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Voorwoord 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
Dit Werkplan Cubiss Brabant 2018 is een volgende stap in de meerjarige opdracht van de provincie Noord-
Brabant aan Cubiss Brabant. In een periode van vijf jaar (2016-2020) werkt Cubiss, samen met een groot aantal 
partners, aan vernieuwing van de Brabantse bibliotheken, aan innovatie van de dienstverlening van de 
bibliotheken aan het onderwijs, aan het versterken van de taalvaardigheid van Brabanders en aan het 
vergroten van de aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs. Dat doen we om Brabant en de Brabanders 
nu en straks mee te kunnen laten doen aan de samenleving. 
 
Met dit Werkplan draagt Cubiss bij aan de overkoepelende ambitie van Brabant om te komen tot een 
toekomstbestendig cultuursysteem in onze provincie. Talent, creatieve ontplooiing en kennis zijn de 
belangrijkste bouwstenen voor de toekomst. De projecten zoals geschetst in dit Werkplan dragen bij aan het 
delen van kennis en het slimmer maken van Brabant, vanuit Cubiss’ missie ‘Iedereen doet mee!’.  
 
Na een introductie van Cubiss beschrijft dit Werkplan eerst de trends en langetermijnperspectieven die van 
invloed (kunnen) zijn op de Brabantse bibliotheken en de overige domeinen waarbinnen Cubiss actief is. 
Vervolgens worden de projectlijnen uiteengezet. Toegelicht wordt welke resultaten Cubiss Brabant in 2018 
nastreeft en welke activiteiten daar bij horen. Tot slot bevat dit Werkplan als bijlage een 
programmabegroting. 
 
Tilburg, 1 november 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

Boudewijn van der Lecq 
Programmamanager Cubiss Brabant 
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Noot voor de lezer -  
In dit werkplan leest u diverse citaten (met bronvermelding). Deze citaten of passages vertegenwoordigen niet 
per se de mening of visie van Cubiss, maar geven wel weer in welke transitie de samenleving in het algemeen 
en de bibliotheeksector in het bijzonder zich bevinden. 
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1. Samenvatting Werkplan Cubiss Brabant 2018 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

 
Noord-Brabant is een ambitieuze provincie. Kennis en innovatie, maar ook cultuur, toerisme en recreatie, 
sport – het zijn allemaal sectoren waarin Brabant voorop wil lopen en toonaangevend wil zijn. Cubiss 
ondersteunt de provincie Noord-Brabant graag bij het verwezenlijken van haar ambities. In opdracht van de 
provincie Noord-Brabant voert Cubiss sinds 2016 een tweeledige opdracht uit; de wettelijke provinciale taak 
op het gebied van bibliotheekinnovatie en interbibliothecair leenverkeer en een aanvullende opdracht op het 
gebied van taal en media.  
 
Dit Werkplan Cubiss Brabant 2018 is het tweede in een reeks van vier uitvoeringsplannen die Cubiss Brabant 
uitvoert in het kader van het Provinciaal Sturingskader Cubiss Brabant. De opdrachten van de provincie 
Noord-Brabant aan Cubiss in de periode 2017-2020 luiden als volgt: 
 
Opdracht 1 - Bibliotheekinnovatie 
Deze opdracht heeft betrekking op de provinciale wettelijke taak en hangt samen met de rol die provincies 
hebben binnen het bibliotheekstelsel. Deze rol is vastgelegd in de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen (Wsob, 2015).. De provinciale taak bestaat volgens de Wsob uit een aantal 
onderdelen: 

1. De distributie van fysieke werken ten behoeve van het interbibliothecair leenverkeer; 
2. De ontwikkeling van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken, in overleg met de Koninklijke 

Bibliotheek (KB); 
3. Deel uitmaken van en bijdragen aan het netwerk; 
4. Bijdragen aan de totstandkoming van het gezamenlijke landelijke collectieplan. 

 
De provincie heeft de eerste twee taken nadrukkelijk benoemd in haar opdrachtbrief aan Cubiss. In dit 
Werkplan 2018 zijn deze opdrachten in twee projecten en een activiteit vormgegeven: 

• Project ‘Bieb Lab Brabant’ 

• Project ‘Innovatie van de educatieve functie’ 

• Logistiek (activiteit) 
 
De twee overige wettelijke taken zijn ondergebracht binnen het project Bieb Lab Brabant.  
 
Opdracht 2 - Taal en media 
Deze opdracht betreft de uitvoering van een programma ‘Taal en Media’ in de periode 2017-2020. Het 
taalvaardig en mediawijs maken en houden van Brabanders is een belangrijke voorwaarde voor de provincie 
om er voor te zorgen dat Brabanders volwaardig deelnemen aan de samenleving. Hiervoor zijn twee projecten 
ontwikkeld: 

• Versterken taalvaardigheid 
• Vergroten mediawijsheid 

 
In 2017 heeft Cubiss in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een meerjarenplan voor het onderdeel 
Taal en media uitgewerkt voor de periode 2017-2020. Dit meerjarenplan is de basis voor de projectbladen 
verderop in dit werkplan. 
 
Opdracht 3 – Samenwerking binnen het culturele systeem 
Daarnaast vraagt de provincie Cubiss Brabant een bijdrage te leveren aan de activiteiten die de Brabantse 
provinciale uitvoeringsorganisaties in samenhang uitvoeren. Het gaat daarbij onder meer om een 
samenhangende onderzoeksagenda en mede-uitvoering van het provinciale communicatieplan rond cultuur.. 
 
Het programma is uitgewerkt in zes projectbladen: 

1. Wettelijke taak - Bieb Lab Brabant 
2. Wettelijke taak - Innovatie van de educatieve functie 
3. Wettelijke taak - Logistiek 
4. Taal en Media - Versterken taalvaardigheid 
5. Taal en Media – Vergroten mediawijsheid 
6. Overige activiteiten 
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2. Over Cubiss 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 

Iedereen doet mee! 
Cubiss streeft ernaar dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en de kennis op kan doen die 
nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij.  
 
In dit hoofdstuk: 
1. Wat Cubiss doet 
2. Cubiss & de kracht van samenwerking 
3. Cubiss en Brabant, de relatie met het provinciaal beleid 
4. De Cubiss-organisatie 
 

2.1 Wat Cubiss doet 
Cubiss draagt bij aan de ontwikkeling van mensen en levert zodoende een bijdrage aan de ontwikkeling van de 
maatschappij. Een hoger kennisniveau bij de Brabantse burger leidt tot een hoger kennisniveau in onze 
provincie. Het uiteindelijke doel is een bijdrage te leveren aan welzijn en welvaart in Noord-Brabant. 
 
Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties, overheden en samenwerkingsinitiatieven die zich in dit kader 
bezighouden met vraagstukken rond lezen, leren en informeren. Cubiss gelooft daarbij in verbinding, 
samenwerking met provinciale en landelijke partners en een integrale aanpak. Cubiss biedt aantoonbaar 
effectieve oplossingen.  
 
In de ontwikkeling en uitvoering van programma’s en projecten anticiperen we op en sluiten we aan bij trends 
en ontwikkelingen in de samenleving, zowel op economisch en technologisch als ook demografisch, sociaal-
cultureel, cultureel en educatief vlak. De wereld om ons heen verandert immers in rap tempo en Cubiss 
verandert mee. In hoofdstuk 3 van dit werkplan belichten we deze trends en ontwikkelingen en wordt 
aangeduid wat dit betekent voor het werk van Cubiss. 
 
Het advieswerk en de uitvoerende activiteiten van Cubiss zijn verdeeld over drie hoofdthema’s: 
 
• Meedoen 
Brabant ziet een goede taalvaardigheid als een basisvereiste voor kennisontwikkeling. Cubiss draagt bij aan 
leesontwikkeling, met oog voor 21e-eeuwse vaardigheden en aan bestrijding van taalachterstanden en 
laaggeletterdheid. Want taalvaardigheid is geen vanzelfsprekendheid. Nederland telt circa 1,3 miljoen 
laaggeletterden; in Brabant wonen zo’n 200.000 laaggeletterden in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar (10,3% van 
de beroepsbevolking, 2016). In de categorie 55-65 jaar is 1 op de 5 mensen laaggeletterd. 
Cubiss draagt bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid en taalachterstanden. We zijn partner voor 
organisaties die zich richten op sociale inclusie, arbeidsparticipatie en bestrijding van eenzaamheid. We 
verbinden en activeren. We dragen bij aan leefbaarheid in wijken en dunbevolkte regio’s en bevorderen met 
onze aanpak de zelfredzaamheid van en dialoog met burgers. 
 
• Leren en ontwikkelen 
Cubiss voert programma’s uit die mensen slimmer maken. Openstaan voor nieuwe kennis is noodzakelijk in 
deze samenleving waar aan de traditionele factoren arbeid, kapitaal en natuur een nieuwe factor is 
toegevoegd: kennis. De 21e-eeuwse kenniseconomie vraagt om nieuwe vaardigheden en competenties: ICT-
geletterdheid en ook sociale en culturele vaardigheden, vindingrijkheid, communicatievaardigheden, 
computational thinking en mediawijsheid. 
 
• Bibliotheekinnovatie 
Lezen en leren blijven onverminderd belangrijk. Een veranderende samenleving vraagt echter om een 
vernieuwende bibliotheek. Bibliotheken transformeren van ‘uitleenfabrieken’ naar informatiemakelaars, die 
anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Informatie, ontmoeting en debat staan er 
centraal. 
Cubiss werkt aan het versterken van de rol van de Brabantse bibliotheken, zodat die verder anticiperen op 
maatschappelijke ontwikkelingen. Dat doen we door het ondernemerschap van bibliotheken te vergroten, 
nieuwe concepten te helpen ontwikkelen en de innovatiekracht te versterken. We koppelen ervaring en kennis 
van binnen de branche aan (nieuwe) inzichten uit andere sectoren, onderzoeken en landen.  
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2.2 Cubiss & de kracht van samenwerking 

Om haar doelen te bereiken, werkt Cubiss - structureel of op projectbasis - samen met diverse partners in en 
ook buiten Noord-Brabant. Samenwerking is voor Cubiss altijd een middel om een hoger gelegen doel te 
bereiken. In de afgelopen jaren zijn binnen het door Cubiss uitgevoerde provinciale programma veel 
waardevolle samenwerkingen tot stand gebracht. Nog steeds komen daar samenwerkingspartners bij. 
Beknopt brengen we ons netwerk in kaart: 
 
Bibliotheken 
Samen met de 18 Brabantse basisbibliotheken vormt Cubiss een krachtig netwerk, de Brabantse 
Netwerkbibliotheek (BNB). De BNB draagt bij aan de ontwikkeling van de kennis in Brabant en levert zo een 
wezenlijke bijdrage aan de realisatie van de ambities van onze provincie. Partners binnen de BNB dragen bij 
aan het realiseren van elkaars doelstellingen. 
 
Vakinhoudelijke netwerken 

Cubiss is actief lid van en participant in diverse landelijke vakinhoudelijke netwerken, waaronder de Stichting 
Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Ook werken we 
nauw samen met onder meer de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven.  
 
Sociaal domein 

In samenwerking met sociale partners en zorgpartners als UWV, sociale werkplaatsen, GGD, Stichting Leren 
en Werken en consultatiebureaus voeren we programma’s rond de bestrijding van laaggeletterdheid uit. 
Binnen het sociaal domein neemt Cubiss een steeds actievere rol in, waardoor de samenwerking met 
organisaties als ZET, PON en Zorgbelang is geïntensiveerd. We verwachten dat deze samenwerkingen de 
komende tijd nog belangrijker worden, onder andere doordat zorg, gemeenten en onderwijs van belang zijn 
voor de opdracht die Cubiss heeft op het gebied van taal- en mediavaardigheid. 
 
Mediawijsheid 

Cubiss werkt samen met lokale en provinciale partners aan het versterken van de aandacht voor 
mediawijsheid in het onderwijs. De verschillende onderwijstypes zijn daarbij een belangrijke 
samenwerkingspartner, maar ook partijen als Kennisnet, Mediawijzer.net en de Brabantse bibliotheken 
maken onderdeel uit van het netwerk van Cubiss rond dit thema. Ook de partners in het steeds verder 
groeiende MediaPakt Brabant leveren een belangrijke bijdrage in de vorm van kennis en ervaring. 
 
Cultuuralliantie Brabant 
De afgelopen jaren investeerde Cubiss veel in de samenwerking met de Brabantse culturele steunfuncties: 
brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc), Erfgoed Brabant, Brabant C en Kunstbalie. We trekken 
gezamenlijk op in de uitvoering rond het aanvraagproces voor culturele subsidies en zijn partner in het 
Brabantse culturele website mestmag.nl. Daarnaast voeden we de provincie Noord-Brabant op het gebied van 
cultuurbeleid. 
 
De Cultuuralliantie Brabant (bkkc, Brabant C, Cubiss, Erfgoed Brabant en Kunstbalie) bespreekt jaarlijks met 
de provincie de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het culturele veld. Door deze gezamenlijke 
aanpak worden de trends en ontwikkelingen uit de verschillende sectoren met elkaar in verband gebracht en 
integraal aangeboden aan de provincie ten behoeve van de doorontwikkeling van de provinciale 
beleidsontwikkeling rond het thema Cultuur.  
 
Op basis van onder andere de cultuurmonitor ‘Waarde van Cultuur’ uitgevoerd door het PON, presenteren de 
Cultuuralliantiepartners in maart de relevante trends en ontwikkelingen aan de provincie. In mei volgt een 
beleidsvoorbereidende sessie waar deze trends en ontwikkelingen vertaald worden naar concrete adviezen ter 
voorbereiding op het inrichten van het beleidsinstrumentarium voor het daaropvolgende jaar. In 2017 is deze 
werkwijze gestart en is afgesproken dit ook in 2018 op deze manier te doen.  
 
Cyclus trends en ontwikkelingen 

- Januari – input ‘waarde van cultuur monitor’ analyse en vertaling door cultuuralliantie partners 
- Maart – sessie met provincie waar deze analyse van trends en ontwikkelingen gedeeld wordt 
- Mei – benen op tafel sessie met provincie ter voorbereiding op beleid opvolgend jaar  

 



 

 
7 

Vanuit de Cultuuralliantie is Cubiss Brabant kartrekker voor het onderdeel Trends en Ontwikkelingen.  
 
Als netwerkorganisatie zorgt Cubiss ervoor dat relevante kennis Brabant binnenkomt en dat opgebouwde 
kennis binnen Brabant wordt gedeeld. Zo vertaalt de investering die de provincie Noord-Brabant doet in 
bibliotheekinnovatie, taalvaardigheid en mediawijsheid zich sneller in aantoonbare resultaten. En dat is goed 
voor Brabant. 
 
Cubiss Brabant levert samen met de partners van de Cultuuralliantie input op het communicatiebeleid van de 
provincie met als doel de rol van de provincie als culturele aanjager sterker te profileren. 
 
2.3 Cubiss en Brabant, de relatie met het provinciaal beleid 

De provincie Noord-Brabant zet sterk in op cultuur als een van de pijlers voor een veerkrachtig, vitaal en 
innovatief Brabant

1
. Daarbij stelt de provincie niet alleen de intrinsieke waarde van cultuur centraal, maar ook 

de betekenis die cultuur heeft op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied. Cultuur verbindt, cultuur daagt uit 
en cultuur kan bijdragen aan het op een andere manier kijken naar maatschappelijke of economische 
vraagstukken. Bibliotheken maken deel uit van een netwerk van instellingen die breedtecultuur stimuleren en 
faciliteren. De provincie spant zich via Cubiss in voor de ontwikkeling van de lokale bibliotheek waar het gaat 
om het verder kunnen anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast spelen bibliotheken een 
belangrijke rol als het om leesbevordering en leesplezier gaat.  
 
Een veerkrachtig Brabant is een Brabant waarin volwassenen en kinderen taalvaardig en mediawijs zijn. 
Brabant wil hierin voorop lopen, daarom jaagt de provincie het terugdringen van de laaggeletterdheid en de 
aandacht voor beleid rond verantwoord gebruik van media in het onderwijs aan. Samenwerking met 
gemeenten en met partijen binnen het onderwijs en het sociaal domein is daarvoor een belangrijke factor om 
succes te boeken. 
 
2.4 De Cubiss-organisatie 
Cubiss is de naam waaronder een aantal organisatieonderdelen opereren. Cubiss Next is de holding, 
waarbinnen twee stichtingen en een BV vallen: 
• Cubiss BV  

Cubiss BV richt zich op het genereren van opdrachten in de markt. De kennis en kunde van Cubiss omvat 
onder andere ICT, beleidsontwikkeling, marketing, HRM, onderzoek en educatie. De activiteiten van 
Cubiss richten zich voornamelijk op bibliotheken, het onderwijs en het sociaal domein. Voor 2018 is een 
omzet beoogd van ongeveer € 700.000,-. 

• Stichting Cubiss Brabant 
De opdrachten die Cubiss uitvoert voor de Provincie Noord-Brabant vallen onder de Stichting Cubiss 
Brabant. 

• Stichting Cubiss Limburg 
De opdrachten die Cubiss uitvoert voor de Provincie Limburg vallen onder de Stichting Cubiss Limburg. De 
Provincie Limburg vraagt Cubiss Limburg zich in 2018 te richten op thema’s Jeugd & Onderwijs, 
Participatie & Zelfredzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling en Verandering en verbreding van de klassieke 
bibliotheek. Onder dit laatste thema vallen de onderdelen Mens & Organisatie, Digitale dienstverlening en 
innovatie en Interbibliothecair leenverkeer. Deze projectindeling is in lijn met de Gezamenlijke Innovatie 
Agenda 2017-2018

2
 . Met de provinciale opdracht in Limburg is circa € 1,3 miljoen gemoeid.  

 
Medewerkers 
Al het personeel is ondergebracht in Cubiss Next. De provinciale stichtingen en de BV huren medewerkers in 
via Cubiss Next. Rond een vaste kern van bijna 50 medewerkers is een schil van flexibel personeel gevormd. 
Hiermee zorgt Cubiss voor de juiste en efficiënte inzet van kennis en vaardigheden op het juiste moment, 
zodat de provinciale middelen optimaal worden benut.  
 
 
 
 

                                                      
1
 Werk in Uitvoering, Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020, Provincie Noord-Brabant 

2 https://www.kb.nl/ob/algemene-programmas/innovatie-openbare-bibliotheken/gezamenlijke-innovatieagenda-en-actieagenda-
2017-2018 
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De organisatie van Cubiss ziet er momenteel als volgt uit: 
 

 
 
Een programmaleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale programma. De projectleiders en -
teamleden die de projecten uitvoeren, maken onderdeel uit van de projectteams. 
 
Samenwerking Brabant en Limburg 
Cubiss Brabant en Cubiss Limburg werken sinds 2013 nauw samen. Er wordt samengewerkt binnen projecten 
die elkaar raken. Ook trekken we gezamenlijk op waar het landelijke ontwikkelingen en programma’s betreft. 
Brabant en Limburg hebben baat bij het feit dat Cubiss voor twee provinciale opdrachtgevers werkt. De 
netwerken leren van elkaar en voeden elkaar met de manier waarop de resultaten worden bereikt. Dat leidt 
tot een groter effect, een betere kennisuitwisseling en meer maatschappelijk rendement.  
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3. Waar we naar toe gaan 
Langetermijn perspectief – omgevingsanalyse en maatschappelijke effecten  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
 
    ‘Alleen de waakzaamheid van de publieke opinie verzekert de toekomst van een maatschappij.’ 

- Noam Chomsky, taalwetenschapper 
 
De wereld om ons heen verandert in rap tempo en dat heeft gevolgen voor de ontwikkeling en uitvoering van 
programma’s door Cubiss. We bewegen mee en reageren flexibel op verandering, spelen snel in op 
ontwikkelingen. Dat vraagt onder meer om een antenne voor nieuwe trends en de onderliggende oorzaken. 
Voor evidente trends, maar juist ook voor bewegingen in de onderstroom. Het vergt aanwezig zijn in de 
haarvaten van de samenleving. En het vergt goed luisteren. Periodiek geeft Cubiss het e-magazine DURF!

3
 uit, 

dat vroegtijdig ontwikkelingen signaleert en inspirerende gebeurtenissen belicht. 
 

‘Bibliothecaris zijn betekent niet dat je neutraal, passief of afwachtend bent; het betekent dat je een radicale 
positieve verandering tot stand brengt in je gemeenschap.’ 

- David Lankes, bibliotheekwetenschapper 
 
In dit hoofdstuk schetsen we in hoofdlijnen de trends en ontwikkelingen in de (Brabantse) samenleving, 
waarbij wordt aangeduid wat dit betekent dan wel kan betekenen voor de Brabantse bibliotheken en het werk 
van Cubiss:  

1. Demografische trends en ontwikkelingen 
2. Economische trends en ontwikkelingen 
3. Technologische trends en ontwikkelingen  
4. Sociaal-culturele trends en ontwikkelingen 
5. Trends en ontwikkelingen in cultuur 
6. Trends en ontwikkelingen in onderwijs 
7. De gevolgen voor de Brabantse bibliotheken en het werk door Cubiss 

 
3.1 Demografische trends en ontwikkelingen 
• De bevolking van Nederland blijft volgens de CBS-bevolkingsprognose tot 2040 gestaag groeien. Op 25 
september 2017 publiceerde het CBS actuele kerncijfers; Nederland telt 17.156.768 inwoners. 
• Noord-Brabant verwelkomde in 2016 de 2,5 miljoenste inwoner en telt op dit moment 2.512.531 inwoners. 
• In 2017 bestaat 22,1% van de bevolking uit allochtonen (totaal van eerste en tweede generatie). Dit stijgt 
naar 23% in 2020 en 29% in 2050. 
 
Van de verwachte groei van de Nederlandse bevolking zal bijna driekwart plaatsvinden in de grotere 
gemeenten, met 100.000 of meer inwoners erbij. In Noord-Brabant wordt de groei getrokken door Tilburg, 
Eindhoven, Den Bosch en Breda. Maar niet alleen de omvang, ook de samenstelling van de Nederlandse 
bevolking verandert. Zo ook in Noord-Brabant.  
 
Relevante regionale ontwikkelingen 

Brabant heeft te maken met demografische processen van vergrijzing, verkleuring, verdunning en 
verstedelijking. Dit zijn actuele kerncijfers

4
: 

 

Tabel 1. De bevolkingsomvang in 1000-en. 

 
 

                                                      
3 www.cubiss.nl/durf  
4 CBS.nl 

 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2040-
2017 
(%) 

Nederland 16780 16824 16871 16979 17082 17342 17608 17837 18014 18111 +6% 

Brabant 2471 2479 2488 2499 2513 2558 2599 2628 2649 2658 +6% 
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• vergrijzing 
Nederland telt op dit moment 3.159.660 inwoners van 65 jaar of ouder. Noord-Brabant is meer vergrijsd dan 
andere delen van Nederland. Het aandeel van 65-plussers neemt toe en er worden minder kinderen geboren.  
 
Vooral in afgelegen dorpen zal het percentage ouderen toenemen. Naar verwachting tellen de grote steden 
(Nederland) in 2030 gemiddeld 17% ouderen, tegenover 26% in de kleinere gemeenten. Het risico bestaat dat 
dit leidt tot meer kwetsbare ouderen, minder voorzieningen op het platteland en een stagnerende lokale 
economie. Overigens zijn van alle beroepsgroepen bibliothecarissen het meest vergrijsd.

5
 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017-2012 
(%) 

Brabant 2464 2471 2479 2489 2499 2513 +2% 
Jonger dan 20 jaar 23,0% 22,7% 22,4% 22,1% 22,0% 21,8% -5% 
20 – 65 jaar 60,3% 60,0% 59,7% 59,4% 59,1% 58,9% -2% 
65 jaar of ouder 16,7% 17,4% 17,9% 18,5% 18,9% 19,3% +16% 

Tabel 2a. De leeftijdsopbouw in Brabant. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017-2012 
(%) 

Nederland 16730 16780 16824 16871 16979 17082 +2% 
Jonger dan 20 jaar 23,3% 23,1% 22,9% 22,7% 22,5% 22,3% -4% 
20 – 65 jaar 60,5% 60,1% 59,8% 59,6% 59,3% 59,2% -2% 
65 jaar of ouder 16,2% 16,8% 17,3% 17,8% 18,2% 18,5% +14% 

Tabel 2b. De leeftijdsopbouw in Nederland. 

 
• nieuwe Brabanders 
Het aantal allochtonen in Brabant neemt jaarlijks toe (ongeveer met 2% per jaar sinds 2012), terwijl de 
autochtone bevolking in omvang ongeveer gelijk blijft. Het percentage allochtonen in Nederland is hoger, de 
ontwikkeling door de jaren heen volgt grotendeels dezelfde lijn als Brabant. Gezien de recente internationale 
ontwikkelingen rond vluchtelingen is de verwachting dat de diversiteit van de Brabantse samenleving verder 
toe zal nemen. Zie ook 3.2 (economische ontwikkelingen). 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017-2012 
(%) 

Brabant 2464 2471 2479 2489 2499 2513 +2% 
Autochtonen 83,5% 83,3% 83,0% 82,7% 82,3% 81,8% -2% 
Westerse 
allochtonen 

8,4% 8,6% 8,7% 8,9% 9,0% 9,2% +10% 

Niet-Westerse 
allochtonen 

8,1% 8,2% 8,3% 8,5% 8,7% 9,0% +11% 

Tabel 3a. Autochtonen/allochtonen in Brabant. 
 
 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017-2012 

(%) 

Nederland 16730 16780 16824 16871 16979 17082 +2% 

Autochtonen 79,1% 78,9% 78,6% 78,3% 77,9% 77,4% -2% 

Westerse 

allochtonen 

9,3% 9,4% 9,5% 9,6% 9,8% 9,9% +6% 

Niet-Westerse 

allochtonen 

11,6% 11,7% 11,9% 12,1% 12,3 12,% +9% 

Tabel 3b. Autochtonen/allochtonen in Nederland. 

                                                      
5

http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000008201/bibliothecarissen_meest_vergrijsde_beroepsgroep_van_neder
land 
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• verdunning 
Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Op 22 september 2017 publiceerde het CBS actuele cijfers, 
t/m 2016: Nederland telde op 1 januari 2016 2.906.334 eenpersoonshuishoudens. Net als in heel Nederland 
zullen er in Brabant meer eenpersoonshuishoudens komen en minder gezinshuishoudens. In 1999 lag het 
percentage eenpersoonshuishoudens in Brabant nog onder de 30%, in 2014 bestond al 33,6% van de 
huishoudens uit 1 persoon, in 2016 is dit verder gestegen tot 34,5%. Het is onduidelijk hoe de huishoudgrootte 
zich verder zal ontwikkelen. 
 
• verstedelijking 
De zeer sterk stedelijke gebieden in Brabant nemen toe, sterker dan in de rest van Nederland. 
Per 1 januari 2017 zijn Schijndel, Veghel en Sint Oedenrode gefuseerd tot Meierijstad. Het is qua oppervlakte 
de grootste gemeente van Brabant en gaat daarin Moerdijk voorbij; met bijna 80.000 inwoners wordt het de 
zevende gemeente van de provincie. Eindhoven is de grootste stad, met ruim 227.000 inwoners.  
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017-
2016 (%) 

2017-
2012 (%) 

Zeer sterk 
stedelijk 

11,4% 11,8% 12,2% 14,0% 14,1% 14,3% 1,4 25,4 

Sterk stedelijk 22,1% 22,4% 22,0% 23,7% 24,0% 24,0% 0,3 8,6 
Matig stedelijk 22,7% 22,5% 22,7% 21,3% 21,0% 20,9% -0,8 -7,9 
Weinig 
stedelijk 

24,2% 24,0% 23,9% 22,8% 22,7% 22,7% -0,2 -6,2 

Niet stedelijk 19,6% 19,4% 19,2% 18,3% 18,1% 18,1% -0,3 -7,7 

Tabel 4. De verdeling van de bevolking in stedelijkheidsklassen (%) in Brabant. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017-
2016 (%) 

2017-
2012 (%) 

Zeer sterk 
stedelijk 

20,5% 20,8% 21,0% 22,7% 23,0% 23,1% 0,6 12,7 

Sterk stedelijk 24,0% 24,1% 24,1% 24,8% 24,8% 24,9% 0,2 3,8 
Matig stedelijk 18,1% 17,9% 17,9% 17,3% 17,3% 17,3% 0 -4,4 
Weinig 
stedelijk 

18,6% 18,6% 18,5% 17,6% 17,4% 17,3% -0,4 -7,0 

Niet stedelijk 18,8% 18,6% 18,5% 17,6% 17,4% 17,3% -0,6 -8,0 

Tabel 4a. De verdeling van de bevolking in stedelijkheidsklassen (%) in Nederland. 

 
3.2 Economische trends en ontwikkelingen 
• Utrecht, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant kennen in 2017 de hoogste economische groei, Utrecht en 
Noord-Brabant het hoogst met 3,7%. Dat is boven het landelijk gemiddelde (3,1%)

6
. 

• De huizenverkoop zit in de lift: in de eerste acht maanden van 2017 werden 155.040 woningen 
verkocht. Dat is 16,7 procent meer dan in dezelfde periode van 2016. Ook de huizenprijzen stegen; in 
2017 ligt de huizenprijs zo’n 7 procent hoger dan in 2016 het geval was.

7
 

• De werkloosheid daalt; het aantal mensen met betaald werk neemt toe. In augustus 2017 waren er 426.000 
mensen werkloos, ofwel 4,7 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn er 54.000 minder dan in januari 2017. 
Vooral onder jongeren daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk.

 8
 

 
Cijfers die illustreren dat de economie in Nederland aantrekt. Ook de provincie Noord-Brabant staat er 
economisch goed voor. Brabant kan bogen op een stevig industrieel fundament met veel innovatieve 
bedrijvigheid. Er zijn gunstige vooruitzichten voor de hoogwaardige maakindustrie, de export groeit weer en 
de huizenmarkt trekt ook in Brabant aan. De provincie heeft een koers uitgezet om de transitie te kunnen 
maken naar een innovatieve, circulaire en robuuste Brabantse economie

9
. Eén van de belangrijkste ambities is 

                                                      
6 ING Economisch Bureau, september 2017 en SER, Meerjarenkader Provinciaal Arbeidsmarktbeleid 
7 CBS/Kadaster, september 2017 
8 CBS, september 2017 
9 brabant.nl, Economisch programma Brabant 2020 
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te komen tot de top vijf van kennis- en innovatieregio’s in Europa. Zo kan op lange termijn duurzame welvaart 
gegarandeerd worden.  
 
Tegenover de voorzichtige economische groei en voornoemde positieve ontwikkelingen staat echter veel 
onzekerheid. Reorganisaties en faillissementen in de zorg, financiële dienstverlening, retail en bij de overheid 
laten hun sporen na. De Nederlandse economie is bovenal sterk afhankelijk van de wereldmarkt. En met een 
aangekondigd ‘Brexit’, de aanstaande presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in november, de 
aanhoudende recessie in Japan en de wankelende economie in China, de politieke onrust in het Midden-
Oosten, de vluchtelingenproblematiek en andere ontwikkelingen is de Europese en wereldeconomie verre van 
stabiel.  
 
Adviesbureau McKinsey is ronduit pessimistisch en stelt dat wanneer er de komende tien jaar niets verandert, 
vier van de vijf burgers er over tien jaar in koopkracht op achteruit zijn gegaan

10
. Dat kan grote economische 

én sociale gevolgen hebben. De Millennials
11

 zijn de eerste generatie die significant minder gaat verdienen dan 
Generation X (geboren tussen circa 1965 en 1980). Bovendien zijn zij een fors deel van hun inkomen kwijt aan 
pensioenpremies en hypotheken. De bestedingen zullen daardoor enorm teruglopen. 
 
Relevante regionale ontwikkelingen 

• innovatieregio’s 
De ambitie van Brabant (zoals verwoord in de Agenda van Brabant en het Economisch Programma Brabant 
2020) om tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s te horen, is (in basis) bereikt. In de publicatie 
‘Regional Innovation Scoreboard’ van de Europese Commissie (juli 2016)

12
 wordt Noord-Brabant benoemd tot 

de top van Europese regio’s als het gaat om innovatiekracht van het bedrijfsleven. Brabant wordt in het 
rapport betiteld als ‘Innovation Leader’. Uiteindelijk wil Noord-Brabant komen tot de top vijf van kennis- en 
innovatieregio’s in Europa. 
 
Om hier te komen, werden in Brabant meerdere innovatie- (en arbeidsmarkt)regio’s gevormd. De 
innovatieregio’s Brainport, Midpoint Brabant, AgriFood Capital en Delta Regio focussen zich op specifieke 
kennisdomeinen. Er wordt samengewerkt langs de lijnen van vijf arbeidsmarktregio’s als het gaat om het 
verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt. Hierbij gaat het onder meer om de realisatie van 
taalnetwerken. De contactgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven 
en Helmond. 
 
• vraag en aanbod arbeid 
Langzaam maar zeker neemt in Brabant de spanning op de arbeidsmarkt toe; in enkele sectoren – IT en 
techniek – is de vraag nu reeds groter dan het aanbod. De verwachting is dat de banengroei zich zal uitbreiden 
naar meer sectoren (zorg, bouw, overheid, industrie, onroerend goed)

13
.  

Vanaf 2025 zal in Brabant sprake zijn van een echte krimp van het arbeidsaanbod
14

, als gevolg van vergrijzing 
en ontgroening. 
 
• nieuwe Brabanders 
Door de komst van arbeidsmigranten en vluchtelingen telt de provincie veel ‘nieuwe Brabanders’. Tot april 
2016 was er een grote instroom van asielzoekers, daarna nam de instroom af als gevolg van Europese 
afspraken. Hoe dit zich in de nabije toekomst ontwikkelt, is ongewis. Hoeveel statushouders er zullen zijn, is 
eveneens niet te duiden. Het aantal Poolse arbeidsmigranten dat in Brabant is komen wonen, is sinds 2010 
bijna verdrievoudigd van 11.692 naar 29.088

15
. De Europese Commissie is voornemens om lonen voor 

gelijksoortig werk op dezelfde plaats gelijk te trekken
16

. Anders gezegd: geen lage lonen meer voor Oost-
Europeanen die tijdelijk in Nederland (Brabant) werken. 
 
 

                                                      
10 Volkskrant, 19 juli 2016: http://www.volkskrant.nl/economie/als-niks-verandert-zal-volgende-generatie-armer-zijn~a4342029/ 
11 Nederland telt ongeveer 4,4 miljoen Millennials, geboren tussen circa 1980 en 2000. Deze jongeren zijn opgegroeid met internet, 
Google en een 24/7-informatiemaatschappij. 
12http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en, via Brabant.nl  
13 SER, Meerjarenkader Provinciaal Arbeidsmarktbeleid, mei 2016 
14 Brabant Kennis, ‘Kijk op Brabant 2015-2016’ 
15 CBS, juni 2017 
16 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/03/08/ook-europese-commissie-wil-gelijk-loon-voor-gelijk-werk (8 maart 2016) 

http://www.volkskrant.nl/economie/als-niks-verandert-zal-volgende-generatie-armer-zijn~a4342029/
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/03/08/ook-europese-commissie-wil-gelijk-loon-voor-gelijk-werk
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• uitstroom kennis 
Het aandeel van hoger opgeleiden in Brabant (27,1%) groeit, maar is relatief beperkt in vergelijking met 
provincies die Brabant voorgaan als snelste economische groeiers: Utrecht (37%) en Noord-Holland (32,8%). 
Er vertrekken meer hoogopgeleiden uit Brabant dan er binnenkomen, bijvoorbeeld richting de Randstad of 
Utrecht

17
. En dat lijkt niet te stroken met de ambitie te komen tot de top 5 van kennis- (en innovatie)regio’s in 

Europa. Een kenniseconomie vraagt om een stabiele basis en om meer hoger opgeleiden (kenniswerkers). In 
de Brabantse speerpuntsectoren is het aandeel kenniswerkers soms al meer dan 50%

18
. De vraag rijst of 

‘Brabant’ in staat is om (snel genoeg) voldoende kenniswerkers voort te brengen.  
 
• flexibilisering arbeidsmarkt 
Er is sprake van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een vast dienstverband is niet vanzelfsprekend en er is 
steeds vaker sprake van wisselende samenwerking met en tussen zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is in korte 
tijd flink toegenomen. In 2011 telde Nederland bijna 728.000 zzp’ers. In 2016 is dit aantal opgelopen tot ruim 1 
miljoen en het aantal blijft stijgen.

19
 Hieruit vloeien allerlei nieuwe initiatieven voort. Zelfstandigen treffen 

elkaar in netwerken en communities rond specifieke onderwerpen, veelal op basis van gelijkwaardigheid, open 
communicatie, co-creatie en vertrouwen.  
 
3.3 Technologische trends en ontwikkelingen 

 
‘Langzamer dan vandaag zal de wereld nooit meer bewegen, want morgen gaat het alleen maar sneller.’  

- Steve Easterbrook, topman McDonalds 
 
• Anno 2017 genereren we gezamenlijk in slechts één minuut meer data dan alle data die tot 2008 digitaal 
werden opgeslagen; wereldwijd wordt dagelijks 2,5 terabyte aan data geproduceerd. 90% van de 
geproduceerde data is op dit moment nog ongestructureerd. De hoeveelheid informatie op internet 
verdubbelt elk jaar. 
• Uit onderzoek van Stichting de Nationale Denktank blijkt dat Nederland in 2018 een tekort van 8.000 
dataspecialisten verwacht. Stakeholdersonderzoek in de regio Brainport geeft bovendien aan dat in Zuidoost-
Brabant ieder jaar zeker 300 nieuwe data scientists gevraagd worden.

20
 

• In Nederland lopen 2 tot 3 miljoen banen een groot risico te verdwijnen door robotisering, aldus een 
onderzoek door Deloitte in 2014, een vertaling van onderzoek door Oxford University. Dit heeft gevolgen voor 
ongeveer 30% tot 40% van de Nederlandse beroepsbevolking. Sommige beroepen zullen mogelijk al binnen 
10 tot 20 jaar volledig geautomatiseerd worden. 
   
Onze huidige samenleving wordt niet voor niets een informatiesamenleving genoemd. We verwerken 
tegenwoordig als mens in drie maanden tijd evenveel informatie als onze voorouders gedurende hun hele 
leven te verwerken kregen. De hoeveelheid informatie groeide tussen 1986 en 2007 liefst 114 keer, van 2,6 
naar 295 'exabytes' aan informatie (een 1 met 18 nullen). En inmiddels is daar uiteraard nog veel meer bij 
gekomen

21
. Dergelijke verzamelingen data zijn zo groot dat ze met traditionele databasystemen niet goed 

meer te verwerken zijn. We spreken van big data: het analyseren van enorme hoeveelheden data. Data 
science kan via het analyseren en interpreteren van die gegevens een wezenlijke bijdrage leveren in de 
verbetering van onder meer mobiliteit, afvalproblematiek, gezondheidszorg, veiligheid en de afstemming 
tussen marktvraag en -aanbod. Ook economische ontwikkelingen kunnen beter voorspeld worden. Het 
vakgebied heeft de potentie zich te ontwikkelen tot een nieuwe economische pijler voor Nederland, met 
internationale uitstraling.  
 
De samenleving digitaliseert niet alleen, ook robotisering heeft veel impact op de economie, de maatschappij 
en de arbeidsmarkt. Beroepen op mbo-niveau of lager zullen waarschijnlijk eerder geautomatiseerd worden 
dan beroepen op hbo- of wo-niveau. Het is belangrijk om hier tijdig op te anticiperen. 
 
 
 
 

                                                      
17 Brabant Kennis 
18 SER, Meerjarenkader Provinciaal Arbeidsmarktbeleid, mei 2016 
19 CBS.nl, dossier ZZP 
20 tue.nl 
21 http://www.volkskrant.nl/wetenschap/checken-we-echt-221-keer-per-dag-onze-telefoon~a4043699/ 
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Relevante regionale ontwikkelingen 

• Brabantse ‘robotagenda’ 
Juist in voor Brabant relevante sectoren als de maakindustrie, landbouw, logistiek en zorg kunnen (on-
verwachte) technologische combinaties tot (snelle) veranderingen leiden. Er is behoefte aan een inclusieve 
Brabantse ‘robotagenda’ om kansen van de nieuwe technologie te grijpen en bedreigingen af te wenden. SER 
Brabant verkent momenteel met een aantal partijen het ontwikkelen van een dergelijke agenda.

22
 

 
• studie Data Science 
De universiteiten van Tilburg en Eindhoven zijn - samen met de provincie Noord-Brabant en ’s-Hertogenbosch 
- met ingang van het academiejaar 2016-2017 gestart met de nieuwe opleiding Data Science; de Jheronimus 
Academy of Data Science (JADS), gesitueerd in ’s-Hertogenbosch. De universiteiten leiden jonge 
onderzoekers op tot datawetenschapper op master en post-masterniveau. Met de oprichting van de JADS wil 
Brabant internationaal een voorsprong nemen op het gebied van onderzoek naar ‘het zwarte goud van de 
toekomst’. 
 
• kansen in de robotsamenleving  
De vergaande verwevenheid van het bedrijfsleven in de maakindustrie en zorg, technisch onderwijs en 
overheid maakt het aannemelijk dat de effecten van robotisering zich in de provincie Noord-Brabant eerder en 
op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland, aldus SER Brabant. Brabant kan daarmee ook bij 
uitstek de kansen grijpen en negatieve gevolgen voorkomen. 
 
3.4 Sociaal-culturele trends en ontwikkelingen 
 

‘Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang.’ 
- Richard Branson, ondernemer 

 
• Het aantal vrijwilligers in Brabant is de afgelopen jaren flink gestegen. Zette in 2009 nog 31% van de 
inwoners van Brabant zich in als vrijwilliger, in 2014 was dat gestegen tot 48,5%. 

23
 

• Mensen die dagelijks dialect spreken verdienen aanzienlijk minder dan degenen die ABN spreken, is de 
voorlopige conclusie na onderzoek door Jan van Ours, hoogleraar Arbeidsmarkteconomie aan Tilburg 
University (september 2016)

24
. 

• Bijna 30% van de volwassenen is beperkt gezondheidsvaardig. In de categorie 65+ is het probleem het 
grootst.

25
  

• Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen (16-65 jaar). Dat is 12% van de beroepsbevolking. Als 
ook de leeftijdsgroep 65+ wordt meegerekend, dan is het percentage nog veel hoger. Brabant zit met 10,3% 
iets onder het landelijk gemiddelde. 
• Laaggeletterdheid kost de Nederlandse samenleving naar schatting jaarlijks € 556 miljoen.  
• Het kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Nederlandse burgers (en 
bedrijven) moeten alle zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Dit is een probleem 
voor de miljoenen Nederlanders die laaggeletterd zijn of een probleem hebben met (digitale) 
informatievaardigheden. 
 
De Nederlandse samenleving is sterk aan het veranderen. Er vinden diverse maatschappelijke transities plaats 
– de deeleconomie, de transitie van het onderwijs en de decentralisatie van de zorg – waarin vergelijkbare 
veranderingen optreden. De samenleving verandert een verticaal geordende centraal aangestuurde top-down 
samenleving een horizontale decentraal aangestuurde bottom-up netwerksamenleving 
 
Het overheidsveld en het maatschappelijk veld zijn hierdoor sterk in beweging. Burgers en organisaties willen 
meer invloed uitoefenen op beleid en uitvoering; de (gemeentelijke) overheid maakt steeds meer gebruik van 
burgerparticipatie. Overheden hebben niet meer het monopolie op het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Nu de overheid steeds meer overlaat aan burgers, wordt de leefbaarheid ook steeds 
afhankelijker van de inzet van bewoners. Actieve bewoners spelen een hoofdrol; minder betrokkenen blijven 
vaak buiten beeld. 

                                                      
22 SER, Meerjarenkader Provinciaal Arbeidsmarktbeleid, mei 2016 
23 Monitor Sociale Participatie Noord-Brabant 2014, PON (cijfers 2014) en DURF! (actuele cijfers) 
24 http://nos.nl/artikel/2133760-lager-loon-voor-mensen-met-dialect.html, via tilburguniversity.edu 
25 Taal maakt gezonder – Stichting Lezen & Schrijven 

http://nos.nl/artikel/2133760-lager-loon-voor-mensen-met-dialect.html
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Relevante thema’s en aandachtsvelden 
• 21e-eeuwse vaardigheden  
Onze huidige samenleving is kennisintensief; je kunt niet (meer) een leven lang teren op een eenmaal 
voltooide (beroeps)opleiding. De ontwikkelingen in de samenleving vragen steeds meer dat mensen zich 
blijven ontwikkelen. Een belangrijke competentie van de 21e eeuw is dat we in staat moeten zijn te leren, 
dingen af te leren en weer opnieuw te leren. Andere competenties van de 21e eeuw zijn: creativiteit, 
probleemoplossend vermogen, kritisch denken, samenwerken, digitale en sociale vaardigheden (zie ook 2.1). 
Leesvaardigheid is een kerncompetentie om aan die 21e-eeuwse vaardigheden te kunnen voldoen. 
 
• sociale veerkracht  
Terwijl we leven in een participatiesamenleving – waarin wordt vertrouwd op zelfredzaamheid en sociale 
veerkracht van burgers – worden we steeds weer met nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Denk 
bijvoorbeeld aan krimp, vergrijzing, een steeds grotere tweedeling in de samenleving of de komst van 
vluchtelingen. Dat vraagt aanpassingsvermogen van mensen. Het versterken van sociale veerkracht is door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant aangewezen als één van de hoofdopgaven voor de 
bestuursperiode 2015-2019.  
De monitor ‘Sociale Veerkracht in Brabant’, ontwikkeld en uitgevoerd door Telos en het PON, geeft een beeld 
van de huidige sociale veerkracht in Brabant. Uit de monitor blijkt dat het overall beeld van de Brabantse 
sociale veerkracht niet somber is. 70% van de inwoners van Brabant is te typeren als behoorlijk zelfredzaam en 
vooruitstrevend. Wel zijn er regionale verschillen zijn en verschillen in de bronnen die mensen inschakelen in 
hulpbehoevende situaties.  
 
• laaggeletterdheid  
‘Geletterdheid is het vermogen om geschreven teksten te begrijpen, te evalueren en te gebruiken om te 
participeren in de samenleving, om doelen te bereiken, en om kennis en potentieel te ontwikkelen. 
Geletterdheid omvat een scala van vaardigheden die variëren van het decoderen van geschreven woorden en 
zinnen, tot het begrip, de interpretatie en evaluatie van complexe teksten.’ Zo luidt de definitie van 
geletterdheid aldus OESO, de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling. Om je in deze 
tijden van verandering te kunnen handhaven, zijn naast taal- en mediavaardigheden ook basisvaardigheden 
als rekenen en sociale, financiële, gezondheids- en juridische vaardigheden nodig. Mensen die moeite hebben 
met lezen en schrijven, missen de vaardigheden om bijvoorbeeld adequaat om te gaan met informatie over 
gezondheid, ziekte en zorg en komen vaak tal van problemen tegen op de arbeidsmarkt (zie hieronder). In het 
regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst trekt de nieuwe regering € 5 mln. extra uit om de laaggeletterdheid 
verder terug te dringen.

26
 

 
Cubiss levert samen met organisaties als Stichting Lezen & Schrijven, Kunst van Lezen en de bibliotheken een 
belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het landelijke programma ‘Tel mee met Taal’. Het programma richt 
zich op het vergroten van de taalvaardigheid in Nederland. In Brabant werkt Cubiss samen met Stichting 
Lezen & Schrijven binnen alle Brabantse arbeidsmarktregio’s. In mei 2016 hebben Cubiss en Stichting Lezen & 
Schrijven de samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. 
Hierdoor worden de krachten van beide organisaties in Brabant gebundeld voor een nog beter gezamenlijk 
resultaat voor Brabant. In 2017 heeft Cubiss de stand van zaken rond laaggeletterdheid in alle Brabantse 
gemeenten in kaart gebracht.

27
 

                                                      
26

 https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst 
27

 https://www.cubiss.nl/ken-uw-doelgroep-analyse-limburg-en-brabant 
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Percentage laaggeletterden onder beroepsbevolking

28
 

 Ondergemiddeld 
 Gemiddeld 
 Bovengemiddeld 
 
• arbeidsmarkt  
De arbeidsmarkt verandert snel, onder meer als gevolg van de verdergaande digitalisering en robotisering (zie 
3.3, technologische ontwikkelingen). Dat biedt kansen voor sommigen; anderen hebben moeite om 
aangehaakt te blijven. Voor relatief eenvoudig werk zijn steeds meer vaardigheden nodig, waaronder taal- en 
mediavaardigheden. Je moet bijvoorbeeld werk- en machine-instructies kunnen lezen of technische 
apparatuur opnieuw kunnen programmeren. Als de geletterdheid van medewerkers toeneemt, heeft dat 
positieve gevolgen voor de veiligheid en de productiviteit. De Brabantse werkgevers zijn maar moeizaam te 
overtuigen van het belang van geletterde medewerkers. 
 
• zorg(vaardigheid)  
Zo’n 30% van de volwassenen is beperkt gezondheidsvaardig en dat heeft ingrijpende gevolgen. Uit 
onderzoek van het CBS is gebleken dat laagopgeleiden minder gezond zijn en minder lang leven. Vooral 
mannen met een lage opleiding die moeilijk werk vinden hebben een lager welzijn.

29
 

 
De zorg maakt – vergelijkbaar met andere sectoren – ingrijpende veranderingen door. De transities 
kenmerken zich door meer aandacht voor preventie, het vertrouwen op de eigen kracht van de burger, met 
inzet van het eigen sociale netwerk. De zorg verschuift van intramuraal naar extramuraal, van formele naar 
meer informele zorg. Oftewel: burgers nemen steeds meer zorgtaken over van de instellingen. De burger 
wordt geacht meer regie te (blijven) voeren over zijn eigen leven. Taalvaardigheid is ook hierbij weer een 
kerncompetentie. Er is bijvoorbeeld een zekere mate van taalvaardigheid nodig om bijsluiters en instructies 
van de dokter te begrijpen. 
 
• digivaardigheden  
In 2012 gaf 35% van de bevolking aan geen of weinig computervaardigheden te hebben.

30
 Het kan daarbij 

gaan om operationele vaardigheden, zoals knoppenkennis of het gebruik van een browser. En/of om 
informatievaardigheden: tekstuele informatie lezen, begrijpen en gebruiken. Het zijn zorgelijke cijfers, 
aangezien de overheid uitsluitend digitaal met burgers wil communiceren (conform Nationaal 
Uitvoeringsprogramma e-Overheid).  

 
3.5 Trends en ontwikkelingen in cultuur 
 

‘De cultuur van een land - wat het aan literatuur en kunst, dans en muziek voortbrengt - wordt gevormd door 
accidentele invloeden van buitenaf en door stromingen en stijlen die over de wereld waaien.’ 

-Gerrit Komrij, schrijver 
 

                                                      
28 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2015), regionale spreiding van geletterdheid in Nederland 
29 Kwaliteit van leven in Nederland . – CBS, 2015 
30 Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld? Vaardigheden van burgers en aanpassingen door overheden / P. Baay [et al.] . – 
Stichting Lezen en schrijven, 2015 
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• In de periode 2017-2020 stelt de rijksoverheid ruim € 389 miljoen beschikbaar voor de culturele 
basisinfrastructuur, bestemd voor 88 cultuurinstellingen en 6 fondsen die behoren tot de culturele 
basisinfrastructuur.

31
 

• Bijna de helft van de Nederlandse bevolking besteedt actief een deel van de vrije tijd als amateur of 
vrijwilliger aan kunstzinnige en erfgoedactiviteiten. 
• De 156 Nederlandse openbare bibliotheken telden in 2015, net als in het jaar daarvoor, zo’n 3,8 miljoen 
leden

32
. Daarmee lijkt de daling van het aantal leden tot stilstand gekomen. Het aantal jeugdleden (tot 18 jaar) 

groeide in 2015 met 2% naar 2,3 miljoen. Zij vormen nu 61% van het totale ledenbestand; in 2010 was dat 53%. 
Het aantal volwassen leden daalde ten opzichte van 2014 met 3% naar ongeveer 1,5 miljoen leden. 
 
De culturele sector heeft de afgelopen jaren zijn kracht laten zien. Ondanks de economische crisis en flinke 
bezuinigingen staat de culturele sector nog overeind. Inmiddels gloort er weer wat licht aan het einde van de 
spreekwoordelijke tunnel; er is in verschillende culturele sectoren weer voorzichtige groei in 
bezoekersaantallen en aanbod. Met name bij de rijksgesubsidieerde musea zit het aantal bezoeken flink in de 
lift en er worden veel meer Museumkaarten verkocht. In de podiumkunsten neemt het bezoek echter af

33
.  

Nog altijd wordt er door overheden bezuinigd op niet-verplichte bestedingen bij culturele organisaties. Maar 
door nieuw kabinetsbeleid is er hernieuwde aandacht voor actieve cultuurparticipatie en cultuureducatie. De 
maatschappelijke waarde van cultuur en cultuuronderwijs krijgt de komende jaren prioriteit, stelde minister 
Bussemaker (OCW) in 2015

34
 en tijdens Prinsjesdag 2016 werd bekend dat er extra geld beschikbaar komt voor 

de culturele basisinfrastructuur. Het kabinet Rutte III zet dit beleid vooralsnog voort.  
 
De artistieke waarde van kunst- en cultuuruitingen kreeg van oudsher kreeg de meeste aandacht. Voor de 
bibliotheeksector geldt dat leesbevordering op zich al deel uitmaakt van cultuureducatie. Daarnaast bevordert 
de bibliotheek – met haar multimediale collecties en expertise – (ontluikende) literaire competenties. En ook 
creërende, reflecterende en onderzoekende competenties. 
 
Relevante regionale ontwikkelingen 

• Uitvoeringsprogramma Cultuur  
Het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 beoogt een toekomstbestendig cultuursysteem dat 
laagdrempelig toegankelijk is voor alle inwoners en bezoekers van Brabant, als toeschouwer of deelnemer. In 
Brabant wordt daarom gestreefd naar een cultuursysteem met een brede basis, naar verbindingen tussen 
cultuur en omgeving en naar een toonaangevende top. 
 
• Rijksbijdrage cultuur  
Brabant ontvangt 2,4% van de Rijksmiddelen, BIS en fondsen, voor de periode 2017 - 2020. De € 10 miljoen 
extra die in de nieuwe Rijksbegroting 2017 is toegezegd, helpt maar beperkt. Daarom stuurde BrabantStad 
eind september 2016 een ‘brandbrief’ aan de Tweede Kamer met de oproep om meer extra beschikbaar te 
stellen voor cultuur in Brabant. De uitkomsten hiervan zijn vanzelfsprekend nog niet bekend. 
 
• cultureel Brabant op de kaart  
Het Van Goghjaar 2015 zette Brabant stevig op de kaart. Meer dan 1 miljoen Nederlanders trokken er vorig 
jaar op uit om deel te nemen aan het cultureel programma in Brabant. 2016 was het jaar van Bosch500, met 
opnieuw een rijk gevulde cultuuragenda en een enorm succesvolle tentoonstelling in het NoordBrabants 
Museum. De tentoonstelling 'Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie' trok ruim 421.700 bezoekers. Het 
effect van dergelijke themajaren werkt nog lang door; het draagt bij aan de positie van Brabant als 
cultuurprovincie en aan de mindset in de provincie zelf. 
 
• bereikbaarheid bibliotheek  
Het aantal bibliotheekvestigingen in Nederland is de afgelopen jaren licht gekrompen (2012 ruim 1070, 2014 
1030). Gemiddeld woont een Nederlander 2 kilometer van de dichtstbijzijnde bibliotheek. In de meeste 
Brabantse gemeenten is er een bibliotheekvestiging op relatief kleine afstand, zo laat deze kaart zien.

35
 

 

                                                      
31 Rijksoverheid.nl 
32 CBS en de Koninklijke Bibliotheek (KB), juli 2016 
33 Cultuur in Beeld 2015, economische ontwikkelingen in de cultuursector: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/12/cultuur-in-beeld-2015 
34 Uit de beleidsbrief ‘Cultuur beweegt: de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving’, 2015 
35 CBS, 2014 



 

 
18 

 
 

 
 
 
 
3.6 Trends en ontwikkelingen in onderwijs 
• Momenteel wordt er discussie gevoerd over en onderzoek gedaan naar de toekomst van het onderwijs op 
basisscholen (PO) en middelbare scholen (VO). Eind 2014 ging hiertoe het Platform Onderwijs 2032 van start, 
op 23 januari 2016 is een advies gepresenteerd. Eén van de elementen uit de gepresenteerde visie op 
toekomstig onderwijs is dat de leerling leert om de kansen van de digitale wereld te benutten. Inmiddels is 
SLO bezig om dit verder uit te werken, de eerste resultaten daarvan worden in het voorjaar van 2018 
verwacht.

36
 Dit moet volgens het regeerakkoord leiden tot een verankering van onder meer digitale 

geletterdheid in het onderwijs. 
• Steeds meer basisscholen stappen over op digitaal lesgeven; er wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
tablets. 
• In sommige regio's van Nederland krimpt het aantal leerlingen in het basisonderwijs, terwijl in een aantal 
steden het aantal nog steeds toeneemt.

37
 

• 13,8% van de 15-jarigen in Nederland is laaggeletterd en heeft grote moeite met het begrijpen van hun 
schoolboeken. Dit percentage is door de jaren heen stabiel. (bron: leesmonitor.nu).  

De Leescoalitie (bestaande uit Stichting Lezen, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 
Stichting Lezen & Schrijven en de bibliotheken (KB en VOB) heeft in de Ambitie Agenda 2015-2025 als doel 
gesteld dat in 2025 geen enkel kind school verlaat met een leesachterstand. 
• In de actuele top 200 van de Times Higher Education World University Ranking staan 13 Nederlandse 
universiteiten. Net als in 2015 staan er 8 instellingen in de top 100. Nieuwkomer in de top 200 is Tilburg 
University (198). Hoogst genoteerd (59) is de TU Delft. 
Behoud van de koppositie in de toekomst is overigens niet vanzelfsprekend, aldus Times. Naar verwachting 
zullen grote investeringen in onderwijs en onderzoek in Aziatische landen ertoe leiden dat steeds meer 
universiteiten daar op de ranglijsten zullen stijgen, ten koste van universiteiten in West-Europa.

38
 

 
Mondiaal gezien ‘scoort’ Nederland hoog; ons land kent een uitstekend onderwijsklimaat. Zoomen we in, dan 
zijn er desondanks diverse knelpunten te signaleren, dan wel ontwikkelingen die om aandacht vragen. 
Laaggeletterdheid is nog altijd een probleem; teveel kinderen verlaten school met een lees-/taalachterstand. 
Daarnaast vragen actuele en toekomstige ontwikkelingen om aandacht. Veel opleidingen staan onder druk - 
robotica en slimme software nemen taken over waarvoor nu studenten worden opgeleid (zie 3.3 – 
technologische ontwikkelingen en 3.4 – sociaal-culturele trends). Daar moeten opleidingen nu dus al over 
nadenken. Dat geldt ook voor basisscholen; kinderen moeten worden voorbereid op de digitale wereld. Het 
curriculum zal de komende jaren gaan wijzigen, zowel voor PO als VO. Dat betekent dat het onderwijs in 
Nederland ingrijpend kan gaan veranderen. 

                                                      
36 Onsonderwijs2032.nl 
37 Onderwijs in Cijfers 
38 VSNU, 21 september 2016 
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Relevante regionale ontwikkelingen 

• Kunst van Lezen  
De afgelopen jaren is in Brabant sterk ingezet op het invoeren van de verschillende landelijke lijnen van Kunst 
van Lezen. Brabantse bibliotheken bedienen in toenemende mate VVE-instellingen, primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs met programma’s voor lesbevordering en leesplezier. Daarbij is gebruikgemaakt van 
stimuleringsregelingen zoals die vanuit het landelijke programma Kunst van Lezen jaarlijks worden verstrekt. 
Naast de landelijke regelingen zijn er ook bibliotheken die een vergelijkbare structurele samenwerking met 
het onderwijs hebben. Het succes van het programma De Bibliotheek op school werkt door in andere 
onderwijslagen. Steeds meer Brabantse mbo-instellingen willen met leesbevordering aan de slag. Brabant 
loopt hiermee landelijk voorop. 
 
• leesbevordering 12-18-jarigen  
Van oudsher is de inzet van de Brabantse bibliotheken vooral gericht op de samenwerking met VVE en primair 
onderwijs. Daar zit de meeste expertise en is ook de laatste jaren de meest geconcentreerde inzet op geweest. 
Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden minder bediend. Dat heeft onder meer te 
maken met het feit dat bibliotheken onder andere door bezuinigingen gekozen hebben voor primair 
onderwijs. Vanuit het voortgezet onderwijs komt, mede onder invloed van het succes van de landelijke 
Bibliotheek op school-programma’s, ook in Brabant een toenemende vraag naar ondersteuning door middel 
van leesbevorderingsprogramma’s gericht op 12-18-jarigen. Hier liggen kansen voor de Brabantse 
bibliotheken, die ook ondersteund worden vanuit Cubiss. 
 
• aandacht voor mediawijsheid  
Aandacht voor mediawijsheid wordt langzaam maar zeker, ook onder invloed van de programma’s van Cubiss, 
een thema op Brabantse scholen. Zowel leerlingen als leraren worden geacht veilig en verantwoordelijk met 
nieuwe media om te gaan. Nog steeds is aandacht voor mediawijsheid incident-gedreven, bijvoorbeeld 
vanwege digitaal pesten of incidenten rond sexting zoals dat enkele maanden geleden ook op een Tilburgse 
school voorkwam. 
 

NRC Next, 20 september 2017  
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Toelichting bij model voor 21e-eeuwse vaardigheden (Kennisnet en SLO, februari 2016):  
‘Digitale geletterdheid’ is opgedeeld in vier deelvaardigheden. Het model bestaat in totaal uit elf 
vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. 
 
3.7 De gevolgen voor de Brabantse bibliotheken en het werk door Cubiss 
• nieuwe rol bibliotheek  
De bibliotheek is in transitie. Het ‘merk’ bibliotheek wordt opnieuw geladen en uitgedragen. Tot voor kort was 
de bibliotheek vooral een uitleenbedrijf en makelaar tussen vraag en aanbod rondom informatie en media. 
Nog steeds zijn bibliotheken belangrijk als laagdrempelige en onafhankelijke aanbieders van informatie, maar 
inmiddels opereert de bibliotheek meer als een lokaal platform dat ruimte biedt aan ontmoeting, kennisdeling 
en kenniscreatie. Ook is er een toenemend aanbod van dienstverlening aan het onderwijs. 
 
Bibliotheken fungeren als huis- en werkkamer voor de lokale gemeenschap en kunnen ook fungeren als 
innovatieruimtes of ‘laboratoria’ voor sociale innovatie. Met ongeveer 170 vestigingen in Brabant is de 
bibliotheek een laagdrempelige voorziening die in steden, wijken, dorpen en op bijvoorbeeld 
onderwijslocaties een belangrijke rol speelt op het gebied van leren en informeren. Daarnaast vervullen 
bibliotheken vaak een laagdrempelige spilfunctie in lokale netwerken. De bibliotheek verbindt mensen, multi-
media, bronnen en ideeën met de lokale omgeving. ‘Lezen, leren en informeren’ staan centraal. De gebruikte 
bronnen zijn niet altijd meer in bezit van de bibliotheek. De toegang tot de bronnen is belangrijker dan het 
bezit ervan.  
 
Vanuit Cubiss geven we vorm aan innovatie door de Brabantse bibliotheken en dragen we bij aan de 
taalvaardigheid en mediawijsheid in onze provincie. Het is onze ambitie dat zoveel mogelijk scholen in 
Brabant werken met een methodisch leesprogramma, zoals de Bibliotheek op school en doorgaande 
(landelijke) leerlijnen. Wij zien deze aanpak als een belangrijk middel om Brabanders taal- en leesvaardiger te 
maken. Daarnaast werken we aan structurele aandacht voor mediawijsheid als integraal onderdeel van het 
beleid van scholen.  
 
• nieuwe rol bibliothecaris  
De bibliothecaris wordt, net als een journalist, steeds meer een content curator, of een community librarian.

39
 

Uit een doorlopende stroom van artikelen en blogposts verzamelt, selecteert en verrijkt hij/zij informatie die 
relevant is voor een specifieke doelgroep in een specifieke context. Ook medewerkers van musea, archieven 
en erfgoedinstellingen houden zich bezig met content curation en communities. Iedereen die over een 
specifieke deskundigheid beschikt, kan zijn online presence versterken door boeiende informatie rondom een 
thema te presenteren met verwijzing naar (fulltext) bronnen. De rol van de bibliotheek ligt op het vlak van 
faciliteren, selecteren en duiden.  
 

                                                      
39 https://www.cubiss.nl/actueel/leestip-longread-community-librarians 
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• van stand-alone naar netwerkorganisatie  
Veel bibliotheken kiezen voor een brede positionering van hun activiteiten, in het sociale en educatieve 
domein. Er is een toenemende aandacht voor de maatschappelijke meerwaarde van hun dienstverlening. Als 
gevolg hiervan evolueert de bibliotheek – net als Cubiss – van een stand-alone-organisatie naar een 
netwerkorganisatie. De bibliotheek verbindt haar doelen met die van haar keten- of netwerkpartners om 
samen meer slagkracht te genereren of om gezamenlijk vraagstukken op te pakken die zó complex zijn dat ze 
niet door één partij kunnen worden opgelost, zoals laaggeletterdheid en mediawijsheid in het onderwijs. Het 
effect van de samenwerking is soms moeilijk aan één van de partners toe te schrijven. Met partners als UWV, 
zorginstellingen en gemeenten realiseren zij bijvoorbeeld regionale Taalhuizen

40
.  

 
Bibliotheken leveren toegevoegde waarde op verschillende terreinen. Het kan gaan om ketenregie, faciliteren 
met ruimte en bronnen, voorlichting en informatie, werving, training en begeleiding van vrijwilligers, 
trainingen voor specifieke groepen, activiteiten op het gebied van bewustwording, activering en toeleiding, 
non-formele educatietrajecten rond onder andere taal- en mediavaardigheden. Kortom, het gaat hier om 
activiteiten gericht op het versterken van de sociale veerkracht.  
 
• Cubiss en sociale veerkracht  
Cubiss ziet kansen om de maatschappelijke en persoonlijke veerkracht verder te vergroten en de creativiteit 
en de behoefte aan een leven lang leren verder te ondersteunen. Cubiss ziet zichzelf als een belangrijke 
partner van de provincie Noord-Brabant bij het versterken van de sociale veerkracht.  
 
Cubiss levert een bijdrage aan de ontwikkeling en de kennis van de Brabantse burger via de projecten ‘Bieb 
Lab Brabant’, ‘Innovatie van de educatieve functie’, ‘Vergroten mediawijsheid’ en ‘Versterken taalvaardigheid’. 
Op dit thema werkt Cubiss samen met partners als PON, Zorgbelang en ZET. 
 
• Cubiss en digivaardigheden 
Met het project ‘Versterken taalvaardigheid’ zorgt Cubiss ervoor dat kwetsbare groepen aangesloten blijven 
bij de steeds verder digitaliserende samenleving. Met project ‘Vergroten mediawijsheid’ bevordert Cubiss 
aandacht voor mediawijsheid in het curriculum op het po, vo en mbo. Doel is om de digitale geletterdheid van 
leerlingen en docenten te vergroten. Met als effect een gegroeid bewustzijn onder schoolbesturen, directies, 
docenten, leerlingen en ouders met betrekking tot het belang van mediawijsheid.  
 
• Cubiss en cultuur(educatie en –innovatie) 
Met Brabant C wil de provincie stimuleren dat in Brabant meer kunst en cultuur van nationaal en 
internationaal niveau te zien en te beleven is. Samen met Brabant C, bkkc, Erfgoed Brabant en Kunstbalie 
neemt Cubiss deel aan het culturele verkeersplein van Brabant. 
 
Culturele instellingen werken in deze dynamische tijd vaak samen in multifunctionele accommodaties of 
cultuurbedrijven; vaak dringen ook gemeenten aan op verregaande samenwerking. In Brabant maken ook 
diverse bibliotheken hier deel van uit, zoals De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur, Cultuurspoor Best, Nieuwe 
Veste in Breda en Cultuurpunt Altena. Naast efficiencywinst zijn er interessante mogelijkheden om het 
aanbod van dienstverlening te verrijken met inhoudelijke kruisbestuivingen, bijvoorbeeld rond De Cultuur 
Loper van Kunstbalie en het door Cubiss ondersteunde De Bibliotheek op school. Hier zijn in 2016 de eerste 
resultaten geboekt in de samenwerking, als onderdeel van het project ‘Innovatie van de educatieve functie’. 
 
Cubiss werkt samen met de Brabantse bibliotheken aan het vernieuwen van de vijf bibliotheekfuncties op 
basis van bovenstaande trends en langetermijnperspectief. De vertaling van deze trends en ontwikkelingen 
naar concrete acties en gevolgen voor bibliotheken worden in de projectbladen (vanaf 5.1) gemaakt. 

 
  

                                                      
40 Een Taalhuis is een herkenbare, fysieke plek die als huiskamer van de wijk, het dorp of de stad fungeert en waar informatie rondom taal 
is verzameld. Het is een plek voor eenieder die aan de slag wil met zijn basisvaardigheden. Een Taalhuis dient ook als katalysator van de 
lokale samenwerking rondom taal. Uit ervaring blijkt dat het een ideaal instrument is om met verschillende organisaties de mogelijkheden 
op elkaar af te stemmen, om de cursisten en vrijwilligers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 
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4. Opbouw van het Brabantse programma 

De projecten van Cubiss Brabant en hun bijdrage aan Brabant 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

 
In 2018 bouwt Cubiss Brabant voort op het programma zoals dat in 2016 is gestart en in 2017 op basis van het 
Provinciaal Sturingskader 2017-2020 en het Meerjarenplan Taal en Media extra focus heeft gekregen. 
 
Dit Werkplan Cubiss Brabant 2018 betreft de uitwerking van de provinciale opdracht naar een aantal 
projecten. Het gaat daarbij allereerst om de wettelijke provinciale taak, zoals vastgelegd in de Wsob en de 
lezing daarvan door de provincie Noord-Brabant. Daarnaast geeft de provincie – in lijn met haar ambities op 
het gebied van kennis en innovatie – een aanvullende opdracht met betrekking tot taal- en mediawijsheid. 
Beknopt ziet de uitwerking er als volgt uit: 
 
4.1 Wettelijke taak – Innovatie ten behoeve van de lokale bibliotheek 
Dit onderdeel van het Sturingskader 2017-2020 omvat twee projectlijnen: 
 
• Bieb Lab Brabant 
Deze projectlijn geeft invulling aan de provinciale wettelijke taak rond de ontwikkeling van innovaties ten 
behoeve van de lokale bibliotheken. De provincie Noord-Brabant legt de nadruk op de in de Wsob 
geformuleerde provinciale taak rond de vernieuwing van de lokale bibliotheek

41
. Dat gebeurt door het 

stimuleren en versterken van de innovatiekracht en een professionaliseringsslag van de Brabantse 
bibliotheekorganisaties. Op provinciaal niveau worden, op basis van ondernemerschap en vanuit een 
netwerkaanpak, de bestaande bibliotheekfuncties

42
 geïnnoveerd. Binnen het project Bieb Lab Brabant 

worden nieuwe concepten ontwikkeld, getest en in de praktijk toegepast. Waar mogelijk gebeurt dat in 
samenwerking met Europese, landelijke en/of provinciale organisaties.  
 
De doelstelling is om de innovatiekracht van de lokale bibliotheken te versterken, zodat zij kunnen anticiperen 
op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit gebeurt onder meer door binnen de beleidsplannen van de 
bibliotheken ruimte te creëren voor de transitie van de bibliotheek naar een sterk op de buitenwereld gerichte 
organisatie De collectie is daarbij nog steeds een belangrijke basis is en die collectie wordt actief ingezet om 
de verbinding met de omgeving te versterken. Het gevolg is een impuls door pilots, initiatieven en 
experimenten. Hierdoor wordt verdere innovatie van de bibliotheekfuncties gerealiseerd. Dit leidt tot een 
bijdrage aan een vitale en krachtige bibliotheekinfrastructuur in Brabant. 
 
• Innovatie van de educatieve functie 
Sinds enige jaren zijn er ontwikkelingen gaande in de samenwerking tussen bibliotheek en met name primair 
onderwijs. Deze zijn uitgegroeid tot een zogeheten landelijke lijn, de Bibliotheek op school. In Brabant worden 
– in lijn met de uitgangspunten zoals geformuleerd in het landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ – de 
doorgaande landelijke leeslijn BoekStart, BoekStart in de kinderopvang, de Bibliotheek op school 
basisonderwijs en de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs verder uitgerold. Daarnaast is een landelijke 
lijn voor het mbo gestart in 2017. Cubiss zet op al deze lijnen zeer actief in. Met deze lijnen stellen we ons ten 
doel om: 

• de leesvaardigheid en het leesplezier in Brabant te vergroten; 
• bij te dragen aan de lokale, regionale, provinciale en landelijke doorontwikkeling van deze preventieve 
leeslijn.  

 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verhogen van de geletterdheid in Brabant, wat vervolgens een 
bijdrage is aan de ontwikkeling van Brabant als Europese kennisregio. Brabantse jongeren (0-18 jaar) worden 
ondersteund in hun ontwikkeling op het gebied van lezen en leren, met als doel hen een goede basis te bieden 
voor verdere ontplooiing.  
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Overige taken, zoals het leveren van een bijdrage aan het landelijke collectieplan, worden door Cubiss Brabant binnen het project Bieb 
Lab Brabant uitgevoerd wanneer van toepassing, in lijn met de wens van de provincie Noord-Brabant. 
42 De 5 bibliotheekfuncties: kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, bevorderen van lezen en literatuur, ontmoeting en debat, 
kunst en cultuur 
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De Brabantse Netwerkbibliotheek (BNB, zie 2.2 - Cubiss & de kracht van samenwerking) heeft in 2015 een 
gezamenlijk meerjarenbeleidsplan vastgesteld, Brabant – Lezen en leren

43
. Dit beleidsplan loopt tot en met 

2018. Belangrijke doelstellingen uit dit meerjarenbeleidsplan zijn onder andere de ondersteuning van jeugd en 
onderwijs en het bijdragen aan participerende burgers. Daarmee sluit de BNB naadloos aan bij de 
uitgangpunten zoals die zijn geformuleerd in de Gezamenlijke Innovatieagenda van Koninklijke Bibliotheek, 
VOB, IPO en VNG.

44
 

 

 
Bron: Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 

 
In 2018 levert de BNB een nieuw beleidsplan op voor de periode 2019-2021. Dit beleidsplan komt tot stand in 
samenwerking met alle Brabantse bibliotheken en beschrijft de gedeelde ambitie van het Brabantse 
bibliotheeknetwerk.  
 
4.2 Wettelijke taak – Logistiek en transport 
Deze activiteit regelt het fysieke leenverkeer binnen Brabant en richting andere provincies. Cubiss draagt 
hiermee zorg voor een efficiënt transport van materialen naar, van en tussen de Brabantse bibliotheken. De 
afgelopen beleidsperiode is deze dienst geïnnoveerd, zodat de komende jaren een effectief en efficiënt 
vervoer van materialen binnen en buiten Brabant plaatsvindt. Hiermee levert Cubiss een bijdrage aan een 
vitaal bibliotheeknetwerk in Brabant. 
 
4.3 Programma Taal- en Mediavaardigheid 
Het Sturingskader biedt Cubiss Brabant een horizon tot en met 2020. Cubiss ontwikkelt zich daarmee verder 
als provinciale en landelijke partner op het gebied van taal- en mediavaardigheid en het afgelopen jaar zijn 
binnen het programma Taal en Media wederom veel stappen gezet. In de komende jaren werkt Cubiss verder 
aan het realiseren van de beoogde doelstellingen. Het programma omvat twee projectlijnen: 
 
• Versterken taalvaardigheid 
Het project ‘Versterken taalvaardigheid’ project draagt bij aan de versterking en de verbinding van lokale en 
regionale initiatieven voor het verhogen van het aantal geletterde inwoners van Brabant. Dit gebeurt op basis 
van een netwerkaanpak en in aansluiting op het landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ en de daarbij 
behorende partners. Het doel is het terugdringen van de laaggeletterdheid (nu 10,3% van de Brabantse 
beroepsbevolking; zie feiten in 2.1). Dit zorgt ervoor dat (meer) burgers beschikken over de benodigde 
startkwalificaties voor de arbeidsmarkt en sociale veerkracht om zelfredzaam te kunnen participeren in de 
samenleving.  
 
Voor de beleidsperiode 2017-2020 legt de provincie de nadruk op drie thema’s:  

                                                      
43 http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/BNB%20meerjarenbeleidsplan_web.pdf  
44 Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen, 2016  

http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/BNB%20meerjarenbeleidsplan_web.pdf
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• de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij het verminderen van 
taalachterstanden  
• buitenschoolse taalactiviteiten voor de jeugd 
• aandacht voor taalontwikkeling bij nieuwe Brabanders 

 
• Vergroten mediawijsheid 
Het project ‘Vergroten mediawijsheid’ levert een bijdrage aan de Brabantse ambities op het gebied van kennis 
en innovatie door middel van een impuls in het onderwijs (vroeg- en voorschoolse educatie, primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en opleidingen voor pedagogische medewerkers en leraren). Mediawijsheid, als 
onderdeel van digitale geletterdheid, is hierbij een middel om verbeeldingskracht, welzijn en welvaart in 
Brabant te stimuleren. Ook draagt mediawijsheid bij aan het versterken van de creërende, reflecterende en 
onderzoekende competenties. Met het project ‘Vergroten mediawijsheid’ draagt Cubiss bij aan het creëren 
van bewustzijn met betrekking tot structurele aandacht voor mediawijsheid binnen de diverse lagen van het 
onderwijs (bestuur, directie, docent, leerling). 
 
4.3 Overige taken 

Onder de overige activiteiten worden de taken gerangschikt die te maken hebben met het ondersteunen van 

provinciale kunst- en cultuurprojecten, de provinciale onderzoeksagenda en de afstemming met de overige 

uitvoeringsorganisaties binnen de Brabantse Cultuuralliantie. 
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5. Projectbladen: wat Cubiss Brabant in 2018 gaat doen 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

 
5.1 Leeswijzer  
In dit Werkplan Cubiss Brabant 2018 zetten we uiteen hoe we doelen realiseren, binnen gestelde kaders, en 
aangescherpt door de hierboven geschetste ontwikkelingen.  
 
In dit Werkplan zoeken we aansluiting bij landelijk, provinciaal en lokaal bibliotheekbeleid. Hieruit volgen 
landelijke lijnen van aanpak en lokale werkwijzen. 
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Periode  2018 
Project Bieb Lab Brabant  
Samenvatting project Het project geeft invulling aan de provinciale wettelijke taak voor de ontwikkeling van innovaties* ten behoeve van de lokale 

bibliotheken. Dat gebeurt door de klassieke uitleenfuncties doelmatiger en doeltreffender te maken en door het aanjagen van 
ondernemerschap en experiment. Cubiss maakt daarvoor deels gebruik van het gedachtengoed van David Lankes (professor 
University of South Carolina’s School of Library and Information Science en schrijver van The Atlas of New Librarianship). Lankes stelt 
dat het de missie is van de bibliothecaris (community librarian) om bij te dragen aan een betere samenleving door kenniscreatie te 
stimuleren in hun lokale omgeving (communities). Lankes noemt deze ‘nieuwe’ bibliotheek de community library.  
We gaan daarbij uit van een langetermijnperspectief waarbij innovaties integraal onderdeel zijn van het bibliotheekproces en de 
basis vormen voor verdere vernieuwing. Landelijke digitale ontwikkelingen zijn hier ondersteunend in. Zo wordt bijgedragen aan een 
duurzaam en relevant Brabants bibliotheekstelsel.  
    
* ‘Gezamenlijke Innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016 - 2018’ heeft de focus op 4 prioriteiten: 1 Jeugd en onderwijs, 2 Participatie en 
zelfredzaamheid, 3 Persoonlijke ontwikkeling en 4 Verandering en verbreding klassieke bibliotheek.  

Doelstellingen  Brabantse bibliotheekorganisaties bewegen zich van klassieke bibliotheek naar maatschappelijke bibliotheek, passend bij de 
Gezamenlijke Innovatieagenda en Actieagenda. Hiermee dragen bibliotheken tevens bij aan het hoger gelegen doel: Brabanders 
onbeperkt toegang te geven tot kennis en kenniscreatie; 

 Brabantse bibliotheken zetten hun ondernemerschap actief in om innovatie vorm te geven;  

 Brabantse bibliotheken profiteren optimaal van de ontwikkelingen van de landelijke digitale bibliotheek.  

Prestatie-indicatoren  Mate waarin de beleidsplannen van bibliotheken (al dan niet zichtbaar vertaald naar de bibliotheekbegroting) vernieuwing qua 
programmering en activiteiten laten zien, aansluitend op de transitie ‘Van collectie naar connectie’;  

 Bibliotheken hebben geïnvesteerd in verdere versterking van lokale en bovenlokale samenwerking met maatschappelijke, 
educatieve en culturele partners, waar het de onderdelen participatie en persoonlijke ontwikkeling betreft; 

 De inbreng van het Brabantse bibliotheeknetwerk op ontwikkelingen rond de gezamenlijke innovatieagenda is zichtbaar, 
doordat Brabantse innovaties landelijk zijn overgenomen; 

 Tevredenheid van bibliotheken over de mate waarop zij op de hoogte gesteld worden van ontwikkelingen van de landelijke 
digitale bibliotheek.  

Resultaten Van Collectie naar Connectie 
a) Er is een visie opgeleverd waarin de uitgangspunten van de community library zijn beschreven. Dit bouwt voort op de longread 

Community Librarian en het visiedocument Collectioneren Nieuwe Stijl uit 2017; 
b) 75% van de Brabantse bibliotheken onderschrijft de uitgangspunten van het werken met community librarians, 45% heeft dit als 

beleid opgenomen en 25% heeft stappen gezet om dit beleid te implementeren; 
c) Er is een inventarisatie gemaakt van de ondersteuningsbehoefte van de community librarian; 
d) Er is een toolbox opgeleverd met beschrijvingen van werkwijzen die bibliotheekmedewerkers helpt om te werken in 

communities (denk aan formats voor werkvormen, debatten, programmering etc.); 
e) Er is een leiderschapsprogramma ontwikkeld dat invulling geeft aan de community library, dit programma is ontwikkeld voor en 
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met bibliotheken. In het leiderschapsprogramma zijn ontwikkelingen opgenomen die spelen bij maatschappelijke, educatieve en 
culturele partners. Waar mogelijk zijn zij bij de ontwikkeling van het programma betrokken. 

 
Ondernemerschap 
f) Er is een visie opgeleverd op optimalisatie van het samenspel tussen medewerkers en vrijwilligers. Dit bouwt voor op de longread 

Vrijwilliger en beroepskracht samen ‘in the spotlight’ uit 2017.  
g) 95% van de Brabantse bibliotheken doet mee aan het traject voor medewerkers en vrijwilligers om het ondernemerschap en het 

vakmanschap van de Brabantse bibliotheken te versterken en invulling te geven aan nieuwe bibliotheekfuncties; 
h) 90% van de Brabantse bibliotheken werkt met een vrijwilligerscoördinator; 
i) Drie bibliotheken zijn een traject gestart om te bepalen welke samenwerkingsvormen passen bij hun organisatie. 

Samenwerkingsvormen kunnen zowel tijdelijke samenwerkingsverbanden zijn, als andere bestuursvormen of samenwerkingen 
binnen multifunctionele accommodaties;  

j) Er verschijnen vier edities van het magazine DURF! en minimaal twaalf blogs met behulp van ‘meemakers’ die hun talent 
vrijwillig hiervoor inzetten. DURF! is een platform dat ondernemerschap stimuleert bij medewerkers van maatschappelijke 
organisaties; 

k) Bij twee bibliotheken is een pilot uitgevoerd rond online aanwezigheid, met als doel een verbeterde online positie van de 
bibliotheek in het maatschappelijke domein. Hierdoor wordt de aansluiting verbeterd bij de hedendaagse behoefte en 
verwachting van klanten van bibliotheken;  

l) Cubiss heeft een advies gegeven over de mogelijkheden van de inzet van bovenlokale redactieteams, ter vergroting van online 
aanwezigheid; 

m) Door middel van experiment bibliotheken inspireren om dienstverlening (zowel digitaal als fysiek) te innoveren; 
 
Digitale dienstverlening 
n) Cubiss vervult de rol van intermediair tussen de Koninklijke Bibliotheek - die verantwoordelijk is voor de digitale bibliotheek - en 

de lokale bibliotheken. Bibliotheken zijn hierdoor op de hoogte en maken gebruik van de landelijke digitale dienstverlening. De 
dienstverlening houdt in: NBC+ (Nationale Bibliotheekcatalogus), WaaS (Website as a Service), Mijn Bibliotheek (online diensten 
en lenen), E-bookplatform, Databank G!DS, Datawarehouse en gegevenslevering door bibliotheken, BiebtoBieb, Aanvragen 
(landelijk lenen);  

o)  In 2018 neemt 70% van de Brabantse bibliotheken deel aan de kennisbijeenkomst Digitale Diensten. Deelnemers zijn hierdoor 
op de hoogte van de ontwikkelingen rond de landelijke digitale bibliotheek; 

p) Vier keer per jaar wordt de nieuwsbrief Digitale Diensten verzonden naar alle directeuren en contactpersonen van de Brabantse 
bibliotheken; 

q) Alle Brabantse bibliotheken zijn ondersteund bij het bereiken van AVG compliance (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). In de EU gaat deze wet per 25 mei 2018 in voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. 
Bibliotheken zijn op regelmatige basis geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid.  

Activiteiten Van Collectie naar Connectie 
 

http://www.wijzijndurf.nl/
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a) Ontwikkelen en aanbieden visie Community Library middels vier korte filmpjes die samen een mini-documentaire vormen. De 
integratie van de digitale bibliotheek binnen de visie van de Community Library wordt behandeld in één van de filmpjes. Deze 
filmpjes zijn gericht op diverse stakeholders van de bibliotheek; 

b) Uitvoeren inventarisatie naar de ondersteuningsbehoefte met betrekking tot het werken in communities. Onderzoek vindt 
plaats op drie niveaus; persoonlijk-, organisatie- en gemeenschapsniveau; 

c) Ontwikkeling en verspreiding toolbox Werken in communities. Het aanbod uit de toolbox kan middels zowel online als offline 
leren worden aangeboden; 

d) Organisatie twee kennisdelingsbijeenkomsten die inspiratie van buiten de branche naar binnen brengen. Thema’s zijn 
samenwerking tussen partners, denk aan co-creatie, werken in multifunctionele accommodaties en omgaan met 
burgerparticipatie. Indien mogelijk vindt hier koppeling met de DURF! meetups plaats;  

e) In nauwe samenwerking met bibliotheken wordt op basis van hun behoeften het leiderschapsprogramma Community Library 
ontwikkeld; 

f) Vervullen rol van moderator in Community Librarian Netwerk, dit is één van de Communities of Practice van SPN waarin 
landelijk bibliotheekinnovatie wordt gestimuleerd;  

g) De beleidsplannen van de Brabantse bibliotheken monitoren op de transitie en innovatie van de bibliotheekfunctie en hierover 
rapporteren;  

h) De ontwikkelingen rondom het gezamenlijke collectieplan (KB) worden gemonitord en indien nodig toegepast; 
i) In samenwerking met de provincie agenderen van het belang van innovatie en de verbreding van de bibliotheekfunctie in relatie 

tot de uitleenfunctie bij de Brabantse gemeenten;  
 
Ondernemerschap 
j) Ontwikkelen en aanbieden van visie over optimalisatie van het samenspel tussen medewerkers en vrijwilligers. Inspiratie wordt 

opgedaan in andere branches en tevens internationaal; 
k) Opleveren longread Ondernemerschap;  
l) Er is een Brabantbrede inspiratiebijeenkomst georganiseerd rond het thema samenspel tussen medewerkers en vrijwilligers met 

minimaal 75 deelnemers. Innovatieve werkvormen dragen bij aan onderlinge kennisdeling;  
m) Organiseren van vier intervisiebijeenkomsten voor de Brabantse vrijwilligerscoördinatoren;  
n) Er zijn vijf vlogs opgeleverd met succesverhalen over het samenspel tussen medewerkers en vrijwilligers; 
o) Ontwikkelen van een training voor medewerkers waarin zij leren hoe je optimaal vrijwilligers kunt begeleiden en met hen kunt 

samenwerken. Uitvoer van training bij drie bibliotheken; 
p) Bij twee bibliotheken voeren we een vrijwilligersonderzoek uit; 
q) Begeleiden trajecten rondom samenwerkingsvormen en opleveren van implementatieplan bij drie bibliotheken;  
r) Ontwikkelen en uitvoer bij drie bibliotheken van een training die bijdraagt aan ondernemend samenwerken; 
s) Ondersteuning projectteam Jonge Bibliothecarissen Netwerk (bestaande uit zo’n 150 bibliotheekmedewerkers onder de 35 jaar) 

bij de organisatie van kennisbijeenkomsten, behartigen belangen van Brabantse deelnemers en verspreiden van relevante 
kennis met de rest van het netwerk;  

t) Ontwikkeling van vier edities van het magazine DURF!. Eén magazine wordt samengesteld met behulp van de studenten van het 
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Young Professional Programma Community Librarian (looptijd mei 2017 t/m november 2018). Hun lokale experimenten rondom 
het werken in communities (eindopdracht van de opleiding) worden in beeld gebracht; 

u) Organisatie van vier meetups voor lezers van het magazine DURF!. Ten behoeve van de meetups worden innovatieve 
werkvormen in gezet, denk aan storytelling, design thinking en co-creatie.  

v) Verspreiding van het magazine en blogs via het platform www.wijzijndurf.nl en de social media kanalen van DURF!;  
w) Begeleiding van team van ‘meemakers’ om de content voor DURF! te realiseren; 
x) Aansluiten bij twee lokale bestaande pilots van bibliotheken. Deze worden begeleid in de ontwikkeling van nieuwe 

dienstverlening en de kennis wordt gedeeld naar de rest van het netwerk; 
y) Begeleiding van twee pilots naar de online aanwezigheid van de bibliotheek bij hun doelgroepen. Startpunt is de lokale digitale 

strategie van de bibliotheek. De deelnemende bibliotheken zetten zelf online marketing in om de vindbaarheid te verbeteren. 
Digitale klantervaring van leden en niet-leden wordt in beeld gebracht (door middel van een customer journey onderzoek); op 
basis van de resultaten wordt een verbeteradvies uitgebracht voor de betere integratie van de digitale bibliotheek in de visie van 
de Community Library. Deze wordt gedeeld met het bibliotheeknetwerk; 

z) Uitvoeren van twee workshops digitale innovatie met minimaal 50 % van de bibliotheken om kennis te delen en handvatten te 
geven om online aanwezigheid te vergroten;  

aa) Opstellen advies over de mogelijkheden van de inzet van bovenlokale redactieteams voor online content, gebaseerd op vijf 
gesprekken met bibliotheken. Bibliotheken zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van de redactieteams.  

 
Digitale dienstverlening  
bb) Delen van kennis over de landelijke digitale dienstverlening (door nieuwsbrief, bijeenkomsten, een webpagina met overzicht 

dienstverlening); 
cc) Alle bibliotheken zijn ondersteund bij het gebruik en de innovatie van digitale diensten; 
dd)  Uitvoer coördinatie en servicedesk G!DS; 
ee) Vervullen vraagbaakfunctie voor Brabantse bibliotheken; 
ff) Adviesrol vervullen op doorontwikkeling en innovatie van landelijke digitale diensten (deelnemen aan de besluitvorming rond 

het Landelijk Shared Bibliotheeksysteem, Identity & Access Management, NBC+, landelijk datawarehouse, E-book platform en 
Website as a Service); 

gg) Beheersactiviteiten landelijke digitale systemen (zie n) voor opsomming); 
hh) Adviesrol vervullen op een passende invulling van de rollen van Privacy Officer (PO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG); 
ii)  Adviesrol, informatie- en vraagbaakfunctie vervullen voor bibliotheken in het bereiken van AVG compliance. Bibliotheken 

begeleiden in het oppakken en uitvoeren van benodigde acties; 
jj)  Uitvoeren communicatie acties (denk aan nieuwsberichten of bijeenkomsten) om bewustwording te creëren rond digitale 

diensten.  

Klanttevredenheid De deelnemende Brabantse bibliotheken, de klankbordgroep van het project en de betrokken partners zijn tevreden tot zeer 
tevreden over de geleverde meerwaarde in de trajecten op de terreinen afstemming, verwachtingen, processen, vorm en inhoud en 
waarderen deze met minimaal een 7,0. 

http://www.wijzijndurf.nl/
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 Rapport commissie Cohen (2014) ‘De bibliotheek van de toekomst: van collectie naar connectie’ (in opdracht van KB). 

Randvoorwaarden  Uitgangspunten zijn: het werken vanuit een netwerk (Brabantse bibliotheken zijn ook een community) en kennisdelen; 

 Begeleiding en ondersteuning vanuit dit project heeft een tijdelijk karakter; 

 Positieve media-aandacht voor initiatieven vanuit dit project, hiermee bijdrage leveren aan het imago van de bibliotheek;  

 Actieve betrokkenheid en deelname aan Communities of Practice van SPN;  

 Om innovatief te blijven halen wij inspiratie van buiten het netwerk (zowel nationaal als internationaal) naar binnen;  

 Er wordt, indien van meerwaarde, aangesloten op initiatieven van andere partners of organisaties in de Brabantse samenleving; 

 Basisbibliotheken zijn bereid om lokaal te experimenteren en successen en ervaringen/leerpunten te delen; 

 De provincie agendeert bij de Brabantse gemeenten het belang van innovatie en de verbreding van de bibliotheekfunctie in 
relatie tot de uitleenfunctie;  

 Cubiss zorgt voor een goede werking van de digitale diensten en, in samenwerking met de KB, voor aansluiting van de 
bibliotheken op de landelijke digitale infrastructuur;  

 In samenspraak tussen de klankbordgroep van het project en Cubiss worden activiteiten beoordeeld en wordt beslist over de 
voortgang van de initiatieven binnen het project (go/no go). Deelnemende bibliotheken zijn bij tenminste één initiatief binnen de 
themalijnen medeontwikkelaar en investeerder (tijd en/of budget). 

Risicoanalyse  Vooroplopende bibliotheekorganisaties worden afgeremd door minder innovatieve en ondernemende bibliotheken. Maatregel: 
Er is in het aanbod ruimte voor maatwerk. Verder kunnen vooroplopende bibliotheken deelnemen aan pilotfases, waardoor zij 
niet hoeven te wachten op de andere bibliotheken; 

 Bibliotheekorganisaties hebben onder druk van bezuinigingen onvoldoende middelen om vernieuwing vorm te geven. 
Maatregel: ontwikkeltrajecten rond de innovatie van de bibliotheekfunctie, als alternatief op de fysieke uitleenfunctie, maken 
middelen vrij voor verdere vernieuwing; 

 Bibliotheekorganisaties nemen geen afscheid van huidige dienstverlening, waardoor nieuwe concepten na de pilotfase niet in de 
reguliere dienstverlening worden opgenomen. Maatregel: afstemmen op vraag en basisbibliotheken mede laten investeren op 
basis van eigen ureninzet; 

 Niet iedere bibliotheekorganisatie is in staat om aan de voorkant in de ontwikkeling van innovaties mee te investeren (tijd of 
middelen). Maatregel: mogelijkheid bieden om mee te ontwikkelen of om in een latere fase (bijvoorbeeld pilot) aan te sluiten bij 
activiteiten. 

Toelichting Het project stimuleert en geeft richting aan de transitiefase waarin bibliotheken zich momenteel bevinden in lijn met de uitkomsten 
van de toekomstvisie van de commissie Cohen (2014)

45
 en de ‘Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare 

bibliotheekvoorzieningen 2016 - 2018’, zodat de Brabantse burger toegang heeft tot een vitale en duurzame 
bibliotheekdienstverlening.  
 
Initiatieven die zich enkel richten op de fysieke uitleenfunctie kunnen geen onderdeel vormen van dit project. 
 
De realisatie van educatieve producten, dienstverlening en kennisdeling, die aansluiten op de landelijke educatieve lijnen wordt 
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  binnen het project ‘Innovatie van de educatieve functie’ uitgevoerd. 

Projectleider Cubiss Wordt nog ingevuld. 

Budget Budget voor dit project opgesplitst in: 

 € 710.875,- (uren) 

 € 188.500 ,- (out-of-pocketkosten) 
 
Per projectlijn is de verdeling als volgt:  

 Van Collectie naar Connectie - Uren € 229.718,-. /OOP € 73.592,- 

 Ondernemerschap - Uren € 283.241,- /OOP € 91.316,- 

 Digitale Diensten - Uren € 197.916,- /OOP € 23.592,- (Voor deze projectlijn zijn in 2018 meer middelen beschikbaar vanwege de 
activiteiten rond AVG complience, het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de eerste helft van 2018). 
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 Het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ kent vijf lijnen: lokale netwerkaanpak, taalakkoorden, leesbevordering, experimenten, kennis & communicatie. 
47

 Dit percentage kan jaarlijks wijzigen op basis van fusies, faillissementen en andere beïnvloedende (externe) factoren. Idem voor po, vo, mbo. 
48

 De lijnen BoekStart in de Kinderopvang en de Bibliotheek op school vo bevinden zich in een andere fase (c.q. hebben een minder groot bereik) dan de Bibliotheek op school po. Daarom verschillen de 

bereikpercentages tussen de lijnen en hebben de lijnen BoekStart en dBos vo. 

Periode 2018 
Project Innovatie van de educatieve functie 
Samenvatting project De landelijke doorgaande programmalijnen BoekStart voor baby’s, BoekStart in de Kinderopvang (KOV), de Bibliotheek op school 

primair onderwijs (dBos po) en de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs (dBos vo) (bekend als ‘Kunst van Lezen) worden via de 

bibliotheek uitgerold in Noord-Brabant. Leesbevordering via ‘Kunst van Lezen’ is een van de actielijnen binnen het landelijk 

programma voor geletterheidsbevordering ‘Tel mee met taal’
46

). Het doel is de leesvaardigheid en het leesplezier van kinderen en 

jongeren in Brabant te vergroten en bij te dragen aan de lokale, regionale, provinciale en landelijke doorontwikkeling van dit 

leesbevorderingsprogramma, met als hoofddoel het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Hiermee wordt de 

Brabantse jeugd voorbereid op de wereld van morgen. 

Doelstellingen Cubiss zorgt ervoor dat de samenwerking van de Brabantse bibliotheken met het vve, po en vo (inclusief mbo) wordt versterkt ten 

behoeve van leesbevordering en leesplezier. Dit gebeurt door de bibliotheken optimaal gebruik te laten maken van landelijke 

programmalijnen en andere samenwerkingsverbanden. Daarbij streven we de volgende subdoelstellingen na: 

 De landelijke programmalijnen BoekStart (voor baby’s en voor de Kinderopvang) en de Bibliotheek op school po en vo worden via 

een professioneel ondersteuningsaanbod geborgd binnen de Brabantse bibliotheken en er wordt proactief bijgedragen aan de 

verrijking van deze lijnen; 

 De bestaande landelijke programmalijnen voor leesbevordering worden verrijkt met bestaande en nieuwe initiatieven teneinde 

slagkracht, efficiëntie, kwaliteit en aanbod binnen/rondom de lijnen te vergroten en zo een groter Brabants bereik te genereren. 

Prestatie-indicatoren   Het percentage deelnemende Brabantse basisbibliotheken aan BoekStart voor baby’s stijgt naar 100 en blijft op dit niveau; 

 Het percentage deelnemende Brabantse basisbibliotheken aan BoekStart in de Kinderopvang (of een structurele variant) stijgt 

naar 95; hiermee wordt 50%
47

 van alle Brabantse vve-instellingen bereikt; 

 Het percentage deelnemende Brabantse basisbibliotheken aan de Bibliotheek op school po (of een structurele variant) stijgt naar 

100 en blijft op dit niveau; hiermee wordt 70% van alle Brabantse basisscholen bereikt (incl. speciaal basisonderwijs); 

 Het percentage deelnemende Brabantse basisbibliotheken aan de Bibliotheek op school vo
48

 (of een structurele variant) stijgt naar 

45; hiermee wordt 25% van alle Brabantse middelbare scholen (vestigingen) bereikt; 

 Het percentage Brabantse basisbibliotheken dat werkt aan structurele (aandacht voor) leesbevordering op het mbo stijgt naar 15; 

hiermee wordt 25% van alle Brabantse publieke middelbare beroepsopleidingen bereikt; 
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49 In de resultaten is ook aandacht voor de nieuwe doelgroep pabo-studenten, zij hebben later ook een rol in leesbevordering richting het kind.  

 Er is met alle Brabantse pabo’s gesproken over het belang van dBos of andere structurele vormen ven leesbevordering . 

 Bibliotheken zijn tevreden over de ondersteuning met betrekking tot deelname aan de landelijke lijnen en andere 

samenwerkingsvormen. 

Resultaten Integrale resultaten (doelgroepen 0-23
49

 jaar) 

a) Het maximale aantal voor Brabant per schooljaar beschikbare stimuleringsregelingen (zoals jaarlijks vastgesteld door Kunst van 

Lezen) wordt ingevuld en is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen educatieve instelling en bibliotheek;  

b) Er is een met door bibliotheken gedragen aanbod voor professionalisering/deskundigheidsbevordering rond leesbevordering en 

leesplezier opgeleverd, bestaande uit ten minste zes kennisontwikkelings-/kennisdelingsactiviteiten voor vve/po/vo (en evt. mbo), 

aansluitend bij actuele thema’s en behoeften uit het veld; 

c) Alle Brabantse bibliotheken participeren in ten minste drie kennisontwikkelings- en kennisdelingsactiviteiten georganiseerd door 

Cubiss; 

d) Er is een aanbod van innovatieve leesbevorderingsinitiatieven (bijv. producten, pilots, modellen en/of aanpakken) opgeleverd; 

e) In dit aanbod zijn ten minste zes aanvullende of nieuwe leesbevorderingsinitiatieven (bijv. producten, pilots, modellen, aanpakken 

etc.) - geïnitieerd, uitgevoerd en indien van toepassing afgestemd met en/of opgenomen in de landelijke lijnen. Deze zijn 

afgestemd met bibliotheken en landelijke partners; 

f) Er zijn minimaal drie publicaties op het gebied van nieuwe leesbevorderingsinitiatieven uitgebracht; 

g) Er zijn (minimaal) twee instrumenten (bijv. workshop, plan van aanpak etc.) opgeleverd waarmee bibliotheken laagtaalvaardige 

ouders kunnen bereiken (aanvullend op het landelijke aanbod);  

h) Er is een tevredenheidsmeting (inclusief plan van aanpak voor vervolg) uitgevoerd bij bibliotheken (die BoekStart en dBos reeds 

gebruiken) met betrekking tot het ondersteuningsaanbod van Cubiss voor BoekStart en dBos; 

i) Bibliotheken zijn ondersteund met betrekking tot hun rol in de taal- en leesbevorderingsnetwerken. 

 
De volgende resultaten zijn specifiek toegevoegd aan de individuele programmalijnen: 

 

Resultaten doelgroep 0-4 jaar  

j) Een portfolio met daarin de huidige borgingsmodellen (voor lange termijn, incl. verdienmodellen) voor BoekStart in de KOV bij 

bibliotheken voor een langjarige samenwerking. Hieruit zijn minimaal twee cases voor meerjarige samenwerkingsverbanden met 

een vve-instelling (incl. verdienmodel) verder uitgewerkt in best practices die als inspiratie landelijk worden gedeeld.  

k) Er is een workshop (aanvullend op het landelijke aanbod) ontwikkeld rondom voorlezen die bibliotheken kunnen geven (of 

afnemen) om pedagogisch medewerkers beter toe te rusten op het bevorderen van leesplezier;  
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50 De doelgroep is voor dit jaar uitgebreid naar  pabo-studenten, zij hebben later ook een rol in leesbevordering richting het kind.  

 

Resultaten doelgroep 4-12 jaar 

l) Een portfolio met daarin de huidige borgingsmodellen (voor lange termijn, incl. verdienmodellen) voor dBos po bij bibliotheken 

voor een langjarige samenwerking. Hieruit zijn minimaal drie cases voor meerjarige samenwerkingsverbanden met een vve-

instelling (incl. verdienmodel) verder uitgewerkt in best practices die als inspiratie landelijk worden gedeeld 

m) Er is een document opgeleverd met best practices op het gebied van een gezamenlijke aanpak de Bibliotheek op school po en 

cultuureducatie (zoals de Cultuur Loper en de Culturele Ladekast), op basis hiervan zijn drie bibliotheken aan de slag met een 

gezamenlijke aanpak; 

 

Resultaten doelgroep 12-18 jaar 

n) Een portfolio met daarin de huidige borgingsmodellen (voor lange termijn, incl. verdienmodellen) voor dBos vo bij bibliotheken 

voor een langjarige samenwerking. Hieruit zijn minimaal twee cases voor meerjarige samenwerkingsverbanden met een vve-

instelling (incl. verdienmodel) verder uitgewerkt in best practices die als inspiratie landelijk worden gedeeld 

o) Er is een inventarisatie (met aanbevelingen voor vervolgstappen) gedaan naar de samenhang tussen de Bibliotheek op school vo 

en cultuureducatie/literatuureducatie;  
 

Resultaten doelgroep 16-23 jaar 

p) Er zijn minimaal twee leesbevorderingspilots uitgevoerd in samenwerking met bibliotheek en mbo-opleiding; 
q) Er is een behoefte inventarisatie gedaan naar de ondersteuningsvraag vanuit het mbo en de pabo op het gebied van 

leesbevordering. 

Activiteiten Integrale activiteiten (doelgroepen 0-23
50

 jaar) 

a) Implementeren en uitvoeren van de bestaande landelijke programmalijnen voor leesbevordering (Kunst van Lezen/Tel mee met 

Taal) teneinde het Brabantse bereik van de programma’s te vergroten. De ‘ondersteuningsaanpak’ omvat: 

o Advisering en vraagbaakrol; 

o Begeleiden aanvraag en inzet stimuleringsregelingen (subsidies)* Kunst van Lezen; 

o Ondersteunen bij uitvoering bouwstenen** bij de programma’s (bijvoorbeeld collectievorming, leesplan, netwerk en 

beleid, etc.); 

o Inzet en ondersteuning monitor, Bibliotheekonderzoekplatform (BOP en vve-onderzoek); 

o Kennisontwikkeling en kennisdeling rondom taal, lezen, leesbevordering/-plezier en literatuureducatie; 

o Verbinding leggen tussen de drie programmalijnen; 
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51

 De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we 
ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen (Bron: VoorleesExpress, 2017) 

o Verbinding leggen met andere lijnen van Tel mee met Taal; 

o Deelname landelijke werk- en expertgroepen (bijvoorbeeld opleidingswerkgroep, kernteam dBos po) en hierin het 

Brabantse bibliotheeknetwerk vertegenwoordigen; 

o Afstemming met Stichting Lezen (Kunst van Lezen) en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), hen voorzien 

van (on)gevraagd advies en deelname aan landelijke bijeenkomsten Stichting Lezen en SPN. 

b) Ondersteunen van bibliotheken bij het onderling verder aan elkaar verbinden van de landelijke programmalijnen (BoekStart en 

dBos po/vo) , alsook het verbinden met andere landelijke en provinciale initiatieven (bijv. Vooruit met Voorlezen etc.); 

c) Coördineren van Nationale Voorleeswedstijden voor Brabant voor po, vo en pabo (landelijke campagne Stichting Lezen). 

d) Onderhouden en actualiseren aanbod van bestaande leesbevorderingsinitiatieven en beoordelen op kwaliteit, meerwaarde en 

of/hoe dit past binnen de programmalijnen en de behoeften van bibliotheken); waarbij we -waar mogelijk- aanhaken bij bestaande 

succesvolle innovatieve leesbevorderingsinitiatieven , maar ook nieuwe innovatieve leesbevorderingsinitiatieven (bijv. educatieve 

producten, diensten, modellen, instrumenten) ontwikkelen al dan niet voorafgegaan door pilots. Hierbij wordt ook gekeken naar 

de koppeling en integratie met mediawijsheid en cultuureducatie; 

e) Ontwikkelen instrumenten (bijv. workshop, plan van aanpak, netwerkbenadering) waarmee bibliotheken laagtaalvaardige ouders 

kunnen bereiken (aanvullend op het landelijke aanbod); 

f) Op basis van behoeften uit het bibliotheeknetwerk organiseren en uitvoeren van kennisontwikkelings-/kennisdelingsactiviteiten 

en netwerkbijeenkomsten. Zoals een Kennisdag, Kenniskaravanen, masterclasses, workshops en overige bijeenkomsten; 

bibliotheken krijgen een aanbod en betalen een eigen bijdrage;  

g) Uitvoeren van een tevredenheidsmeting bij bibliotheken met betrekking tot ondersteuningsaanpak Cubiss, inclusief plan van 

aanpak voor vervolg; 

 

De volgende activiteiten zijn nog specifiek toegevoegd aan de individuele programmalijnen: 

 

Activiteiten doelgroep 0-4 jaar 

h) Uitvoeren inventarisatie van duurzame borgingsmodellen voor samenwerking bibliotheek en vve-instellingen; 

i) Uitvoeren coördinerende rol m.b.t. ‘De VoorleesExpress’
51

 (in aansluiting op Tel mee met Taal) om bibliotheken in staat te stellen 

dit goed uit te voeren; 

j) Uitvoeren ondersteuningsaanpak (zie punt a) bij Activiteiten 2017: ‘Integrale activiteiten’) BoekStart voor baby’s bij 

basisbibliotheken; 
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 De Schoolschrijver zet de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. De schrijvers delen hun liefde voor verhalen lezen en creatief schrijven, en maken kinderen 
enthousiast voor de magie van taal. Met De Schoolschrijver worden de taallessen een spannend avontuur . Leerlingen verbeteren niet alleen hun taalvaardigheid, ze gaan ook vooruit in zelfreflectie, creativiteit 
en probleemoplossend vermogen (Bron: De SchoolSchrijver, 2017) 
53

 Scoor een Boek! Is een uniek leesproject voor leerlingen uit groep 5 en 6 van het primair onderwijs. Scoor een Boek! combineert lezen met sport en kent een ouderparticipatiecomponent (Bron: De 
Bibliotheken.nl, 2017) 

k) Uitvoeren ondersteuningsaanpak BoekStart in de Kinderopvang (of andere vorm van structurele samenwerking) bij nieuwe vve-

instellingen (implementatie) en vve-instellingen waar de lijn al is geïmplementeerd (borging); 

 

Activiteiten doelgroep 4-12 jaar 

l) Uitvoeren inventarisatie van duurzame borgingsmodellen voor samenwerking bibliotheek en basisonderwijs; 

m) Coördinatie provinciale rol m.b.t. De SchoolSchrijver 
52

 en Scoor een Boek!
53

 (in aansluiting op Tel mee met Taal); 

n) Verdere uitvoering en vervolg geven aan de pilots dBos po en cultuureducatie (waaronder de Cultuur Loper en de Culturele 

Ladekast) op basis van behoeften van de scholen; 

o) Uitvoeren ondersteuningsaanpak (zie punt a) bij Activiteiten 2017: ‘Integrale activiteiten’) dBos po (of andere vorm van structurele 

samenwerking) bij nieuwe scholen (implementatie) en scholen waar de lijn al is geïmplementeerd (borging); 

 

Activiteiten doelgroep 12-18 jaar 

p) Uitvoeren inventarisatie van duurzame borgingsmodellen voor samenwerking bibliotheek en voortgezet onderwijs; 

q) Inventariseren hoe uitvoering wordt gegeven aan de samenhang dBos vo en cultuureducatie/literatuureducatie, en daar een 

vervolgaanpak op zetten. 

r) Uitvoeren ondersteuningsaanpak (zie punt a) bij Activiteiten 2017: ‘Integrale activiteiten’) dBos vo (of andere vorm van structurele 

samenwerking) bij nieuwe scholen (implementatie) en bij scholen waarbij de lijn al is geïmplementeerd (borging); 

 

Activiteiten doelgroep 18-23 jaar 

s) Verdere uitvoering en vervolg geven aan pilots leesbevordering met betrekking tot het mbo; 

t) In samenspraak met de bibliotheken het gesprek voeren (bijv. via een workshop, bijeenkomst, interviews, groepsgesprek etc.) met 

mbo’s en pabo’s over het belang van BoekStart, dBos en andere structurele vormen van leesbevordering, hun eigen 

leesbevorderingsbehoeften en hoe de bibliotheken in deze behoeften kunnen voorzien; 

 
* De stimuleringssubsidies zijn bedoeld om een extra impuls te geven aan de implementatie van de programmalijnen. Aan de hand van een verdeelsleutel kan per 

provincie een maximaal aantal bibliotheken en instellingen meedoen. De stimulering bestaat uit een geoormerkt geldbedrag dat wordt doorgestort naar de bibliotheek 

(voor bijvoorbeeld leesconsulenten en leesomgeving) en een geldbedrag omgezet naar uren voor de POI om hier ondersteuning aan te bieden. 

** De landelijke lijnen zijn opgebouwd volgens een aantal vaste onderdelen, die in de aanpak ‘bouwstenen’ worden genoemd. 
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Klanttevredenheid De Brabantse bibliotheken zijn tevreden met de ondersteuning die wij hen biedt met betrekking tot de landelijke programmalijnen en 

andere samenwerkingsvormen. 

Randvoorwaarden  Er is draagvlak en commitment vanuit de Brabantse bibliotheken voor de activiteiten in dit project.  

 De Brabantse bibliotheken zetten in samenspraak met hun gemeenten in op structurele samenwerking met vve, po en vo met 

betrekking tot doorgaande lijnen, bij voorkeur met de bouwstenen van de landelijke aanpak (inclusief deelname monitor en BOP); 

 De Brabantse bibliotheken zetten in op het bevorderen van (digitale) geletterdheid en het terugdringen van de laaggeletterdheid 

in Brabant (preventie en curatie); 

 Cubiss zorgt voor een goede werking van de digitale diensten en - in samenwerking met de KB - aansluiting van de bibliotheken op 

de landelijke digitale infrastructuur; 

 Het netwerk is bereid om lokaal te experimenteren en successen en ervaringen/leerpunten te delen; 

 Er wordt gebruikgemaakt van een klankbord- of adviesgroep met zowel expertise uit het bibliotheekveld als uit het vve-, po- en 

vo-veld; 

 Cubiss zorgt voor afstemming met en aansluiting bij landelijke partners Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (Kunst van 

Lezen) en Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN); 

Risicoanalyse  Door bezuinigingen en een veranderende focus bij voorschoolse instellingen, onderwijs en bibliotheken zijn zij niet meer of niet 

voldoende in staat te investeren in doorgaande lijnen op het gebied van lezen en/of staan lezen en mediawijsheid onvoldoende op 

de agenda. Maatregel: betrokken partijen zodanig empoweren dat dit onderwerp op de lokale (politieke) agenda blijft staan; 

 Bibliotheken zijn onvoldoende in staat de transitie van uitleencentrum naar dienstverlener voor onderwijs en sociaal domein te 

maken. Maatregel: moet worden ondervangen door deskundigheidsbevordering, goede ondersteuningsaanpak en vernieuwende 

initiatieven die hen helpen bij de transitie. 

 De doelgroepen vve, vo, mbo en pabo blijken lastiger bereikbaar als samenwerkingspartner voor de bibliotheek. Dit vraagt extra 

aandacht voor awareness en extra investering. Maatregel: deskundigheidsbevorderingen, behoeften scholen en bibliotheek goed 

in kaart brengen, duidelijk en aansluitend aanbod qua initiatieven en ondersteuningsaanpak. 

Toelichting a) Koppeling project Vergroten mediawijsheid via verbinding tussen leesbevordering en mediawijsheid; 

b) Koppeling project Versterken Taalvaardigheid via landelijk actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ en doelgroep taalzwakke jeugd en 

jongeren 4 tot 18 jaar (focus: buitenschools); 

c) Afstemming project Provincie Limburg ‘Jeugd & Onderwijs’;  

d) Projectleiders en programmaleider zien erop toe dat de projecten elkaar versterken, maar dat er geen overlap in activiteiten of 

doelstellingen plaatsvindt. 

Projectleider Cubiss Arabella Broers 

Budget Budget voor dit project opgesplitst in: 
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 € 685.290,- (uren) 

 € 159.000,- (out of pocketkosten) 

 Totaal: € 844.290,- 

 
 
Budget voor dit project opgesplitst in: 

 Integrale aanpak: € 66.510,- uren / € 14.100,- OOP  

 Doelgroep 0-4: € 206.260,- uren / € 48.300,- OOP 

 Doelgroep 4-12: € 206.260,- uren / € 48.300,- OOP 

 Doelgroep 12-23: € 206.260,- uren / € 48.300,- OOP 
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Periode 2018 
Activiteit Wettelijke taak - Logistiek 
Samenvatting activiteit De activiteit Logistiek regelt het fysieke leenverkeer ‘van deur tot deur’ binnen Brabant en naar de overige provincies . De 

activiteit draagt zorg voor een efficiënt transport van materialen naar, van en tussen de Brabantse bibliotheken. 

Doelstellingen De activiteit draagt bij aan een vitaal bibliotheeknetwerk in Brabant door uitvoering van de provinciale wettelijke taak om zorg te 

dragen voor distributie van fysieke werken tussen de circa 170 bibliotheekvestigingen en servicepunten in Brabant.  

Prestatie-indicatoren 100% van de Brabantse basisbibliotheken neemt deel aan het logistieke netwerk. 

Resultaten Alle vestigingen van de Brabantse basisbibliotheken worden op maat bediend. Dit gebeurt via een model waarbij op basis van 

credits wordt gewerkt. In dit model wordt flexibel en vraaggericht invulling gegeven aan de logistieke behoeften en wensen van 

de Brabantse bibliotheekorganisaties.  

Activiteiten Het transporteren van materialen naar, van en tussen de Brabantse bibliotheken. De materialen worden geleverd aan: 

 133 bibliotheken 

 11 servicepunten 

 49 scholen 

Klanttevredenheid De tevredenheid wordt jaarlijks gemeten en bedraagt minimaal een 7,5. Het aantal vervoersgerelateerde klachten per jaar 

bedraagt maximaal vijf. 

Randvoorwaarden Er blijven voldoende middelen beschikbaar om de logistiek naar tevredenheid uit te kunnen voeren. 

Risicoanalyse Door ontwikkelingen in de verschijningsvorm van de fysieke bibliotheek blijft de vraag naar een fijnmazigere distributie 

toenemen.  

Maatregel: hierop is geanticipeerd door middel van een logistiek systeem op basis van credits.  

 

Toelichting Geen bijzonderheden 

Activiteitenleider Cubiss Hens Koreman 

Budget € 752.844,- (uren) 

€ 87.216,- (out of pocketkosten) 
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 In 2016 heeft het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een rectificatie gegeven van hun onderzoek Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland. In dit 
aangepaste rapport spreken ze over 10,6% in plaats van de eerder opgenomen 10,3%.  
55

 Om de reikwijdte van onze aanpak te vergroten en een provinciale versnelling te realiseren, stellen we voor om de eerder vastgestelde grens van 500+ te verlagen naar 50+. Op deze 
manier kunnen we zowel op de korte, middellange als lange termijn sneller resultaten behalen en dus meer betekenen voor laagtaalvaardige werknemers. 

 

Periode 2018 
Project Versterken taalvaardigheid  
Samenvatting 

project 

Het versterken, verbinden en verduurzamen van lokale en regionale initiatieven voor het versterken van de taalvaardigheid in 

Brabant. 

Doelstellingen Het terugdringen van de laaggeletterdheid in Brabant, waarbij aandacht bestaat voor zowel preventie als curatie van 

taalachterstanden. Dit draagt bij aan burgers die beschikken over de benodigde startkwalificaties voor de arbeidsmarkt en de sociale 

veerkracht om zelfredzaam te participeren in de samenleving. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de 

maatschappelijke en economische participatie van de Brabantse burger.  

Prestatie-

indicatoren 

 Bijdrage aan een procentuele daling van het aantal laaggeletterden in Brabant in de leeftijd 15 tot 65 jaar in 2020 ten opzichte 

van 2016 (2016: 10,6%
54

); 

 Aantal bedrijven met meer dan 500 medewerkers en veel laaggeschoold personeel dat laaggeletterdheid structureel bestrijdt
55

; 

 Aantal activiteiten en samenwerkingsverbanden met organisaties die zich inzetten voor de participatie van nieuwkomers in 

Brabant, zowel op het gebied van praktische uitvoering als op het gebied van training, scholing en ontwikkeling van (taal)trainers; 

 Aantal buitenschoolse activiteiten voor 4-18 jarigen in relatie tot de aanpak van taalachterstanden; 

 Aantal getrainde taaltrainers/taalvrijwilligers (inclusief loketmedewerkers). 

Resultaten Arbeid 

a) Er is voor ten minste tien Brabantse bedrijven een analyse ‘Taal op het werk’ (werktitel) opgeleverd, waarmee inzichtelijk is  

gemaakt hoeveel laagtaalvaardige medewerkers werkzaam zijn in het bedrijf; 

b) Bij ten minste tien Brabantse bedrijven is een informatiebijeenkomst georganiseerd over taalvaardigheid op de werkvloer; 

c) De workshop ‘Herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden’ is bij ten minste vijf Brabantse bedrijven verzorgd; 

d) Ten minste vijf Brabantse bedrijven hebben het thema taalvaardigheid opgenomen in hun HR-beleid; 

e) Ten minste 200 taalzwakke medewerkers zijn geïnformeerd over de mogelijkheden op het gebied van taalaanbod; 

f) Ten minste 50 taalzwakke medewerkers zijn concreet gestart met een taaltraject; 

g) Er is inzicht in het actuele formele en non-formele (taal)aanbod per regionaal/lokaal taalnetwerk; 
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h) De Cubiss portfolio voor het bedrijfsleven is doorontwikkeld; 

i) Er is een methode beschikbaar voor het meten van het bereik en het effect van de uitgevoerde activiteiten die indien nodig wordt 

doorontwikkeld; 

j) Er zijn ten minste twee opiniërende artikelen gepubliceerd over het thema arbeid. 

 

Nieuwe Brabanders 

k) Op basis van ten minste drie - doorlopende en/of nieuwe - trajecten rond de (arbeids)participatie van nieuwkomers in Brabant zijn 

overdraagbare plannen van aanpak opgeleverd, waarbinnen ook aandacht bestaat voor de meetbaarheid van het bereik en effect 

van het traject; 

l) Mogelijke witte vlekken in het (trainings)aanbod voor nieuwe Brabanders zijn in kaart gebracht en waar nodig/wenselijk is op 

basis hiervan aanvullend aanbod ontwikkeld (al dan niet in samenwerking met partners); 

m) Er is ten minste één opiniërend artikel gepubliceerd over het thema nieuwe Brabanders. 

 

Taalzwakke jongeren in de leeftijd 4 tot 18 jaar (focus: buitenschools) 

n) Op basis van ten minste twee - doorlopende en/of nieuwe - buitenschoolse trajecten die zijn uitgevoerd in relatie tot de aanpak 

van taalachterstanden voor de doelgroep 4 tot 12 jaar zijn overdraagbare plannen van aanpak opgeleverd,  waarbinnen ook 

aandacht bestaat voor de meetbaarheid van het bereik en effect van het traject; 

o) Op basis van ten minste twee - doorlopende en/of nieuwe - buitenschoolse trajecten die zijn uitgevoerd in relatie tot de aanpak 

van taalachterstanden voor de doelgroep 12 tot 18 jaar zijn overdraagbare plannen van aanpak opgeleverd,  waarbinnen ook 

aandacht bestaat voor de meetbaarheid van het bereik en effect van het traject; 

p) Er is ten minste één opiniërend artikel gepubliceerd over het thema taalzwakke jongeren (focus: buitenschools). 

 

Duurzame infrastructuur taalvaardigheid 

q) Borging en doorontwikkeling van de Brabantse taalnetwerken (regionaal en lokaal), waarbij Cubiss - in overleg en samenwerking 

met Stichting Lezen & Schrijven - een aanjagende en coördinerende rol heeft vervuld; 

r) Borging en doorontwikkeling van het Brabantse netwerk van Taalpunten en Taalhuizen, waarbij Cubiss - in overleg en 

samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven - een aanjagende en ondersteunende rol heeft vervuld; 

s) Er zijn ten minste 15 workshops ‘Herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden’ verzorgd voor partners binnen de 

taalnetwerken (o.a. loketmedewerkers); 

t) Er zijn ten minste vijf trainingen voor taalvrijwilligers/taalhuismedewerkers verzorgd binnen de taalnetwerken. 

 

Activiteiten Arbeid 
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56

 Dit zijn bedrijven binnen sectoren waar veel werkgelegenheid is voor mensen met een laag opleidingsniveau en een lage taalvaardigheid. Daarnaast zijn ook bedrijven die 
maatschappelijk verantwoord ondernemen of die zich op sociaal vlak willen profileren kansrijk. 

a) Cubiss houdt een overzicht bij van kansrijke Brabantse bedrijven
56

 en actualiseert dit overzicht continu; 

b) Cubiss draagt er aan bij dat het formele en non-formele (taal)aanbod per regionaal/lokaal taalnetwerk in kaart wordt gebracht en 

continu wordt geactualiseerd - op deze manier kunnen we bedrijven te allen tijde informeren over het actuele en relevante 

aanbod in hun regio; 

c) Cubiss voert ten minste vijf gesprekken met de Brabantse afdelingen van bijvoorbeeld vakbonden, werkgeversorganisaties, 

werknemersorganisaties en belangenorganisaties (o.a. BOM) om het thema taal op de werkvloer te agenderen; 

d) Cubiss voert gesprekken met ten minste 50 Brabantse bedrijven; 

e) Cubiss voert het onderzoek ‘Taal op het werk’ (werktitel) uit voor ten minste tien Brabantse bedrijven (inclusief nul- en één-

meting); 

f) Cubiss organiseert bij ten minste tien Brabantse bedrijven een informatiebijeenkomst over taalvaardigheid op de werkvloer; 

g) Cubiss verzorgt bij ten minste vijf Brabantse bedrijven de workshop ‘Herkennen en doorverwijzen laaggeletterden’;  

h) Cubiss informeert ten minste 200 taalzwakke medewerkers over de mogelijkheden op het gebied van taalaanbod; 

i) Cubiss draagt er zorg voor dat ten minste 50 taalzwakke medewerkers starten met een taaltraject; 

j) Cubiss ontwikkelt haar portfolio voor het bedrijfsleven verder door;  

k) Cubiss meet het bereik en het effect van haar activiteiten en actualiseert haar meetmethode indien nodig; 

l) Cubiss schrijft ten minste twee opiniërende artikelen over het thema arbeid; 

m) Cubiss onderzoekt de mogelijkheden om een werkgeversplatform op te richten waarbij het thema taalvaardigheid op de 

werkvloer centraal staat; 

n) Cubiss stemt periodiek af met Leren & Werken en Stichting Lezen & Schrijven. 

 

Nieuwe Brabanders 

o) Cubiss voert ten minste drie trajecten uit rond de (arbeids)participatie van nieuwkomers in Brabant, waaronder het traject ‘Op 

weg naar werk’ (binnen dit project worden nieuwkomers gekoppeld aan vrijwilligersorganisaties) en het ‘BiblioSpel’ (verder 

uitrollen voor doelgroep statushouders en onderzoeken mogelijkheden doorontwikkeling voor andere doelgroepen als 

alfabetiseerders en arbeidsmigranten);  

p) Cubiss signaleert mogelijke witte vlekken in het (trainings)aanbod voor nieuwe Brabanders en ontwikkelt op basis hiervan waar 

nodig/wenselijk aanvullend aanbod (al dan niet in samenwerking met partners); 

q) Cubiss organiseert ten minste één informatiemarkt voor de doelgroep arbeidsmigranten (al dan niet in samenwerking met 

partners);  
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r) Cubiss meet het bereik en het effect van haar activiteiten en actualiseert haar meetmethode indien nodig ; 

s) Cubiss schrijft ten minste één opiniërend artikel over het thema nieuwe Brabanders. 

 

Taalzwakke jongeren in de leeftijd 4 tot 18 jaar (focus: buitenschools) 

t) Cubiss voert ten minste twee buitenschoolse trajecten uit in relatie tot de aanpak van taalachterstanden voor de doelgroep 4 tot 

12 jaar (denk aan ‘Scoor een boek’, een zomerschool, etc.). Onderdeel van deze trajecten is een lijn met betrekking tot 

ouderbetrokkenheid;  

u) Cubiss voert ten minste twee buitenschoolse trajecten uit in relatie tot de aanpak van taalachterstanden voor de doelgroep 12 tot 

18 jaar (denk aan hiphop battles, handlettering, etc.). Onderdeel van deze trajecten is een lijn met betrekking tot 

ouderbetrokkenheid;  

v) Cubiss sluit waar mogelijk aan bij reeds bestaande initiatieven (zowel landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal);  

w) Cubiss meet het bereik en het effect van haar activiteiten en actualiseert haar meetmethode indien nodig ; 

x) Cubiss schrijft ten minste één opiniërend artikel over het thema taalzwakke jongeren (focus: buitenschools). 

 

Duurzame infrastructuur taalvaardigheid 

y) Cubiss ontwikkelt het onderzoek ‘Ken uw doelgroep’ verder door, waarbij we ook aandacht besteden aan de koppeling tussen 

taalvaardigheid en de overige basisvaardigheden zoals digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden en financiële 

vaardigheden; 

o In 2018 voeren we updates/uitbreidingen uit voor de 19 gemeenten waarvoor de ‘Ken uw doelgroep’ analyse in 2015 is 

opgeleverd.  

z) Cubiss zorgt er voor dat de online tool ‘Uw netwerk in kaart’ up-to-date blijft; 

aa) Cubiss neemt actief deel aan de samenwerkingsverbanden/taalnetwerken in de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s en speelt 

daarin een enthousiasmerende, aanjagende en verbindende rol; 

bb) Cubiss vervult een aanjagende en ondersteunende rol in de borging en doorontwikkeling van het Brabantse netwerk van 

Taalpunten en Taalhuizen, waar mogelijk in overleg en samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven. Ook op internationaal 

vlak wordt hiertoe informatie opgehaald en inspiratie opgedaan, in de vorm van het internationale Erasmus+ project ‘Paving the 

way for essential skills houses’ (Cubiss is penvoerder voor dit project); 

cc) Cubiss maakt deel uit van landelijke werkgroepen en sluit aan bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van taalvaardigheid. 

Met betrekking tot het provinciaal uitrollen van landelijke initiatieven vanuit de Koninklijke Bibliotheek en het programma de 

Bibliotheek en Basisvaardigheden gebeurt dit in samenwerking met het project Innovatie van de educatieve functie.; 

dd) Cubiss vraagt en creëert structureel aandacht voor het belang van taalvaardigheid, waarbinnen een focus ligt op de thema’s 

arbeid, nieuwe Brabanders en taalzwakke jongeren in de leeftijd 4 tot 18 jaar (focus buitenschools). De inzet van ambassadeurs - 
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zowel taalambassadeurs als ambassadeurs per thema - speelt hierin een belangrijke rol; 

ee) Cubiss organiseert ten minste één overkoepelende provinciale bijeenkomst in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven; 

ff) Cubiss organiseert ten minste vijf netwerk- en/of kennisdelingsbijeenkomsten rond specifieke thema’s of levert een inhoudelijke 

bijdrage aan bijeenkomsten georganiseerd door haar samenwerkingspartners; 

gg) Cubiss draagt er - onder meer in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en taalaanbieders zoals het ROC - zorg voor dat 

er aandacht is en blijft voor de kwaliteit van het non-formele (taal)aanbod (wisselwerking tussen beroepskrachten en 

vrijwilligers); 

hh) Cubiss richt zich zowel op de doelgroep NT1 (Nederlands als moedertaal, met name binnen het thema arbeid) als op de 

doelgroep NT2 (Nederlands als tweede taal); 

ii) Cubiss stemt periodiek af met Stichting Lezen & Schrijven. 

Klanttevredenheid De betrokken partners zijn tevreden tot zeer tevreden over de geleverde meerwaarde in de trajecten op het gebied van afstemming, 

verwachtingen, processen, vorm en inhoud en waarderen deze met minimaal een 7,0. 

Randvoorwaarden  Aansluiting op en samenwerking met landelijk actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ van Stichting Lezen & Schrijven; 

 Een krachtig netwerk en een duurzame infrastructuur; 

 Een heldere taakverdeling en goede samenwerkingsafspraken met bestaande en nieuwe partners; 

 Potentiële partners worden in een vroeg stadium doordrongen van de urgentie van het terugdringen van laaggeletterdheid; 

 Aansluiting op initiatieven van samenwerkingspartners en andere Brabantse organisaties - door de middelen en krachten van 

verschillende organisaties te bundelen, wordt er voor Brabant een multiplier effect gerealiseerd; 

 Bereidheid betrokken partijen om lokaal te experimenteren en successen en ervaringen te delen; 

 Voortzetting gezamenlijke klankbordgroep met Stichting Lezen & Schrijven. 

Risicoanalyse  Veel verschillende organisaties zijn met dit thema bezig. Maatregel: werk vanuit de landelijke lijnen, stem en baken onderling af 

en zorg voor een goede vertegenwoordiging in de klankbordgroep; 

 Direct resultaat is moeilijk aantoonbaar/meetbaar (op de korte termijn). Maatregel: aansluiting op monitoring actieprogramma 

‘Tel mee met Taal’ en (door)ontwikkeling eigen meetmethode; 

 Doelgroep en (mogelijke) samenwerkingspartners (h)erkennen het probleem onvoldoende. Maatregel: creëren bewustwording, 

inzet (taal)ambassadeurs. 

Toelichting Het project maakt verbindingen met andere projecten: 

 Innovatie van de Educatieve functie, via landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ en doelgroep taalzwakke jongeren 4 tot 18 

jaar (focus: buitenschools)’; 

 Bieb Lab Brabant, via thema sociale veerkracht; 

 Vergroten mediawijsheid, via het thema digitale vaardigheden.  
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  Projectleider Cubiss Yvonne van den Berg 

Budget Budget voor dit project opgesplitst in: 

 € 864.750,- (uren) 

 € 95.000,- (out-of-pocketkosten) 

 

Per projectlijn is de verdeling als volgt: 

 Arbeid - Uren € 262.328 /OOP € 41.850,- 

 Nieuwe Brabanders - Uren € 171.950,- /OOP € 17.500,- 

 Taalzwakke jongeren 4-18 - Uren € 171.950,- /OOP € 17.500,- 

 Duurzame infrastructuur taalvaardigheid - Uren € 258.522,- /OOP € 18.150,- 
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Periode 2018 
Project Vergroten mediawijsheid 
Samenvatting project Het project levert een bijdrage aan de Brabantse ambities op het gebied van kennis en innovatie door middel van een impuls in het 

onderwijs (vroeg- en voorschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo (met name opleidingen voor pedagogische 

medewerkers en lerarenopleidingen) op het gebied van mediawijsheid. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van kennis, vaardigheden 

en houding ten opzichte van (moderne) media. Mediawijsheid*, als onderdeel van 21
e
-eeuwse vaardigheden, is hierbij een middel om 

verbeeldingskracht, welzijn en welvaart in Brabant te stimuleren. Ook draagt mediawijsheid bij aan het versterken van de creërende, 

reflecterende en onderzoekende competenties. 

 

* Volgens de definitie van SLO valt mediawijsheid, evenals informatievaardigheden, ICT basisvaardigheden en computational thinking onder digitale geletterdheid.  

Doelstellingen Het vergroten van de mediawijsheid van diverse groepen leerlingen (VVE en leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en 

studenten (mbo en hbo) in Brabant door het creëren van structurele aandacht voor mediawijsheid binnen de diverse lagen van het 

onderwijs (bestuur, directie, docent). Dit gebeurt door:  

 structurele borging van aandacht voor mediawijsheid binnen het onderwijs op beleids- en uitvoerend niveau; 

 structurele borging van kennis en informatie rondom mediawijsheid binnen het onderwijs en andere doelgroepen op beleids- en 

uitvoerend niveau. 

Prestatie-indicatoren  25 onderwijsinstellingen hebben structurele aandacht voor mediawijsheid en digitale geletterdheid opgenomen in het beleid. 

Onderdeel van dit beleid is de borging van kennis bij docenten en management rond het thema mediawijsheid en digitale 

geletterdheid; 

 Brabantse onderwijsinstellingen zijn tevreden over de door Cubiss geleverde diensten op het gebied van mediawijsheid. 

Resultaten Resultaten - Visie & beleid 

a) Op basis van de in 2017 ontwikkelde aanpak rondom deskundigheidsbevordering zijn 500 leerkrachten/docenten, mediacoaches 

en managers via diverse kennisontwikkelingsactiviteiten bereikt;  

b) Als onderdeel van a) is in overleg met een Brabantse hbo-instelling een post hbo-opleiding Digitale Geletterdheid in het onderwijs 

ontwikkeld; 

c) Cubiss heeft aan minimaal vijf vakinhoudelijke bijeenkomsten over het belang van mediawijsheid op beleidsniveau een bijdrage 

geleverd of heeft deze zelf georganiseerd;  

d) 25 onderwijsinstellingen zijn door Cubiss geadviseerd bij het gezamenlijk ontwikkelen van beleid ten aanzien van structurele 

aandacht voor mediawijsheid;  

e) Cubiss heeft een vervolgmeting uitgevoerd met betrekking tot de ontwikkeling rond aandacht voor mediawijsheid in het 

onderwijsbeleid (de Mediawijsheid Meter) als onderdeel van de Brabantse onderzoeksagenda; 

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid
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f) Cubiss heeft (als onderdeel van de Mediawijsheid Meter) een monitor ontwikkeld om de ontwikkeling van vaardigheden digitale 

geletterdheid bij leerlingen te volgen of heeft hiervoor aansluiting gezocht bij een reeds ontwikkelde monitor; 

g) Cubiss is aangesloten bij minimaal twee landelijke initiatieven rond digitale geletterdheid en heeft deze doorvertaald naar 

regionale en lokale aanpakken. 

 

Resultaten - MediaPakt Brabant 

Er is een groeiend netwerk en een groeiend aantal samenwerkingsverbanden rond het thema mediawijsheid in Brabant door;  

h) Cubiss heeft, eventueel in samenwerking met netwerkpartners, met minimaal 15 besturen en/of directies (vve/po/vo/mbo/hbo) 

gesprekken/rondetafelgesprekken gevoerd over het aansluiten bij MediaPakt Brabant; 

i) Elk onderwijstype (po, vo en mbo/hbo) heeft een ‘voorloperschool’ die digitale geletterdheid heeft doorgevoerd in beleid en 

geïmplementeerd in de onderwijspraktijk. Deze voorloopscholen dienen als inspirerend voorbeeld voor andere scholen; 

j) In totaal 50 Brabantse onderwijsinstellingen en 15 bibliotheken en overige kennispartners hebben zich aangesloten bij het 

MediaPakt Brabant en zorgen er zo voor dat mediawijsheid op beleidsmatig niveau is geborgd en op uitvoerend niveau structureel 

aandacht krijg; 

k) Cubiss heeft een marketingcommunicatieplan uitgevoerd om zoveel mogelijk onderwijsinstellingen te informeren over en aan te 

laten sluiten bij MediaPakt Brabant. Waar mogelijk is dit plan afgestemd met de provinciale campagne;  

l) Cubiss heeft tien netwerkbijeenkomsten georganiseerd rond het thema digitale geletterdheid; 

m) Cubiss heeft op basis van eerdere gesprekken met Brabantse Pabo’s, lerarenopleidingen en mbo-opleidingen voor pedagogisch 

medewerker een vervolgtraject ingezet met betrekking tot aanpassingen in het lesprogramma;  

n) Cubiss is heeft in samenwerking met het mkb en onderwijsinstellingen activiteit ontwikkeld en uitgevoerd rond een aanpak 

mediawijsheid en een betere aansluiting van het onderwijs op de toekomstige arbeidsmarkt. 

 

Resultaten - Kennis, inspiratie & doen  

o) Cubiss heeft per onderwijstype (vve/po/vo/mbo/hbo) twee laagdrempelige instapactiviteiten uitgevoerd waaraan scholen kunnen 

deelnemen om hun leerlingen met mediawijsheid in aanraking te brengen; 

p) Cubiss heeft minimaal vijf publicaties rond digitale geletterdheid in het onderwijs ontwikkeld; 

q) Cubiss heeft een doorlopende campagne uitgevoerd over het belang van structurele aandacht voor digitale geletterdheid in het 

onderwijs.  

 
 

Activiteiten Projectlijn 1 – Visie & beleid 

Op basis van de in 2017 door Cubiss ontwikkelde visie op digitale geletterdheid worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
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a) Uitvoeren van een aanpak deskundigheidsbevordering* via verschillende kennisontwikkelingstrajecten. 

b) Ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van de kwaliteit van het post hbo-opleiding opleidingsprogramma Digitale Geletterdheid in 

het onderwijs in samenwerking met een onderwijspartner (als onderdeel van a)); 

c) Organiseren en/of actief bijdragen aan vijf regionale of lokale vakinhoudelijke kennis- of inspiratiebijeenkomsten over het belang 

van mediawijsheid op beleidsniveau;  

d) Adviseren van en samenwerken met 25 onderwijsinstellingen bij beleidsontwikkeling door het gezamenlijk opstellen van een plan 

voor uitvoerenden en beleid voor directies en besturen;  

e) Monitoren van de link tussen beleid en uitvoering in de praktijk door het voeren van gesprekken in de vorm van teamsessies met 

besturen, directies en docenten/leerkrachten; 

f) Doorontwikkelen en uitvoeren van een vervolgmeting naar de stand van zaken rond mediawijsheid in het onderwijs door het 

inzetten van de Mediawijsheid Meter; 

g) Ontwikkelen van monitor (als onderdeel van de Mediawijsheid Meter) om de vaardigheden digitale geletterdheid van leerlingen te 

kunnen volgen; 

h) Aansluiten bij landelijke campagnes als de Week van de Mediawijsheid en de Media Ukkie Dagen om aandacht te vragen voor het 

thema mediawijsheid in het onderwijsbeleid door regionale of lokale activiteiten te organiseren; 

i) Aansluiten bij en actief deelnemen aan het vervolg op het visietraject Onderwijs2032 gericht op toekomstbestendig onderwijs. 

 
* Als het gaat om (online) scholing en trainingstrajecten voor professionals, dan wordt er een nader te betalen bedrag in rekening gebracht bij de onderwijsinstelling of 

bibliotheek. 

 

Projectlijn 2 – MediaPakt Brabant 

j) Verder in kaart brengen van mogelijke samenwerkingspartners voor de uitvoering van activiteiten binnen het project en het tot 

stand brengen van samenwerkingsverbanden rond digitale geletterdheid in Brabant. Dit gebeurt onder meer door het actief 

organiseren van en deelnemen aan bijeenkomsten rond mediawijsheid en het voeren van persoonlijke gesprekken met mogelijke 

toekomstige partners;  

k) Organiseren van tien netwerkbijeenkomsten voor deelnemers aan MediaPakt Brabant;  

l) Verder in kaart brengen en volgen van activiteiten op het gebied van mediawijsheid en in onze rol als expert daarop proactief 

reageren en acteren;  

m) Bevorderen kennisuitwisseling binnen het onderwijs rond mediawijsheid door middel van het online kennisplatform 

www.mediapakt.nl; 

n) Gesprekken voeren met besturen en/of directies (vve/po/vo/mbo/hbo) over het aansluiten bij MediaPakt Brabant;  

o) Plan van aanpak maken voor en formuleren hoe voorloperscholen als inspirerend voorbeeld kunnen dienen; 
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p) Adviseren van en samenwerken met drie onderwijsinstellingen die als voorloperschool een inspirerend voorbeeld zijn voor andere 

scholen op het gebied van digitale geletterdheid doorvoeren in beleid en implementatie in de onderwijspraktijk. Bij deze 

voorloperscholen wordt ook het lokale netwerk (onder andere bibliotheken) betrokken;  

q) Uitvoeren marketingcommunicatieplan om het bereik van MediaPakt Brabant te vergroten; 

r) Sessies organiseren met Brabantse Pabo’s, lerarenopleidingen en MBO-opleidingen voor pedagogisch medewerkers, met als 

thema de plek van mediawijsheid in het lesprogramma voor startende pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten;  

s) Ontwikkelen en uitvoeren van een activiteit in samenwerking met het mkb en onderwijsinstellingen. 

 

Projectlijn 3 – Kennis, inspiratie & doen 

t) Uitvoeren van twee laagdrempelige instapactiviteiten mediawijsheid per onderwijstype (vve/po/vo/mbo/hbo) om jeugd, jongeren 

en studenten en hun leerkrachten/docenten en managers in aanraking te brengen met mediawijsheid om het aantal deelnemende 

onderwijsinstellingen te vergroten;  

u) Trends op gebied van media vertalen naar een concrete aanpak (publicaties) voor primair en voortgezet onderwijs en 

(leraren)opleidingen voor vve, po en vo (koppelen van bestaande methoden, bieden handvatten, advies) met betrekking tot 

mediawijsheid;  

v) Agenderen prioriteit en creëren van awareness rond mediawijsheid richting stakeholders; onderwijs, bibliotheken en 

kennispartners door het inzetten van onderdelen uit en kennis van in voorgaande jaren gerealiseerde concepten als MakersBuzz, 

MediaLab en MediaB@ttle; 

w) Het onderwijs faciliteren in het creëren van awareness rond mediawijsheid bij ouders met kinderen in het vve, po en vo.  

Klanttevredenheid De betrokken partners zijn tevreden tot zeer tevreden over de geleverde meerwaarde op het gebied van mediawijsheid in de trajecten. 

Alsmede op de terreinen afstemming, verwachtingen, processen, vorm en inhoud. Ze waarderen deze met minimaal een 7,0.  

Randvoorwaarden  Toegang, rechtstreeks of via partners (waaronder bibliotheken), tot uitvoerenden en beleidsbepalers in het onderwijs; 

 Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen mediawijsheid (Kennisnet, SLO, Mediawijzer.net); 

 De aanbevelingen van het Platform Onderwijs2032 worden in de aanpak gehanteerd; 

 De betrokken partijen zijn bereid om lokaal te experimenteren en successen en mislukkingen te delen;  

 Er wordt gebruikgemaakt van een klankbordgroep met zowel expertise uit het bibliotheek- als uit het onderwijsveld.  

Risicoanalyse  Niet of onvoldoende draagvlak voor een structurele aanpak in het onderwijs. Maatregel: Agenderen prioriteit structurele aanpak, 

ontwikkeling en uitdragen duidelijke visie en aanpak, koppeling beleid en uitvoering, het verbinden van activiteiten en het lobbyen 

in verschillende netwerken;  

 Teveel ingestoken vanuit de ICT-kant. Maatregel: Duidelijke visie en aanpak, nadruk leggen op persoonlijke vaardigheden;  

 Effect moeilijk te meten. Maatregel: Concentratie op die punten waar de effecten wel te meten zijn en werken op basis van 



 

 
50 

 
  

indicatoren van landelijke programma’s; 

 Geen prioriteit/tijd en beschikbare middelen binnen onderwijsinstellingen. Maatregel: Agenderen prioriteit, ondersteuning bij 

beleid en aanpak, aanbieden range van producten en diensten. 

Toelichting Dit project sluit aan op de activiteiten en resultaten van het project ‘Innovatie van de educatieve functie van de bibliotheek’. Het 

project Vergroten mediawijsheid houdt zich exclusief bezig met mediawijsheid als onderdeel van digitale geletterdheid en de 21
e
-

eeuwse vaardigheden. 

Projectleider Cubiss Ingrid de Jong 

Budget Budget voor dit project opgesplitst in: 

 € 826.955,- (uren) 

 € 100.020,- (out of pocketkosten) 

 

Per projectlijn is de verdeling als volgt: 

 Visie en beleid - Uren € 306.058,- / OOP € 36.000,-   

 MediaPakt Brabant – Uren € 326.117,- / OOP € 44.020,-       

 Kennis, inspiratie & doen – Uren € 194.780,- / OOP € 20.000,- 
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Periode 2018 
Projectlijn Overige activiteiten 
Samenvatting project  Ondersteuning van culturele projecten gericht op maatschappelijke verbinding (focus op projecten rond cultuuronderwijs en 

21
e
-eeuwse vaardigheden) vanuit de Brabantse Cultuuralliantie; 

 Samenwerking en gezamenlijke communicatie rond mestmag.nl en het Verkeersplein rond Brabant C;  

 Bijdragen aan provinciale onderzoeksagenda op basis van expertise rond bibliotheekwerk en taal en media; 

 Bijdragen aan de provinciale communicatiestrategie en –campagne rond cultuur in Brabant; 

 Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder de project- en programmapartners. 

Doelstellingen Invulling geven aan de door de provincie gevraagde activiteiten in samenwerking met de collega/steunfunctie-organisaties bkkc, 

Erfgoed Brabant, Brabant-C en Kunstbalie.  

Prestatie-indicatoren  Er worden constructieve bijdragen geleverd aan mestmag.nl en het Verkeersplein rond Brabant C; 

 Er is een bijdrage geleverd aan de provinciale onderzoeksagenda; 

 Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de projectpartners. 

Resultaten a) In samenwerking met de provinciale steunfuncties aanjagen en begeleiden van projectinitiatieven in het kader van Brabant-C en 

het Verkeersplein; 

b) Er is een bijdrage geleverd aan het digitale platform mestmag.nl in samenwerking met de andere steunfunctie-organisaties; 

c) Er is een bijdrage geleverd aan de provinciale communicatiestrategie en- campagne rond cultuur in Brabant. 

Activiteiten 2018 a) Begeleiden van projectinitiatieven voor en na honorering in het kader van het Brabant C-fonds en deelname aan het 

Verkeersplein;  

b) Aanjagen van projecten uit het werkveld van bibliotheken en taal en media ten behoeve van het Brabant C-fonds in 

samenwerking met Kunstbalie, bkkc en Erfgoed Brabant; 

c) Bijdragen aan de organisatie en redactie van mestmag.nl; 

d) Bijdragen aan een plan voor samenwerking tussen de provinciale organisaties; 

e) De communicatieonderdelen uit de hierboven genoemde projecten zijn waar mogelijk onderdeel gemaakt van de totale 

provinciale culturele communicatiestrategie; 

f) Uit (laten) voeren van onderzoeken die bijdragen aan de Brabantse onderzoeksagenda (zie projectbladen). Het betreft de 

volgende onderzoeken, die ook benoemd zijn in de bovenstaande projectbladen: 

o Cubiss voert inventarisatie uit naar de ondersteuningsbehoefte met betrekking tot het werken in communities. 

Onderzoek vindt plaats op drie niveaus; persoonlijk-, organisatie- en gemeenschapsniveau; 

o Bij twee bibliotheken voert Cubiss een vrijwilligersonderzoek uit; 
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o De digitale klantervaring van leden en niet-leden wordt in beeld gebracht door middel van een customer journey 

onderzoek; 

o Cubiss monitort de Brabantse resultaten van de landelijke lijnen voor leesbevordering via de monitorinstrumenten van 

Kunst van Lezen (Monitor dBos en Bibliotkeekonderzoeksplatform); 

o Cubiss voert het onderzoek ‘Taal op het werk’ (werktitel) uit voor ten minste tien Brabantse bedrijven (inclusief nul- en 

één-meting); 

o Cubiss ontwikkelt het onderzoek ‘Ken uw doelgroep’ verder door, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de 

koppeling tussen taalvaardigheid en de overige basisvaardigheden zoals digitale vaardigheden, 

gezondheidsvaardigheden en financiële vaardigheden; 

o In 2018 voert Cubiss updates/uitbreidingen uit voor de 19 gemeenten waarvoor de ‘Ken uw doelgroep’ analyse in 2015 

is opgeleverd.; 

o Cubiss voert een vervolgmeting uit met betrekking tot de ontwikkeling rond aandacht voor mediawijsheid in het 

onderwijsbeleid (de Mediawijsheid Meter; 

o Cubiss voert een klanttevredenheidsonderzoek uit onder de projectpartners; 

o Daarnaast kunnen op basis van actualiteit en ontwikkelingen in het programma aanvullende onderzoeken worden 

geformuleerd. 

g) Opleveren van twee zesmaandsrapportages volgens het met de provincie afgestemde format; 

h) Het laten uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek over het gehele programma. 

Klanttevredenheid De provincie Noord-Brabant, de Brabantse bibliotheken en de bij het programma betrokken partners zijn tevreden over de 

resultaten van het programma en de manier waarop het programma wordt uitgevoerd. 

Randvoorwaarden 

 

 Voldoende medewerking vanuit samenwerkingspartners; 

 Voldoende tijd en middelen om programmaresultaten te borgen na 2016. 

Risicoanalyse De resultaten van het programma worden voor een belangrijk deel behaald in samenwerking met partners. Het risico van de 

projecten (en daarmee van het programma) zijn gelegen in onvoldoende medewerking van samenwerkingspartners. Hiervoor zijn 

binnen de projecten maatregelen geformuleerd.  

Toelichting De out-of-pocketkosten zijn bestemd voor de bijdrage aan mestmag.nl. de kosten voor de uitvoering van het klantonderzoek zijn 

evenredig verdeeld over de projecten. 

Projectleider Cubiss Boudewijn van der Lecq 

Budget Budget voor dit project opgesplitst in: 

 € 25.650,- (uren) 

 € 20.000,- (out-of-pocketkosten) 
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Bijlage 1 – Globale programmabegroting 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

 

 
Globale projectbegroting  2018 Totaal Uren  Out of pocketkosten 

        

Bieb Lab Brabant € 899.375  € 710.875  € 188.500  

Innovatie educatieve functie € 844.290  € 685.290  € 159.000  

Logistiek € 840.060  € 752.844  € 87.216  

        

Versterken taalvaardigheid € 959.750  € 864.750  € 95.000  

Vergroten mediawijsheid € 926.975  € 826.955  € 100.020  

        

Overige activiteiten € 45.806  € 25.650  € 20.156  

        

Totaal € 4.516.256  € 3.899.100  € 617.156  

 
 


