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1. Voorwoord Inhoudsopgave 

Hartelijk dank aan alle bibliotheekdirecteuren 
en -medewerkers, partners en medewerkers 
van Cubiss die zich hebben ingezet om tot 
dit ambitieuze en gedragen plan te komen. 
Met dit plan zetten we een volgende stap  
in de samenwerking binnen de sector in 
Limburg en gaan we zelfbewust aan de  
slag voor de Limburgse burgers. 

Dit plan is grotendeels gemaakt aan de hand 
van de uitkomsten van een aantal werksessies. 
In juni en begin juli vonden deze 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 2020 opgepakt moeten worden door 
Cubiss. Dit plan bouwt daarnaast verder op 
het Cubiss Werkplan van 2019 en een aantal 
notities en visies (landelijk en provinciaal) en 
mijn doorlopende gesprekken met Limburgse 
bibliotheekdirecteuren.

Het werkplan volgt grotendeels de indeling 
van de Landelijke Actieagenda Innovatie 
Bibliotheken. Helaas is deze momenteel 
nog niet opnieuw vastgesteld. Tijdens de 
VLB-vergadering is de aanstaande richting 
voor de Actieagenda 2019-2022 voor zover 
mogelijk door SPN geschetst. Hierin werd 
duidelijk dat incrementele innovatie en im-
plementatie van innovaties een belangrijkere  
plek krijgt, dit werd ook gewenst door de 
Limburgse bibliotheken. Daarnaast is er meer 
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling  
dat daarmee opnieuw in plek krijgt in het 
werkplan van Cubiss Limburg.
 

De Provincie Limburg staat aan het begin 
van een nieuwe periode, waarin er gekozen 
is voor een nieuwe aanpak met het sluiten 
van een collegeakkoord. Hoewel de feitelijke 
uitwerking op een aantal voor de bibliotheek 
belangrijke gebieden nog plaats moet vinden,  
heb ik getracht in dit werkplan de geest ervan 
mee te nemen en de opdracht om te komen 
tot vernieuwende verbinding, ook als  
provinciale ondersteuningsinstelling.

Om te beginnen doen we dit vanaf onze nieuwe 
kantoorlocatie op de Brightlands Smart Service 
Campus, maar natuurlijk vooral ook bij en mét  
bibliotheken en onze maatschappelijke 
partners. Als organisatie gaan we meer in 
programmateams werken om nog gerichter 
regionale vraagstukken op te kunnen pakken 
en dichter bij bibliotheken te staan.

Concept
Wij hebben getracht een goed en evenredig 
werkplan te creëren, waarbinnen rekening 
wordt gehouden met de verschillende karak-
teristieken en uitdagingen van de Limburgse 
bibliotheken, van groot tot klein en van noord 
tot zuid. Graag lezen we jullie aanvullingen 
of kritische opmerkingen om te komen tot 
een gedragen en vernieuwend werkplan, 
waarmee we op de beste manier invulling  
kunnen geven aan onze opdracht.
 

Egid van Houtem 
Programmaleider Cubiss Limburg 
e.vanhoutem@cubiss.nl 

13 september 2019
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2. Inleiding 

Wie plaatsneemt op de luisterfiets en begint te 
trappen kan luisteren naar een audiofragment 
uit een audioboek. Een verhaal, een gedachte 
die je aan het denken zet. En je moet in be-
weging blijven anders stopt het verhaal. 

Met Scoor een Boek leggen bibliotheken de link 
naar voetbal, een sport die sinds de zomer van 
2019 ook voor veel meisjes de nummer een is. 
We verbinden bibliotheken met voetbalclubs 
en werken met deze aanpak aan leesplezier 
bij grote groepen jongens en meisjes.

Klein en groot wordt soms letterlijk in beweging 
gezet door de bibliotheek. De bibliotheek brengt 
Limburgers in beweging door ze te helpen hun 
basisvaardigheden te ontwikkelen, dat lukt 
vaak niet meer op een traditionele manier via 
een folder of oproep, maar daarvoor moet je 
innoveren en aanhaken op de momenten als 
mensen in beweging komen, bij een geboorte, 
nieuw werk of een nieuwe school voor hun 
kinderen. 

Om ons heen is de wereld voortdurend in be-
weging, met computers op zak die vele malen 
krachtiger zijn dan de computers die mensen 
op de maan hebben gezet. Met sociale media 
die ons laten verdrinken in informatie of ervoor 
zorgen dat je denkt dat alles nep is. Een wereld 
vol beweging waarin de bibliotheek een rust- 
punt kan zijn of voor sommige mensen een 
reddingsboei als het gaat om digitale inclusie. 

Bibliotheken zijn plekken die allesbehalve 
stilstaan, je vindt er voortdurend beweging, 
al is dat soms best lastig naast de reguliere 
werkzaamheden. Als organisaties zijn ze 

voortdurend binnen verschillende netwerken 
in beweging. En er zijn constant nieuwe 
producten en diensten die worden ingezet 
en ontwikkeld, niet gek dat het soms lastig is 
om te reflecteren en de tijd te vinden om iets 
echt goed in te zetten. 

Wij zijn blij dat we met Cubiss onderdeel uit- 
maken van de beweging Limburgse bibliotheken  
en we met dit werkplan invulling kunnen 
geven aan de rol van ondersteuner bij biblio-
theekinnovatie. Een rol die soms ook vraagt 
dat we zorgen dat er een aantal randvoor-
waarden goed geregeld is en bij innovatie  
ook gedacht wordt aan implementatie.

In 2020 willen wij met als onderlegger een 
nieuw collegeakkoord, ook weer een meerja-
renvisie schetsen. Dit willen we in het najaar 
graag oppakken met de nieuwe gedeputeerde, 
de heer Housmans, richting de meerjarenbe-
groting van de provincie. Dit werkplan voor 
2020 komt daarvoor te vroeg, maar is wel al 
langs de meetlat van de uitgangspunten van 
Provinciale Staten en het collegeprogramma 
gehouden, maar we zouden het graag bij de 
halfjaarlijkse voortgang tegen het licht van de 
visie afzetten om waar nodig aan te scherpen 
of uit te breiden. De oproep van de VLB en 
Cubiss in ons 5 puntenplan weerklinkt in elk 
geval in het collegeakkoord en de geest ervan 
is zeker ook in dit werkplan terug te vinden.

Wij bieden extra ondersteuning voor de 150.000  
laaggeletterden en 300.000 digibeten in Limburg  
samen met onder meer de Limburgse bibliotheken  
en gemeenten, werkgevers, het onderwijs, de krediet- 
bank en zorgorganisaties. De inzet is op dit moment  
versnipperd. Wij willen toe naar één provinciaal  
convenant laaggeletterdheid met bijzondere aandacht  
voor de taalontwikkeling van het (jonge) kind én  
het inlopen van achterstanden bij volwassenen.
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Stamtafels
In dit werkplan is gekozen voor een nieuwe 
vorm van bijeenkomsten. Hierdoor zal er een 
deel van de bijeenkomsten, zoals bekend uit 
eerdere werkplannen, komen te vervallen. 
Inspiratie halend bij onze oosterburen waar  
de Stammtisch ook steeds vaker zakelijk  
wordt ingezet als vorm, heeft ons doen 
besluiten binnen elk project stamtafels op te 
zetten. Enerzijds om deelname te vergroten, 
anderzijds om beter in de behoeften van 
bibliotheken per thema te voorzien. Deze 
stamtafels worden rond expertise of thema 
gevormd en combineren een aantal functies. 
Ze zijn er om kennis te delen vanuit Cubiss 
en als bibliotheken onderling. Bibliotheken 
bepalen samen met Cubiss de agenda en de 
samenstelling, deze is bij voorkeur open, om 
ook buiten de sector te verbinden. De stam-
tafels zijn regelmatige ontmoetingen (tussen 
de 1 en 4 keer per jaar) en niet vrijblijvend. 
Deelname vraagt ook een actieve bijdrage 
van een bibliotheek om het eigenaarschap te 
borgen. Vanuit Cubiss wordt er gefaciliteerd, 
geprogrammeerd met als doel inspiratie  

en kennisoverdracht. Bibliotheken worden 
uitgedaagd om te komen tot intervisie en 
vooruitgang van projecten en om initiatieven 
gezamenlijk te bespreken. Natuurlijk is dit 
een nieuwe vorm die vraagt om een open blik 
en evaluatie. Gezien het ontstaan van dit idee 
van stamtafels in de gezamenlijke werksessies 
met verschillende bibliotheken, gaan wij uit 
van een positieve start. 

Inspanningen
Sinds 2019 zijn er inspanningen opgenomen 
in het werkplan, deze inspanningen zijn van 
groot belang omdat we hiermee onze rol in 
het landelijk en provinciaal netwerk kunnen 
invullen. Je zou kunnen spreken van rand-
voorwaarden of speelruimte voor maatwerk. 
Daarnaast biedt het de flexibiliteit om bijzon-
dere kansen of ongeplande voorvallen op te 
pakken in het verlengde van het werkplan. 
Een evaluatie van deze aanpak staat voor  
het najaar van 2019 gepland.

3.1 De uitdaging
Nederlandse jongeren lezen steeds minder 
vaak en met steeds minder plezier. Ze lezen 
veel korte tekstjes, berichten op hun smart-
phone of samenvattende stukjes in school-
boeken, maar besteden minder tijd aan ‘diep 
lezen’: het geconcentreerd lezen van langere 
teksten of boeken. Mede hierdoor gaat hun 
leesvaardigheid achteruit.

Het percentage laaggeletterdheid onder 
jongeren is dan ook hoog. Bijna 15% van de 
15-jarigen is laaggeletterd en mist daardoor 
informatie- en mediavaardigheden. Taal-
achterstanden beginnen echter al op jonge 
leeftijd. En worden van generatie op generatie 
doorgegeven. 

Er moet daarom geïnvesteerd worden in een 
infrastructuur voor leesmotivatie. Iemand 
die gemotiveerd is om te lezen, 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.

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 samenwerking met ouders is 
van belang. Zij spelen immers een grote rol 
in het stimuleren van leesmotivatie bij hun 
kinderen en het creëren van een leescultuur 
thuis. 

3. Jeugd & Onderwijs 
 0-23 jaar 

Jongeren lezen minder vaak langere teksten en hun 
leesvaardigheid gaat achteruit. Dat heeft gevolgen  
voor hun functioneren op school en in de samenleving  
– en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze  
samenleving als geheel. – 
Onderwijsraad & Raad voor Cultuur

6 7



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 digitaal geletterd. Het onderwijs 
en de bibliotheek zijn naast thuis dé plek  
om kinderen te leren omgaan met media, 
informatie en om leerlingen op te voeden  
tot digitaal geletterde burgers.

Wij zetten daarom samen met de Limburgse 
bibliotheken in 2020 in op meer structurele 
samenwerking met hun netwerkpartners om 
kinderen van alle leeftijden te motiveren om te 
lezen en ze op te voeden tot digitaal geletterde 
burgers. Cubiss ondersteunt hen hierbij vanuit 
het project Jeugd en Onderwijs.

3.2 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 de 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 van 
nu 58% naar 80% aanwezigheid (toename in 
dBos samenwerking van 52 scholen) in het 
basisonderwijs en 100% structurele samen-
werking met het onderwijs. Zeker ook in het 
voorgezet onderwijs is meer aandacht nodig 
voor taal en digitale vaardigheden, naast de 
verdere implementatie van dBos vo. 

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. 

Tot slot liggen er ook bij gemeenten  
(nieuwe) kansen. Zij krijgen vanaf 2020  
een belangrijkere (regie)rol in de aanpak van 
laaggeletterdheid. De extra middelen die zij 
rechtstreeks van het Rijk ontvangen kunnen 
zij besteden om bijvoorbeeld te investeren  
in deskundigheidsbevordering.      

3.2.1 Resultaten
a) Minimaal 2 samenwerkingen (op  
 strategische niveau) opzetten tussen 
 bibliotheken in geografisch aangrenzende/
 overlappende werkgebieden;
b) De ondersteuning en advisering van de  
 bibliotheken bij de (verdere) implementatie  
 en borging van BoekStartprogramma’s en  
 de Bibliotheek op School of andere vormen  
 van samenwerking met het vve/po/vo (op  
 strategisch en operationeel niveau);

c) Lokale implementatie (maatwerk) van  
 landelijke programmalijnen BoekStart  
 en de Bibliotheek op School; 
d) 3 Regionale symposia po-vo over de  
 doorgaande leesmedialijn voor school-  
 en bibliotheekdirecties, gemeenten en  
 andere netwerkpartners;
e) Verbinden van digitale geletterdheid aan  
 leesbevorderingsinitiatieven (doelgroep  
 0-23 jaar);
f) Inspiratiedocument over de nieuwe rol  
 van de gemeente rond het landelijke  
 programma Tel mee met Taal i.s.m. project  
 Participatie en Zelfredzaamheid en de  
 kansen voor de bibliotheekorgaisaties  
 rekening houdend met regionale  
 accenten en verschillen. 

3.2.2 Inspanningen
a) We zorgen voor meer aandacht rondom  
 het thema digitale geletterdheid en media- 
 wijsheid. Door samen met de bibliotheken  
 de media en mogelijke partners op te zoeken; 
b) Verkennen van samenwerkingsmogelijk 
 heden mbo (dBos; stages) en hbo (pabo’s,  
 lerarenopleidingen) op leesmotivatie en  
 digitale geletterdheid;
c) Cubiss profileert de positie van de  
 bibliotheken binnen de onderwijsnetwerken  
 en leesbevorderingsnetwerken en treedt  
 daarin op als ambassadeur van de  
 bibliotheek;
d) Er wordt gewerkt aan samenwerkings- 
 mogelijkheden met de Universiteit  
 Maastricht, in relatie tot de Educatieve  
 Agenda Limburg. We willen o.a. onderzoeken  
 welke mogelijkheden er zijn om meer  
 gebruik te gaan maken van data die vanuit  
 de EAL beschikbaar is bij de Onderwijs- 
 monitor. Cubiss heeft een verbindende rol  
 door de bibliotheken meer met wetenschap  
 te verbinden en te relateren aan de UM.

“Effectieve preventieve 
aanpak: landelijke  
ondersteunings- 
programma’s voor  
leesbevordering,  
met focus op laagtaal-
vaardige gezinnen”  
- één van de  
maatregelen om  
te komen tot een  
vaardiger Nederland -  
Ministerie van OCW, SZW,  
VWS en BZK
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3.3 Samenwerken met ouders
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. Dit 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 doorbreken.

3.3.1 Resultaten
a) Als franchisehouder coördineren en  
 ondersteunen we de bibliotheken met de  
 implementatie en uitvoering van de  
 VoorleesExpress (aansluitend op  
 programma BoekStart).  
b) Organisatie landelijke voorleeswedstrijden  
 (Nationale Voorleeswedstrijd, Read2Me!,  
 Pabo wedstrijd).
c) Ondersteuning en advisering Scoor een  
 Boek editie 2020; uitrol Scoor een Boek in  
 alle regio’s in Limburg;
d) Ondersteuning van minimaal 2 bibliotheken
 bij de opzet van een strategische gezins- 
 aanpak. Het gaat hierbij om visieontwikkeling  
 om tot een keuze in aanpak en middelen  
 (zoals de VoorleesExpress) te komen.
e) Verdieping op reeds ingezette traject  
 strategische gezinsaanpak in 2019 met  
 2 bibliotheken.

3.3.2 Inspanningen:
• Onderzoek naar programmering voor 
ouderbetrokkenheid in de bibliotheek binnen 
de doorlopende leeslijn (met een focus op de 
leeftijd 0-4 jaar).

 
3.4 Professionalisering
Professionalisering van lees- en media- 
consulenten is van belang om de kwaliteit 
te borgen van de dienstverlening van biblio-
theken richting onderwijspartners. Dat kan 
door middel van scholing, maar ook doordat 
bibliotheken onderling kennis uitwisselen, 
samenwerken en van elkaar leren.

3.4.1 Resultaten:
a) Stamtafel samenwerking voor- en  
 vroegschoolse educatie;
b) Stamtafel taal en gezin;
c) Stamtafel samenwerking primair onderwijs;
d) Stamtafel samenwerking voortgezet 
 onderwijs;
e) Ontwikkelen van e-learning aanbod:  
 thema digitale geletterdheid;
f) Uitvoeren basistraining BoekStart.

3.4.2 Inspanningen: 
a) Bibliotheken zijn (ten minste digitaal via  
 nieuwsbrieven) geïnformeerd over het  
 landelijke opleidingsaanbod, landelijke  
 campagnes/initiatieven en hoe deze in  
 te zetten;
b) Cubiss onderzoekt welke mogelijkheden  
 er zijn om (landelijk) invulling te geven  
 aan de verdere professionalisering van  
 de leesmediaconsulent binnen de hele  
 doorlopende lijn.

3.5 Overige Inspanningen
a) Bibliotheken hebben bij Cubiss een  
 aanspreekpunt 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) De stimulering van deelname aan het BOP  
 Bibliotheekonderzoeksplatform 
d) De stimulering van deelname aan de  
 monitor vve, po en vo; 
e) Herijking van bestaand aanbod educatie- 
 producten van Cubiss;

 
f) De inzet van eerder gerealiseerde educatie- 
 producten van Cubiss;
g) Het onder de aandacht brengen van de  
 meerwaarde van het Limburgse dialect bij  
 Limburgse bibliotheken en scholen;
h) De ondersteuning bij de uitrol Limburgse  
 Voorleesstad/Gemeente van het jaar bij  
 een bibliotheek. Een uniek en landelijk  
 toonaangevend nieuw concept dat in  
 2019 is uitgewerkt.
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4.1 De uitdaging
In totaal kunnen ruim 165.000 mensen in 
Limburg niet voldoende meekomen in de 
maatschappij. Zij kunnen niet (goed) lezen en 
schrijven, rekenen en computeren. Dat heeft 
ook consequenties voor bijvoorbeeld hun  
gezondheid en het omgaan met geld. Ook 
kunnen laaggeletterde ouders hun kinderen 
niet goed helpen met taal, waardoor de  
kinderen een groter risico lopen om ook  
laaggeletterd te worden.

Dat het om grote maatschappelijke proble-
matiek gaat, blijkt wel uit de in het voorjaar 
van 2019 verschenen kamerbrief ‘Samen aan 
de slag voor een vaardig Nederland: vervol-
gaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024’. De 
ministers van OCW en VWS en de staats- 
secretarissen 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 migratie-achtergrond. 
Taal, rekenen en digitale vaardigheden  
zijn hiervoor onmisbaar. 

Met de Sociale Agenda 2025 wil de Provincie 
Limburg bijdragen aan een welvarend en sociaal 
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 maat-
schappelijke waarde. Cubiss ondersteunt hen  
hierbij vanuit het project Participatie en  
zelfredzaamheid.

4. Participatie & 
 Zelfredzaamheid
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4.2 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  
vaardigheden te werken.

Omdat laaggeletterdheid van generatie op  
generatie wordt doorgeven, is het bereiken 
van de laagtaalvaardige ouders met name 
van belang. Kinderen van taalzwakke ouders 
hebben meer kans om laaggeletterd te worden. 

4.2.1 Resultaten
a) Een stamtafel Hoger bereik NT1;
b) Er is een werkgeversevent georganiseerd 
 met als thema ‘taalvaardigheid op de 
 werkvloer’;
c) Een stamtafel Gezin en Taal;
d) 5 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 het reeds in  
 2019 ingezette traject gezinsaanpak. 

4.3 Gemeente & Taalvaardig Limburg
Gemeenten krijgen vanaf 2020 een  
belangrijkere (regie)rol in de aanpak van 
laaggeletterdheid. De extra middelen die zij 
rechtstreeks van het Rijk ontvangen kunnen 
zij besteden om bijvoorbeeld te investeren in 
deskundigheidsbevordering, versterking van 
de preventieve aanpak, verbetering van de 
samenwerking binnen het (taal)netwerk  
of wervingsactiviteiten 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 2020 gaan  
we uitzoeken hoe de bibliotheek hierop  
kan aansluiten met bestaande en nieuwe 
dienstverlening.

4.3.1 Resultaten:
a) Er is een inspiratiedocument (i.s.m. het  
 project Jeugd en Onderwijs) gemaakt over  
 de nieuwe rol van de gemeente rond Tel  
 mee met Taal en de inburgeringswet en  
 de kansen voor de bibliotheken.

4.4 Doorontwikkeling digiTaalhuizen 
als netwerkorganisatie
Het digiTaalhuis is een katalysator voor  
de lokale samenwerking in de aanpak rond 
basisvaardigheden. Het blijkt een krachtige 
manier te zijn om met verschillende organi-
saties de mogelijkheden op elkaar af te stemmen  
en om cursisten en vrijwilligers zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. In 2020 werken we verder 
aan de doorontwikkeling van deze netwerken.

4.4.1 Resultaten:
a) Er zijn 4 bibliotheken ondersteund met  
 zelfevaluaties naar de kwaliteit van 
 het digiTaalhuis;
b) Er is een professionaliseringsaanbod op 
 maat (door)ontwikkeld en uitgevoerd bij 4 
 bibliotheken. Dit aanbod bestaat onder 
 meer uit de volgende trainingen: 
 o Training De kunst van het samenwerken 
  in netwerken; 
 o Basistraining voor taalvrijwilligers; 
 o Training voor taalhuisvrijwilligers;
 o Training Herkennen laaggeletterdheid;
 o Verdiepingstraining Laaggeletterdheid  
  signaleren en bespreekbaar maken; 
 o Blended learning voor front-office- 
  medewerkers;
 o Training Voor jou en je kind; 
 o Training Wegwijs in de collectie en 
  middelen voor NT1 en NT2.
c) Een werksessie ‘vrijwilligersbeleid’  
 is georganiseerd.
 

4.5 Digitale inclusie & Programmering 
verbetering overige basisvaardigheden
Meekomen in de huidige (digitale) samenleving 
vergt steeds meer vaardigheden. Daaronder 
vallen basisvaardigheden als lees- en schrijf-
vaardigheden, maar ook digitale, financiële en 
gezondheidsvaardigheden. Deze vaardigheden 
beheerst niet iedereen, terwijl de overheid 
steeds meer verwacht van de burger. 

4.5.1 Resultaten:
a. Een stamtafel ‘Digitale inclusie’;
b. Blended learning Digitale inclusie voor  
 bibliotheekmedewerkers is bij minimaal 3  
 bibliotheken uitgevoerd;
c. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden  
 naar het mogelijke aanbod van digivaardig- 
 heidsproducten van bibliotheken; 
d. Er is een beleidskader ‘digitale vaardigheden  
 van volwassenen en de rol van de biblio- 
 theken hierin’ ontwikkeld;
e. Een stamtafel ‘Taal en gezondheid’.

4.6 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 3 (taal) 
 netwerken in Limburg (Bondgenootschap  
 Parkstad voor geletterdheid, Coalitie tegen  
 laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland,  
 Coalitie Laaggeletterdheid Westelijke  
 Mijnstreek) en voert daarvoor gewenste  
 activiteiten uit;
c. Er is samen met bibliotheken naar nieuwe  
 partners gezocht op het gebied van participatie 
 en laaggeletterdheid (buiten de branche);
d. Cubiss stimuleert bibliotheken bij het 
 benutten van subsidiekansen (landelijk 
 en provinciaal);
e. Desgewenst zijn bibliotheken ondersteund  
 bij het bevorderen van taalvaardigheid op  
 de werkvloer (bedrijven waar veel laag- 
 geletterden werkzaam zijn);
f. Er wordt aansluiting gezocht bij externe  
 initiatieven, zoals de Gezondheidsweek en  
 de Week van de Alfabetering;
g. 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: 
 o Deelname aan landelijke werk- en  
  projectgroepen;
 o Provinciale uitrol van de landelijke  
  samenwerking tussen de Bibliotheek en  
  de Belastingdienst (op vrijwillige basis);
 o Medeorganisator van landelijke kennis- 
  en netwerkdagen;
 o Stimuleren deelname aan het  
  Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP).
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5. Persoonlijke  
 Ontwikkeling 

5.1 De uitdaging  
Als lid van de bibliotheek, als gebruiker van 
de bibliotheekdienstverlening of als bezoeker  
van een vestiging of bibliotheekwebsite wordt  
iedereen in staat gesteld zich als individu  
te ontplooien en een leven lang te leren. 
Bibliotheken moeten daarom voortdurend 
inspelen op vragen van bezoekers en op 
groepen die de bibliotheek nog niet kennen. 
Een beproefd concept binnen de bibliotheek-
wereld is een ontwikkeling in de richting van 
een community library, een bibliotheek die 
de programmering afstemt op vragen uit de 
gemeenschap. Dit zonder een jukebox van 
activiteiten te worden wel te verstaan. Je zou 
kunnen zeggen dat succesvolle bibliotheken  
dit altijd al deden, maar dat er nu door de 
veranderende rol van de bibliotheek nog meer 
aandacht voor is. Bibliotheken willen zich door 
blijven ontwikkelen als aantrekkelijke verblijf-
plaats en ontmoetingsplek voor leesplezier, 
co-creatie en waarin gemeenschappen rondom 
lezen, leren en informeren centraal staan, 
fysiek en digitaal.

Om hierin stappen te zetten moet er volop 
worden vernieuwd door als bibliotheken zelf 
projecten (door) te ontwikkelen, waarbij Cubiss 
informatie aanreikt, prikkelt, verbindt en 
coacht. Een aanpak die ook in 2019 succesvol 
bleek. Daarnaast zoeken we in navolging van 
2018 en 2019 ook het omringende buitenland 
weer op om best practices te ontdekken en de 
netwerken over de grens te versterken. 

5.1.1 Resultaten
a) Stamtafel persoonlijke ontwikkeling  
 (2 edities);
b) Bij minimaal 6 bibliotheken wordt er gewerkt  
 aan bestaande of nieuwe programmering  
 met als uitgangspunt het gedachtegoed van  
 de community librarian. Elke bibliotheek  
 kan daarbij 20 uur ondersteuning krijgen.
 • Het gaat hierbij om doelgroepen als: jonge  
  moeders, ouderen, veteranen, studenten  
  en young professionals, statushouders;
 • We zoeken daarbij naar verbinding via:  
  (nieuwe) technologie en media zoals  
  (podcasten, VR, games of e-learning),  
  storytelling (Verhalen uit de buurt,  
  erfgoed en streektaal), partners (onderwijs,  
  cultuurorganisaties, belangengroepen  
  en ondernemers);
 • Cubiss verkent de mogelijkheden van  
  samenwerking met andere Limburgse  
  instellingen (Musea, Huizen etc.) die  
  content voor persoonlijke ontwikkeling  
  kunnen aanbieden;
 • Mogelijke thema’s zijn: streektaal,  
  digitalisering en literatuur.
c) Er wordt een inspiratiedocument gemaakt  
 over de ervaringen en voorbeelden. Hierbij  
 wordt onderzocht hoe en of programmering  
 op de thema’s tot verbetering leidt van  
 dienstverlening en of er een relatie is met  
 collectie. De resultaten worden beschikbaar  
 gesteld aan het hele netwerk.
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6. Diensten 

Als Cubiss garanderen we met een aantal 
diensten de reguliere dienstverlening.  
Om bibliotheken zo goed mogelijk te  
ondersteunen nemen wij onze wettelijke 
taak als logistieke serviceverlener zeer serieus. 
Daarnaast zijn digitale dienstverlening en 
digitale veiligheid belangrijk thema’s voor 
de Limburgse bibliotheken. Hier biedt een 
provinciale aanpak en ondersteuning en 
afstemming veel voordelen.

6.1 Distributie
IBL
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 hoe-
veelheid ontvangen. Hierbij ligt de focus  
op klantgerichtheid, flexibiliteit en kosten- 
bewustzijn met als resultaat een betrouwbare 
en efficiënte logistieke dienstverlening.  

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 ondernemen 
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 daar-
van bij partners, brandstofleveranciers en 
voertuigleveranciers voor zover dat binnen 
ons bescheiden vermogen ligt. We willen niet 
passief afwachten tot deze duurzame moge-
lijkheden er zijn.  Planningsondersteuning 
helpt bij het optimaliseren van de ritten en 
bezoekfrequenties. 

De verwachting is dat in 2020 kan worden 
overgegaan op elektrisch of waterstof aange-
dreven voertuigen. Ook wordt de analyse van 
vervoersdata en logistiek in samenwerking 
met partijen op de Brightlands Smart Service 
Campus onderzocht.

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. 

6.1.1 Resultaten
Wettelijke taak: 
a) Het lokale, provinciale en landelijke leen- 
 verkeer is geïntegreerd 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;  

Inspanningen
a) Duurzame vervoersalternatieven worden  
 verder onderzocht en indien mogelijk  
 geïmplementeerd;
b) De chauffeurs zijn vitaal en gezond  
 (werken tot aan hun pensioen); 
c) Er is kennis vergaard over de innovatieve  
 hulpmiddelen om duurzame inzetbaarheid  
 te garanderen.
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6.2 Digitale Diensten 
Zonder goede digitale dienstverlening is  
de bibliotheek tussen een groot aanbod van 
online diensten van commerciële partijen snel 
gepasseerd in het online leven van burgers. 
Daarom moet de landelijke ontwikkeling 
scherp gehouden 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 informatievoorziening.

Service & informatie
In de rol van POI ondersteunt en informeert 
Cubiss bibliotheken bij het gebruik van de 
digitale basisdiensten van de KB, zoals  
Databank G!DS, Aanvragen en Waas.
Bibliotheken kunnen waar nodig en gewenst 
voor hulp en praktische ondersteuning terecht 
bij de LDI (Landelijke Digitale Infrastructuur) 
servicedesk van Cubiss. De focus bij de LDI 
servicedesk van Cubiss ligt op ondersteuning 
van bibliotheken m.b.t. het gebruik van G!DS 
en bovenlokaal content beheer. 

N.B. Op dit moment wordt er afstemming  
gezocht tussen KB en SPN over taken, rollen  
en werkzaamheden rondom G!ds, de uitkomst 
daarvan is momenteel nog niet bekend. 

Uit de afstemming met de bibliotheken is  
gebleken dat naast de servicedesk de inter-
mediair functie van Cubiss van belang is. 
Landelijke informatie vertalen naar de  
bibliotheken, inspelen op actuele onderwerpen, 
hieraan wordt invulling gegeven door minimaal  
1 per jaar een stamtafel te organiseren rondom 
het thema digitale diensten waarbij aandacht 
is voor actuele vragen zoals bijvoorbeeld 
veranderingen rondom het interbibliothecair 
leenverkeer (LDI). 

Een specifiek onderdeel binnen Digitale  
Diensten betreft catalogusbeheer en gegevens- 
levering voor de Limburgse Wise-bibliotheken  
die zijn aangesloten op het platform Midden- 
Zuid.  Door de opschaling van deze dienst-
verlening naar het platform Midden-Zuid is er 
een besparing gerealiseerd die ten goede kan 
komen van innovatie en andere projecten.

6.2.1 Resultaten
a) Bibliotheken hebben kennis van de  
 landelijke digitale infrastructuur en zijn  
 op de hoogte van de (landelijke) ontwikke- 
 lingen via nieuwsbrieven, berichten op  
 sociale media, een webpagina met  
 overzicht van de dienstverlening en  
 informatiebijeenkomsten;
b) Er is voor de bibliotheken een professionele  
 LDI servicedesk beschikbaar;
c) Er is actief bijgedragen aan de dooront- 
 wikkeling en innovatie van LDI diensten  
 door deelname aan en inbreng in landelijke  
 overleggen en andere samenwerkings- 
 verbanden;
d) Voor alle Limburgse Wise-bibliotheken,  
 die zijn aangesloten op het platform Midden- 
 Zuid, is het catalogusbeheer verzorgd;
e) Voor alle Limburgse Wise-bibliotheken,  
 die zijn aangesloten op het platform Midden- 
 Zuid, zijn gegevens ten behoeve van het  
 landelijk datawarehouse (LDWH) geleverd.  

6.2.2 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 en de 
Limburgse kennisinstellingen.

In 2020 willen we inzetten op het thema digitale 
inclusie. Dit doen we door een eerdere pilot uit 
de samenwerking met Zuyd Hogeschool op te  
schalen. We zoeken daarnaast voortdurend 
naar kansen in samenwerkingen op de smart 
service campus. Kortom: vernieuwend verbinden,  
ook op het vlak van digitale innovatie en de 
bibliotheek. 

6.2.3 Resultaten
a) Het Proof of Principle concept: ‘Digipop’  
 (uitleg bij websites) is verder uitgewerkt  
 tot een prototype en getest in minimaal  
 twee bibliotheken.

6.3 Digitale veiligheid 
Privacy en informatiebeveiliging blijven een 
actueel en belangrijk thema. Na de invoering 
van de AVG in mei 2018 hebben inmiddels 
10 bibliotheken zich aangesloten bij Cubiss 
om gebruik te maken van een gezamenlijke 
functionaris gegevensbescherming (FG).

Ook na dit eerste anderhalf jaar 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 komst van de e-privacy wetgeving  
is daarnaast verdere aanscherping en kennis-
deling nodig om ook online actief te kunnen 
blijven.

6.3.1 Resultaten
a) Bibliotheken blijven geïnformeerd over  
 ontwikkelingen op het gebied van digitale  
 veiligheid en opvolging van de AVG  
 (Informatiefunctie). Door middel van een  
 periodieke nieuwsbrief worden zij op de  
 hoogte gehouden van veranderingen of  
 wetenswaardigheden over deze wet.  
 Bewustwording speelt hierbij ook een heel  
 belangrijke rol. Privacy moet goed worden  
 geborgd in de bibliotheekorganisatie. Door  
 middel van het aanbieden van online content  
 in de vorm van e-learning, een FAQ of een  
 AVG-landingspagina helpt de medewerker  
 hierbij;
b) Er wordt gezorgd voor de gezamenlijke  
 inkoop van een Functionaris Gegevens- 
 bescherming (FG) voor de deelnemende  
 bibliotheken; 
c) Bibliotheken kunnen met vragen rondom  
 de privacy terecht bij de privacy servicedesk  
 in samenwerking met de FG. Hierbij gaan  
 wij uit van een belasting van maximaal 4  
 uur per bibliotheek op jaarbasis;
d) Stamtafel digitale veiligheid, om kennis en  
 ervaringen uit te wisselen met betrekking  
 tot de Algemene Verordening Gegevens- 
 bescherming en e-privacy. Doel is dat de  
 deskundigheid van de betrokkenen wordt  
 vergroot en de kwaliteit van het werk  
 verbetert.
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Een aantal ontwikkelingen die spelen op 
strategisch niveau wordt direct door het 
programmamanagement op de agenda gezet 
bij de directeuren. Net zoals de inspanning 
om bibliotheken zichtbaarder te laten zijn in 
de provincie gezamenlijk beter kan worden 
opgepakt. 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. Innovatie is 
zoals gezegd grotendeels ondergebracht in de 
verschillende projecten. Toch is er voor een 
deel van de innovatievragen niet te voorzien 
binnen welk thema deze vallen. Vandaar dat 
er voor die vragen een budget is gereserveerd 
binnen dit project, waar sturing aan wordt 
gegeven binnen het desbetreffende project. 

7.1 Communicatie
Uitdaging
Nog steeds weten te weinig Limburgers dat 
de bibliotheek een breed aanbod heeft voor 
alle Limburgers. Dat je er terecht kunt als 
je moeite hebt met lezen en schrijven, of zo 
iemand kent, dat je er kunt leren of een plek 
vindt om te studeren. Dit is niet zozeer een 
lokaal probleem als een imagoprobleem,  
dat op provinciaal niveau beter tot zijn recht 
komt. Nationaal wordt er nog steeds gewacht 
op een campagne. Daarom gaan we onder  
de noemer de Bieb Beweegt! verschillende 
campagneactiviteiten opzetten. 

7.1.1 Resultaten
a) Er komt een communicatie- en marketing-
 inspanning om de hernieuwde rol en functie  
 van de bibliotheek bekend te maken. Hierbij  
 wordt voortgebouwd op de campagne in 2019  
 (Gericht op werkgevers). Het ontwikkelde  
 materiaal kan op verschillende manieren  
 worden ingezet (voorlichting, sociale media  
 etc.) om zoveel mogelijk waarde uit de  
 investering te halen;
b) Nacht van het boek – Om de campagne  
 een bijzonder moment mee te geven wordt  
 er een nacht van de bieb/biebnacht opgezet,  
 om media-aandacht te trekken;
c) Om verschillende doelgroepen te bereiken  
 en in gesprek te raken is er in het kader van  
 de campagne de Bieb Beweegt! en het succes  
 van de luisterfiets in 2019 een nieuwe luister- 
 fiets (denk bierfiets met luisterbar waar je  
 moet fietsen om verhalen te horen)  
 ontwikkeld om door bibliotheken te worden  
 ingezet op markten, braderieën en festivals.

7.1.2 Inspanningen
a) Cubiss zoekt actief de dialoog op met de 
 VLB en de afzonderlijke bibliotheken;
b) Cubiss is deelnemer in Talep – Taal en 
 Letteren Platform;
c) Cubiss zoekt actief de verbinding met 
 regionale partners binnen en buiten de sector;
d) Cubiss levert maatwerk binnen de  
 mogelijkheden van het werkplan;
e) Cubiss vervult een verbindende rol tussen  
 de KB/SPN en de bibliotheken in de door- 
 ontwikkeling van de landelijke diensten;  

7. Strategie &  
 Communicatie
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7.2 Innovatie
Innovatie is een term die veel kan betekenen. 
Congressen worden er mee volgepraat en 
visies mee volgeschreven. In dit werkplan 
ligt de nadruk op doen, aan de slag met het 
oog op verbetering, doelgroepen bereiken en 
effectief klantenvragen beantwoorden. Daar-
bij is innovatie geen doel op zich maar een 
houding die wij als Cubiss aanjagen en laten 
landen in de verschillende projecten.

Innovatie laat zich wel agenderen, maar niet 
afdwingen. Bibliotheken zien het dan ook als 
taak van Cubiss om kansen te signaleren en 
de ruimte te bieden om hierop in te springen 
en mee voorop te gaan.

Kennisdeling gebeurt met name rondom de 
stamtafels, maar soms is een 1-op-1 contact 
op de werkvloer effectiever. Vreemde ogen 
zien nieuwe dingen en je leert er dus niet 
alleen als bezoeker van. Vandaar willen  
we uitwisseling d.m.v. stages faciliteren. 

Vanaf najaar 2018 werken wij als Cubiss 
samen met Media Valley onder de noemer 
Studio Babel. Studenten werken daarbij aan 
opdrachten en we hebben geconstateerd dat 
dit voor studenten een mooie leerschool is  
en voor bibliotheken een frisse kijk. Door  
het einde van Media Valley moeten we een 
nieuwe weg inslaan, maar willen we de 
samenwerking met studenten behouden en 
uitbouwen door als aanspreekpunt voor op-
leidingen en kennisinstellingen te fungeren 
en actief de samenwerking te zoeken. Niet op 
de laatste plaats om talent voor deze wezen-
lijke sector van de Limburgse maatschappij 
te behouden.  

7.2.1 Resultaten
a) De bibliotheken hebben bij Cubiss een  
 aanspreekpunt en sparringpartner om  
 innovatievraagstukken op te pakken en  
 mee op te zetten en in de breedte mee te  
 denken over vraagstukken. Hiervoor is  
 per bibliotheek een zestiental uren be- 
 schikbaar, de sturing op inhoud gebeurt  
 binnen de kaders van de projecten Jeugd  
 en Onderwijs, Participatie en Zelfredzaam- 
 heid en Persoonlijke Ontwikkeling;
b) Er wordt uitwisseling tussen bibliotheken  
 mogelijk gemaakt door een ‘stageweek’ op  
 te zetten waarbij diverse bibliotheekmede- 
 werkers (een dag) bij elkaar gaan meelopen  
 om kennis en ervaringen te delen. Cubiss  
 faciliteert en begeleidt dit proces;
c) Cubiss blijft een aanspreekpunt voor  
 kennisinstellingen en organisaties om  
 samen te werken met bibliotheken na het  
 eindigen van Media Valley en het project  
 Studio Babel. In elk geval wordt er gewerkt  
 aan:
 a. Innovatieproject met MAMDT –  
  Mediadesignopleiding van de  
  Hogeschool ZUYD;
 b. Het aantrekken en deels begeleiden van 
  studenten bij en voor bibliotheken.

7.2.2 Inspanningen
a) We zoeken voortdurend de verbinding  
 met innovatieve partners waaronder de  
 Limburgse Kennis- en cultuurinstellingen  
 en maatschappelijke partners;
b) We publiceren en brengen Limburgse  
 bibliotheekinnovaties onder de aandacht  
 en stimuleren bibliotheken dit ook te doen;
c) We blijven op de hoogte van trends en  
 innovaties en delen deze binnen de sector.

7.3 Strategie
Tot slot spelen er twee strategische vraag-
stukken voor de Limburgse bibliotheken. 
Ten eerste: hoe kunnen bibliotheken op een 
vernieuwende manier hun maatschappelijke 
meerwaarde laten zien aan stakeholders en 
hierop sturen. Ten tweede: welke nieuwe ver-
dienmodellen zijn er die aanvullend werken 
op reguliere inkomstenstromen. Deze vraag-
stukken worden met samen met de directies 
van de Limburgse bibliotheken opgepakt om 
ook hier vernieuwing te stimuleren voor een 
gezonde bibliotheek in de toekomst. 

7.3.1 Resultaten

a) Minimaal 2 bibliotheken ondersteunen wij  
 met een traject waarin het meten en creëren  
 van impact wordt verbeterd. Hierbij putten  
 we uit verschillende methodieken zoals  
 vastgelegd in de toolkit impact die Cubiss  
 in 2019 heeft gemaakt;
b) Er wordt voor directeuren in samen- 
 werking met de Brightlands, kennispartners  
 en andere maatschappelijke organisaties  
 een aanbod gedaan voor het kennismaken  
 met nieuwe verdien- en organisatiemodellen.
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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


