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Voorwoord 

Hartelijk dank aan alle bibliotheekdirecteuren 
en -medewerkers, partners en medewerkers  
van Cubiss die zich hebben ingezet om tot dit  
plan te komen. We zijn om met het huidige plan  
te spreken als bibliotheken volop in beweging. 
Natuurlijk kunnen we daarbij niet om  
de huidige situatie van een rondwarend  
coronavirus heen. Het bracht ongekende 
creativiteit en wilskracht boven, maar er 
werden ook zwakke plekken blootgelegd. 
Werk aan de winkel om maatschappelijke  
uitdagingen en kansen te pakken!  
Dit werkplan bevat minder verwijzingen en 
uitweidingen, en is daardoor gericht en zo 
helder mogelijk. Als uitgangspunt voor dit 
jaar hebben we, terugkijkend op de veelheid 
van activiteiten uit de afgelopen plannen, 
gekozen voor het adagium van de Duitse 
ontwerper Dieter Rams.

Weniger aber Besser!

Ondanks dit voornemen is er nog steeds  
een groot aantal resultaten en inspanningen 
over om recht te doen aan de uitdagingen 
en de verscheidenheid van het Limburgse 
bibliotheekveld.

Dit plan is mede gemaakt aan de hand van de  
uitkomsten van een aantal werksessies. In juni  
en begin juli vonden deze online plaats met  
deelnemers van vrijwel alle Limburgse 
bibliotheken. In deze sessies waren zowel 
directeuren, specialisten als externen aan 
zet om samen met adviseurs van Cubiss te 
komen tot de juiste vragen en uitdagingen 
die in 2021 opgepakt moeten worden door 
Cubiss. Dit plan bouwt daarnaast verder op 
het Cubiss Werkplan van 2020 en een aantal 
notities en visies (landelijk en provinciaal) en 
mijn doorlopende gesprekken met Limburgse 
bibliotheekdirecteuren.
 
Egid van Houtem  
Programmaleider Cubiss Limburg

Tekst: Pascalle Haenen, Ivette Sprooten, Hans Klink, Milja de Vries, Fried Maas, Dorien Hodiamont, Martje Schoemaker, 

Marjan Middelkoop, Loes Steens en Egid van Houtem
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1. Inleiding 

Een van de onderleggers voor het huidige 
werkplan is een nieuw convenant tussen  
verschillende overheden en bibliotheek- 
organisaties. Dit convenant werd 30 september  
2020 ondertekend. Vooruitlopend hierop hebben 
wij op basis van eerste concepten getracht 
aansluiting te zoeken. De 4 grote thema’s zijn: 
1. Een geletterde samenleving –  

geletterdheid en leesplezier 
2. Participatie in de informatiesamenleving –  

digitale inclusie en digitaal burgerschap
3. Een leven lang ontwikkelen –  

basisvaardigheden en blijvende  
inzet op persoonlijke ontwikkeling

4. De basis garanderen

Het zal duidelijk zijn dat deze grote maat-
schappelijke opgaven, maar ook de hernieuwde  
aandacht voor de basis en kwaliteit voor de 
organisatie en medewerkers, in dit gehele 
werkplan weerspiegeld worden. En we daar-
mee werken aan de basis voor vooruitgang.

Meerjarenvisie
Als bijlage is een concept meerjarenvisie  
bijgevoegd waarin we de strategische lijn 
voor de werkplannen van de komende jaren 
schetsen. We willen deze de laatste maanden 
van 2020 nog toetsen bij verschillende partners, 
maar gaan hierover vooral graag het gesprek 
aan met de Provincie en de Bibliotheken.

Stamtafels
De grootste vernieuwing uit het werkplan in 
2020 is inmiddels een vaste waarde binnen 
het Limburgse netwerk. Als concept hebben 
de afzonderlijke Stamtafels niet de tijd gekregen 
om te rijpen, maar er is door de coronacrisis  

direct een digitaliseringsslag geslagen.  
Dit resulteerde in een hogere opkomst, maar 
ook een gemis aan persoonlijke ontmoeting en 
gevoel van nabijheid. Deze nieuwe werkelijk-
heid proberen we zo goed en kwaad als het 
kan digitaal het hoofd te bieden. De Stamtafel  
als open en vrije vorm van regelmatige bijeen- 
komsten is echter niet meer weg te denken.

Professionalisering
Het belang van de ‘basis op garanderen’ wordt 
in het convenant opgenomen is ook een rode 
draad in dit werkplan. De professionalisering 
vindt plaats door een combinatie van kennis- en  
competentieoverdacht in Stamtafels, trainingen, 
documenten en e-learnings. Door Cubiss, 
door bibliotheken en door externe partijen.

Innovatie
Innovatie is na de eerste positieve ervaringen in  
2020 verdwenen als expliciet benoemd hoofdstuk.  
Echter, onze brede kijk op innovatie is in elk 
hoofdstuk terug te vinden. Innovatie kent vele 
vormen: sociale innovatie en open innovatie, 
maar ook het verschil tussen incrementele 
innovatie en disruptieve. Dit spectrum is nodig 
om maatwerk te leveren bij de verschillende 
bibliotheekorganisaties in onze provincie, van 
dorpsbieb tot deel van een cultuurbedrijf. 
Met elk hun eigen uitdagingen.

Corona
Dit werkplan is tot stand gekomen in het 
midden van een coronacrisis, we kunnen er 
niet om heen. De beschreven activiteiten zullen 
ook in 2021 deels digitaal plaatsvinden. En waar 
mogelijk fysiek, afhankelijk van de dan geldende 
richtlijnen en regels. 
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Sociale Innovatie
‘Sociale innovaties zijn nieuwe oplossingen 
(producten, diensten, modellen, markten,  
processen etcetera) die tegelijkertijd  
tegemoetkomen aan een sociale behoefte 
(op een effectievere manier dan bestaande  
oplossingen) en leiden tot nieuwe (of 
verbeterde) capaciteiten en relaties en een 
beter gebruik van resources. Met andere 
woorden: sociale innovaties zijn goed voor 
de maatschappij en verhogen de capaciteit 
van een samenleving om te handelen.’ (AWTI, 2014)

Open innovatie
“Het combineren van interne en externe 
bronnen voor zowel de ontwikkeling als 
het op de markt brengen van nieuwe  
technologieën en producten.”

Disruptieve innovatie
Fundamentele vernieuwingen in de basis.

Incrementele 
innovatie
Vernieuwing in kleine stappen of  
aanpassingen.

5



6



1.1. De uitdaging: Een Leesoffensief!
Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak 
en met steeds minder plezier. Ze lezen veel 
korte tekstjes, berichten op hun smartphone 
of samenvattende stukjes in schoolboeken, 
maar besteden minder tijd aan ‘diep lezen’: 
het geconcentreerd lezen van langere teksten 
of boeken. Mede hierdoor gaat hun leesvaar-
digheid achteruit. 

Het percentage laaggeletterdheid onder  
jongeren is dan ook hoog. Maar liefst 24%  
is onvoldoende leesvaardig om als mondige 
burger in de huidige samenleving te participeren.  
Taalachterstanden beginnen echter al op jonge 
leeftijd. En worden van generatie op generatie 
doorgegeven. 

Lezen is essentieel voor de taalontwikkeling. 
Een leesoffensief is daarom nodig. Er moet 
geïnvesteerd worden in een infrastructuur 
voor leesmotivatie. Iemand die gemotiveerd is 
om te lezen én er plezier aan beleeft, besteedt 
er meer tijd aan, wordt er beter in en raakt 
daardoor nog gemotiveerder. Zo ontstaat een 
positieve spiraal. Kinderen die op jonge leeftijd 
worden gemotiveerd om te lezen, zullen als 
volwassenen beter kunnen lezen. Ze zullen 
zelf meer lezen en dit weer overbrengen op 
hun kinderen. Een betere leesvaardigheid 
draagt bij aan schoolsucces en verhoogt  
hun maatschappelijke kansen. 

Bibliotheken spelen een belangrijke rol om 
leesmotivatie bij de jeugd te stimuleren en 
hen (digitaal) geletterd ‘af te leveren’ aan de 
maatschappij. Zij kunnen en doen dit echter 
niet alleen. Structureel beleid en samenwerking  
tussen overheid, gemeenten, vroege en voor- 
schoolse instellingen en scholen is hiervoor 
nodig. Maar ook een gezinsaanpak is van belang.  
Ouders spelen immers een grote rol in het 
stimuleren van leesmotivatie bij hun kinderen 
en het creëren van een leescultuur thuis. 

Digitale geletterdheid blijft een onverminderd 
aandachtspunt voor alle doelgroepen. Dit is het  
begrip van nu en de toekomst. Kinderen weten 
niet beter dan dat zij opgroeien met technologie. 
Dat maakt hen niet meteen mediawijs of di-
gitaal geletterd. Het onderwijs en de bibliotheek 
zijn naast thuis dé plek om kinderen te leren 
omgaan met media en informatie en om 
leerlingen op te voeden tot digitaal geletterde 
burgers. Tussen leerlingen van hetzelfde 
opleidingsniveau bestaan grote verschillen 
in digitale geletterdheid. In elke klas zitten 
zowel heel vaardige als veel minder vaardige 
leerlingen. Nu digitale geletterdheid mogelijk 
onderdeel wordt van het curriculum, staan 
leraren voor de ingewikkelde taak met die 
leerlingverschillen om te gaan, in een vak- 
gebied dat voor henzelf ook nog nieuw is.[5]

2. Jeugd & Onderwijs 
 

“Het bestrijden van laaggeletterdheid begint al bij de 
allerkleinsten, dat wil zeggen bij het stimuleren van 
ouders om voor te lezen en daarmee actief bij te dra-
gen aan de taalontwikkeling van hun jonge kind”.  
(Bron: het 5-punten plan van VLB en Cubiss)
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Wij zetten daarom met de Limburgse  
bibliotheken in 2021 in op meer structurele 
samenwerking met hun netwerkpartners. 
Alleen samen kunnen we kinderen van alle 
leeftijden beter motiveren om te lezen en 
ze opvoeden tot digitaal geletterde burgers. 
Cubiss ondersteunt hen hierbij vanuit het 
project Jeugd & Onderwijs.

2.2 Professionalisering 
Professionalisering van bibliotheken is van 
belang om de kwaliteit te borgen van de 
dienstverlening van bibliotheken richting 
netwerkpartners. Dat kan door middel van 
scholing, maar ook doordat bibliotheken on-
derling kennis uitwisselen, samenwerken en 
van elkaar leren. We organiseren afwisselend 
fysieke en digitale Stamtafels.

2.2.1 Resultaten
a. Stamtafel taal en gezin (met nadruk op vve); 
b. Stamtafel samenwerking primair onderwijs; 
c. Stamtafel samenwerking voortgezet  

onderwijs; 
d. Een jaarlijkse provinciale bijeenkomst voor 

(voor)leesmediaconsulenten
e. Er is een professionaliseringsaanbod op 

maat (door)ontwikkeld en uitgevoerd bij 
minimaal 4 bibliotheken, gericht op lees-
bevordering en digitale geletterdheid. 

2.3 Inspanningen
a. Bibliotheken zijn geïnformeerd over het 

landelijke opleidingsaanbod, landelijke 
campagnes/initiatieven en hoe deze  
in te zetten; 

b. Cubiss stimuleert kennisuitwisseling en 
meeloopdagen tussen bibliotheken.
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2.4 Netwerk & Samenwerking
Limburgse bibliotheken willen de komende 
jaren intensiever samenwerken met netwerk-
organisaties zoals consultatiebureaus, kinder- 
opvangcentra en scholen. Het gaat hierbij om 
structurele samenwerking, waarbij aandacht  
moet zijn voor een gedegen borging en door-
ontwikkeling. Een doorgaande leeslijn is van 
belang, die begint al bij de allerkleinsten. 
Uitbreiding van de bewezen landelijke aan-
pakken BoekStart en Bibliotheek op school 
(dBos) is wenselijk. Zo zetten we de komende 
jaren in op een BoekStartcoach in minimaal de 
helft van de Limburgse bibliotheken. Binnen 
dBos po willen we doorgroeien naar 80% 
aanwezigheid in het basisonderwijs en 100% 
structurele samenwerking met het onderwijs. 
Zeker ook in het voorgezet onderwijs is meer 
aandacht nodig voor taal en digitale vaardig-
heden, naast de verdere implementatie van 
dBos vo.

Maar ook het middelbaar onderwijs en 
docentenopleidingen zijn belangrijke samen-
werkingspartners. Onze leerkrachten van 
de toekomst moeten het belang van lezen 
blijven uitdragen. In het mbo worden onze 
toekomstige pedagogisch medewerkers bij de 
kinderopvang opgeleid. Lezen en de kracht 
hiervan moeten ook daar een prominentere 
rol krijgen. Studentenstages bij bibliotheken 
en scholen op het vlak van leesbevordering 
behoort tot de samenwerkingsmogelijkheden. 

Bibliotheken zoeken op verschillende  
niveaus meer samenwerking met elkaar 
(zowel strategisch als operationeel), zodat zij 
krachten en expertise kunnen bundelen en 
beslagen ten ijs komen in hun gesprek met 
netwerkorganisaties. Daar waar capaciteit 
ontbreekt bij lokale bibliotheken, zetten zij in 
op een regionale aanpak om hun gezamenlijk 
doel te verwezenlijken. 

2.4.1 Resultaten 
a. De ondersteuning en advisering van de 

bibliotheken bij de (verdere) implementatie 
en borging van BoekStart, BoekStart in  
de Kinderopvang, BoekStartcoach en de  
Bibliotheek op school of andere vormen van 
samenwerking met het vve/po/vo/mbo/hbo 
(op strategisch en operationeel niveau); 

b. Een symposium po-vo over de doorgaande 
leesmedialijn voor scholen, bibliotheken, 
gemeenten en andere netwerkpartners; 

c. Verbinden van digitale geletterdheid aan 
leesbevorderingsinitiatieven;

d. Ondersteuning en advisering Scoor een 
Boek editie 2022; 

e. Ondersteunen van bibliotheken in een traject 
naar een provinciebreed leesoffensief (op 
strategisch niveau).

2.4.2 Inspanningen 
a. We zorgen voor meer aandacht rondom 

het thema digitale geletterdheid en media-
wijsheid en zoeken mogelijke partners op;

b. We verkennen stagemogelijkheden met 
studenten uit het mbo/hbo op het vlak van 
leesmotivatie en digitale geletterdheid; 

c. Cubiss profileert de positie van de  
bibliotheken binnen de onderwijs- en  
leesbevorderingsnetwerken en treedt op  
als ambassadeur van de bibliotheek; 

d. Er wordt gewerkt aan een samenwerking 
met de Universiteit Maastricht, in relatie tot 
de Educatieve Agenda Limburg. Cubiss heeft 
een verbindende rol door de bibliotheken 
meer met wetenschap te verbinden en te 
relateren aan de universiteiten.
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2.5. Gezinsaanpak 
Het inspireren van ouders bij leesmotivatie, 
lees- en taalontwikkeling (ouderbetrokkenheid) 
is een landelijk en provinciaal speerpunt 
vanwege de bewezen effectiviteit. Het is  
van belang om samen met de gemeente,  
het onderwijs en de kinderopvang een  
bijdrage te leveren aan het bevorderen  
van een leescultuur bij kinderen thuis. 

In het bijzonder is er aandacht voor de vraag 
hoe laagtaalvaardige ouders kunnen worden 
bereikt en geholpen bij de taal- en leesopvoe-
ding van hun kinderen. Bibliotheken zoeken 
daarbij naar mogelijkheden om aan te sluiten 
bij de eigen thuistalen van gezinnen. Een hoger 
bereik van laagtaalvaardige ouders is een 
belangrijk speerpunt van het programma Tel 
mee met Taal 2020-2024. Laaggeletterdheid, 
digitale vaardigheden en leesplezier worden 
immers doorgegeven van generatie op generatie.  
Door inzet op (laagtaalvaardige) gezinnen 
(voorkomen en bestrijden) willen we die  
cyclus van laaggeletterdheid doorbreken.

2.5.1 Resultaten 
a. Als franchisehouder coördineren en  

ondersteunen we de bibliotheken met  
de implementatie en uitvoering van  
de VoorleesExpress;

b. Organiseren van provinciale voorlees-
wedstrijden (Nationale Voorleeswedstrijd, 
Read2Me!, Pabo wedstrijd);

c. Ontwikkelen brochure de Taalvriendelijke 
bibliotheek. Hiermee kunnen bibliotheken 
de meerwaarde van meertaligheid naar 
een visie en activiteiten vertalen;

d. Ten minste drie bibliotheken zijn door Cubiss 
hands-on ondersteund bij het uitvoeren van 
projecten gericht op ouders in taalarme 
gezinnen. Dit kunnen bibliotheken zijn 
die met dit thema starten, of bibliotheken 
waarbij een verdieping wordt gemaakt op 
een eerder ingezet traject gezinsaanpak.

2.5.2 Inspanningen 
a. Cubiss brengt de meerwaarde van meer-

taligheid (waaronder streektaal) onder de 
aandacht bij Limburgse bibliotheken en 
scholen. Onder meer via het platform Talep 
en de samenwerking daarbinnen met Huis 
voor de Kunsten en Levende Talen Limburgs.

2.6 Overige Inspanningen 
a. Bibliotheken hebben bij Cubiss een aan-

spreekpunt en begeleider/kartrekker om 
(innovatie)vraagstukken op te pakken en 
mee op te zetten; 

b. Cubiss stimuleert bibliotheken bij het  
benutten van subsidiekansen (landelijk  
en provinciaal); 

c. We stimuleren deelname van bibliotheken 
aan de bibliotheekmonitor.

d. We brengen eerder gerealiseerde educatie-
producten van Cubiss onder de aandacht 
van bibliotheken;

e. Cubiss ondersteunt een bibliotheek bij de 
uitrol Limburgse Voorleesstad/Gemeente 
van het jaar.
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3. Participatie & 
 Zelfredzaamheid

3.1 De uitdaging 
Geen enkele geletterde Nederlander kan zich 
voorstellen hoe het is om moeite te hebben 
met lezen, schrijven en computeren. Welke 
impact lage basisvaardigheden hebben op 
hoe je je redt in het dagelijks leven, wat je 
niet kunt en niet durft.

Een substantieel deel van de Limburgse bevol-
king, 165.000 mensen, mist aansluiting met 
de ontwikkeling van de kenniseconomie en de, 
sinds de coronacrisis, in rap tempo verder-
gaande digitalisering van onze samenleving. 

Deze groep beschikt over onvoldoende basis-
vaardigheden om volwaardig in onze samen- 
leving te kunnen participeren. Het gaat daarbij 
om de volgende vaardigheden: 

• Taal- en rekenvaardigheden 
• Financiële vaardigheden
• Digitale vaardigheden 
• Gezondheidsvaardigheden
• Sociaal/juridische vaardigheden

Daarnaast ontbreekt er soms kennis over de 
wereld en de samenleving. Dit heeft invloed 
op het burgerschap.

Een en ander heeft een nadelig effect op 
individueel-, economisch en maatschappelijk 
niveau. 

Dat het om grote maatschappelijke problematiek  
gaat blijkt wel uit de in het voorjaar van 2019 
verschenen kamerbrief ‘Samen aan de slag 
voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak 
laaggeletterdheid 2020 – 2024’. De ministers 
van OCW en VWS en de staatssecretarissen 
van SZW en BZK voelen de urgentie om stevig 
in te zetten op een vaardiger Nederland. Zij 
staan voor een samenleving waarin iedereen 
mee kan doen: praktisch en theoretisch  
geschoold, jong en oud, met en zonder migra-
tie-achtergrond. Taal, rekenen en digitale 
vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar. 

Nederlandse kinderen lezen slecht en weinig. Een 
kwart verlaat de school onvoldoende geletterd. Ze 
kunnen niet als mondige burger participeren in de 
kennissamenleving.
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Met de Sociale Agenda 2025 wil de Provincie 
Limburg bijdragen aan een welvarend en so-
ciaal Limburg. Een welvarend Limburg vraagt 
om gezonde en vitale Limburgers. De ambitie 
van de Provincie is om in 2025 te komen tot 
een positieve ontwikkeling in de gezondheid 
en participatie van Limburgers. 

Limburgse bibliotheken zetten zich in, samen 
met hun (digiTaalhuis)partners, om volwassenen  
te helpen om hun basisvaardigheden te 
verbeteren. Zij willen kwetsbare burgers 
bereiken en samen met hen dienstverlening 
ontwikkelen waar deze mensen echt iets 
aan hebben. Zo vergroten bibliotheken hun 
maatschappelijke waarde. Cubiss adviseert 
en ondersteunt hen hierbij vanuit het project 
Participatie & Zelfredzaamheid.

3.2 Hoger bereik laagtaalvaardige 
Limburgers 
Laaggeletterden zijn niet makkelijk te vinden 
en te motiveren voor een taaltraining. Meer 
dan de helft van de laaggeletterden heeft 
Nederlands als eerste taal (NT1). Juist deze 
doelgroep is bijzonder lastig te bereiken. 
NT1’ers schamen zich vaak voor hun beperkte 
basisvaardigheden en doen er van alles aan 
om dit verborgen te houden. Doordat zij dit 
verborgen houden is deze doelgroep moeilijk te 
vinden en te activeren om aan hun vaardig-
heden te werken. Zij maken minder gebruik 
van reguliere loketten en dienstverlening. 
Daarom moet er gezocht worden naar moge-
lijkheden om hen op een zeer laagdrempelige 
manier te bereiken in hun eigen omgeving.

Omdat laaggeletterdheid van generatie op 
generatie wordt doorgeven, is het bereiken 
van de laagtaalvaardige ouders met name van 
belang (zoals ook genoemd in hoofdstuk 2). 
Kinderen van taalzwakke ouders hebben meer 
kans om laaggeletterd te worden. Zo kan een 
cyclus ontstaan. De gezinsaanpak is een 
effectieve aanpak om de cyclus van  
laaggeletterdheid te doorbreken.

Ouders die onvoldoende taalvaardig zijn,  
zijn vaak moeilijk te bereiken. Via de  
kinderopvang, consultatiebureau en de 

school lukt dit beter, ze komen immers met 
hun kinderen mee. Het bereik is te vergroten 
door op deze plekken de activiteiten voor 
(kleine) kinderen te verbinden aan de  
activiteiten van het digiTaalhuis.  

Door middel van de gezinsaanpak leren ouders 
hun kinderen te ondersteunen en te stimuleren 
in de taalontwikkeling. Ook kunnen ouders 
werken aan hun eigen basisvaardigheden. 

Bibliotheken hebben een belangrijke rol bij 
zowel het voorkomen van taalproblemen bij 
de jeugd, als bij het ondersteunen van de 
basisvaardigheden van volwassenen.

Samenwerken en krachten bundelen is 
essentieel in het bereiken van deze doelgroep. 
Kennisdelen en informatie uitwisselen tussen  
bibliotheken én met externe partijen blijft 
daarom een belangrijk speerpunt. De Stam-
tafels zijn daarbij een plek om elkaar te  
treffen en ideeën uit te wisselen.

Een andere manier om NT1’ers te bereiken 
is via werkgevers. Denk aan bedrijven waar 
veel laaggeletterden werkzaam zijn, bijvoor-
beeld SW-bedrijven.

3.2.1 Resultaten 
a. Stamtafel Hoger bereik NT1; 
b. Stamtafel Gezin en Taal; 
c. Ten minste drie bibliotheken zijn door  

Cubiss hands-on ondersteund bij het 
uitvoeren van projecten gericht op ouders 
in taalarme gezinnen. Dit kunnen biblio-
theken zijn die met dit thema starten, of 
bibliotheken waarbij een verdieping wordt 
gemaakt op het reeds in 2019 en 2020  
ingezette traject gezinsaanpak;

d. Ondersteuning bij twee pilots ivm dienst-
verlening en programmering rond de inzet 
van een Mobiele Ontmoetings Plek (MOP) 
of Digibus als laagdrempelig voorportaal; 

e. Desgewenst zijn bibliotheken ondersteund 
bij het bevorderen van taalvaardigheid op 
de werkvloer bij bedrijven.
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3.3 Doorontwikkeling digiTaalhuizen 
als netwerkorganisatie 
Veel burgers die niet over voldoende basis-
vaardigheden beschikken komen niet goed 
mee in de maatschappij. Om hun zelfred-
zaamheid en participatie te vergroten is een 
aanpak in breed verband noodzakelijk. Dit 
gebeurt door samenwerking met partners in 
taalnetwerken. Met de digiTaalhuizen is een 
infrastructuur ontwikkeld waarin bemiddeld 
wordt tussen en aanbod van trainingen in 
taal- en digitale vaardigheden.

De Limburgse bibliotheken vervullen een 
belangrijke rol in deze lokale of regionale 
netwerken. Zij fungeren in belangrijke mate 
als gids naar en aanbieder van activiteiten die 
bijdragen aan participatie en actief burgerschap. 

In 2021 werken we verder aan de dooront-
wikkeling en profilering van deze netwerken. 
Tussen 2020 en 2023 worden de digiTaalhuizen 
gecertificeerd door het landelijke certificerings-
bureau CBCT.

Verder heeft de nadruk binnen de digiTaal- 
huizen de afgelopen jaren vooral op taal gelegen.  
Het is nuttig de oriëntatie te verbreden naar 
digitale en overige vaardigheden.

Gemeenten hebben vanaf 2020 een belangrijke 
(regie)rol in de aanpak van laaggeletterdheid.  
De extra middelen die zij rechtstreeks van het 
Rijk ontvangen kunnen zij besteden om bij-
voorbeeld te investeren in deskundigheids-
bevordering, versterking van de preventieve 
aanpak, verbetering van de samenwerking 
binnen het (taal)netwerk of wervingsactivi-
teiten voor moeilijk bereikbare groepen. 

Daarnaast krijgen gemeenten vanaf 2021 een 
grotere rol bij de inburgering van nieuwkomers 
(nieuwe wet Inburgering). Het doel is dat 
nieuwkomers meteen aan het werk gaan en 
ondertussen de taal leren. In 2021 kan de  
bibliotheek/digiTaalhuis hierop aansluiten 
met bestaande en nieuwe dienstverlening.

3.3.1 Resultaten: 
a. Ondersteunen van twee bibliotheken met 

zelfevaluaties naar de kwaliteit van het 
digiTaalhuis; 

b. (Door)Ontwikkelen en uitvoeren van een 
professionaliseringsaanbod op maat bij 4 
bibliotheken/ digiTaalhuizen. Er zijn diverse 
trainingen voor bibliotheekprofessionals 
en taalhuisvrijwilligers. Enkele voorbeelden  
zijn: Samenwerken in netwerken, Infovaardig 
en mediawijs, Signaleren en bespreekbaar 
maken van laaggeletterdheid en Basistraining 
voor taalvrijwilligers. 
Een volledig overzicht is te vinden op de 
website van Cubiss;

c. Stamtafel DigiTaalhuizen;
d. Stamtafel Dienstverlening voor nieuwkomers.

Vaardigheden en schulden
De Syncasso bank en Kredietbank  
Nederland liet haar klanten een taalmeter 
invullen om inzicht te krijgen in hun 
situatie. In totaal hebben 557 klanten 
deelgenomen aan dit onderzoek. Hieruit 
bleek dat maar liefst 50,3% de indicatie 
laaggeletterd kreeg. Hieruit kunnen we 
concluderen dat het gros van de laagge-
letterden het lastig vindt om hun financiën 
op orde te houden.

Jos Niels is laaggeletterd en zegt: “Ik kan 
niet internetbankieren, daar heb ik echt 
mijn vrouw bij nodig. De letters zijn te 
klein en de woorden te moeilijk. Zeker 
op een klein schermpje van je mobiel of 
van je laptop is dat niet te doen voor mij.” 
(EenVandaag, 2018).
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3.4 Digitale inclusie & Programmering 
verbetering overige basisvaardigheden
Meekomen in de huidige samenleving vergt 
steeds meer vaardigheden. Er is sprake van 
een snel voortschrijdende digitalisering. 
Corona versnelt dit proces. Het is daarom van 
belang om meer aandacht te besteden aan 
digitale vaardigheden. Deze zijn overigens 
niet los te zien van taalvaardigheden. 

Dat geldt ook voor de overige basisvaardigheden 
zoals financiële en gezondheidsvaardigheden.  
Helaas beschikt niet iedereen voldoende over 
deze vaardigheden, terwijl de overheid steeds 
meer van de burger verwacht.

Om de burger te ondersteunen worden er in 
veel bibliotheken Informatiepunten Digitale 
Overheid (IDO) ingericht waar men terecht 
kan voor praktische hulp, doorverwijzing  
en training.

MOP
De Mobiele Ontmoetings Plek of  
Digibus wordt succesvol ingezet door de 
Maastrichtse welzijnskoepel Trajekt. Op een 
laagdrempelige manier kom je in gesprek 
met buurtbewoners om vervolgens te weten  
te komen wat leeft en speelt. De kracht van 
het concept zit in de integrale aanpak. 
Door in samenwerking met bijvoorbeeld 
Sociaal team, Veilige Buurten Team de 
wijk in te gaan, kunnen diverse thema’s 
aan bod komen. Zoals taal- of digitale 
vaardigheden. De bus is voor de bewoners 
(potentiële laaggeletterden en/of digibeten) 
de plek om op een ongedwongen manier 
hierover te praten en om vervolgens op 
een goede en ‘warme’ manier doorgeleid 
te worden naar een cursus in bibliotheek 
of Taalpunt.

3.4.1 Resultaten 
a. Stamtafel Digitale inclusie;
b. Stamtafel Taal en gezondheid;
c. Stamtafel Taal en financiën en  

geldzakenapp;
d. Blended learning Digitale inclusie voor 

bibliotheekmedewerkers is bij minimaal  
3 bibliotheken uitgevoerd;

e. Ondersteuning van 7 bibliotheken bij  
uitrol van het IDO (Informatiepunt digitale 
Overheid) waaronder ontwikkeling sociaal- 
educatieve kaart.

3.4.2 Overige inspanningen 
a. De bibliotheken hebben bij Cubiss een 

aanspreekpunt en begeleider/kartrekker 
om (innovatie)vraagstukken op te pakken  
en mee op te zetten; 

b. Cubiss is partner in minimaal 4 (taal)
netwerken in Limburg (Bondgenootschap 
Parkstad voor geletterdheid, Coalitie tegen 
laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland, 
Coalitie Laaggeletterdheid Westelijke Mijn-
streek, Coalitie Roermond – Roerdalen - 
 Echt/Susteren) en voert als partner de 
daarvoor gewenste activiteiten uit; 

c. Cubiss stimuleert bibliotheken bij het  
benutten van subsidiekansen (landelijk  
en provinciaal); 

d. Cubiss adviseert over inrichting en  
dienstverlening tbv toegankelijkheid voor 
laaggeletterden. Eventueel met inzet van 
taalambassadeurs.

e. De ontwikkeling en implementatie 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: 

f. Provinciale uitrol van de landelijke  
samenwerking tussen de Bibliotheek en  
de Belastingdienst (op vrijwillige basis); 

g. Stimuleren deelname aan het Bibliotheek- 
onderzoeksplatform (BOP).
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4.1 De uitdaging
Bibliotheken blijven zich doorontwikkelen als 
aantrekkelijke verblijfplaats en ontmoetingsplek  
voor leesplezier en co-creatie waarin gemeen- 
schappen rondom lezen, leren en informeren  
centraal staan, fysiek en digitaal. Een beproefd 
concept binnen de bibliotheekwereld is de 
ontwikkeling in de richting van de community 
library, een bibliotheek die de programmering 
afstemt op vragen uit de gemeenschap.

Bibliotheken stellen iedereen in staat zich als 
individu te ontplooien en een leven lang te leren.  
Het gaat om degenen die in staat zijn een 
actieve bijdrage te leveren aan het burgerschap 
vanuit hun interesses, gemeenschappen, kennis, 
vaardigheden en ervaringen. Het zijn burgers 
die de betekenis kennen van een leven lang 
leren en zichzelf willen blijven ontwikkelen. 
Ze hebben ‘kennishonger’ en zijn in staat 
hun kennis over te dragen. We verdelen  
ze in drie groepen:

• de mens als collectie; gaat over het  
beschikbaar stellen van specifieke,  
persoonlijke kennis aan de gemeenschap 
met als doel de gemeenschap slimmer 
te maken. Denk aan de Human Library 
of HOVO Limburg (Hoger Onderwijs voor 
Ouderen) . 

• de mens in gesprek; gaat over meningsvorming 
vanuit een ander perspectief met als doel 
je wereld te vergroten en uit je bubbel te 
treden. Denk aan meet-ups en debatavonden.

• de mens en techniek; gaat over het delen 
van de nieuwste inzichten en bewust worden 
van de technologische mogelijkheden. 
Denk aan de data-detox en het project van 
ECCW (Expertise Centrum Cyber Weer-
baarheid) in samenwerking met de  
gemeente Weert.

Om hierin stappen te zetten moet er volop 
worden vernieuwd door de bibliotheken.  
Zij moeten zelf projecten (door) ontwikkelen, 
waarbij Cubiss informatie aanreikt, prikkelt, 
verbindt en coacht. Een aanpak die ook  
voorgaande jaren succesvol bleek.

4.2 Resultaten 
a. Stamtafel persoonlijke ontwikkeling (2 edities) 
b. Aanbieden van een training om te verbinden  

met lokale communities, vanuit het gedach-
tegoed van de community librarian en  
Of/By/For All;

c. Onderzoek naar mogelijkheden van samen- 
werking tussen de bibliotheken op het gebied  
van programmering waarbij een pilot wordt 
uitgevoerd die bestaat uit een nieuwe pro-
grammering bij 3 Limburgse bibliotheken 
die hierbij samenwerken;

d. Ondersteuning bij minimaal 3 vraagstukken 
bij 3 verschillende bibliotheken op het gebied 
van bestaande of nieuwe programmering 
met als uitgangspunt het gedachtegoed 
van de community librarian. Randvoor-
waarden: thema en doelgroep worden 

4. Persoonlijke  
 ontwikkeling
 Een leven lang ontwikkelen
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bepaald samen met de gemeenschap/wijk/
dorp en er wordt samen met een partner 
geprogrammeerd;

e. Samenstellen van een inspiratiedocument 
over de ervaringen en voorbeelden zowel 
over de gezamenlijke programmering als  
over het ophalen van thema’s uit de gemeen-
schap. De resultaten worden beschikbaar 
gesteld aan het hele netwerk;

f. Onderzoek naar mogelijke samenwerkings-
partners in de provincie die interessante 
programmering kunnen leveren voor de 
doelgroep volwassenen die een actieve bij-
drage leveren aan het burgerschap vanuit 

hun interesses, gemeenschappen, kennis, 
vaardigheden en ervaringen. Het gaat  
hierbij niet om de kwetsbare doelgroepen 
die al bereikt worden vanuit de andere 
programma’s zoals mensen die gebruik 
maken van het Taalhuis, Taalcafé,  
Walk & Talk, media educatie programma’s, 
CoderDojo, Klik & Tik, etc.);

g. Uitzetten van 3 tot 5 pilots in bibliotheken 
met HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) 
die interessante programmering (cursussen, 
themadagen, lezingen) kan leveren voor  
de (nieuwe) doelgroep volwassenen.

17



18



Inter Bibliothecair Leenverkeer
Cubiss verzorgt het IBL in Limburg en is  
verantwoordelijk voor het organiseren, plannen 
en uitvoeren van de fysieke distributie en de  
ondersteunende processen. De uitdaging is 
om ervoor te zorgen dat de bibliotheken in 
Limburg de juiste materialen, op de juiste tijd, 
op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid 
ontvangen. Hierbij ligt de focus op klantge-
richtheid, flexibiliteit en kostenbewustzijn 
met als resultaat een betrouwbare en efficiënte 
logistieke dienstverlening. Hiermee geven  
we invulling aan onze wettelijke taak. 

Logistiek plus 
Naast het reguliere IBL wil Cubiss graag 
aanvullende logistieke diensten aanbieden: 
logistiek plus. Bibliotheken organiseren veel 
events waarbij materiaal nodig is dat onderling 
uitgeleend wordt. Hierbij valt te denken aan 
apparatuur, tentoonstellingen, meubilair etc. 
Het organiseren en plannen van de logistiek 
die daarbij hoort, sluit aan bij de expertise 
van Cubiss.  

Duurzaam ondernemen 
In Nederland neemt het goederenvervoer in 
flink tempo toe en met deze ontwikkeling 
ook de CO2 uitstoot. Om duurzaam te onder-
nemen en de concurrentiepositie te kunnen 
versterken moet er aandacht komen voor  
alternatieve transportmiddelen en –methoden, 
zoals rijden op groene stroom of waterstof. 

Waar transport is, is milieuvervuiling. Er wordt 
met een steeds kritischer blik naar dit aspect 
van de logistiek gekeken. Logistieke organisaties 
innoveren dan ook steeds meer in de richting 
van duurzaamheid. De uitdaging is om voorop 
te lopen in het ontwikkelen en toepassen van 
innovatieve technologie en software met als  
resultaat minder vervoersbewegingen en 
emissieloos vervoer. Zodra dat technisch 
haalbaar (en betaalbaar) is, stimuleert en 
ondersteunt Cubiss de ontwikkeling daarvan 
bij partners, brandstofleveranciers en voer-
tuigleveranciers voor zover dat binnen ons 
bescheiden vermogen ligt. 

We willen niet passief afwachten tot deze 
duurzame mogelijkheden er zijn. Plannings- 
ondersteuning helpt bij het optimaliseren 
van de ritten en bezoekfrequenties. 

De verwachting is dat in 2021 deels kan  
worden overgegaan op elektrisch of waterstof 
aangedreven voertuigen. Ook wordt de analyse 
van vervoersdata en logistiek in samenwerking 
met partijen op de Brightlands Smart Service 
Campus onderzocht.

5. Logistiek
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Vitaliteit 
Bij duurzaam ondernemen hoort ook de zorg 
voor de vitaliteit van de medewerkers, zowel 
intern als extern. Ook al werken de chauffeurs 
en bibliotheekmedewerkers met de juiste 
tiltechniek, de boeken (kratten) zijn zwaar  
en worden nog handmatig in- en uitgeladen.  

Uitdaging is om overbelasting te voorkomen 
door afwisseling in werkzaamheden, deeltijd 
werken, voorlichting, training en het ont-
wikkelen van de juiste hulpmiddelen met als 
resultaat een laag ziekteverzuim en medewerkers 
die vitaal hun pensioen halen.

De chauffeurs komen bij alle bibliotheek-
vestigingen en zijn daar het gezicht en de 
ambassadeurs van Cubiss. De uitdaging is 
hoe we de zichtbaarheid van de chauffeurs 
kunnen vergroten met als resultaat dat de 
chauffeur het eerstelijnsaanspreekpunt is 
voor bibliotheekmedewerkers en -vrijwilligers 
op het vlak van logistiek. 

5.1 Resultaten
a. Integreren van het lokale, provinciale en 

landelijke leenverkeer in een efficiënt en 
betrouwbaar distributiesysteem.

b. De bibliotheken in Limburg ontvangen de 
juiste materialen, op de juiste tijd, op de 
juiste plaats en in de juiste hoeveelheid. 

c. Er zijn niet meer dan 5 klantgerelateerde 
klachten op jaarbasis. 

d. Op basis van zendinggrootte en urgentie 
wordt gekozen voor de best passende  
vervoerswijze.  

 
5.2 Inspanningen
a. Duurzame vervoersalternatieven worden 

verder onderzocht door ons en indien  
mogelijk geïmplementeerd;

b. De chauffeurs zijn vitaal en gezond  
(werken tot aan hun pensioen); 

c. We vergaren kennis over de innovatieve 
hulpmiddelen om duurzame inzetbaarheid 
en zichtbaarheid te garanderen.
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6.1. Digitale diensten
De uitdaging
Wij en de samenleving om ons heen zijn steeds 
digitaler geworden. Dat is door de coronacrisis 
alleen maar in een stroomversnelling geraakt. 
De kans dat mensen achterblijven, zich onveilig 
voelen online of verkeerde informatie krijgen, 
is alleen maar groter geworden. 

Bibliotheken bieden een digitaal veilige leer- en 
ontmoetingsplek. Ze vervullen, naast (eigen) 
aanbod op gebied van digitale vaardigheden, 
een voor iedereen toegankelijke en laagdrem-
pelige informatiefunctie op het gebied van 
digitale (overheids-)zaken. Hiermee dragen 
bibliotheken bij aan het versterken van  
digitaal burgerschap, te beginnen bij de  
eigen medewerkers. 

Zonder goede digitale dienstverlening en  
duidelijk online aanwezigheid is de bibliotheek 
tussen het grote aanbod van onlinediensten 
van commerciële partijen snel gepasseerd in 
het online leven van burgers. Daarom moet 
de landelijke ontwikkeling voortdurend ook 
vanuit de provicies gestimuleerd worden. 

De rol van de POI is er vooral op gericht  
dat het bestaande aanbod van landelijke 
diensten goed gebruikt en geïmplementeerd 
is, aanvullend op de landelijke informatie-
voorziening. Niet voor niets hebben we in 
2020 het “memes-project” opgestart om het 
gebruik van de digitale bronnen via social 
media te bevorderen, gericht op een jonge 
doelgroep.

Service & informatie 
Met de LDI (Landelijke Digitale Infrastructuur) 
werken de KB, POI’s en bibliotheken samen 
om digitale dienstverlening aan te bieden 
aan zoveel mogelijk Nederlanders.   
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/landelijke- 
digitale-infrastructuur-ldi

Denk hierbij aan: 
- het aanbieden van e-books, luisterboeken  

en de VakantieBieb (online collectie).
- aanvragen en lenen van materialen bij 

andere bibliotheken (IBLV).
- inspireren en bereiken met je eigen WaaS 

bibliotheekwebsite en landelijk beschikbare 
content.

- zoeken en vinden van de totale collectie 
van alle openbare bibliotheken, de online 
Bibliotheek, de KB én de Centrale Discotheek 
Rotterdam via de NBC.

- het Datawarehouse (DWH) waarin data van 
alle openbare bibliotheek en de online 
bibliotheek worden verzameld.

- de branchedatabase G!DS met organisatie- 
en aanbodgegevens van alle bibliotheek- 
organisaties, maar ook met informatie van 
organisaties buiten de bibliotheken. G!DS 
is het officiële systeem voor beheer van de 
ISIL-codes, en gekoppeld aan andere LDI 
diensten. 

- Het project Digitale Inclusie (2020-2021) 
maakt voor de invoer van het brede aanbod 
basisvaardigheden gebruik van G!DS.

6. Digitalisering
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Uit de afstemming met de bibliotheken is geble-
ken dat naast de servicedesk de intermediair 
functie van Cubiss van belang is. Landelijke 
informatie vertalen naar de bibliotheken, 
inspelen op actuele onderwerpen; hieraan 
wordt invulling gegeven door minimaal 1 
keer per jaar een Stamtafel te organiseren 
rondom het thema digitale diensten. 

Een specifiek onderdeel binnen Digitale  
Diensten betreft catalogusbeheer en gegevens-
levering voor de Limburgse Wise-bibliotheken 
die zijn aangesloten op het platform  
Midden-Zuid.

6.1.1 Resultaten
a. Er is voor de bibliotheken bij Cubiss een 

professionele LDI-servicedesk beschikbaar 
waar zij voor hulp en praktische onder-
steuning bij het gebruik van de diensten 
terecht kunnen;

b. Er is minimaal één Stamtafel digitalisering  
georganiseerd waarin de Limburgse  
bibliotheken worden geïnformeerd over  
de ontwikkelingen rond de landelijke  
digitale infrastructuur (LDI) van de KB en 
over actuele thema’s rond digitalisering  
in bibliotheken;

c. Verzorgen van het catalogusbeheer voor 
alle Limburgse Wise-bibliotheken, die zijn 
aangesloten op het platform Midden- Zuid;

d. Leveren van gegevens ten behoeve van 
het landelijk datawarehouse (LDWH) voor 
alle Limburgse Wise-bibliotheken, die zijn 
aangesloten op het platform Midden- Zuid;

e. Starten van een nieuw project in samen-
werking met de KB om het gebruik van de 
online bibliotheek te bevorderen.

 
6.1.2 Inspanningen
a. Cubiss vervult een intermediairrol in  

de uitrol van de landelijke digitale diensten 
en is voor de bibliotheken blijvend  
aanspreekpunt;

b. We ondersteunen bibliotheken bij de invoer 
van het brede aanbod basisvaardigheden 
in G!DS voor het project Digitale Inclusie, 
onderdeel van Participatie & Zelfredzaamheid;

c. Cubiss verzorgt G!DS-trainingen op aanvraag 
van bibliotheken en beheert provinciale 
content in G!DS.

d. Cubiss informeert bibliotheken over toe-
passing van de landelijke digitale diensten, 
nieuwe ontwikkelingen via nieuwsbrieven, 
bijeenkomsten, sociale media;

e. We dragen actief bij aan de doorontwikkeling 
en innovatie van LDI-diensten door deelname 
aan en inbreng in landelijke overleggen en 
andere samenwerkingsverbanden.

6.2 Digitale Innovatie
Tot slot willen wij met de bibliotheken ook  
de vinger aan de pols houden als het gaat om 
digitale innovatie. Hoewel de hoofdtaak van 
digitale dienstverlening door de KB wordt 
ingevuld is er ruimte voor digitale innovatie. 
Zeker in de samenwerking met partijen zoals  
de Brightlands Smart Service Campus, de  
Limburgse kennisinstellingen, BISC en SPN.

In 2021 willen we inzetten op drie aspecten: 
• Het versterken van het digitaal burgerschap:
 o We willen een onderzoek doen naar een  
  opvolger voor het computerrijbewijs in  
  samenwerking met Oefenen.nl, Digisterker  
  en Klik&Tik. 
 o Met een gemeente wordt een online  
  helpdesk opgezet voor burgers die vragen  
  hebben over de computer, social media  
  en gebruik van internet. 
 o Met het ECCW (Expertisecentrum  
  Cyberweerbaarheid) verkennen we de  
  mogelijkheden om aan deze online  
  helpdesk inloopspreekuren bij bibliotheken  
  te koppelen. 
• De bibliotheek als breed informatieplatform. 
 o We kijken naar de mogelijkheden om  

 de app ‘aan de slag met geldzaken’ in te  
 zetten voor andere vaardigheden

 o We verkennen de mogelijkheden van  
 landelijke opschaling en de mogelijke  
 businesscase.

 o We onderzoeken de mogelijkheden om  
 andere bronnen toe te voegen aan de  
 (lokale) catalogus o.a. podcasts, eigen  
 beeldmateriaal, e-learnings. Dit pakken  
 we op samen met de KB.
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• Digitale ondersteuning van de maatschap-
pelijke functie. Vanuit bibliotheek Land-
graaf is de vraag gekomen voor de (door)
ontwikkeling van een tool om te matchen 
tussen cliënten en vrijwilligers met in-
achtneming van de regels voor privacy.

We zoeken naast deze initiatieven voort- 
durend naar kansen in samenwerkingen  
op de Smart Service Campus. Kortom:  
vernieuwend verbinden, ook op het vlak  
van digitale innovatie en de bibliotheek.

6.2.1 Resultaten:
a. Met ECCW verkennen van de mogelijkheid 

om aan de online helpdesk voor burgers 
dienstverlening van bibliotheken te koppelen 
zoals computerinloopspreekuren;

b. De pilot met de app ‘aan de slag met geld-
zaken’ opschalen naar meerdere bibliotheken 
en/of gebieden, het uitwerken van een 
duurzame businesscase;

c. Met de KB een onderzoek opstarten om  
de (lokale) catalogus uit te breiden met o.a. 
podcasts, eigen beeldmateriaal, e-learnings;

d. Onderzoek naar een tool voor vrijwilligers-
registratie en matching bij taalhuizen die 
voldoet aan privacyrichtlijnen.
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Privacy en informatiebeveiliging blijven een actueel en belangrijk thema. 

Na de invoering van de AVG in mei 2018 hebben 10 bibliotheken zich aangesloten bij Cubiss  
om gebruik te maken van een gezamenlijke functionaris gegevensbescherming (FG). 

Ook in 2021 blijft privacy en informatiebeveiliging permanente aandacht vragen (en waar nodig 
verbetering) van alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. De bibliotheek blijft daarmee 
een (digitaal) veilige plaats voor bezoekers en de kans op het lekken van persoonsgegevens 
wordt sterk verkleind, persoonsgegevens worden goed beschermd.

Met de verwachte komst van de ePrivacyverordening, is daarnaast verdere aanscherping  
en kennisdeling nodig, ook in relatie tot marketing, om ook online als bibliottheek actief te 
kunnen blijven. 

Het op peil houden en verbeteren van digitale veiligheid vraagt blijvende aandacht voor  
awareness en gedrag. Er zijn en worden binnen de branche e-learnings over digitale veiligheid 
ontwikkeld, specifiek gericht op medewerkers van de bibliotheek. Ook zijn er meerdere programma’s 
beschikbaar om het thema digitale veiligheid op te nemen in de programmering voor gebruikers 
van de bibliotheek.  

6.3.1 Resultaten:
a. Gezamenlijke inkoop van een Functionaris Gegevensbescherming;
b. Er is een Privacy Servicedesk beschikbaar in samenwerking met de FG voor 4 uur per jaar 

per bibliotheek;
c. Stamtafel digitale veiligheid;
d. Het opleveren in samenwerking met andere POI’s en bibliotheken van twee nieuwe modules 

voor de e-learning over digitale veiligheid voor bibliotheekmedewerkers. Mogelijke onderwerpen 
zijn marketing (o.a. het versturen van nieuwsbrieven) en samenwerking met scholen; 

e. Gezamenlijk met andere POI’s en bibliotheken een van de onderdelen van het datadetox- 
programma https://data-detox.nl/ zodanig uitwerken dat het opgenomen kan worden in  
de programmering van de bibliotheken. 

6.3.2 Inspanningen
1. Cubiss informeert bibliotheken via o.a. nieuwsbrieven over nieuwe ontwikkelingen zoals  

de ePrivacyverordening;
2. We organiseren bijeenkomsten voor medewerkers en gebruikers van de bibliotheek over 

actuele thema’s rond digitale veiligheid en privacy;
3. We verkennen samen met de KB de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een blueprintpagina 

over privacy;
4. Cubiss stimuleert aandacht voor en kennis over digitale veiligheid onder bibliotheekmedewerkers 

via bestaande e-learnings en andere kennisplatforms.

https://www.kb.nl/ob/digitale-basisdiensten
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7.1 De uitdaging
Toekomstbestendige organisaties  
kunnen steeds beter duidelijk maken wat 
hun maatschappelijke relevantie en impact 
is. Bij activiteiten wordt vooraf gedacht over 
de impact en hoe deze kan worden gemeten,  
ook om dit beter te kunnen aantonen bij 
gemeenten en andere stakeholders. Tot slot 
is impact maken als bibliotheek bijna altijd 
beter mogelijk door samen te werken, maar 
ook dat is geen vanzelfsprekendheid. 

Belangrijk voor het succes van de Limburgse 
bibliotheken is helaas niet alleen de inhoud en  
de vorm van aanbod, maar ook de bekendheid 
ervan. Daarom werken we ook op provinciaal 
niveau aan het imago en de bekendheid van 
de bibliotheek. Onder andere door meer naar 
buiten treden richting media en publiek.

Steeds vaker lukt het om als sector in Limburg, 
waar het kan en zinvol is, om met 1 mond te 
spreken. Dat was zeker het geval bij de Cam-
pagne Wie dit leest, maar ook onze ‘corona- 
advertentie’, waarbij een individueel initiatief 
snel werd opgeschaald naar provinciaal niveau. 
Ook de gezamenlijke advertentie in het kader 
van de Boekenweek is een voorbeeld. Een 
gezamenlijke plek voor gebruikers om te 
landen is daarbij handig, maar kan nog veel 
meer worden mits er afstemming en gedeelde 
uitgangspunten worden gevonden.

Bibliotheken werken met onbetaalde mede-
werkers (vrijwilligers) in de (digi)Taalhuizen 

maar ook steeds vaker in de publieke  
dienstverlening als gastvrouw/-heer of als  
ondersteuner (zie de verschillende typen  
vrijwilligers). Het keurmerk Vrijwillige Inzet 
Goed Geregeld en de daarbij behorende  
zelfevaluatie is een goede start om met  
vrijwilligersbeleid aan de slag te gaan. 

7.2 Strategie
Resultaten
a. Een korte workshopreeks Impactdenken 

voor directeuren en managers, waarbij 
aandacht is voor stakeholders, strategische 
communicatie en samenwerken met andere 
partners;

b. Stamtafel strategie voor directeuren en 
managers waarbij aandacht wordt besteed 
aan vrijwilligersbeleid;

c. Er wordt vier keer namens alle bibliotheken 
gecommuniceerd op provinciaal niveau, 
denk hierbij aan een gezamenlijke campagne 
of advertentie. 

7. Strategie &  
 Communicatie
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7.3 Communicatie

7.3.1 Resultaten
a. Doorontwikkeling gezamenlijke bibliotheek- 

website waarbij aanbod en programmering 
van verschillende bibliotheken wordt  
samengevoegd en bijeengebracht;

b. Opzetten van een Stamtafel en samenwerking 
tussen communicatie-medewerkers van de 
Limburgse bibliotheken;

c. Gezamenlijke Campagnes tijdens de Boeken- 
week, Kinderboeken en de Week van het 
Lezen en Schrijven;

d. Deelname en mede-organisatie van het 
nieuwe taal en literatuurfestival samen 
met de partners in Talep en daarbuiten.

7.3.2 Inspanningen
a. Cubiss zoekt actief de dialoog op met  

de VLB en de afzonderlijke bibliotheken;
b. Cubiss vervult een verbindende rol tussen 

de KB/SPN en de bibliotheken in de door-
ontwikkeling van de landelijke diensten;

c. Cubiss is actief deelnemer in Talep – Taal 
en Letteren Platform;

d. Cubiss ondersteunt Limburgse bibliotheken 
met de lokale invulling en uitrol van de 
nieuwe merkstrategie van de VOB;

e. Cubiss zoekt actief de verbinding met regio-
nale partners binnen en buiten de sector;

f. Cubiss levert maatwerk binnen de mogelijk-
heden van het werkplan.
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8. Bronnen 

Collegeprogramma Vernieuwend verbinden 
https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2019/juni/collegeprogramma/

Bibliotheekconvenant 2020-2023
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-10/Bibliotheekconvenant%202020-2023_dt.pdf

Brief van VLB en Cubiss aan Provincie: 5 punten hoe de bibliotheek kan bijdragen aan een 
succesvol Limburg.
https://www.limburg.nl/publish/pages/3660/ver_limb_bibliotheken_en_cubiss_-_brief.pdf

Actieagenda 2019-2022
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/plan_van_aanpak_actieagenda_2019-2022_1.0.pdf

Een oproep tot een leesoffensief (2019, Onderwijsraad & Raad voor Cultuur) 
https://www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/Lees-Een-oproep-tot-een-leesoffensief.pdf

Stichting lezen & Kunst van Lezen: als lezen niet vanzelf gaat (2017)
https://issuu.com/stichtinglezen/docs/als_lezen_niet_vanzelf_gaat

PISA 2018 onderzoek
https://www.pisa-nederland.nl/resultaten/

Sociale Agenda Provincie Limburg
https://www.limburg.nl/onderwerpen/gezondheid/sociale-agenda/

Kennisnet.nl - Leerlingmonitor
https://www.kennisnet.nl/artikel/7743/leerlingmonitor-grote-verschillen-tussen-leerlingen-in-digitale-geletterdheid/

Infographic Samenwerking Primair onderwijs en bibliotheken in Limburg (BOP)  
https://bop.bibliotheek.nl/dam/bestanden/infographic-samenwerking-primair-onderwijs-2017-2018---limburg.pdf

Kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterd-
heid 2020-202
https://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/samen_aan_de_slagvooreen-
vaardignederlandvervolgaanpaklaaggelette.pdf

Tel mee met Taal – Vervolgaanpak 2020-2024
https://www.telmeemettaal.nl/nieuws/algemeen/vervolgaanpak-laaggeletterdheid-2020-2024/

Digitale Basisdiensten  
https://www.kb.nl/ob/digitale-basisdiensten

Data Bibliotheken
https://www.bibliotheekinzicht.nl
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Het nieuwe adres van Cubiss Limburg:  
Brightlands Smart Service Campus, 
Smedestraat 2 - 6411 CR Heerlen.

Egid van Houtem
Programmaleider
e.vanhoutem@cubiss.nl

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief op www.cubiss.nl/limburg


