibliotheek Zuid-Kenne-
merland  wil dezelfde colleges in haar vestiging op station 
Haarlem aanbieden en zal direct van de pilot profiteren.     

Voor meer informatie: Dick van Tol, 023-55 46 362, 06-30 47 
90 80, dvtol@probiblio.nl

Het deelproject Ontmoeting en debat (alleen ZH) richt zich 
op de ontwikkeling en organisatie van nieuwe activiteiten op 
de functie Ontmoeting en debat. Het doel is om bibliotheken 
te ondersteunen bij debatontwikkeling in de Bibliotheek, het 
creëren van een debatpodium en/of het verkrijgen van een 
debatcultuur in de Bibliotheek. De beste en mooiste aanlei-
ding om hiermee (hernieuwd) te starten zijn de lokale verkie-
zingen geweest in maart 2018. De bibliotheken Bollenstreek, 
Aan den IJssel, AanZet en Zoetermeer hebben de handschoen 
opgepakt en mooie verkiezings- en/of lijsttrekkersdebatten 
georganiseerd. Hiervoor hebben ze ook een training kunnen 
volgen over de productie van een dergelijk event. In het na-
jaar 2018 zijn in bepaalde herindelingsgemeenten gemeente-
raadsverkiezingen en ook dát is voor sommige bibliotheken 
aanleiding voor de organisatie van een lokaal verkiezingsde-
bat. Te weten de bibliotheken Haarlemmermeer, Hoeksche 
Waard en Bollenstreek. De succesvolle training in Q1 krijgt 
een vervolg in Q2 (12 juni), waarvoor men zich nog kan opge-
ven. 

Tevens is gekeken hoe de relatie met KRO-NCRV verder kan 
worden vormgegeven, na de succesvolle eerste samenwer-
king rond het televisieprogramma Joris’ Kerstboom. Nage-
dacht wordt over een vervolg hierop. Tevens bestaat het idee 
om met de Bibliotheek Zoetermeer rondom het televisiepro-
gramma de Monitor lokale meetings te organiseren. In 2018 
wordt hiermee geëxperimenteerd. 

Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03, 
rkronenberg@probiblio.nl
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Nieuw in 2018 is het deelproject Studie en werk (alleen ZH). 
Achterliggend idee is dat bibliotheken tijdelijk inspelen op 
een actuele behoefte door extra faciliteiten aanbiedt te 
bieden. Voorbeelden zijn extra studieplekken voor eindexa-
menkandidaten, een pop-up bij een lokaal event of een voor-
ziening voor ZZP-ers om te werken en te netwerken. Ondanks 
enkele pogingen lukt het bibliotheken telkens niet om vol-
doende tijd vrij te maken om een aanleiding aan te grijpen en 
een pilot te starten. 

Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03, 
rkronenberg@probiblio.nl

  Binnen het deelproject Digitale bibliotheek lokaal worden 
pilotprojecten met nieuwe digitale toepassingen gestart. 
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 er-
varingen van elke pilot worden met het netwerk gedeeld. 
De keuzes voor de pilots worden in samenwerking met de 
bibliotheken gemaakt. In het afgelopen kwartaal hebben 
we te maken gehad met een doorloop van enkele pilots 
uit 2017 en met de start van enkele nieuwe pilots.

 

  Met de Bibliotheek aan den IJssel is in 2017 geëxperimen-
teerd met de app BKSY (spreek uit: Booksy), die het  
mogelijk maakt dat lezers eigen boeken aan elkaar uitle-
nen. Van de ervaringen is in Q1 een overzicht opgesteld 
dat verspreid zal worden.

 
  Met de Bibliotheek Waterland is in 2017 de BiebApp ont-

wikkeld, waarmee je kunt lenen met je telefoon, zonder 
abonnement. Je betaalt per geleend item. De BiebApp is 
gepresenteerd op het Nationale Bibliotheekcongres op 
20 maart en zal dit jaar ook aan andere bibliotheken be-
schikbaar wordt gesteld.

 
  Met De Boekenberg is vanaf 2017 geëxperimenteerd met 

WhatsApp voor de klantenservice. De online assistent 
beantwoordt alle vragen die binnenkomen: informatie-
vragen, maar ook vragen over verlengen, reserveren en 
openingstijden. Via WhatsApp is de bibliotheek snel en 
gemakkelijk toegankelijk. Van deze pilot zullen in Q2 de 
ervaringen gedeeld worden. 

  De Bibliotheek Hoeksche Waard is een nieuwe pilot ge-
start met een interactieve vloer. De interactieve spelvloer 
biedt de mogelijkheid om op een educatieve manier tege-
lijkertijd 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 bibliotheek werkt nu aan het opstellen van een les-
sons learned.

  BplusC is gestart met de toepassing van Augmented/
Virtual Reality (AR/VR) in de bibliotheek. Als resultaat 
van deze pilot wordt een handleiding/checklist opgesteld 
waarmee andere bibliotheken ook zelf AR/VR-toepassin-
gen kunnen ontwikkelen.

  En tenslotte zijn met de Bibliotheek Zoetermeer afspra-
ken gemaakt over een pilot om de klantbeleving te bevra-
gen. Deze pilot zal na de zomerperiode daadwerkelijk van 
start gaan.

Er is nog ruimte voor een pilotproject met een Noord- 
Hollandse bibliotheek, dat in Q3 zal kunnen starten. 

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
-  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 voortgezet. Wat in 2017 in de stijgers is gezet, is 
verder in Q1 opgepakt, met name voor de bibliotheken Krim-
penerwaard, Bollenstreek en Zuid-Hollandse Delta. Per gebied 
leidt het project tot gebiedsprofielen en uitvoeringsplannen in 
beide provincies (acht in Zuid-Holland en drie in Noord- 
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Holland), die in samenspraak met de betreffende  
bibliothe(e)k(en) en gemeente(n) tot stand komen. Doel is om, 
waar gewenst én mogelijk, de bereikbaarheid, toegankelijkheid 
en kwaliteit van bibliotheekvoorzieningen in het landelijk  
gebied te verbeteren. In Q2 wordt o.a. gestart met het in kaart 
brengen van het gebied waarin de Bibliotheek Rijn en Venen 
actief is. Aanvullend is in Q1 gewerkt aan een inspiratiedo-
cument over bestaande en nieuwe bibliotheekvoorzieningen 
c.q. -oplossingen. Dit document wordt in Q2 ter beschikking 
gesteld aan alle bibliotheken die hun bereik (in het landelijk 
gebied) willen optimaliseren. 

Voor meer informatie: René Kronenberg, 06-24 54 60 03, 
rkronenberg@probiblio.nl

IBL EN COLLECTIONEREN TOEKOMSTGERICHT
ORGANISEREN 

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

  verhogen gebruikersgemak en efficiënter IBL door  
verbeteren catalogus- en aanvraagsystemen: integratie 
digitale bibliotheek, recommenderfunctie, track & trace, 
systemen afstemmen op logistiek voorwaarden, kastlijs-
ten moderniseren

  optimaliseren collectiebeleid binnen de provincie :  
collectie-analyse, vraaggericht collectioneren, floaten en 
herlocatie (BCB)

  verhogen efficiëntie logistiek: routeoptimalisatie,  
logistieke processen vervoer en bibliotheek, actualisatie 
SLA

  projectrandvoorwaarden IBL (kan deels verweven worden 
in de andere projecten).

Voor meer informatie: Petra Jellema, 023 55 46 301,  
06-14 30 39 37, pjellema@probiblio.nl
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