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Inleiding  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
De koers die in 2017 met het werkplan Verandering en verbreding is ingezet, wordt in het werkplan 2018 Naar 

de maatschappelijk-educatieve bibliotheek voortgezet. Dit suggereert een beweging; van een klassieke 

uitleenbibliotheek naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Niet elke Limburgse bibliotheek maakt 

deze beweging echter op dezelfde manier en hetzelfde moment, maar is zonder meer in beweging. Het 

uitlenen van boeken en andere materialen, of ze nu fysiek of digitaal zijn, is en blijft een belangrijke taak van 

bibliotheken. Dat neemt niet weg dat de bibliotheek veel meer is dan een ruimte die wordt opengesteld om 

een collectie uit te lenen. De bibliotheek heeft een brede functie. Dat wordt bevestigd in de beschrijving van de 

vijf kernfuncties van de bibliotheek in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob): 1) Warenhuis 

van kennis en informatie, 2) Ontwikkeling en educatie, 3) Lezen en literatuur, 4) Ontmoeting en debat en 5)  

Kunst en cultuur. 

 

Cubiss Limburg wil haar bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven waar de Provincie Limburg voor 

staat. Het provinciaal strategisch kader Koers voor een vitaler Limburg
1
 zet in op een samenleving waarin alle 

Limburgers tot hun recht komen, elkaar ondersteunen en solidair zijn. Een Limburg waarin inwoners naar 

vermogen kunnen meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Cubiss Limburg en de openbare 

bibliotheken streven er eveneens naar dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op 

te doen die nodig is om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Of het nu gaat om kinderen, 

jongeren, volwassenen of ouderen, ons motto is: Iedereen doet mee! Dit betekent dat Cubiss Limburg iedereen 

wil stimuleren zich verder te ontwikkelen als het gaat om lezen, leren en digitaal geletterder worden. 

 

Als Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) is Cubiss Limburg de schakel tussen het landelijke en het lokale 

bibliotheekwerk, zoals geformuleerd in de Wsob. Cubiss Limburg ondersteunt als tweedelijnsorganisatie de 

door de branche vastgestelde innovatiethema’s: 1. Jeugd en Onderwijs, 2. Participatie en Zelfredzaamheid, 3. 

Persoonlijke ontwikkeling en 4. Verandering van de klassieke bibliotheek.
2
  

 

De Limburgse bibliotheken zijn actief betrokken bij de voorbereiding van het werkplan 2018. Het bestuur van 

de Vereniging Limburgse Bibliotheken heeft de behoeften geïnventariseerd onder alle Limburgse bibliotheken. 

Vervolgens is deze inventarisatie meegenomen in het maken van de projectdefinities (formulering uitdaging, 

doel en resultaten van elk project). Deze definities zijn aan alle directeuren voorgelegd. Hun reacties hierop – 

zelf en/of via deelname van hun medewerkers aan de vervolgbijeenkomsten - hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van de volgende projecten voor 2018: (1) Jeugd en Onderwijs, (2) Participatie en 

Zelfredzaamheid, (3) Persoonlijke ontwikkeling, (4a) Mens en Organisatie, (4b) Digitale dienstverlening en 

innovatie en (4c) Distributie /  Interbibliothecair Leenverkeer. 

 

Samen met de bibliotheken zorgt Cubiss Limburg voor innovaties die beantwoorden aan de behoeften in de 

Limburgse samenleving. Innovatie en verbreding van de lokale bibliotheken is immers onze wettelijke taak. Het 

provinciale proces van innovatie kent drie fasen: bedenken, experimenteren /uitvoeren en beschikbaar stellen 

aan het Limburgs bibliotheeknetwerk.
3
 Zo draagt Cubiss Limburg bijvoorbeeld bij aan de dienstverlening van 

bibliotheken aan het onderwijs en het sociale domein door middel van deskundigheidsbevordering en nieuwe 

educatieve producten. Daarnaast verzorgt Cubiss Limburg de distributie en het interbibliothecair leenverkeer, 

de andere wettelijke taak. 

 

In hoofdstuk 1 van dit werkplan beschrijven we de maatschappelijke trends die relevant zijn voor het 

bibliotheekwerk. In hoofdstuk 2 benoemen we de uitgangspunten en het provinciaal beleid. Hoofdstuk 3 

brengt de vier thema’s van de gezamenlijke innovatieagenda van het netwerk openbare bibliotheken in beeld, 

toegespitst op de Limburgse bibliotheken. De begroting van dit werkplan treft u aan in hoofdstuk 4. 

                                                      
1
 Dit kader is richtinggevend voor de Sociale Agenda van het coalitieakkoord 2015-2019 In Limburg bereiken we meer. 

2
 Publicatie Kwink Groep: Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen. Een richtinggevend 

kader voor gezamenlijke innovatie in de periode 2016-2018, onder regie van de Koninklijke Bibliotheek (KB). 
3
 Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen, pag. 15-17. 
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1. Maatschappelijke trends en ontwikkelingen 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

“We bevinden ons niet in een tijdperk van veranderingen,  

maar in een verandering van tijdperken” 

- Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam 

 

De snelheid waarmee de omgeving  verandert, stelt eisen aan de ontwikkeling en uitvoering van programma’s 

door Cubiss Limburg. Dat vraagt om een antenne voor nieuwe trends en de onderliggende oorzaken. Het vergt 

aanwezig zijn in de haarvaten van de samenleving en het vergt goed luisteren. We reageren flexibel op 

verandering en spelen snel in op ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we in hoofdlijnen de 

demografische, economische, technologische en sociaal-culturele trends en ontwikkelingen in de (Limburgse) 

samenleving, alsmede de laatste ontwikkelingen binnen cultuur en onderwijs. 

 

1.1 Demografische trends en ontwikkelingen 
 

• De bevolking van Nederland blijft volgens de CBS-bevolkingsprognose tot 2040 gestaag groeien. Op 22 

augustus 2017 publiceerde het CBS actuele kerncijfers; Nederland telt 17.147.641 inwoners. 

• In 2017 bestaat 22,6% van de bevolking uit allochtonen (totaal van eerste en tweede generatie). Dit stijgt 

naar 23% in 2020 en 30% in 2050. Gezien de recente internationale ontwikkelingen rond vluchtelingen is 

de verwachting dat de diversiteit van de Limburgse samenleving verder zal toenemen. 

• Van de verwachte groei van de Nederlandse bevolking zal bijna driekwart plaatsvinden in de grotere 

gemeenten, met 100.000 of meer inwoners. Net als in heel Nederland zullen er in Limburg meer 

eenpersoonshuishoudens komen en minder gezinshuishoudens. 

 

Krimp en vergrijzing in Limburg 

In een deel van de provincie is er sprake van (dreigende) krimp. Door immigratie wordt deze tendens op een 

aantal plekken getemperd. De Limburgse bevolking neemt per saldo af in omvang.  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2027 2037 2037-
2017 (%) 

Nederland 16780 16829 16902 16980 17082 17703 18063 +6% 
Limburg 1122 1120 1118 1116 1118 1112 1094 -2% 
Noord-Limburg 280 281 281 280 282 275 265 -6% 
Midden-Limburg 236 235 235 235 236 237 233 -1% 
Zuid-Limburg 606 604 602 601 600 600 595 -1% 

Tabel 1. De bevolkingsomvang in 1000-en.
4
 

 

Onderstaande figuur laat zien dat met name het aantal jongeren terugloopt en het aantal ouderen toeneemt. 

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

Limburg 1123 1122 1120 1118 1116 1118 -0,5% 
Jonger dan 20 
jaar 

228 224 220 217 215 213 -6,5% 

20 – 65 jaar 679 674 669 663 658 655 -3,5% 
65 jaar of ouder 216 223 230 237 243 249 +15,4% 

Tabel 2. De bevolkingsomvang in 1000-en. 
 

Onder meer door de krimp staat in dorpen en kleine kernen de leefbaarheid onder druk. Via een bundeling van 

maatschappelijke, culturele en educatieve functies in multifunctionele accommodaties wordt ontmoeting en 

kennisuitwisseling tussen burgers gestimuleerd. 

                                                      
4
 Bron tabellen 1 en 2: http://statline.cbs.nl/Statweb  

http://statline.cbs.nl/Statweb
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1.2 Economische trends en ontwikkelingen  

Onderstaande cijfers illustreren dat de economie in Nederland aantrekt: 

• De huizenverkoop zit in de lift door het monetaire beleid van de ECB (geldverruiming, lage rente). In 

de eerste helft van 2017 werden 114.281 woningen verkocht. Dat is 22,6% meer dan in dezelfde 

periode van 2016. Ook de huizenprijzen stegen; In het tweede kwartaal van 2017 is de huizenprijs 

met 7,7% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2016.  

 

• De werkloosheid daalt: het aantal mensen met betaald werk neemt toe. In het tweede kwartaal van 2017 

waren er 451.000 mensen werkloos, ofwel 5% van de beroepsbevolking. Dat zijn er 106.000 minder dan een 

jaar ervoor. Vooral onder jongeren daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk. In de sectoren 

uitzendwerk, landbouw en bouwnijverheid was er de grootste daling in werkloosheid.
5
 

 

Arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt verandert snel, onder meer als gevolg van de verdergaande digitalisering en robotisering. Dat 

biedt kansen voor sommigen; anderen hebben moeite om aangehaakt te blijven. Voor relatief eenvoudig werk 

zijn steeds meer vaardigheden nodig. Je moet bijvoorbeeld werk- en machine-instructies kunnen lezen of 

technische apparatuur opnieuw kunnen programmeren. Als de geletterdheid
6
 van medewerkers toeneemt, 

heeft dat positieve gevolgen voor de veiligheid en de productiviteit. Daarnaast groeit het aantal flexwerkers. 

In 2016 hadden 1,8 miljoen mensen – ruim één op de vijf werkenden – een flexibele arbeidsrelatie. 

 

Tabel 3
7
        Limburg      Nederland 

Werkloosheid 5,2% 5,6% 

Arbeidsongeschiktheid  8% 6% 

Arbeidsparticipatie  63,2% 66,0% 

Huishoudens met laag inkomen  8,1% 9,5% 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder diploma   4,3% 3,8% 

Laag opleidingsniveau  34% 29% 

Hoog opleidingsniveau 27% 34% 

 
De lijn van voortdurende vooruitgang is voor het gevoel doorbroken. Voor hun ogen zien mensen hun sociale 

zekerheden verdwijnen. De tomeloze efficiency drive die daarachter schuil gaat, heeft geen oog voor de 

menselijke maat. Er is angst voor verlies van inkomen, de toekomst van onze kinderen en het verlies van onze 

identiteit. Zelfregie is de toekomst, maar we weten niet altijd hoe daarmee om te gaan. Op het maatschappelijk 

cement is bezuinigd. Door flexibilisering op de werkvloer zijn receptionisten en conciërges de jongste 

slachtoffers van de zucht naar efficiency. Het herdefiniëren van werkgelegenheid is een uitdaging in een 

toekomst waar technologie iedere baanzekerheid bedreigt.
8
 

 
Kennis en werkgelegenheid Limburg 

De werkgelegenheid is een punt van zorg. Veel jongeren vertrekken bijvoorbeeld voor of na hun opleiding uit 

Limburg omdat zij geen passend werk kunnen vinden. Er worden inspanningen gedaan om grensoverschrijdend 

solliciteren te bevorderen, bijvoorbeeld meer aandacht voor buurtaalonderwijs. 

 

Om onze welvaart in de toekomst te handhaven, maakt de Provincie Limburg zich sterk voor kennis en 

werkgelegenheid. Limburg kent relatief gezien minder starters (ondernemerscultuur) maar beschikt wel over 

                                                      
5
 Bron: CBS, september 2017 

6
 OESO: 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. 
7
 Bron tabellen 3 en 4: http://statline.cbs.nl/Statweb   

8
 Trendrede 2017 

http://statline.cbs.nl/Statweb
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een sterk MKB dat bovengemiddeld exporteert, mede vanwege de gunstige internationale ligging.
9
 Een 

hoogwaardige kenniseconomie wordt onder meer bevorderd met goed opgeleide en goed geïnformeerde 

burgers die flexibel en ondernemend zijn. Toonaangevende kenniscampussen zoals Health Campus Maastricht, 

Chemelot Campus Sittard-Geleen en Greenport Venlo dragen hier onder meer aan bij.  

 

 

1.3 Technologische trends en ontwikkelingen 
 

Wereldwijd wordt dagelijks 2,5 terrabyte aan data geproduceerd. 90% van de geproduceerde data is op dit 

moment nog ongestructureerd. De hoeveelheid informatie op internet verdubbelt elk jaar. Hoe betrouwbaar is 

deze informatie? In 2017 ging het regelmatig over nepnieuws. In navolging van de VS zien we ook in Europa 

een strijd ontstaan tussen false facts en de wetenschappelijke benadering. Er lijken parallelle universums of 

informatiebubbles te ontstaan, waardoor mensen voortdurend bevestigd worden in hun denkbeelden door de 

informatie die hen aangeboden wordt via internet. 

 

Big data 

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. Dergelijke verzamelingen data zijn zo groot dat ze met traditionele databases 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.  

 

Robotisering 

De helft van al het werk dat nu nog door mensen wordt gedaan, kan tegen 2055 zijn overgenomen door robots. 
Dat blijkt uit het nieuwste McKinsey-rapport over werk: A future that works: Automation, employment and 
productivity . Het internationale adviesbureau maakt bij deze voorspelling onderscheid tussen banen en taken. 
Zo gaan er niet per se banen verloren, maar verdwijnen in elke baan taken. Wel blijkt dat de ene baan fors 
meer wordt gerobotiseerd, dan de ander. McKinsey maakt onderscheid per beroepsgroep. Zo zal een 
werknemer in de foodservice (onder meer restaurants en catering) de robot het meest tegenkomen, omdat 
48% van het werk in die sector voorspelbaar fysiek werk is en dus het makkelijkst te vervangen is. Denk aan de 
robots die hamburgers bakken bij McDonald’s of pizza's maken voor de supermarktverkoop. Een makelaar die 
gedurende 34% van zijn tijd aan dataverwerking doet, zal dat in de toekomst ook voor een groot deel aan 
software overlaten. En een leerkracht die vooral gericht is op het overdragen van vaardigheden in de klas, zal 

maar een relatief klein deel van zijn werk aan robots kunnen overlaten.
10

 

Digitale vaardigheden 

In 2015 had 21% van de Nederlandse bevolking weinig vaardigheden in het gebruik van ICT. 1% had helemaal 

geen ICT-vaardigheden. Deze percentages zijn afhankelijk van de leeftijd, de opleiding en de afkomst (niet-

westerse allochtonen zijn minder onderlegd op dit vlak dan autochtonen). Overall staat Nederland in de 

Europese top 3 als het gaat om ICT-vaardigheden.
11

 

 

Het kabinet streeft ernaar in 2018 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.  

 

 

 

 

                                                      
9
 Coalitieakkoord 2015-2019 In Limburg bereiken we meer, pagina 21. 

10
 FD, 30 januari 2017 

11
 CBS – Sociaaleconomische trends, juli 2016 

http://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works
http://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works
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1.4 Sociaal-culturele trends en ontwikkelingen 
 

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 van een 

verticaal geordende centraal aangestuurde top-down samenleving naar een horizontale decentraal 

aangestuurde bottom-up netwerksamenleving, waarin wordt vertrouwd op zelfredzaamheid en sociale 

veerkracht van burgers. Tegelijkertijd lijkt het alsof de maatschappij polariseert tussen ‘nationalistische, 

xenofobe rechtse’ groeperingen en een ‘linkse, weldenkende, multiculturele elite’.  

 
We zitten in de kreukelzone van een waardenwending. Schokkende wereldgebeurtenissen maken ons 

voorzichtiger. Er is behoeft aan Kleine Verhalen. Die geven grip. De nieuwe meer menselijke maat proberen we 

uit in kleine experimenten, waarmee we kwetsbaar mogen zijn. Pioniers breken de comfortzone open en 

proberen opties uit. Er komt niet één magische oplossing bovendrijven.
12

 

 

Nieuwe Limburgers 

Een nieuwe uitdaging rond de sociale participatie betreft de inburgering van nieuwe Limburgers. Zij staan soms 

maatschappelijk aan de zijlijn, omdat ze de nieuwe taal nog onvoldoende hebben geleerd (NT2) of omdat ze 

daarnaast ook laaggeletterd zijn. Daarnaast is er sprake van een verminderde toegang tot onderwijs en 

arbeidsmarkt. Inburgering begint met het leren van de taal. Het is een actueel vraagstuk voor vluchtelingen, 

met name voor statushouders. Maar ook migranten die al langer in Nederland wonen, vooral de eerste 

generatie, hebben een achterstand op het gebied van taal en digitale vaardigheden.  

 

Laaggeletterdheid 

Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen (16-65 jaar). Dat is 12% van de beroepsbevolking. 

Laaggeletterdheid kost de Nederlandse samenleving naar schatting jaarlijks € 556 miljoen. De omvang van 

laaggeletterdheid ligt met 12,8% in Limburg boven het landelijk gemiddelde van 12%. Als ook de leeftijdsgroep 

65+ wordt meegerekend, dan is het percentage nog veel hoger.  

 

“Er gaat een wereld open voor mensen die leren lezen en schrijven. 

Die vaardigheden helpen enorm om armoede op afstand te houden.” 

- Jette Klijnsma (staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid), september 2016,  

 

 

Basisvaardigheden - schijf van vijf 

Om je in 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.  

 

Taal maakt gezonder 

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.
13

 Kwantitatief is het probleem in de categorie 65+ het grootst.
14

  

                                                      
12

 Trendrede 2017 
13

 Kwaliteit van leven in Nederland, CBS, 2015 
14

 Taal maakt gezonder – Stichting Lezen & Schrijven 
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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.  

 
Tabel 4

15
 Zuid-Limburg Noord-Midden 

Limburg 
Nederland 

Levensverwachting in goede ervaren 
gezondheid 

43,2 46,1 46,6 

Goed ervaren gezondheid 19-65 jaar 69,5% 74,2% 76,2% 

Volwassenen met depressie  7,1% 5,0% 6,0% 

Aantal jongeren in jeugdzorg  4,3% 3,1% 3,1% 

 
Het Rapport Sociale Agenda Limburg 2025 beschrijft de relatie tussen participatie en gezondheid in Limburg als 

volgt:  

“Ten opzichte van andere delen van Nederland zijn Limburgers ongezonder. Limburgers met een lage 

sociaal-economische status overlijden gemiddeld genomen 6 tot 6,5 jaar eerder dan Limburgers met 

een hoge(re) status. In 2008 was dat verschil nog 3,5 jaar. In dat kortere leven hebben laagopgeleiden 

18 tot 19 jaar langer te maken met allerlei gezondheidsklachten. […] De verschillen zijn in Zuid-Limburg 

nog pregnanter dan in Noord- en Midden-Limburg. 

 

Sociale participatie van mensen draagt op een positieve manier bij aan gezondheid. Ook voelen 

burgers zich veiliger en minder eenzaam als ze ‘meedoen’. Maar sociale cohesie brokkelt ook af 

naarmate de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen en de verschillen tussen actieve en 

inactieve burgers groter worden. Wij willen een bijdrage leveren aan het verkleinen van de 

gezondheidsverschillen tussen Limburgers en het vergroten van de zorg voor elkaar en de omgeving.” 

 

1.5 Trends en ontwikkelingen binnen het onderwijs 
 

Ons land kent een uitstekend onderwijsklimaat. Desondanks zijn er ook hier diverse knelpunten te signaleren. 

Laaggeletterdheid is nog altijd een probleem; 1 op de 10 kinderen verlaat het primair onderwijs (po) met een 

substantiële taalachterstand; zij halen het minimum referentieniveau 1F niet
16

.  Van de vijftienjarigen is 

vervolgens nog steeds 14% laaggeletterd en heeft grote moeite met het begrijpen van hun schoolboeken. Dit 

percentage is door de jaren heen stabiel.
17

 Ook moeten kinderen en jongeren goed worden voorbereid op de 

digitale wereld.
18

 Dit betekent dat de leraren ook voldoende digitaal geletterd moeten zijn. Daarnaast heeft het 

inzicht dat we economisch baat hebben bij de maakindustrie en het democratiseren van productiemiddelen 

door 3D-printing geleid tot een roep om 

maakonderwijs en fablabs. 

 

21ste-eeuwse vaardigheden 

Volgens het adviesrapport Ons onderwijs 

2032: eindadvies aan S. Dekker, 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen, moeten kinderen 

beschikken over vaardigheden als: creatief 

denken, reflecteren, onderzoeken, 

                                                      
15

 Bron: http://statline.cbs.nl/Statweb  
16

 De Centrale Eindtoets po toetst de inhoud van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle rekendomeinen 
binnen de referentieniveaus. De toets meet in referentieniveau (1F/1S/2F) wat een leerling beheerst. Vanaf schooljaar 
2015-2016 is het verplicht om bij een eindtoets te rapporteren op referentieniveaus. 
17

 Bron: Leesmonitor.nu 
18

 Onsonderwijs2032.nl: http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/poster_horizontaal_18-01_def4.pdf  

http://statline.cbs.nl/Statweb
http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/poster_horizontaal_18-01_def4.pdf
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samenwerken, zelfregulering, kritisch denken, probleem oplossen, sociale en culturele vaardigheden. 

Leesvaardigheid en digitale geletterdheid zijn kerncompetenties om aan die 21ste-eeuwse vaardigheden te 

kunnen voldoen. Digitale geletterdheid omvat ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid 

en ‘computational thinking’.  

 

Non-formeel leren 

Het belang van non-formeel leren neemt toe: intentioneel en systematisch leren buiten de school, primair 

gericht op werk, maatschappelijke participatie of persoonlijke ontplooiing. Een leven lang. Leren is een sociaal 

proces dat plaatsvindt door co-creëren, samenwerken en delen. Voor bibliotheken ligt er een nieuwe rol als 

facilitator van ontmoetingen tussen mensen, kennisdomeinen en media. In de bibliotheek vindt er zo 

kenniscreatie plaats. Bibliotheken fungeren als huis- en werkkamer voor de lokale gemeenschap, maar kunnen 

ook fungeren als innovatieruimtes of laboratoria voor sociale innovatie. 

 

 

1.6 Trends en ontwikkelingen binnen cultuur 
 

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.
19

  Voor de bibliotheeksector geldt dat leesbevordering deel uitmaakt van cultuureducatie. 

Daarnaast bevordert de bibliotheek – met haar multimediale collecties en expertise – (ontluikende) literaire 

competenties, en creërende, reflecterende en onderzoekende competenties. 

 

Lidmaatschap bibliotheken 

De 154 Nederlandse openbare bibliotheken telden in 2016, zo’n 3,7 miljoen leden, een kleine 2% minder dan in 

2015
20

. Figuur x.x laat zien dat, ondanks een wat grillig verloop, het ledenaantal een dalende lijn laat zien. Het 

aantal jeugdleden (tot 18 jaar) telde in 2016 zo’n 2,3 miljoen, hiermee is het aantal jeugdleden gelijk aan het 

jaar ervoor. In de afgelopen 10 jaar is het aantal jeugdleden met 12% gestegen. Jeugdleden vormen nu 62% van 

het totale ledenbestand; in 2010 was dat 53%. Het aantal volwassen leden daalde ten opzichte van 2015 met 

4% naar ongeveer 1,4 miljoen leden. Het aantal bezoekers aan bibliotheekactiviteiten en cursussen is echter 

enorm toegenomen. Dit past in de trend van de programmerende bibliotheek. 

 

 
Figuur 1: Het verloop van het ledenaantal in de afgelopen 10 jaar. 

 

Limburgse cultuurbedrijven 

In Limburg maakt een aantal bibliotheken deel uit van een multifunctionele accommodatie (mfa) of 

cultuurbedrijf: De Domijnen, SCHUNCK* en Centre Céramique. Naast efficiencywinst wordt het aanbod van 

dienstverlening verrijkt door inhoudelijke kruisbestuivingen. De bibliotheekfuncties (zie bijlage 1), zoals 

                                                      
19

 Bron: www.rijksoverheid.nl  
20

 Bron: CBS en de Koninklijke Bibliotheek (KB), juli 2016 
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informatie, educatie en debat, raken steeds meer vervlochten met de andere onderdelen van het 

cultuurbedrijf.  

 

Limburgse identiteit  

De voortschrijdende globalisering brengt met zich mee dat burgers een toenemende behoefte hebben aan een 

lokale identiteit, een behoefte om ergens bij te horen. Aan de Limburgse identiteit en aan historisch besef 

wordt veel waarde gehecht. In de Euregionale (arbeids)markt zijn taal, cultuur en erfgoed verbindende 

factoren. 
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2. Uitgangspunten en beleidskader 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 

Dit werkplan Naar de maatschappelijk-educatieve bibliotheek sluit aan bij het landelijk, provinciaal en lokaal 

bibliotheekbeleid. Cubiss Limburg vervult hierin een schakelfunctie. Dit betekent dat provinciale en landelijke 

programma’s worden vertaald naar de lokale situatie en dat lokale behoeften meegenomen worden in de 

ontwikkeling van provinciale en landelijke programma’s . 

 

Conform de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob-zie bijlage 1) en het beleid van de Provincie 

Limburg heeft Cubiss Limburg de volgende taken:
21

  

 de distributie van fysieke werken (boekentransport) als onderdeel van het interbibliothecair 

leenverkeer (IBL) ten behoeve van de Limburgse bibliotheken; 

 het bevorderen van een optimaal functionerend netwerk van Limburgse bibliotheken;  

 het ontwikkelen van innovaties met betrekking tot het provinciaal beleid en de dienstverlening van 

Cubiss Limburg die aansluiten bij de behoeften van de lokale bibliotheken en de gemeenten in de op 

dit moment sterk in beweging zijnde maatschappij. 

 

Branche innovatieagenda  

Als Provinciale Ondersteuningsinstelling  is 

Cubiss Limburg de schakel tussen het 

landelijke en het lokale bibliotheekwerk, 

zoals geformuleerd in de Wsob. Dit 

werkplan sluit aan op de Gezamenlijke 

(innovatie)agenda van het netwerk van 

openbare bibliotheekvoorzieningen: een 

richtinggevend kader voor gezamenlijke 

innovatie in de periode 2016-2018, die 

onder regie van de KB uitgewerkt is. De 

thema’s uit deze branche innovatie-

agenda: 1. Jeugd & onderwijs, 2. 

Participatie & zelfredzaamheid, 3. 

Persoonlijke ontwikkeling en 4. 

Verandering & verbreding van de klassieke 

bibliotheek, vormen de rode draad voor 

dit werkplan. Bijgaande figuur toont de 

vier thema’s. Het vierde thema Verandering & verbreding van de klassieke bibliotheek staat centraal en 

overlapt met de andere drie thema’s vanwege haar randvoorwaardelijke karakter. 
22

 

 
Innovatie in drie fasen 

Ten aanzien van innovatie sluit Cubiss Limburg zich aan bij de aanpak en rolverdeling tussen overheidslagen 
zoals beschreven in de branche innovatieagenda. Door samen te werken binnen het provinciaal 
bibliotheeknetwerk realiseren de bibliotheken en Cubiss Limburg innovaties die beantwoorden aan de 
behoeften in de Limburgse samenleving. Het provinciale proces van innovatie kent drie fasen: bedenken, 

experimenteren/uitvoeren en beschikbaar stellen aan het Limburgs bibliotheeknetwerk.
23

 In de gezamenlijke 

landelijke innovatie-agenda wordt een brede definitie van innovatie gehanteerd.  
  

                                                      
21

 Bestuurlijk overleg met de Provincie Limburg op 11 juni 2015. 
22

 Kwink Groep, Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen, 2016.  

Zie: https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/gezamenlijke_innovatieagenda_2016-2018_def_0.pdf. 
23

 Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen, pag. 15-16. 

https://www.kb.nl/ob/nieuws/2016/gezamenlijke-innovatieagenda-bijna-rond
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/gezamenlijke_innovatieagenda_2016-2018_def_0.pdf
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Of het nu gaat om stapsgewijze innovaties
[2]

, om productdoorbraak-innovaties
[3]

, om alternatieve vormen van 
dienstverlening

[4]
 of om volledig nieuwe ondernemingen of bedrijfsmodellen

[5]
, al deze typen innovaties

[6]
 

worden benut om daadkrachtig te vernieuwen op de vier prioriteiten. De innovatie is pas gerealiseerd als deze 
heeft geleid tot betere of nieuwe maatschappelijke waarde. 
 

Coalitieakkoord en sociale agenda 

De maatschappelijke urgentie van de werkzaamheden van Cubiss Limburg sluit aan op het coalitieakkoord 

2015-2019 In Limburg bereiken we meer!. Daarin staat dat: “er oog moet zijn voor de mensen die moeite 

hebben met de digitale ontwikkelingen. Ondersteuning van ouderen hierbij, maar ook voor mensen die door 

(bij)scholing op dit gebied weer aan de samenleving kunnen deelnemen en aan het werk komen, is van groot 

belang. Dit vraagt om aanpakken van laaggeletterdheid (en digibetisme) van een deel van de Limburgse 

bevolking. Een vernieuwende (digitale) aanpak in het bibliotheekwerk speelt daarbij een belangrijke rol. Het 

bibliotheekwerk zal actiever en wijkgerichter moeten inspelen op de vele burgerinitiatieven die er zijn, zoals 

bijvoorbeeld leesclubs en boeken-uitleen. Ook zal het een actievere rol moeten vervullen naar educatie en 

onderwijsactiviteiten.”
24

 In het provinciaal strategisch kader Koers voor een vitaler Limburg
25

 wordt ingezet op 

een samenleving waarin alle Limburgers tot hun recht komen, elkaar ondersteunen en solidair zijn. Een 

Limburg waarin inwoners naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Cubiss 

Limburg streeft er eveneens naar dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op te 

doen die nodig is om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

 

Landelijke samenwerking Provinciale Ondersteuningsinstellingen  

Op landelijk niveau werken de POI’s samen binnen het verband van de Stichting Samenwerkende POI’s 

Nederland (SPN). In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (middels Stichting 

Lezen) en/of de KB voeren de deelnemende POI’s diverse landelijke projecten uit. Zo sluit Cubiss aan bij het 

landelijk actieprogramma Tel mee met taal. De uitwisseling van deze kennis gebeurt door landelijk overleg, 

kennisbijeenkomsten rond specifieke thema’s en het gebruik van het kennisplatform www.biebtobieb.nl. 

Cubiss is in dit samenwerkingsverband landelijk projectleider voor de Bibliotheek op school (dBos) vo; het 

project dat staat voor verbetering van taalvaardigheid, leesvaardigheid, leesmotivatie, informatie- en 

mediavaardigheden van leerlingen door samenwerking van VO-scholen, gemeenten en bibliotheek.  

 

Rol en aanpak van Cubiss Limburg 

Cubiss Limburg streeft ernaar dat iedere Limburger de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op 

kan doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Cubiss Limburg is een 

tweedelijnsorganisatie en ondersteunt de bibliotheken met bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, 

kennisdeling, onderzoek, inspiratie en beleidsadvies. Dit gebeurt in drie fasen van innovatie: ontwikkelen, 

experimenteren en beschikbaar stellen voor het hele Limburgse bibliotheeknetwerk. Onze aanpak is bij 

voorkeur evidence based en gebaseerd op kwantitatief of kwalitatief onderzoek. Daarnaast biedt een regionale 

of ‘geclusterde’ benadering van maatschappelijke uitdagingen, meerwaarde ten opzichte van een benadering 

op lokaal niveau. Zo werken gelijkgestemde bibliotheken graag met elkaar samen aan dezelfde uitdaging. In 

deze aanpak zit de toegevoegde waarde van Cubiss Limburg als Provinciale Ondersteuningsinstelling voor de 

Limburgse bibliotheken. 

 

                                                      
[2]

 Ook wel incrementele innovatie of optimalisatie genoemd. Hierbij gaat het om het stap voor stap doorvoeren van 
verbeteringen in bestaande producten of diensten of in bestaande processen en taken. Een voorbeeld is het frontaal 
presenteren van materialen. 
[3]

 Ook wel disruptieve innovatie genoemd. Hierbij gaat het om het toepassen van een nieuwe technologie of visie op 
bestaande processen. Een voorbeeld is het uitlenen van E-books (naast het uitlenen van fysieke materialen). 
[4]

 Hierbij gaat het om het ontwikkelen van nieuwe modellen voor dienstverlening binnen de bestaande missie, 
gecombineerd met een andere wijze van financiering (zoals BoekStart in de Kinderopvang en de Bibliotheek op school). 
[5]

 Het gaat hierbij om (het uitvoeren van activiteiten vanuit) compleet nieuwe denkmodellen of bedrijfsmodellen. 
Voorbeelden zijn de Kennismakerij in Tilburg en de BiblioTech library van Texas. 
[6]

 Gebaseerd op de theorie van Langdon Morris (Permanent Innovation, uitgever Innovatie Academy). 
24

 Coalitieakkoord 2015-2019 In Limburg bereiken we meer, pagina 35-36. 
25

 Dit kader is richtinggevend voor de Sociale Agenda in het coalitieakkoord 2015-2019 In Limburg bereiken we meer. 

 

http://www.biebtobieb.nl/
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3. Programma 2018  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 

Programmadoel 

Het verbindende programmadoel van dit werkplan Naar de maatschappelijk-educatieve bibliotheek is om alle 

Limburgse bibliotheken te ondersteunen bij hun dienstverlening aan  alle Limburgse burgers. De manier 

waarop Cubiss Limburg dit doet, is per doelgroep en situatie beschreven in dit hoofdstuk, in de vier 

projectbladen Jeugd & onderwijs, Participatie & zelfredzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling en Verandering &  

verbreding van de klassieke bibliotheek. Dit is gebeurd in afstemming met de Limburgse bibliotheken. 

 

Projectmatig creëren 

Cubiss Limburg werkt volgens de methode van Projectmatig Creëren (PMC), waar het gaat om het vaststellen 

en monitoren van doelen, resultaten, planning en budget (zie voor meer uitleg over deze methode Bijlage 2 

Projectmatig Creëren). Deze methode en de wensen van de Provincie Limburg hierin vormen het uitgangspunt 

voor de opzet van de vier projectbladen. Per projectblad zijn de uitdaging, doelen, resultaten, specifieke 

randvoorwaarden en relaties met andere projecten uitgewerkt. Dit laatste betekent dat de activiteiten 

regelmatig worden afgestemd tussen de betrokken projectleiders van genoemde projecten. In de 

projectbladen worden alleen de specifieke randvoorwaarden vermeld. Daarnaast zijn er een aantal 

randvoorwaarden die voor alle projecten gelden: 

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

 De Limburgse bibliotheken werken structureel samen met de betreffende landelijke programma’s. 

 Werkzaamheden vinden vraag- en expertisegestuurd plaats, zodat resultaten nauw aansluiten bij de 

behoefte van bibliotheken en de maatschappij. 

 Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van wat al eerder of elders bedacht of ontwikkeld is (best 

practice). 

 

Meerjarenvisie 

Dit werkplan draagt bij aan de meerjarenvisie 2017-2020 die wij met de Provincie Limburg en de bibliotheken 

besproken hebben. Voor 2020 wil Cubiss Limburg als tweedelijnsorganisatie een bijdrage aan de bibliotheken 

leveren om de volgende doelen te bereiken: 

• Bibliotheken zijn uitgerust met een aanbod op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid voor de 

jeugd (0-23 jaar). 

• Er is een duurzame infrastructuur in iedere arbeidsmarktregio ten behoeve van de verbetering van 

basisvaardigheden. 

• Er is een aanbod voor elke bibliotheek beschikbaar met als doel mensen in staat te stellen een leven lang 

te leren afgestemd op verschillende doelgroepen. 

• Bibliotheken hebben zich maatschappelijk-educatief kunnen verbreden en hebben een efficiencyslag 

gemaakt voor de (klassieke) uitleenfunctie. 
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Project 1 
 
 

Jeugd & onderwijs 

Uitdaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale geletterdheid is  een 

model van SLO: In 2018 werkt 

een ontwikkelteam van leraren 

en schoolleiders aan kerndoelen 

en eindtermen voor digitale 

geletterdheid. Dat zal begin 2019 

leiden tot een rapport, waarin 

deze kerndoelen en eindtermen 

worden beschreven. Dit borduurt 

voort op het model digitale 

geletterdheid dat door SLO is 

ontwikkeld. 

 

 

 

De maatschappij verandert voortdurend. Het beschikken over taal en digitale 

geletterdheid is essentieel om in verbinding te zijn én te blijven met de 

samenleving. In werkelijkheid lopen we echter eerder achter de feiten aan dan 

voorop. Veel kleuters hebben bij aanvang van de basisschool een achterstand 

van 2.000 woorden.  Gezinsproblematiek op het gebied van taal- en digitale 

geletterdheid gaat over van ouder tot kind.  De uitdaging bij jeugd en jongeren is 

eveneens groot.  25% van de leerlingen verlaat het basisonderwijs met een 

taalachterstand van 2,5 jaar en bij 15-jarigen is dat ongeveer 14%. Hierdoor is het  

interpreteren van informatiebronnen ingewikkeld, met name voor leerlingen in 

het vmbo en het praktijkonderwijs.
[3]. 

 
 

Jongeren hebben taal nodig om zich te kunnen uitdrukken en om de wereld om 

hen heen te ordenen en begrijpen. Een goede beheersing van de Nederlandse 

taal is onmisbaar om aan de samenleving te kunnen deelnemen. De functionele 

taalvaardigheid, het omzetten van taal in de praktijk,  is eveneens van groot 

belang.  Welke toonzetting hoort bijvoorbeeld bij een appbericht aan een vriend 

of vriendin? En waarin verschilt die toon van een e-mail aan iemand die je 

minder goed kent? Naast dit inzicht in verschillende communicatiemiddelen is 

het belangrijk dat jeugd en jongeren (kritisch) leren omgaan met digitale teksten 

en beelden: begrijpend lezen, kijken en luisteren. Daarom is het bij deze 

doelgroep zo belangrijk om het plezier in lezen te bevorderen én te behouden. 

 

Lezen, schrijven en mediavaardigheden van groot belang 

Onze jeugd en jongeren zijn de toekomst. Om straks volwaardig mee te doen in 

de maatschappij is geletterdheid een vereiste, net als slim en verantwoord met 

media kunnen omgaan. Bibliotheken zijn dé partners van het onderwijs en 

daarmee voor iedereen tussen 0 en 23 jaar. Hierbij is het van belang dat de 

bibliotheek in deze tijd snel en goed voldoet aan 

de vraag van de lokale onderwijspartner.  

  

Het toerusten van de Limburgse bibliotheken 

om de (digitale) geletterdheid van 0 tot 23-

jarigen in een onderwijssetting te vergroten, 

vormt de rode draad in dit project. Daarnaast 

ligt de focus op de rol van de bibliotheken in de 

problematiek rondom het belang van lezen en 

het belang van ouders bij de ontwikkeling van geletterdheid bij het kind. 

 

Bevordering van leesplezier, leesvaardigheid en digitale vaardigheden in een 

samenhangende lijn, zijn de pijlers in dit project. In deze lijn onderscheiden we 

de doelgroepen 0 tot 4 jaar, 4 tot 12 jaar en 12 tot 23 jaar en wordt de 

verbinding gelegd tussen de lokale situatie en provinciale en landelijke 

(lees)programma’s. 

 

 Doelstellingen  Het versterken van de bibliotheek in het uitoefenen van haar rol en taken 

                                                      
[3]

 Meelissen, Punter & Drent, 2014. Digitale geletterdheid van leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Nederlandse resultaten van ICILS-2013. 
Enschede: Universiteit Twente. In Onderwijs2032 (2016). Ons onderwijs2032. Eindadvies. Verkregen van http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-
Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf. 
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Vergroten van leesvaardigheid- 

en taalgeletterdheid 

Vergroten van digitale 

geletterdheid  

Vergroten van de 

aantrekkelijkheid van de 

provincie Limburg 

 

 

voor de doelgroepen 0-4 jaar, 4-12 jaar en 12-23 jaar. Dit betekent dat: 

- bibliotheken zijn toegerust met de juiste kennis en expertise om 

leesplezier, leesvaardigheid en digitale geletterdheid te vergroten bij de 

doelgroepen. Dit vindt al dan niet plaats in een onderwijssetting en in een 

samenhangende lijn; 

- de samenwerking tussen bibliotheek en onderwijsinstelling gestimuleerd 

             wordt; 

- bibliotheken op de hoogte zijn van manieren om ouderbetrokkenheid te 

genereren bij het stimuleren van lezen onder kinderen en jongeren. 

Op basis van bovenstaande doelstellingen wordt een bijdrage geleverd aan:  

 De landelijke programmalijnen BoekStart, BoekStart in de Kinderopvang en 

de Bibliotheek op school primair en voortgezet onderwijs; 

• De gezamenlijke innovatieagenda van het netwerk van openbare 

bibliotheekvoorzieningen.  

 

Resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrale resultaten: doelgroep  0-23 jaar 

1. Deskundigheidsbevordering 

Er is een aanbod voor deskundigheidsbevordering ontwikkeld en uitgevoerd. Alle 

Limburgse bibliotheken zijn hiervoor uitgenodigd. Dit aanbod, passend bij 

actuele thema’s en behoeften, bestaat uit:  

 Minimaal 3 kennisbijeenkomsten voor de lijn vve/po; 

 Minimaal 3 kennisbijeenkomsten voor de lijn vo; 

 Kenniskaravaan: minimaal 3 themabijeenkomsten voor 

(voor)leesconsulenten, onderwijsspecialisten en vroegschoolse specialisten 

 Intervisietraject met betrekking tot het vergroten van kennis en 

vaardigheden voor (voor)leesconsulenten, onderwijsspecialisten en 

mediacoaches op hun eigen vakgebied. Met name bewustwording van het 

belang van taal en digitale geletterdheid komen aan bod;  

 Factsheet over de meest gangbare schoolmethodes inclusief aanpak 

leesbevordering; 

   Overzicht van media die op scholen worden ingezet inclusief aanpak  

mediawijsheid/leesbevordering met deze middelen;  

  1x training sales (en marketing); 

   Aanbevelingslijsten voor activiteiten binnen de bibliotheek en/of 

onderwijsinstelling zijn per doelgroep opgesteld en ingezet; 

 Inzicht in de manier waarop de verschillende schoolmethodes (bijvoorbeeld 

List en Denk) leesbevordering aanpakken.  

 

2.  Campagne 

Campagne ten behoeve van de profilering van bibliotheken en hun 

werkzaamheden. Indien van toepassing is dit plan afgestemd op landelijke 

campagnes.  

 

3. Producten/aanpakken  op het gebied van leesbevordering en 

mediawijsheid  

Tenminste 6 inhoudelijke producten of aanpakken voor leesbevordering en/of 

mediawijsheid zijn voor en door de Limburgse bibliotheken uitgewerkt en 

uitgevoerd. 

 1 product of aanpak richt zich op de doelgroep 0 tot 4 jaar.  

 1 product of aanpak wordt ontwikkeld voor kinderen die deelnemen aan het 
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*Maakonderwijs 

Maakonderwijs daagt 

leerlingen  uit om zichzelf 

niet alleen als gebruiker 

(consument), maar ook als 

maker (producent) te zien. 

Kortom, in onze digitale 

wereld zijn 

maakvaardigheden 

belangrijker dan ooit. 

 

Het actieprogramma Tel mee 

met Taal is uitgewerkt in vijf 

actielijnen: 

1. Lokale netwerkaanpak  
2. Taalakkoorden  
3. Leesbevordering  
4. Experimenten  

5. Kennis en communicatie 

 

*Het Bibliotheekonderzoeks- 

platform (BOP) is hét 

platform voor onderzoek en 

gegevensverzameling onder 

de openbare bibliotheken in 

Nederland. BOP is de 

centrale plek waartoe iedere 

bibliotheek toegang heeft, 

waar bibliotheekonderzoeken 

worden uitgezet en 

resultaten worden 

gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speciaal primair onderwijs. 

 1 product of aanpak richt zich op het maakonderwijs* primair 

onderwijs/voortgezet  onderwijs. 

 1 product of aanpak richt zich op de landelijke voorleeswedstrijden: 

Read2Me!, Pabo Voorleeswedstrijd en Nationale Voorleeswedstrijd 

 1 product of aanpak richt zich op een nieuw landelijke initiatief (bijvoorbeeld            

Schoolschrijver of Scoor een boek!, een jaarlijks terugkerend project voor 

kinderen en ouders dat lezen en sport aan elkaar verbindt).  

 1 product of aanpak richt zich op storytelling, bijvoorbeeld aan de hand van 

strips of een verteller in de klas (verteltheater).  

 

4. Landelijke lijnen 0-23 jaar (onderdeel van Tel mee met Taal*) en andere 

samenwerkingsvormen (digitale) geletterdheid) 

Uitrol en implementeren van de landelijke programmalijnen BoekStart in de 

Kinderopvang, de Bibliotheek op school primair en voortgezet onderwijs. 

Dit betreft per doelgroep: stimuleren tot deelname aan landelijke 

stimuleringsregeling, begeleiding van de subsidieaanvraag, stimuleren tot 

deelname aan het Bibliotheekonderzoeksplatform* (BOP en VVE onderzoek) en 

aan de landelijke monitor, advies en begeleiding.  

De bestaande landelijke lijnen worden verrijkt met bestaande en nieuwe 

initiatieven (ook voor bibliotheeklocaties die kiezen voor een andere 

samenwerkingsvorm) om zo de kwaliteit van het aanbod te vergroten.  

 

De volgende resultaten zijn per doelgroep geformuleerd en aanvullend op de 

integrale resultaten: 

 

5. Resultaten doelgroep 0-4 jaar     

Ouderparticipatie 

a) Uitrol en implementatie van de VoorleesExpress op tenminste 3 locaties. Sinds 

2017 is Cubiss franchisenemer van de VoorleesExpress voor alle Limburgse en 

Brabantse bibliotheken. In dit project wordt de verbinding tussen preventie 

en curatie gelegd, doordat zowel ouders als kinderen van laagtaalvaardige 

gezinnen kennismaken met voorlezen.  

b) Een inspiratiedocument om lessons learned op het gebied van vroegschoolse 

educatie te vergroten, is gedeeld met de bibliotheken. 

c) Een inspiratiedocument rondom mediaopvoeding is ontwikkeld en in gebruik 

genomen door de bibliotheken.  

 

6. Resultaten doelgroep 4-12 jaar 

 Good practices en lessons learned van de samenwerking tussen bibliotheek 

en onderwijsinstelling zijn uitgewerkt en beschikbaar gesteld. 

 Verkenning naar subsidiemogelijkheden, ondersteuning en samenwerking 

met het speciaal onderwijs is uitgewerkt in een factsheet. 

 Resultaat uit genoemde verkenning is geïmplementeerd en op tenminste 1 

locatie uitgevoerd. 

 

7. Resultaten doelgroep 12-23 jaar  

a) Een 10-minuten-test digitale vaardigheden en mediawijsheid is vervaardigd 

en uitgezet. 

b) De in 2017 geteste, blended basistraining Mediawijsheid voor mediacoaches 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal
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is uitgevoerd voor de mediacoaches van de Limburgse bibliotheken. 

c) Good practices en lessons learned ten aanzien van samenwerking tussen 

bibliotheek en onderwijsinstelling zijn uitgewerkt. 

d)  Op verzoek van de Vereniging Limburgse Bibliotheken (VLB) zijn de  

provinciale subsidiemogelijkheden voor de implementatie van de 

Bibliotheek op school in het vmbo en het speciaal onderwijs verkend.  

e) Er zijn acties ondernomen (bv een inspiratiedocument) om meer aandacht te 

krijgen voor mediawijsheid, leesbevordering en leescultuur binnen de 

Limburgse Pabo- en lerarenopleidingen 

f) Resultaten uit genoemde verkenningen zijn verwerkt tot een 

implementatieplan en op tenminste 3 locaties uitgevoerd.  

 

Randvoorwaarden   De Limburgse bibliotheken zetten in op structurele samenwerking met 

vroegschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs met betrekking tot 

de doorgaande lijnen. 

 

Relaties met andere 

projecten 

 Participatie en zelfredzaamheid 

 Persoonlijke ontwikkeling 

 Innovatie van de educatieve functie en Vergroten mediawijsheid (werkplan 

Cubiss Brabant) 

   Landelijke programmalijnen: BoekStart, BoekStart in de Kinderopvang, de 

Bibliotheek op school primair onderwijs, de Bibliotheek op school voortgezet 

onderwijs van Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek (KB) en de 

samenwerkende POI’s Nederland (SPN).  

   Landelijk actieprogramma Tel mee met Taal. 

   Nadere subsidieregels Bibliotheek en Maatschappij, Provincie Limburg. 
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Project 2 Participatie & zelfredzaamheid Jeugd en onderwijs (0-23 jr.) d en 
onderwijs (0-23 jr.)  

 
Uitdaging 
 
 

Onze maatschappij is sterk in transitie, op vele vlakken. De wereld wordt steeds 

meer volatiel, onzeker en complex. Ook Limburg zit midden in een periode van 

digitale en technologische transitie. Deze ontwikkelingen in de maatschappij 

vragen steeds meer van burgers. Van hen wordt verwacht dat ze te midden van 

deze veranderingen zelfredzaam zijn en blijven, en volwaardig blijven 

participeren. Men moet over meer kennis, vaardigheden en flexibiliteit dan 

voorheen beschikken om de ontwikkelingen te kunnen volgen.  

 

Veel Limburgers beschikken over ontoereikende basisvaardigheden om 

(volwaardig) te kunnen deelnemen aan deze huidige samenleving.  

Zo is in Limburg 12,8% van de beroepsbevolking laaggeletterd.
26

 Dit komt neer 

op ruim 92.000 laaggeletterde Limburgers in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Als 

ook de leeftijdsgroep 65+ wordt 

meegerekend, is het percentage nog 

veel hoger. Daarnaast blijkt dat ruim 

170.000 Limburgers in de 

leeftijdsgroep van 16 tot 75 jaar een 

laag niveau van digitale 

vaardigheden hebben.
27

 Mensen die 

moeite hebben met lezen en 

schrijven, beschikken veelal ook over 

onvoldoende andere 

basisvaardigheden, zoals rekenen en 

gezondheids-, sociale, financiële en 

juridische vaardigheden.  

 

Om een bijdrage te leveren aan de versterking van de basisvaardigheden van 

burgers, hebben veel bibliotheken gekozen voor een bredere maatschappelijke-

educatieve positionering. Het is momenteel onze uitdaging om samen met de 

Limburgse bibliotheken meer bewustwording te creëren over deze nieuwe rol 

(op het gebied van basisvaardigheden van volwassenen) bij: 

 Andere organisaties binnen het sociaal domein. 

 Burgers met ontoereikende basisvaardigheden. 

 

Doelstellingen 
 
 

Het versterken van de bibliotheken in: 

 het uitoefenen van hun rol en taken binnen de taalnetwerken*. 

 hun profilering binnen de taalnetwerken*.  

 

* De taalnetwerken in Limburg richten zich op laaggeletterdheid in brede zin. 

Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met ontoereikende digitale vaardigheden, 

gezondheidsvaardigheden, sociale en juridische vaardigheden en reken- en 

financiële vaardigheden (de zogenaamde schijf van vijf). 

 

                                                      
26 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2016). Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland. 
27 Europese Commissie (2017). Human Capital: Digital Inclusion and Skills. Europes Digital Progress Report 2017 
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Op basis van bovenstaande doelstellingen wordt een bijdrage geleverd aan: 

 de landelijke programmalijn de Bibliotheek en Basisvaardigheden van de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) en de samenwerkende POI’s Nederland (SPN)

28
. 

 de gezamenlijke (innovatie)agenda van het netwerk van openbare 
bibliotheekvoorzieningen. 

  

Resultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Er is bij tenminste 7 bibliotheken een op maat leer- en ontwikkeltraject 

uitgevoerd. Een leer- en ontwikkeltraject bestaat uit één of diverse 

trainingen, afhankelijk van de vraag van bibliotheken. Deze trainingen 

vormen onderdeel van het bestaande en nieuw te ontwikkelen 

professionaliseringsaanbod van Cubiss. Denk bij dit aanbod aan de volgende 

trainingen: 

- Training Herken uw doelgroep. 

- Basistraining voor taalvrijwilligers. 

- Training voor digiTaalhuismedewerkers. 

- Training Wegwijs in de collectie NT1 en NT2 voor frontoffice 

medewerkers. 

- Training De kunst van het netwerken in het sociale domein. 

- Training Makkelijk leren schrijven (op B1-niveau). 

2. Tenminste 5 bibliotheken hebben een meer gedifferentieerd aanbod dat 

zowel aansluit bij de behoeften van klanten die over ontoereikende 

basisvaardigheden beschikken, als bij het gezamenlijk aanbod binnen een 

taalnetwerk. Cubiss heeft bibliotheken gefaciliteerd bij dit vernieuwde 

aanbod. Het door Cubiss gefaciliteerde aanbod bestaat in ieder geval uit: 

- Workshop Leren solliciteren - Solliciteren in Duitsland, hoe doe je dat? 

(mogelijk in samenwerking met partnerorganisaties en/of 

bibliotheken in Kreis Kempen). 

- Bibliospel voor statushouders. 

3. Campagne ten behoeve van de profilering van bibliotheken binnen de 

taalnetwerken. Deze campagne wordt afgestemd met landelijke campagnes.  

4. Effectmeting (maatschappelijke waarde) van het digiTaalhuis. 

5. Verkenning van mogelijkheden van Europese subsidies voor bibliotheken. 

6. Laaggeletterdheid kan bij uitstek effectief worden aangepakt waar de 

grootste problemen rondom taalachterstanden en laaggeletterdheid spelen 

en waar nieuwe verbindingen tussen organisaties het meest kansrijk zijn. Het 

gaat hierbij om het gezin, de arbeidsmarkt en de gezondheid(zorg). In lijn 

met deze drie domeinen uit het programma Tel mee met Taal, wordt er voor 

ieder domein in samenwerking met een bibliotheek een vraaggestuurde pilot 

ontwikkeld en uitgevoerd: 

-  Pilot Gezin: over de verbinding tussen de preventieve en curatieve 

aanpak om laagtaalvaardige gezinnen te bereiken. 

-  Pilot Gezondheid(zorg): over de rol van de bibliotheek in het 

verbeteren van de gezondheidsvaardigheden van de burger. 

-  Pilot Werk: deze pilot kan zowel betrekking hebben op het betrekken 

van het bedrijfsleven bij de aanpak van laaggeletterdheid, als over het 

verbeteren van de arbeidsparticipatie van burgers met ontoereikende 

basisvaardigheden. 

 

                                                      
28 De programmalijn de Bibliotheek en Basisvaardigheden heeft als doel dat bibliotheken met (digiTaalhuis)partners hun expertise inzetten 
om prestaties op het gebied van basisvaardigheden van volwassenen te verbeteren en op die manier de maatschappelijke waarde van 
bibliotheken te vergroten. 
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Doorlopende activiteiten 
 
 
 

 De uitrol van de landelijke programmalijn de Bibliotheek en 

Basisvaardigheden van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de 

samenwerkende POI’s Nederland (SPN). Deze activiteiten bestaan onder 

andere uit: 

- Deelname aan werk- en projectgroepen: 

 Projectgroep de Bibliotheek en Basisvaardigheden. 

 Platformoverleg de Bibliotheek en Basisvaardigheden. 

 Werkgroep Bibliotheek en integratie. 

 Werkgroep digiTaalhuis. 

- Provinciale uitrol van de landelijke samenwerking tussen de 

Bibliotheek en de Belastingdienst. 

- Medeorganisator van landelijke dagen. 

- Stimuleren deelname BOP-meting
29

. 

 Netwerken met maatschappelijke organisaties 

Randvoorwaarden  De Limburgse bibliotheken kiezen voor een bredere maatschappelijke-

educatieve positionering, specifiek voor een nieuwe rol op het gebied van 

basisvaardigheden van volwassenen.   

 Er wordt aangesloten op de landelijke programmalijn de Bibliotheek en 

Basisvaardigheden. 

 

Relaties met andere 
projecten 

 Jeugd & onderwijs (preventieve kant);  

 Persoonlijke ontwikkeling;  

 Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek;   

 Versterken Taalvaardigheid (project binnen het Brabantse programma);  

 Landelijke programmalijn de Bibliotheek en Basisvaardigheden van de 

Koninklijke Bibliotheek (KB) en de samenwerkende POI’s Nederland (SPN);  

 Landelijk actieprogramma Tel mee met Taal.  

 

 

 

 

  

                                                      
29 Het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) is hét platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in 
Nederland. BOP is de centrale plek waartoe iedere bibliotheek toegang heeft, waar bibliotheekonderzoeken worden uitgezet en resultaten 
worden gepubliceerd. 
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Project 3 Persoonlijke ontwikkeling en onderwijs (0-23 jr.) d en onderwijs  
 

Uitdaging 
 
 

Om mee te kunnen blijven bewegen in de steeds veranderende maatschappij, 

moeten alle Limburgers een leven lang leren. Cubiss Limburg stimuleert en 

faciliteert de Limburgse bibliotheken om daar in onderlinge samenwerking een 

passend aanbod voor te maken.  

Dit project richt zich op de geletterde, volwassen burger. Deze burgers kunnen 

zelf ook als kennismakers fungeren en gevraagd worden hun kennis met anderen 

te delen. Behalve dat het voor en door burgers is, is het ook voor en door 

bibliotheken. In dit project kunnen kennismakers en professionals van een 

bibliotheek, een training verzorgen in een andere bibliotheek. Deze uitwisseling 

van kennis wordt in dit project uitdrukkelijk gestimuleerd. 

In dit project gaat het naast samenwerking ook over maatwerk. Maatwerk 

betreffende het onderwerp en inhoud van de training/het product. Zo kan het 

gaan over digitale vaardigheden, maar ook over oude ambachten. Ook de vorm 

kan per training variëren, waarbij gedacht kan worden aan: E-learning, Blended 

learning, Massive open online course (MOOC), Private small online course, 

praktijkleren, spelend leren en informeel leren.  

Doelstellingen 
 
 

 Ontwikkelen van een passend programma op het gebied van Persoonlijke 

ontwikkeling van de Limburger, waaraan de bibliotheken een 

programmatische bijdrage leveren  en programma-onderdelen afnemen. 

 Vergroten van de 21
e
 eeuwse vaardigheden van de Limburgers 

In de digitale wereld heb je voorlopers en achterblijvers, zowel in het gebruik 

van apparatuur als in het gebruik van toepassingen. Het gebruik van 

bijvoorbeeld social media is sterk afhankelijk van de leeftijd van de burger: 

 
In dit project is de doelstelling om zowel de voorlopers (nieuwe media, 

gevorderd gebruik van media-apparatuur) alsook de achterblijvers (langer 

bestaande media, basaal gebruik van apparatuur) te bedienen. 

 Stimuleren van de inzet van burgers (kennismakers) ter verrijking van de 

collectie 

Resultaten 
 
 
 

1. Er is een onderzoek gedaan bij de Limburgse bibliotheken, waarbij in kaart 

wordt gebracht welke kennis aanwezig (mensen) is, welke producten ingezet 

kunnen worden (instrumenten) en waaraan behoefte is (marktverkenning): 

- Mensen: In beeld is gebracht welke expertise op het gebied van de 21e 

eeuwse vaardigheden aanwezig is bij de bibliotheken (zowel bij de 

medewerkers van de bibliotheken als bij de burgers in het werkgebied 

van de bibliotheken, de kennismakers);  

- Instrumenten: Een overzicht is gemaakt welke producten/trainingen 

aanwezig zijn bij de bibliotheken en Cubiss, die voor dit project ingezet 

kunnen worden;  
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- Marktverkenning: Een verkenning is uitgevoerd in het werkgebied van 

de Limburgse bibliotheken. Resultaat van deze verkenning is een 

behoefteanalyse. De wensen van de burgers staan hierin centraal. 

2. Er is een samenwerkingsmodel gemaakt ten behoeve van de uitwisseling 

tussen bibliotheken (uren medewerkers, beloning kennismakers, gebruik 

producten).  

3. In co-creatie met de bibliotheken zijn trainingen/producten (door)ontwikkeld, 

waarbij maatwerk voorop staat. De trainingen/producten zijn specifiek 

(door)ontwikkeld voor de betreffende bibliotheek.  

4. Er zijn 12 trainingen (24 bijeenkomsten, 2 per training) uitgevoerd bij 6 

verschillende bibliotheken.  

5. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met NBD Biblion rond het vertalen 

van landelijke in regionale themaprogrammering.   

6. Er komt een voorstel voor themaprogrammering en een promotie-toolkit 

voor Limburgse bibliotheken (uitvoering promotie geschiedt lokaal).  

7. Bibliotheekmedewerkers zijn opgeleid om een training storytelling te geven 

en verhalen van burgers uit te lokken. Dit beantwoordt aan het beeld van de 

bibliothecaris van de toekomst: de zogenaamde community librarian. 

8. De lokale samenwerking met organisaties uit het erfgoed- en onderwijsveld is 

geactiveerd, om zo collecties te verrijken. 

9. Er is een pilot met het thema Duitsland (Duitse leesclubs, collectie en cultuur) 

gedaan samen met De Domijnen/Sittard, en de bibliotheken Maas en Peel en 

Venlo. (Schunck* wil graag de resultaten hiervan weten). Dit houdt tevens 

verband met de workshop Solliciteren in Duitsland uit het project Participatie 

& zelfredzaamheid. 

10. Good practices van bibliotheken op het gebied van Een Leven Lang Leren uit 

Limburg en de rest van Nederland zijn onderling gedeeld. Landelijke 

ontwikkelingen zijn hierdoor aangejaagd. 
Randvoorwaarden  Bibliotheken hebben Persoonlijke ontwikkeling in hun visie/beleid 

opgenomen. 
 

Relaties met andere 
projecten 

  Jeugd en Onderwijs;  

  Participatie en Zelfredzaamheid.  
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4 Verandering & verbreding van de klassieke bibliotheek 

3 jr.) d en onderwijs (0-23 jr.)  

 
Om een bijdrage te leven aan de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en te anticiperen op de 

veranderende behoefte van de burger, kiezen veel bibliotheken voor een bredere maatschappelijke en 

educatieve positionering. De uitleenfunctie wordt door een groter wordend aantal bibliotheken van afnemend 

belang geacht. De subsidies voor het openbaar bibliotheekwerk lopen terug. Dit betekent dat de beschikbare 

middelen - tijd, geld en aandacht - anders verdeeld moeten worden. De klassieke bibliotheekfunctie moet 

slimmer en efficiënter georganiseerd worden, hier gaat de verandering over. De verbreding gaat over het 

creëren van de brede netwerkbibliotheek. De urgentie is hoog voor de bibliotheken. Vrijwel alle bibliotheken 

worden geconfronteerd met bezuinigingen, terwijl de samenleving conform de Bibliotheekwet een brede, 

innovatieve taakuitoefening van hen verwacht (vijf bibliotheekfuncties).  

 

De eerste drie projecten van dit werkplan zijn gericht op het bewerkstelligen van de verbrede bibliotheek voor 

de eindgebruikers. Thema 4 heeft daarmee, anders dan de eerste drie projecten, een meer voorwaardelijk 

karakter. Het gaat over de kennis en het vermogen om organisatieverandering te bewerkstelligen, om de 

bedrijfsvoering meer efficiënt te maken, de bibliotheek breder te positioneren en de dienstverlening te kunnen 

vernieuwen. Thema 4 bestaat uit drie sporen van verandering: 

a.  Mens & organisatie; 

b.  Digitale dienstverlening & innovatie; 

c.  Distributie / interbibliothecair leenverkeer. 

Hieronder staan de drie projectonderdelen beschreven in projectbladen: 

 

 

Project 4a 
 
 

Mens & organisatie en onderwijs (0-23 jr.) d en onderwijs (0-23 jr.)  

 

Uitdaging 
 

De nieuwe bibliotheek vergt aanvullend, nieuw vakmanschap en leiderschap.  

 

Bibliotheken zetten gezamenlijk en lerend stappen in de transitie van klassieke 

bibliotheek naar maatschappelijk-educatieve bibliotheek. 

 

Doelstellingen 
 
 

Alle Limburgse bibliotheken hebben hun beelden onderling en met anderen 

gedeeld wat het voor hen betekent om maatschappelijk-educatieve bibliotheek 

te zijn en gaan hierin gezamenlijk en individueel stappen zetten qua mens & 

organisatie. 

 

Resultaten 
 

1. Er is een scan gemaakt en uitgevoerd waarmee bibliotheken kunnen zien 

waar ze zich bevinden in de transitie van klassieke uitleenbibliotheek naar 

maatschappelijk-educatieve bibliotheek. 

2. Op basis van deze scan en de ambitie van de bibliotheek worden 

vervolgtrajecten afgesproken. Deze trajecten gaan over interne en externe 

samenwerking en bevatten: 

a. een programma voor de back-office met betrekking tot de 

eigen rol in de doorontwikkeling van de bibliotheek; 

b. een atelier werken met vrijwilligers; 

c. een traject rond het ontwerpen en implementeren van andere 

vormen van externe samenwerking. Indien deze laatste wens 

zich meer dan eens voordoet in 2018, kan er een Limburgs plan 

van aanpak opgesteld worden voor samenwerking tussen 

bibliotheken en andere organisaties.  
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3.  Er is een leer- en ontwikkeltraject voor informatie- en adviesmedewerkers in 

2017 van start gegaan. In 2018 wordt dit vervolgd op verzoek van de 

bibliotheken. Dit traject is georganiseerd in diverse thema’s en 

ontwikkellijnen. Het doel is om als informatie- en adviesmedewerker meer 

naar buiten te leren treden en de verbinding aan te gaan met klanten, 

burgers en organisaties. Er wordt hierbij uitgegaan van het gedachtegoed 

rond The Community Librarian van David Lankes. 

 

Verder zijn alle interventies van Cubiss Limburg gericht op de verdere 

professionalisering van de bibliotheekmedewerkers en -directies en het 

faciliteren van onderlinge kennisdeling en intervisie. 

Randvoorwaarden 
 

Bibliotheken nemen deel aan de organisatiescan.  

Relaties met andere 
projecten 
 

 Persoonlijke ontwikkeling;  

 Digitale dienstverlening en innovatie;  

 Bieblab Brabant 

 

 

 
 

Project 4b Digitale dienstverlening & innovatie; Jeugd en onderwijs (0-23 jr.) 
d en onderwijs (0-23 jr.)  

 
Uitdaging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project Digitale dienstverlening en innovatie bestaat uit drie onderdelen: 

Digitale innovatie, Digitale diensten en Digitale veiligheid. 

 

Digitale innovatie 

IT is een onlosmakelijk deel van ons leven is geworden. Steeds meer producten 

en diensten hebben een analoge/fysieke en een digitale/virtuele vorm. Meer en 

meer ontdekken mensen de wereld via de digitale weg. Bijna alle zoektochten 

beginnen online, en steeds vaker op de smartphone. 

De zich snel ontwikkelende technologie maakt dat bibliotheken zich moeten 

blijven vernieuwen om maatschappelijk relevant te blijven. 

In het fysieke domein zijn de afgelopen jaren grote slagen gemaakt, in het 

digitale domein liggen nog veel kansen. Het draait om de volgende vragen: 

 Staat alles wat we doen in dienst van een optimale ervaring voor de 

klant/bezoeker, ook in het digitale domein en sluiten het fysieke en digitale 

domein op elkaar aan? 

 Zijn we in staat om onze klanten/bezoekers digitaal te volgen en sluiten we 

met ons aanbod aan op de wensen van onze klanten/bezoekers? 

 Betrekken we de eigen medewerkers/vrijwilligers in onze digitale 

transformatie, versterken we hun digitale competenties?  

 Stimuleren we interne en externe samenwerking en beschikken we over de 

infrastructuur om dit eenvoudig mogelijk te maken? 

Digitale diensten 

Innovatie is essentieel, maar alleen mogelijk als de onderliggende digitale 

infrastructuur op orde is en blijft. De kennis bij de bibliotheken van de digitale 
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infrastructuur dient op peil te zijn en waar/indien nodig moeten zij voor hulp 

terecht kunnen bij Cubiss  (Service Desk).  Dit betreft het doorzetten van de 

huidige dienstverlening van Cubiss. Uit de afstemming met de bibliotheken is 

gebleken dat het accent meer moet komen liggen op kennisoverdracht, 

informatieverstrekking vooraf – bijvoorbeeld over storingen - en een actievere 

inbreng bij de innovatie en doorontwikkeling van de landelijke diensten. 

 

Digitale veiligheid 

Door veranderende wetgeving zijn privacy en informatiebeveiliging een actueel 

en belangrijk thema. In de EU wordt voor alle organisaties die persoonsgegevens 

verwerken, waartoe ook de bibliotheken behoren, per 25 mei 2018 de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook na deze datum blijft 

privacy en informatiebeveiliging permanent aandacht, en waar nodig 

verbeterstappen, vragen van alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. 

 

Doelstellingen 

 

Digitale innovatie 

 Bibliotheken zijn nadrukkelijker aanwezig in het digitale domein. De kennis       

van wat dit betekent en wat er voor nodig is, is vergroot. 

 

Digitale diensten 

 Bibliotheken beschikken over de noodzakelijke kennis van de digitale 
infrastructuur en waar/indien nodig kunnen zij terugvallen op de Service 
Desk van Cubiss. 

 

Digitale veiligheid 

 De kans op het lekken van persoonsgegevens wordt sterk verkleind, 
persoonsgegevens worden goed beschermd; 

 De bibliotheek blijft een (digitaal) veilige plaats voor bezoekers. 

 

Resultaten 

 

 

Digitale innovatie 
1. In een tweetal workshops is op inspirerende wijze inzicht gegeven in voor de 

bibliotheken relevante ontwikkelingen en is nagedacht over de toepassing 

en (mogelijke) implementatie. 

2. De lokale digitale strategieën van bibliotheken zijn in kaart gebracht en 

afgezet tegen die van andere vergelijkbare/concurrerende organisaties. 

3. Er is op gestructureerde wijze en gezamenlijk deelgenomen aan de 

besluitvorming m.b.t. het Landelijk Shared Bibliotheeksysteem. 

4. Bij twee bibliotheken is de digitale klantervaring van leden en niet-leden  in 

beeld gebracht (customer journey). Op basis van de resultaten is een 

verbeteradvies uitgebracht en gedeeld met het bibliotheeknetwerk. 

5. Bij twee bibliotheken is de online aanwezigheid van de bibliotheek in beeld 

gebracht en het gebruik gemeten (denk aan Google vindbaarheid, social 

media likes / retweets / volgers, statistieken gebruik website, online content 

kwaliteit en kwantiteit). Op basis van de resultaten is een verbeteradvies 

uitgebracht en gedeeld met het bibliotheeknetwerk. 

6. De behoefte aan een CRM-platform is in kaart gebracht en  gedeeld met het 

bibliotheeknetwerk. 

7. Bibliotheken hebben kennis genomen van inspirerende praktijkvoorbeelden 

van publieksvoorzieningen. Dit is een vervolg op de inventarisatie 

publiekswerkplekken die in 2017 heeft plaatsgevonden. 
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Digitale diensten 

8. Bibliotheken hebben kennis  van de digitale infrastructuur en zijn op de 

hoogte van de (landelijke) ontwikkelingen via nieuwsbrieven, berichten op 

social media, een webpagina met overzicht van de dienstverlening, 

informatiebijeenkomsten. 

9. Een geborgde en beheerde dienstverlening ten behoeve van gebruik door de 

bibliotheken van de digitale infrastructuur. Functioneel en technisch beheer 

zijn uitgevoerd voor alle bibliotheken en er is voor de bibliotheken een 

professionele servicedesk beschikbaar. 

10. Er is een toolkit ontwikkeld met instructies voor bibliotheekmedewerkers 

over het gebruik van digitale diensten. 

11. Er is actief bijgedragen aan de doorontwikkeling en innovatie van landelijke 

diensten door deelname aan en inbreng in landelijke overleggen en andere 

samenwerkingsverbanden. 

12. Gegevens ten behoeve van het landelijk datawarehouse (LDWH) zijn 

geleverd conform de eisen van de KB. 

13. Voor alle Wise-bibliotheken aangesloten op het Cubiss-platform is het 
catalogusbeheer verzorgd. 

 

Digitale veiligheid 
14. Bibliotheken zijn geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van 

digitale veiligheid.  

15. Bibliotheken zijn geadviseerd en ondersteund in een passende invulling van 

de rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG). 

16. Cubiss heeft een vraagbaakdienst ingericht die bibliotheken ondersteunt bij 

vragen over privacy en informatiebeveiliging.  

17. Alle bibliotheken die dit wensen zijn individueel ondersteund in de stappen 

op weg naar  AVG-compliancy. Per bibliotheek wordt een AVG quick-scan 

uitgevoerd die inzicht geeft in de huidige situatie en welke stappen er nog 

moeten worden gezet. 

18. Er is bijgedragen aan de bevordering van bewustwording over privacy en 

informatiebeveiliging bij de medewerkers van de bibliotheken. Er zijn twee 

awareness-sessies georganiseerd, één voor Noord-Limburg en één voor 

Zuid-Limburg, waarin de medewerker digitale veiligheid handreikingen krijgt 

om binnen de eigen organisatie activiteiten rond awareness te initiëren. 

Randvoorwaarden 

 

Digitale innovatie 

 Een overleg waarin de relevante ontwikkelingen op het gebied van digitale 

innovatie met vertegenwoordigers van bibliotheken worden besproken en 

de werkzaamheden binnen dit project worden gevolgd. 

 

Digitale diensten 

  Goede afstemming over de wensen met betrekking tot de toolkit. 

 

Digitale veiligheid 

  Deskundigheid op dit vlak is bij Cubiss aanwezig; 

  Er is specialistische (derdelijns) kennis beschikbaar binnen het project. 
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Project 4c  Distributie / interbibliothecair leenverkeerugd en onderwijs (0-23 jr.) 
d en onderwijs (0-23 jr.)  

 
Uitdaging 
 
 
 

De distributie van bibliotheekmaterialen is onderdeel van de wettelijke 

provinciale taak en vastgelegd in de Wsob. Het uitlenen van boeken en andere 

materialen, of ze nu fysiek of digitaal zijn, is nog steeds een belangrijke taak van 

bibliotheken en maakt deel uit van het interbibliothecair leenverkeer. 

 
Het collectiebeleid is erop gericht om 99% van de uitleningen binnen de 
provincie te laten plaatsvinden. De POI en de hoofdbibliotheken zijn de 
draaischijven in het netwerk van  uitlenen en innemen van materialen. De 
distributie / IBL geeft hier uitvoering aan door middel van een provinciaal 
basisnetwerk aangevuld met lokaal maatwerk. Het landelijk vervoer sluit hierbij 
aan.  
 

Resultaten 
 
 

 Uitvoering van de fysieke distributie van 500.000 bibliotheekmaterialen van, 

naar en tussen de bibliotheekvestigingen. Sleutelbegrippen hierbij zijn: 

klantgericht, betrouwbaar, flexibel en kostenbewust;  

 

Kritische prestatie- 
indicatoren 
 
 
 

1. Het lokale, provinciale en landelijke leenverkeer zijn geïntegreerd in een 

efficiënt distributiesysteem; 

2. Op basis van zending, grootte en urgentie wordt gekozen voor de best 

passende vervoerswijze; 

3. De prijs-kwaliteit verhouding sluit aan bij de wensen en beleving van de 

bibliotheken en hun klanten; 

4. Er is ingespeeld op innovatieve ontwikkelingen binnen de bibliotheken 

zoals digitale uitleen, huis aan huis bezorging, bedienen van onbemande 

servicepunten en dBos. 

5. Alle materialen worden compleet en op tijd afgeleverd. Er zijn niet meer 

dan 5 klant-gerelateerde klachten op jaarbasis. 

Relaties met andere 
projecten 

 Jeugd & onderwijs, Participatie & zelfredzaamheid en Persoonlijke 

ontwikkeling;  

 Digitale diensten & innovatie;  

 Bieb Lab Brabant en Logistiek (Cubiss Brabant). 
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Begroting 2018  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
  

Exploitatiebegroting op kostensoortniveau  

   

Ontvangsten  

  

exploitatiesubsidie  €                   1.308.637 

  

Uitgaven  

  

organisatiekosten  €                       118.552 

huisvestingskosten  €                         17.081  

transportkosten  €                         19.104 

automatiseringskosten  €                         29.780  

overige personeelskosten (scholing en inhuur)  €                         16.080  

  

Totale kosten  €                      200.597 

  

Doorberekening personeelslasten  €                    1.108.040  

  

Totaal uitgaven  €                    1.308.637 

  

saldo ontvangsten -/- uitgaven  €                                  -  
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Toelichting begroting 2018   

    

Ontvangsten   

    
exploitatiesubsidie de exploitatiesubsidie van € 1.289.298,- in 2017 is verhoogd met een 

prijscorrectie van 1,5% naar € 1.308.637,- conform de afspraak in het 
coalitieakkoord 2015 – 2019 In Limburg bereiken we meer (pagina 58).   

    

Uitgaven   

    

organisatiekosten contributies en overige lasten 

  

  

huisvestingskosten afschrijving en overige lasten 

    

    

transportkosten afschrijving, brandstof en overige lasten 

  

    

automatiseringskosten catalogusbeheer en overige lasten 

  

    

overige personeelskosten inhoudelijke OOP kosten, gelieerd aan collecties en educatie 

    
doorberekening personeelskosten Voor 2018 zijn de uren begroot op basis van standaardtarieven: 

Senior   /  A-tarief  € 93,- 
Medior /  B-tarief  € 71,- 
Junior   /  C-tarief  € 57,- 
 

 

Voor 2018 zijn de tarieven (uren) en OOP kosten geïndexeerd met 1,5 %  

De huidige CAO Openbare Bibliotheken is afgesloten voor de periode 15 juni 2015 tot en met 20 juni 2019. 

Daarin is een jaarlijkse loonruimte overeengekomen van 1,75% per jaar of totaal 7% over vier jaar gerekend. 

Voor 2016 is de ALV van de Vereniging Openbare Bibliotheken in december 2015 akkoord gegaan met de 

voorstellen uit de CAO OB over de volgende invulling van de 1,75 % loonruimte 2016: 

 Loonsverhoging: 1,5% 

 Verhoging eindejaaruitkering: 0,15% 

 Stijging pensioenpremie werkgevers: 0,1% 

Het is noodzakelijk om elk jaar de indexering op de tarieven en OOP kosten mee te nemen. Het tarief van de 

indexering moet eigenlijk elk jaar 1,75% zijn om de kostenstijgingen helemaal goed te maken. De indexatie van 

de tarieven leidt tot onderstaande tabel: 
 

Niveau Tarief 2017 Tarief 2018 

 Senior (A)  € 92,-  € 93,- 

 Medior (B)  € 70,-  € 71,- 

 Junior (C)  € 56,-  € 57,- 
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Exploitatiebegroting 2018 op kostendragersniveau

projectbudget  tarief € 57,-  tarief € 71,-  tarief € 93,- 

1. Jeugd & onderwijs 300.000            deelbudgetten junior /operationeel medior senior uren (€) oop (€)

Landelijke lijnen en  nieuwe Leesbevordering –plezierinitiatieven ten behoeve van de (digitale) geletterdheid 71.435                    1.710                                   1.988                65.379             69.077           2.358         

Campagne 73.542                    1.710                                   1.988                65.844             69.542           4.000         

Professionaliseringaanbod voor bibliotheken 71.205                    -                                         15.265             53.940             69.205           2.000         

Aanvullende specifieke resultaten op de integrale onderdelen per doelgroep 0-4 / 4-12 / 12-18 jaar:,  inclusief programmamanagement 83.818                    -                                         -                      76.818             76.818           7.000         

Totaal (€) 300.000                 3.420                                   19.241             261.981          284.642        15.358      

Totaal (aantal uren) 60                                           271                     2.817                3.148              

2. Participatie & zelfredzaamheid 280.000            deelbudgetten junior /operationeel medior senior uren (€) oop (€)

Professionaliseringsaanbod voor bibliotheken 77.943                    1.368                                   -                      72.075             73.443           4.500         

Gedifferentieerd vernieuwd aanbod 63.377                    1.368                                   -                      57.009             58.377           5.000         

Campagne, effectmeting en verkenning Europese subsidies 73.905                    -                                         6.816                62.589             69.405           4.500         

Pilots gezin, gezondheid en werk 64.775                    -                                         -                      60.264             60.264           4.511         

Totaal (€) 280.000                 2.736                                   6.816                251.937          261.489        18.511      

Totaal (aantal uren) 48                                           96                        2.709                2.853              

3. Persoonlijke ontwikkeling 100.637            deelbudgetten junior /operationeel medior senior uren (€) oop (€)

Onderzoek om kennis en producten bij bibliotheken te inventariseren op grond van 21e eeuwse vaardigheden 23.144                    -                                         3.373                18.271             21.644           1.500         

Opstellen programma en doorontwikkeling producten op grond van 21e eeuwse vaardigheden 23.702                    -                                         3.373                18.829             22.202           1.500         

Uitvoeren/begeleiden trainingen (die ook door bibliotheekmedewerkers/kennismakers worden gegeven) 28.910                    -                                         3.373                14.737             18.110           10.800      

Participatie van burgers en organisatie 24.883                    -                                         3.373                20.610             23.983           900             

Totaal (€) 100.637                 -                                         13.490             72.447             85.937           14.700      

Totaal (aantal uren) -                                         190                     779                     969                   

4a. Mens & organisatie 88.000               deelbudgetten junior /operationeel medior senior uren (€) oop (€)

Organisatiescan maken en uitvoeren 40336 -                                         -                      34.560             34.560           5.776         

Samenwerking tussen organisaties stimuleren en begeleiden 15.532                    -                                         -                      11.532             11.532           4.000         

Leer & ontwikkeltraject front office 32.132                    -                                         -                      22.320             22.320           9.812         

Totaal (€) 88.000                    -                                         -                      68.412             68.412           19.588      

Totaal (aantal uren) -                                         -                      736                     736                   

4b. Digitale dienstverlening & innovatie 240.000            deelbudgetten junior /operationeel medior senior uren (€) oop (€)

Digitale diensten. Gebruik van de landelijke digitale diensten bevorderen en bijdragen aan doorontwikkeling  incl.Plusfunctie 105.436                 24.035                                23.099             18.352             65.486           39.950      

Digitale veiligheid. Bibliotheken inhoudelijk en praktisch ondersteunen bij beleid waaronder compliance aan de AVG. 52.244                    6.935                                   5.775                34.534             47.244           5.000         

Digitale innovatie: vergroten relevantie van de bibliotheken in het digitale domein 82.321                    6.935                                   20.259             41.137             68.331           13.990      

Totaal (€) 240.000                 37.905                                49.132             94.023             181.060        58.940      

Totaal (aantal uren) 665                                        692                     1.011                2.368              

4c. Distributie / interbibliothecair leenverkeer 300.000            deelbudgetten junior /operationeel medior senior uren (€) oop (€)

Distributie van 500.000 materialen in de provincie Limburg over 260 ritten met 4500 stops (uren, lease- en brandstofkosten) 300.000                 174.420                             -                      52.080             226.500        73.500      

Totaal (€) 300.000                 174.420                             -                      52.080             226.500        73.500      

Totaal (aantal uren) 3.060                                   -                      560                     3.620              

Totaal (€) 1.308.637        1.308.637             218.481                             88.679             800.880          1.108.040    200.597   

Totaal (aantal uren) 3.833                                   1.249                8.612                13.694           
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Bijlage 1: Richtinggevende bibliotheekwetgeving 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

                                                                     
De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg de bibliotheekwet

30
 geldt sinds 1 januari 

2015 voor lokale bibliotheken, Provinciale Ondersteuningsinstellingen en voor de Koninklijke Bibliotheek 
(KB). Richtinggevende wetsartikelen zijn:  
 
Artikel 16. Provinciale ondersteuningstaken 
1. Een Provinciale Ondersteuningsinstelling is verantwoordelijk voor de distributie van fysieke werken door 
middel van het interbibliothecaire leenverkeer binnen de provincie of provincies waardoor zij wordt 
gesubsidieerd of in stand gehouden.  
2. De Provinciale Ondersteuningsinstellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor: 
a. distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer tussen de provincies;  
b. ontwikkeling van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken, in overeenstemming met de KB in 
verband met haar coördinerende taak.

31
  

Punt 2b. Vanwege de taak ontwikkeling van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken is ook Artikel 5 
hieronder opgenomen over de vijf bibliotheekfuncties. 
 
Artikel 5. Bibliotheekfuncties Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in 
ieder geval de volgende functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de 
maatschappelijke kansen van het algemene publiek: 
a. ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 
c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
d. organiseren van ontmoeting en debat; en 
e. laten kennis maken met kunst en cultuur.

32
 

 
Artikel 7. Netwerk en deelnemers De lokale bibliotheken, de Provinciale Ondersteuningsinstellingen en de KB, 
voor wat betreft haar taak tot het in stand houden van de landelijke digitale bibliotheek, vormen één netwerk 
van openbare bibliotheekvoorzieningen als bedoeld in artikel 6.  
 
Artikel 8. Functioneren van het netwerk Een deelnemer aan het netwerk als bedoeld in artikel 7:  
a. maakt met de andere deelnemers gebruik van een gezamenlijke catalogus van beschikbare werken;  
b. is onderdeel van het interbibliothecaire leenverkeer, bedoeld in artikel 15;  
c. voert zijn collectiebeleid overeenkomstig het gezamenlijk collectieplan, bedoeld in artikel 10;  
d. maakt gebruik van een op de andere deelnemers afgestemde digitale infrastructuur;  
e. stemt zijn administratie van leden en zijn algemene voorwaarden af op de andere deelnemers; en  
f. ondersteunt het onderwijs. 
 
Artikel 10. Collectieplan De KB stelt elke vier jaar voor de deelnemers aan het netwerk, bedoeld in artikel 7, 
een gezamenlijk collectieplan vast. Het collectieplan heeft tot doel samenhang te bewerkstelligen tussen de 
fysieke en digitale collecties van de openbare bibliotheekvoorzieningen. Het biedt een kader voor het 
samenstellen en beheren van de collectie door een voorziening. De KB stelt het gezamenlijk collectieplan vast 
in overeenstemming met vertegenwoordigers van de lokale bibliotheken en Provinciale 
Ondersteuningsinstellingen.  
 
Artikel 11. Gegevenslevering Ten behoeve van de gezamenlijke catalogus voor de landelijke digitale 
bibliotheek verstrekken lokale bibliotheken en Provinciale Ondersteuningsinstellingen gegevens over de 
collectie en de beschikbaarheid daarvan aan de KB. Ten behoeve van de beleidsontwikkeling verstrekken lokale 
bibliotheken, de Provinciale Ondersteuningsinstellingen en de KB aan Onze Minister gegevens over de 
desbetreffende openbare bibliotheekvoorziening die niet tot de persoon herleidbare gegevens van gebruikers 
en personeel betreffen.  
 

                                                      
30

 http://www.debibliotheken.nl/belangenbehartiging/bibliotheekwet/wetsvoorstel-naar-kamer/ 
31

 Wsob Artikel 16 
32

 Wsob Artikel 5 

http://www.debibliotheken.nl/belangenbehartiging/bibliotheekwet/wetsvoorstel-naar-kamer/
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Bijlage 2: Projectmatig Creëren 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 

Cubiss Limburg maakt gebruik van de methodiek Projectmatig Creëren (PMC). Projectmatig Creëren is een 

resultaatgerichte manier van projectmatig werken, die verder gaat dan sturen op een strakke planning en 

budgetbewaking. Projectmatig Creëren gaat uit van het project als collectief creatieproces, waarin 

betrokkenheid en eigenaarschap belangrijke elementen zijn. Ook directeuren en medewerkers van de 

Limburgse bibliotheken zijn getraind in deze methodiek. De methodiek combineert de instrumentele kant van 

projectmatig werken met elementen als draagvlak, creativiteit en samenwerking; een totaalbenadering die 

uiteindelijk leidt tot betere projectresultaten.  

 

Cubiss Limburg richt haar projecten  altijd in aan de hand van een Project Start Up (PSU). Het doel van een PSU 

is kort gezegd het snel en intensief ‘richten’ van het project. De PSU en de projectplannen kennen een 

bepaalde opbouw. Die opbouw is te herkennen in de opbouw van de projectbladen. Het gebruikte format is 

samengesteld op basis van de wensen van de provincie Limburg en op basis van PMC. 

 

 

 
 

De opbouw die PMC hanteert is: 

1. Projectdefinitie 

a) Wat is de uitdaging/het probleem? 

b) De aanleiding/de urgentie? 

c) De doelstelling: aan welk hoger doel moet dit projectresultaat een bijdrage leveren? En wat is het 

doel op projectniveau? 

d) Projectresultaat: wat is er klaar als het klaar is? Uitgangspunt: hier word je op afgerekend. 

Projectafbakening: wat is het niet?  

e) Effecten: positief en negatief, beoogd en onbeoogd 

f) Randvoorwaarden: budget – tijd – kwaliteit 

g) Relatie met andere projecten 

2. Beheersplan (tijd, geld, kwaliteit, klanttevredenheid, informatie, organisatie, communicatie)  

3. Activiteitenplan (aangeduid als Werkzaamheden) 
4. Risicoanalyse 


