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Unesco Manifest 

“Vrijheid, welvaart en ontplooiing van samenleving en individu zijn fundamentele, menselijke waarden. 

Openbare bibliotheken zijn de lokale poort naar kennis en vormen de basis voor een leven lang leren, cultuur en 

informatie. Alle doelgroepen moeten in of via de bibliotheken materialen vinden die aan hun behoefte voldoen. 

Collecties en diensten moeten alle soorten media, moderne technieken en traditionele materialen aanbieden.” 
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“Limburg heeft goede kaarten om te transformeren. Limburg  

heeft zoveel netwerken, blaas daar met kennis frisse lucht   

doorheen, zo wordt Limburg een lerende provincie” 

Gouverneur Theo Bovens , oktober 2015
1
 

 
Dit werkplan Verandering & Verbreding is erop gericht alle Limburgse bibliotheken te ondersteunen bij het 

mediawijzer en geletterder maken van alle Limburgse burgers. Of het nu gaat om kinderen, jongeren, 

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

stimuleren zich verder te ontwikkelen als het gaat om lezen, leren en informeren.  
 

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

staat. Het provinciaal strategisch kader ‘Koers voor een vitaler Limburg’
2
 zet in op een samenleving waarin alle 

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

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

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

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

 

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

bibliotheekwerk, zoals geformuleerd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Cubiss 

Limburg ondersteunt als tweedelijnsorganisatie de door de branche vastgestelde innovatiethema’s: 1. Jeugd en 

Onderwijs, 2. Participatie en Zelfredzaamheid, 3. Persoonlijke ontwikkeling en 4. Verandering en verbreding 

van de klassieke bibliotheek.
3
 De Provincie Limburg vraagt Cubiss Limburg om extra prioriteit te geven aan de 

thema’s 1, 2 en 4.  

 

De Limburgse bibliotheken zijn nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding van het werkplan 2017. De 

Limburgse bibliotheekdirecteuren zijn hierop bevraagd door middel van een aantal werklunches,  diverse 

individuele gesprekken en een programma start-up. Tegelijkertijd zijn de specialisten en managers in de 

bibliotheek specifiek  geconsulteerd om input aan te leveren per project of projectonderdeel: Jeugd en 

Onderwijs, Participatie en Zelfredzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling, Organisatieontwikkeling, Collecties en 

Content curatie, Digitale diensten en Fysieke distributie van materialen. 

 

Samen met de openbare bibliotheken zorgt Cubiss Limburg voor innovaties vanuit het provinciale 

bibliotheeknetwerk die beantwoorden aan de behoeften in de Limburgse samenleving. Innovatie en verbreding 

van de lokale bibliotheken is immers onze wettelijke taak. Het provinciale proces van innovatie kent drie fasen: 

bedenken, experimenteren /uitvoeren en beschikbaar stellen aan het Limburgs bibliotheeknetwerk.
4
 Cubiss 

Limburg draagt bij aan de netwerkvorming van bibliotheken met partijen uit het onderwijs en het sociale 

domein in het kader van de bestrijding van laaggeletterdheid, met bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, 

inspiratiesessies en nieuwe educatieve producten. Daarnaast verzorgt Cubiss Limburg het interbibliothecair 

leenverkeer, de andere wettelijke taak. 

 

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

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

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

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

  

                                                      
1
 Uit: Rapport Sociale Agenda Limburg 2025. 

2
 Dit kader is richtinggevend voor de Sociale Agenda van het coalitieakkoord 2015-2019 In Limburg bereiken we meer. 

3
 Publicatie Kwink Groep: Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen. Een richtinggevend 

kader voor gezamenlijke innovatie in de periode 2016-2018, onder regie van de Koninklijke Bibliotheek (KB). 
4
 Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen, pag. 15-17. 
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“Een omgeving waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, vraagt om een  

bibliotheek die meebeweegt met haar omgeving.  

Om een bibliotheek die flexibel, responsief en adaptief is.” 

- Commissie Cohen, rapport ‘Bibliotheek van de toekomst’ (2014)  

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

door Cubiss Limburg. We zitten voorop de golf, bewegen mee, reageren flexibel op verandering en we spelen 

snel in op ontwikkelingen. Het vraagt om een antenne voor nieuwe trends en de onderliggende oorzaken. Voor 

evidente trends, maar juist ook voor bewegingen in de onderstroom. Het vergt aanwezig zijn in de haarvaten 

van de samenleving en het vergt goed luisteren. Periodiek geeft Cubiss het e-magazine DURF! uit, dat 

vroegtijdig ontwikkelingen signaleert en inspirerende gebeurtenissen belicht. 

 

In dit hoofdstuk schetsen we in hoofdlijnen de demografische, economische, technologische en sociaal-

culturele trends en ontwikkelingen in de (Limburgse) samenleving, alsmede de laatste ontwikkelingen binnen 

cultuur en onderwijs. 

 

1.1 Demografische trends en ontwikkelingen 
 

• De bevolking van Nederland blijft volgens de CBS-bevolkingsprognose tot 2040 gestaag groeien. Op 20 

september 2016 publiceerde het CBS actuele kerncijfers; Nederland telt 16.900.726 inwoners. 

• In 2016 bestaat 21,7% van de bevolking uit allochtonen (totaal van eerste en tweede generatie). Dit stijgt 

naar 23% in 2020 en 29% in 2050. Gezien de recente internationale ontwikkelingen rond vluchtelingen is 

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

• Binnenkort zal Nederland 17 miljoen inwoners tellen. Van de verwachte groei van de Nederlandse 

bevolking zal bijna driekwart plaatsvinden in de grotere gemeenten, met 100.000 of meer inwoners. Net 

als in heel Nederland zullen er in Limburg meer eenpersoonshuishoudens komen en minder 

gezinshuishoudens. 

 

Demografie en krimp Limburg 

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

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

 

 2013 2014 2015 2016 2026 2036 2036-2016 
(%) 

Nederland 16780 16829 16902 16980 17664 18035 +6% 
Limburg 1122 1120 1118 1116 1087 1051 -6% 
Noord-Limburg 280 281 281 280 272 262 -6% 
Midden-Limburg 236 235 235 235 232 224 -5% 
Zuid-Limburg 606 604 602 601 584 566 -6% 

Tabel 1. De bevolkingsomvang in 1000-en.
5
 

 

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

 2012 2013 2014 2015 2016 2016-2012 
(%) 

Limburg 1123 1122 1120 1118 1116 -0,6% 
Jonger dan 20 jaar 228 224 220 217 215 -5,9% 
20 – 65 jaar 679 674 669 663 658 -3,0% 
65 jaar of ouder 216 223 230 237 243 +12,6% 

Tabel 2. De bevolkingsomvang in 1000-en. 

                                                      
5
 Bron tabellen 1 en 2: http://statline.cbs.nl/Statweb  

http://statline.cbs.nl/Statweb
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Onder meer door de krimp staat in dorpen en kleine kernen de leefbaarheid onder druk. Via een bundeling van 

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

kennisuitwisseling tussen burgers gestimuleerd. 

 

1.2 Economische ontwikkelingen  

Onderstaande cijfers illustreren dat de economie in Nederland aantrekt: 

• De huizenverkoop zit in de lift: in de eerste acht maanden van 2016 werden 132.910 woningen 

verkocht. Dat is 21,3 procent meer dan in dezelfde periode van 2015. Ook de huizenprijzen stegen; in 

de maand augustus 2016 werd de grootste prijsstijging in 14 jaar genoteerd.
6
 

 

• De werkloosheid daalt: het aantal mensen met betaald werk neemt toe. In juni 2016 waren er 521.000 

mensen werkloos, ofwel 5,8 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn er 53.000 minder dan in januari 

2016. Vooral onder 45-plussers daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk.
7
 

 
Tegenover de voorzichtige economische groei en voornoemde positieve ontwikkelingen staat echter veel 

onzekerheid. Reorganisaties en faillissementen in de zorg, financiële dienstverlening, retail en bij de overheid 

laten hun sporen na. De Nederlandse economie is bovenal sterk afhankelijk van de wereldmarkt. En met een 

aangekondigd ‘Brexit’, een nieuwe president in de Verenigde Staten, de aanhoudende recessie in Japan, de 

wankelende economie in China, de politieke onrust in het Midden-Oosten, de vluchtelingenproblematiek en 

andere ontwikkelingen, is de Europese en wereldeconomie verre van stabiel.  

 

Adviesbureau McKinsey is ronduit pessimistisch en stelt dat wanneer er de komende tien jaar niets verandert
8
, 

vier van de vijf burgers er over tien jaar in koopkracht op achteruit zijn gegaan
9
. Dat kan grote economische én 

sociale gevolgen hebben. De Millennials zijn de eerste generatie die significant minder gaat verdienen dan 

Generation X (geboren tussen circa 1965 en 1980).
10

 Bovendien zijn zij een fors deel van hun inkomen kwijt aan 

pensioenpremies en hypotheken. De bestedingen zullen daardoor enorm teruglopen.   

 

Arbeidsmarkt 

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

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

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

technische apparatuur opnieuw kunnen programmeren. Als de geletterdheid
11

 van medewerkers toeneemt, 

heeft dat positieve gevolgen voor de veiligheid en de productiviteit.  

 

Tabel 3
12

        Limburg      Nederland 

Werkloosheid 7,3% 7,4% 

Arbeidsongeschiktheid  8% 6% 

Arbeidsparticipatie  64,3% 64,0% 

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

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

Laag opleidingsniveau  34% 29% 

Hoog opleidingsniveau 27% 34% 

                                                      
6
 Bron: CBS/Kadaster, september 2016 

7
 Bron: CBS, september 2016 

8
 http://www.volkskrant.nl/economie/als-niks-verandert-zal-volgende-generatie-armer-zijn~a4342029/   

9
 Bron: Volkskrant, 19 juli 2016 

10
 Nederland telt ongeveer 4,4 miljoen Millennials, geboren tussen circa 1980 en 2000. Deze jongeren zijn opgegroeid met 

internet, Google en een 24/7-informatiemaatschappij 
11

 OESO: Geletterdheid is het vermogen om geschreven teksten te begrijpen, te evalueren en te gebruiken om te 
participeren in de samenleving, om doelen te bereiken en om kennis en potentieel te ontwikkelen. Geletterdheid omvat 
een scala van vaardigheden die variëren van het decoderen van geschreven woorden en zinnen, tot het begrip, de 
interpretatie en evaluatie van complexe teksten. 
12

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

http://www.volkskrant.nl/economie/als-niks-verandert-zal-volgende-generatie-armer-zijn~a4342029/
http://statline.cbs.nl/Statweb
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Kennis en werkgelegenheid Limburg 

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

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

een sterk MKB dat bovengemiddeld exporteert, mede vanwege de gunstige internationale ligging.
13

 Een 

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

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

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

Cubiss Limburg maken deel uit van een brede kennisinfrastructuur.  

 

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

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

solliciteren te bevorderen. Buurtaalonderwijs zorgt ervoor dat de benodigde talenkennis wordt opgedaan of 

opgehaald. 

 

 

1.3 Technologische trends en ontwikkelingen 
 

Anno 2016 genereren we gezamenlijk in slechts één minuut meer data dan alle data die tot 2008 digitaal 

werden opgeslagen; wereldwijd wordt dagelijks 2,5 terabyte aan data geproduceerd. 90% van de 

geproduceerde data is op dit moment nog ongestructureerd. De hoeveelheid informatie op internet verdubbelt 

elk jaar. 

 

Big data 

Onze huidige samenleving wordt niet voor niets een informatiesamenleving genoemd. We verwerken 

tegenwoordig als mens in drie maanden tijd evenveel informatie als onze voorouders gedurende hun hele 

leven te verwerken kregen. Dergelijke verzamelingen data zijn zo groot dat ze met traditionele databases niet 

goed meer te verwerken zijn. We spreken van big data: het analyseren van enorme hoeveelheden data. Data 

science kan via het analyseren en interpreteren van die gegevens een wezenlijke bijdrage leveren in de 

verbetering van onder meer mobiliteit, afvalproblematiek, gezondheidszorg, veiligheid en de afstemming 

tussen marktvraag en -aanbod. Ook economische ontwikkelingen kunnen beter voorspeld worden. Het 

vakgebied heeft de potentie zich te ontwikkelen tot een nieuwe economische pijler voor Nederland, met 

internationale uitstraling.  

 

“Inzetten op robots betekent investeren in mensen. En dat betekent de technologie omarmen, investeren in 

onderwijs en sociale mobiliteit. Je moet mensen uitdagen te investeren in zichzelf.” 

- Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

in een speech over de impact van robotisering (NRC Live, 12 november 2015) 

 

Robotisering 

In Nederland lopen 2 tot 3 miljoen banen een groot risico te verdwijnen door robotisering, aldus een 

onderzoek door Deloitte in 2014. Dit heeft gevolgen voor ongeveer 30% tot 40% van de Nederlandse 

beroepsbevolking. Sommige beroepen op mbo-niveau zullen mogelijk al binnen 10 tot 20 jaar volledig 

geautomatiseerd zijn. 

 

1.4 Sociaal-culturele trends en ontwikkelingen 
 

“We bevinden ons niet in een tijdperk van veranderingen,  

maar in een verandering van tijdperken” 

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

 

                                                      
13

 Coalitieakkoord 2015-2019 In Limburg bereiken we meer, pagina 21. 
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De Nederlandse samenleving is sterk aan het veranderen. Er vinden diverse maatschappelijke transities plaats – 

de deeleconomie, de transitie van het onderwijs en de decentralisatie van de zorg – waarin vergelijkbare 

veranderingen optreden. De samenleving verandert van een verticaal geordende centraal aangestuurde top-

down samenleving naar een horizontale decentraal aangestuurde bottom-up netwerksamenleving. 

 

Het overheidsveld en het maatschappelijk veld zijn hierdoor sterk in beweging. Burgers en organisaties willen 

meer invloed uitoefenen op beleid en uitvoering; de (gemeentelijke) overheid maakt steeds meer gebruik van 

burgerparticipatie. Nu de overheid steeds meer overlaat aan burgers, wordt de leefbaarheid ook steeds 

afhankelijker van de inzet van bewoners. Actieve bewoners spelen een hoofdrol; minder betrokkenen blijven 

vaak buiten beeld. 

 

Terwijl we leven in een participatiesamenleving – waarin wordt vertrouwd op zelfredzaamheid en sociale 

veerkracht van burgers – worden we steeds weer met nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld 

aan krimp, vergrijzing, een steeds grotere tweedeling in de samenleving of de komst van vluchtelingen.  

 

Nieuwe Limburgers 

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

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

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

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

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

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

 

Laaggeletterdheid 

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

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

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

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

 

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

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

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

tijdens opening Week van de Alfabetisering 2016 

 

 

Digitale vaardigheden 

In 2012 gaf 35% van de bevolking aan geen of weinig computervaardigheden te hebben.
14

 Het kan daarbij gaan 

om operationele vaardigheden, zoals knoppenkennis of het gebruik van een browser. En/of om 

informatievaardigheden: tekstuele informatie lezen, begrijpen en gebruiken. Het zijn zorgelijke cijfers, 

aangezien de overheid vanaf 2017 uitsluitend digitaal met burgers wil communiceren (conform Nationaal 

Uitvoeringsprogramma e-Overheid).  

 

Het kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Nederlandse burgers (en 

bedrijven) moeten alle zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Dit is een probleem 

voor de miljoenen Nederlanders die laaggeletterd zijn of een probleem hebben met (digitale) 

informatievaardigheden. 

 

Basisvaardigheden - schijf van vijf 

Om je in deze tijden van verandering te kunnen 

handhaven, zijn naast taal- en mediavaardigheden 

ook basisvaardigheden als rekenen en sociale, 

financiële, gezondheids- en juridische vaardigheden 

                                                      
14

 Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld? Vaardigheden van burgers en aanpassingen door overheden / P. 
Baay [et al.] . – Stichting Lezen & Schrijven, 2015 
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nodig. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, missen de vaardigheden om bijvoorbeeld adequaat 

om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg en komen vaak tal van problemen tegen op de 

arbeidsmarkt.  

 

Zorg(vaardigheid) 

Zo’n 30% van de volwassenen is beperkt gezondheidsvaardig en dat heeft ingrijpende gevolgen. Uit onderzoek 

van het CBS is gebleken dat laagopgeleiden minder gezond zijn en minder lang leven. Vooral mannen met een 

lage opleiding die moeilijk werk vinden, hebben een lager welzijn.
15

 Kwantitatief is het probleem in de 

categorie 65+ het grootst.
16

  

 

De zorg maakt – vergelijkbaar met andere sectoren – ingrijpende veranderingen door. De transities kenmerken 

zich door meer aandacht voor preventie, het vertrouwen op de eigen kracht van de burger, met inzet van het 

eigen sociale netwerk. De zorg verschuift van intramuraal naar extramuraal, van formele naar meer informele 

zorg. Oftewel: burgers nemen steeds meer zorgtaken over van de instellingen. De burger wordt geacht meer 

regie te (blijven) voeren over zijn eigen leven. Taalvaardigheid is ook hierbij weer een kerncompetentie. Er is 

bijvoorbeeld taalvaardigheid nodig om bijsluiters en instructies van de dokter te begrijpen. 

 
Tabel 4

17
 Zuid-Limburg Noord-Midden 

Limburg 
Nederland 

Gezonde levensverwachting in jaren 43,2 46,1 46,6 

Goed ervaren gezondheid 19-65 jaar 76,4% 80,1% 80,7% 

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

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

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

volgt:  

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

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

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

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

nog pregnanter dan in Noord- en Midden-Limburg. 

 

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

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

naarmate de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen en de verschillen tussen actieve en 

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

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

 

Net als het bibliotheeknetwerk streeft ook de Provincie naar partnerschap met bestaande netwerken die een 

bijdrage leveren aan de sociale innovatie en participatie van inwoners. 

 

Non-formeel leren 

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

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

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

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

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

ook fungeren als innovatieruimtes of laboratoria voor sociale innovatie. 

 

 

1.5 Trends en ontwikkelingen binnen het onderwijs 

                                                      
15

 Kwaliteit van leven in Nederland, CBS, 2015 
16

 Taal maakt gezonder – Stichting Lezen & Schrijven 
17

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

http://statline.cbs.nl/Statweb


                                                                                                       Werkplan 2017 – Cubiss Limburg    8 
 

 

Mondiaal gezien ‘scoort’ Nederland hoog; ons land kent een uitstekend onderwijsklimaat. Zoomen we in, dan 

zijn er desondanks diverse knelpunten te signaleren. Laaggeletterdheid is nog altijd een probleem; 8% van de 

kinderen verlaat het primair onderwijs (po) met een substantiële taalachterstand; zij halen het minimum 

referentieniveau 1F niet
18

.  Veel opleidingen staan onder druk - robotica en slimme software nemen taken over 

waarvoor nu studenten worden opgeleid. Dat geldt ook voor basisscholen; kinderen moeten worden 

voorbereid op de digitale wereld (bijvoorbeeld door digitaal lesgeven en gebruik maken van tablets in de klas). 

Dit werd bevestigd door het advies op 23 januari 2016 van het Platform Onderwijs 2032 dat discussie voert en 

onderzoek doet naar de toekomst van het onderwijs op basisscholen (PO) en middelbare scholen (VO).
19

 

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

productiemiddelen door 3D-printing en andere betaalbare technologieën geleid tot een roep om 

maakonderwijs en fablabs.  

 

13,8% van de 15-jarigen in Nederland is laaggeletterd en heeft grote moeite met het begrijpen van hun 

schoolboeken. Dit percentage is door de jaren heen stabiel.
20

 De Leescoalitie (bestaande uit Stichting Lezen, 

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Stichting Lezen & Schrijven en de bibliotheken (KB 

en VOB) heeft in de Ambitie Agenda 2015-2025 als doel gesteld dat in 2025 geen enkel kind school verlaat met 

een leesachterstand. 

 

21ste-eeuwse vaardigheden 

Een belangrijke competentie van de 

21ste eeuw is dat we in staat moeten 

zijn te leren, dingen af te leren en 

weer opnieuw te leren. Volgens het 

adviesrapport Ons onderwijs 2032: 

eindadvies aan S. Dekker, 

staatssecretaris van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen, moeten 

kinderen beschikken over 

vaardigheden als: creatief denken, 

communiceren, sociale en culturele 

vaardigheden, samenwerken, 

zelfregulering, kritisch denken, 

probleem oplossen, sociale en 

culturele vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en ‘computational 

thinking’.  

Leesvaardigheid is een kerncompetentie om aan die 21ste-eeuwse vaardigheden te kunnen voldoen. 

 

1.6 Trends en ontwikkelingen binnen cultuur 
 

“Cultuur is van grote betekenis en kan wissels omzetten in de levens van mensen.” 

- Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, september 2016 

 

Ondanks de economische crisis en flinke bezuinigingen gloort er weer wat licht aan het einde van de 

spreekwoordelijke tunnel. De maatschappelijke waarde van cultuur en cultuuronderwijs krijgt de komende 

jaren prioriteit, stelde minister Bussemaker (OCW) in 2015
21

. Tijdens Prinsjesdag 2016 werd bekend dat er 

extra geld beschikbaar komt voor de culturele basisinfrastructuur.  

 

                                                      
18

 De Centrale Eindtoets po toetst de inhoud van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle rekendomeinen 
binnen de referentieniveaus. De toets meet in referentieniveau (1F/1S/2F) wat een leerling beheerst. Vanaf schooljaar 
2015-2016 is het verplicht om bij een eindtoets te rapporteren op referentieniveaus. 
19

 Onsonderwijs2032.nl: http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/poster_horizontaal_18-01_def4.pdf  
20

 Bron: Leesmonitor.nu 
21

 Uit de beleidsbrief ‘Cultuur beweegt: de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving’, 2015 

http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/poster_horizontaal_18-01_def4.pdf
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In de periode 2017-2020 stelt de rijksoverheid ruim € 389 miljoen beschikbaar voor de culturele 

basisinfrastructuur, bestemd voor 88 cultuurinstellingen en 6 fondsen die behoren tot de culturele 

basisinfrastructuur.
22

 

 

De Provincie Limburg, in het uitvoeringsprogramma 2015-2017 Limburg Culturele Werkplaats: 

• bezuinigt in haar begroting niet op het budget voor cultuur, maar verlangt wel meer waar voor haar geld; 

• is overtuigd van de intrinsieke en maatschappelijke waarde van cultuur voor het leef- en vestigingsklimaat; 

• jaagt de verbinding en samenwerking aan tussen de partners in de ruimste zin des woords; 

• ondersteunt en bewaakt het functioneren van provinciale steunfuncties. 

 

Voor de bibliotheeksector geldt dat leesbevordering op zich al deel uitmaakt van cultuureducatie. Daarnaast 

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

competenties, en creërende, reflecterende en onderzoekende competenties. 

 

De 156 Nederlandse openbare bibliotheken telden in 2015, net als in het jaar daarvoor, zo’n 3,8 miljoen 

leden
23

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

groeide in 2015 met 2% naar 2,3 miljoen. Zij vormen nu 61% van het totale ledenbestand; in 2010 was dat 53%. 

Het aantal volwassen leden daalde ten opzichte van 2014 met 3% naar ongeveer 1,5 miljoen leden. 

 

Limburgse identiteit  

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

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

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

factoren. 

 

Limburgse cultuurbedrijven 

In Limburg maken diverse bibliotheken deel uit van een multifunctionele accommodatie of cultuurbedrijf: De 

Domijnen, SCHUNCK* en Centre Céramique. Naast efficiencywinst zijn er interessante mogelijkheden om het 

aanbod van dienstverlening te verrijken met inhoudelijke kruisbestuivingen. De bibliotheekfuncties (zie bijlage 

1), zoals informatie, educatie, debat, kunnen bijvoorbeeld meer vervlochten worden met de andere 

onderdelen van het cultuurbedrijf (bijvoorbeeld met het museum of het filmhuis).  

 

 

Tot slot 
 

Cubiss Limburg werkt samen met de Limburgse bibliotheken aan het vernieuwen van de vijf bibliotheekfuncties 

op basis van bovenstaande trends en ontwikkelingen. In de projectbladen in hoofdstuk 3 maken we de 

vertaling van deze trends en ontwikkelingen naar concrete acties en gevolgen voor bibliotheken. 

  

                                                      
22

 Bron: www.rijksoverheid.nl  
23

 Bron: CBS en de Koninklijke Bibliotheek (KB), juli 2016 

http://www.rijksoverheid.nl/
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2. Uitgangspunten en beleidskader 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 

Dit werkplan Verandering & Verbreding sluit aan bij landelijk, provinciaal en lokaal bibliotheekbeleid. Hieruit 

volgen landelijke lijnen en programma’s, vertaald naar de lokale situatie en een toegesneden aanpak. Cubiss 

Limburg heeft voorafgaand aan dit werkplan een meerjarenvisie opgesteld en deze met de Provincie Limburg 

en de directeuren van de Limburgse bibliotheken doorgesproken. De hieruit voortgekomen wensen en 

behoeften zijn verwerkt in dit werkplan. 

 

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

Limburg heeft Cubiss Limburg de volgende taken:
24

  

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

leenverkeer ten behoeve van de Limburgse bibliotheken; 

 het bevorderen van de realisatie van een optimaal functionerend netwerk van Limburgse 

bibliotheken;  

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

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

moment sterk in beweging zijnde maatschappij.
25

 

 

Uitvoeringsprogramma 

Bovenstaand takenpakket past binnen het Uitvoeringsprogramma Limburg Culturele Werkplaats juli 2015 t/m 

2017. Hierin staat dat de “heroriëntatie op de taken, rol en positie van Cubiss Limburg heeft plaatsgevonden. 

Cubiss Limburg voert, als POI zoals bedoeld in de vanaf 2015 geldende Wsob, haar taken conform deze wet uit. 

Cubiss Limburg doet dat op een zodanige wijze dat die steunfunctie gedragen wordt door de Limburgse 

bibliotheken vanwege haar kwaliteit, haar bijdrage aan de maatschappelijke lokale behoeften en het 

opleverend maatschappelijk rendement.” Als inspanning wordt verwacht dat Cubiss Limburg ”een optimaal 

functionerend netwerk van Limburgse bibliotheken realiseert, dat tenminste agendeert en voeding geeft aan 

de ontwikkeling van innovaties die beantwoorden aan behoeften uit de Limburgse samenleving”. Daarnaast 

prikkelt Cubiss Limburg samen met de VLB “de gemeenten tot beleid op het gebied van 

bibliotheekvernieuwing”.
26

 

 

Coalitieakkoord en sociale agenda 

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

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

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

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

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

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

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

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

onderwijsactiviteiten.”
27

 In het provinciaal strategisch kader Koers voor een vitaler Limburg
28

 wordt ingezet op 

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

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

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

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

Landelijke samenwerking Provinciale Ondersteuningsinstellingen  

                                                      
24

 Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg met de Provincie Limburg op 11 juni 2015. 
25

 Ten aanzien van innovatie sluit Cubiss Limburg zich aan bij de aanpak en rolverdeling tussen overheidslagen zoals 

beschreven in: Kwink Groep, Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen, 2016.  
26

 Uitvoeringsprogramma Cultuur juli 2015-2017 Limburg Culturele Werkplaats, pagina 25. 
27

 Coalitieakkoord 2015-2019 In Limburg bereiken we meer, pagina 35-36. 
28

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

 

https://www.kb.nl/ob/nieuws/2016/gezamenlijke-innovatieagenda-bijna-rond
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Op landelijk niveau werken de POI’s samen binnen het verband van de Stichting Samenwerkende POI’s 

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

Lezen) en/of de KB voeren de deelnemende POI’s diverse landelijke projecten uit. De uitwisseling van deze 

kennis gebeurt door landelijk overleg, kennisbijeenkomsten rond specifieke thema’s en het gebruik van het 

kennisplatform www.biebtobieb.nl. Cubiss is in dit samenwerkingsverband landelijk projectleider voor de 

Bibliotheek op school (dBos) vo; het project dat staat voor verbetering van taalvaardigheid, leesvaardigheid, 

leesmotivatie, informatie- en mediavaardigheden van leerlingen door samenwerking van VO-scholen, 

gemeenten en bibliotheek. 

 

Rol en aanpak van Cubiss Limburg 

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

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

tweedelijnsorganisatie en ondersteunt de bibliotheken met bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, 

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

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

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

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

op lokaal niveau. Zo worden taalnetwerken veelal ontwikkeld langs de lijnen van een arbeidsmarktregio en 

werken gelijkgestemde bibliotheken graag met elkaar samen aan dezelfde uitdagingen. In deze aanpak zit de 

toegevoegde waarde van Cubiss Limburg als Provinciale Ondersteuningsinstelling voor de Limburgse 

bibliotheken. 

 

Branche innovatie-agenda  

Als Provinciale Ondersteuningsinstelling  is 

Cubiss Limburg de schakel tussen het 

landelijke en het lokale bibliotheekwerk, 

zoals geformuleerd in de Wsob. Dit 

werkplan sluit aan op de Gezamenlijke 

(innovatie)agenda van het netwerk van 

openbare bibliotheekvoorzieningen: een 

richtinggevend kader voor gezamenlijke 

innovatie in de periode 2016-2018, die 

onder regie van de KB uitgewerkt is. De 

thema’s uit deze branche innovatie-

agenda: 1. Jeugd en onderwijs, 2. 

Participatie en zelfredzaamheid, 3. 

Persoonlijke ontwikkeling en 4. 

Verandering en verbreding van de 

klassieke bibliotheek, vormen de rode 

draad voor dit werkplan. De Provincie 

Limburg vraagt Cubiss Limburg om prioriteit te geven aan de thema’s 1, 2 en 4, vanwege de in haar ogen 

zwaardere maatschappelijke urgentie van deze thema’s ten opzichte van thema 3. In dit werkplan is hier 

gehoor aan gegeven: thema 3 is teruggebracht tot een mini-project. Bijgaande figuur toont de vier thema’s. Het 

vierde thema ‘Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek’ staat centraal en overlapt met de 

andere drie thema’s vanwege haar randvoorwaardelijke karakter.  

 

 
 
 
  

http://www.biebtobieb.nl/
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3. Programma 2017  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 

Programmadoel 

Het verbindende programmadoel van dit werkplan Verandering & Verbreding is om alle Limburgse bibliotheken 

te ondersteunen bij het mediawijzer en geletterder maken van alle Limburgse burgers. De manier waarop 

Cubiss Limburg dit wil doen, is per doelgroep en situatie beschreven in dit hoofdstuk, in de vier projectbladen 

Jeugd en Onderwijs, Participatie en Zelfredzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling en Verandering en verbreding 

van de klassieke bibliotheek. Dit is gebeurd na overleg met de Limburgse bibliotheken, zodat een optimale 

aansluiting met de lokale behoeften kan plaatsvinden.  

 

Projectmatig creëren 

Per projectblad zijn de maatschappelijke urgentie, aanpak, doelen, resultaten, randvoorwaarden, verwachte 

deelname en relaties met andere projecten uitgewerkt. Cubiss Limburg werkt volgens de methode van 

Projectmatig Creëren (PMC), waar het gaat om het vaststellen en monitoren van doelen, resultaten, planning 

en budget (zie voor meer uitleg over deze methode Bijlage 2 Projectmatig Creëren). Deze methode en de 

wensen van de Provincie Limburg (zoals maatschappelijke urgentie in beeld brengen en SMART formuleren van 

resultaten) liggen ten grondslag aan de inrichting van de vier projectbladen. 

 

Meerjarenvisie 

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

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

bibliotheken leveren om de volgende doelen te bereiken: 

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

jeugd (0-23 jaar). 

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

basisvaardigheden. 

• Er is een aanbod voor elke bibliotheek beschikbaar, afgestemd op verschillende doelgroepen met als doel 

mensen in staat te stellen een leven lang te leren. 

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

gemaakt voor de (klassieke) uitleenfunctie. 

 

Innovatie in drie fasen 

Samen met de openbare bibliotheken zorgt Cubiss Limburg voor innovaties vanuit het provinciale 

bibliotheeknetwerk die beantwoorden aan de behoeften in de Limburgse samenleving. Het provinciale proces 

van innovatie kent drie fasen: bedenken, experimenteren /uitvoeren en beschikbaar stellen aan het Limburgs 

bibliotheeknetwerk.
29

 In de gezamenlijke landelijke innovatie-agenda wordt een brede definitie van innovatie
[1]

 

gehanteerd. Of het nu gaat om stapsgewijze innovaties
[2]

, om productdoorbraak-innovaties
[3]

, om alternatieve 

vormen van dienstverlening
[4]

 of om volledig nieuwe ondernemingen of bedrijfsmodellen
[5]

, al deze typen 

innovaties
[6]

 worden benut om daadkrachtig te vernieuwen op de vier prioriteiten. De innovatie is pas 

gerealiseerd als deze heeft geleid tot betere of nieuwe maatschappelijke waarde. 

  

                                                      
29

 Gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen, pag. 15-16. 
[1]

 Het model van Landon Morris gaat uit van een brede definitie van innovatie. 
[2]

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

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

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

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

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



                                                                                                       Werkplan 2017 – Cubiss Limburg    13 
 

Project 1 Jeugd en Onderwijs (0-23 jaar)(0-23 jr.)  
 

Maatschappelijke 

urgentie 

 

Hoog 

 
 
 

1. Binnen het reguliere basisonderwijs 
beheerst 8% van alle leerlingen die de 
Centrale Eindtoets 2015 hebben 
gemaakt, het referentieniveau 1F niet. 
Bron: College voor toetsen en examens 
(2015). Rapportage referentieniveaus 
taal en rekenen 2014-2015. Invoering 
centrale toetsing en examinering 
referentieniveaus Nederlandse taal en 
rekenen mbo, vo en po, en Engels voor 
mbo-4. september 2015. 

 

2. PIAAC (2011). Laaggeletterdheid in 
Nederland. Resultaten van de Adult 
Literacy and Life Skills Survey (ALL). . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ons onderwijs 2032: eindadvies aan 
S. Dekker, staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

 
 
 

Hoe zorgen we ervoor dat de Limburgse kinderen en jongeren de uitdagingen 

van de 21
 ste

 eeuw aankunnen en dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de 

kennissamenleving? We hebben slimme, vaardige, creatieve en empathische 

burgers nodig die zich blijven ontwikkelen. 

 

Aandacht voor lees-/taalvaardigheid nodig!  

Goede taalvaardigheid is belangrijk voor alle kinderen. Taalvaardigheid moet 

tijdens de hele loopbaan onderhouden worden. De uitdaging bij de doelgroep 

kinderen en jongeren is groot. De urgentie is hoog. Een deel van de kinderen 

heeft extra aandacht nodig. Veel kleuters hebben bij aanvang van de basisschool 

een achterstand van 2.000 woorden. 25% van de leerlingen heeft bij het verlaten 

van de basisschool een taalachterstand van 2,5 jaar. Ongeveer 8% van de 

kinderen verlaat de basisschool (eind groep 8) met een substantiële 

taalachterstand (zie kader 1).
 
Ander onderzoek wijst uit dat onder 15-jarigen de 

laaggeletterdheid ongeveer 14% is (zie kader 2). 
 

 

Problemen bij informatievaardigheden 

Bovengenoemde knelpunten hebben ook gevolgen voor de ontwikkeling van 

informatievaardigheden. Voor veel jeugd blijkt het interpreteren van 

informatiebronnen ingewikkeld. Slechts 30 procent van de tweedejaars 

leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) is in staat zelfstandig een computer te 

gebruiken als instrument om informatie mee te verzamelen en te beheren. 

Vooral leerlingen in het vmbo en het praktijkonderwijs presteren op dat punt 

onvoldoende. Taalachterstanden zijn hardnekkig. 

 

Provincie Limburg 

De provincie Limburg herkent en erkent de knelpunten. In het Coalitieakkoord 

2015-2019 In Limburg bereiken we meer! (pagina 36) staat dat ‘het 

bibliotheekwerk een actievere rol moet vervullen naar educatie en 

onderwijsactiviteiten’. 

 

Generieke vaardigheden van groot belang 

Kinderen in de 21
ste

 eeuw moeten beschikken over vaardigheden als: creatief 

denken, reflecteren, onderzoeken, samenwerken, zelfregulering, kritisch denken, 

probleem oplossen, sociale en culturele vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, 

informatievaardigheden, mediawijsheid en ‘computational thinking’.  

Deze generieke vaardigheden zijn van belang voor het functioneren in de 

samenleving, ook wel sleutelvaardigheden, kerncompetenties of 

vakoverschrijdende competenties genoemd (zie kader 3).  

Aanpak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanpak gebaseerd op netwerk noodzakelijk! 

Voor alle kinderen dient er in het dagelijks leven thuis en gedurende hun 

voorschoolse en hele onderwijscarrière aandacht te zijn voor lezen via een 

educatief aanbod dat bijdraagt aan leesplezier en literaire vorming.  

 

Kinderen en jeugd zijn een belangrijke doelgroep voor de Limburgse 

bibliotheken. Door het bieden van een, op de 21
ste

 eeuw afgestemde, 

doorlopende lees- en leerlijn voor 0-23 jaar wordt een bijdrage geleverd aan het 

voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd. Hierbij 

staat voorop dat de Bibliotheek opereert in een netwerk met voorschoolse 

instellingen, het onderwijs en de gemeente op verschillende niveaus: strategisch, 

beleidsmatig en uitvoerend. Het succes van de samenwerking is een gedeelde 

https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=Rapportage+referentieniveaus+taal+en+rekenen+2014-2015.
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=Rapportage+referentieniveaus+taal+en+rekenen+2014-2015.
http://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/ecbo.12-123_Kernvaardigheden_in_Nederland_A00686.pdf
http://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/ecbo.12-123_Kernvaardigheden_in_Nederland_A00686.pdf
http://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/ecbo.12-123_Kernvaardigheden_in_Nederland_A00686.pdf
http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf
http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf
http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf
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4. Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel 
openbare bibliotheekvoorzieningen 
(Wsob ) in werking getreden.  
De Wsob gaat uit van een 
bibliotheekstelsel, waarin de drie 
overheden nadrukkelijk samen de 
netwerkverantwoordelijkheid dragen. 
De minister, de provinciebesturen en 
de gemeentebesturen zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor een netwerk van 
openbare bibliotheekvoorzieningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Generieke vaardigheden die van 
belang zijn voor het functioneren in de 
samenleving, ook wel 
sleutelvaardigheden, 
kerncompetenties of 
vakoverschrijdende competenties 
genoemd. Er zijn verschillende 
modellen van 21ste

 eeuwse 
vaardigheden, maar in alle modellen 
komen in ieder geval de volgende 
elementen terug: creativiteit, kritisch 
denken, probleemoplossende 
vaardigheden en productiviteit. Zie 
onder meer: SLO, 21 ste

 eeuwse 
vaardigheden in het curriculum van het 
funderend onderwijs, p. 17. 

 

5.Het actieprogramma Tel mee met 
Taal is uitgewerkt in vijf actielijnen: 
1. Lokale netwerkaanpak  
2. Taalakkoorden  
3. Leesbevordering  
4. Experimenten  
5. Kennis en communicatie  

 

visie en het beleidsmatig vastleggen van de doelen.  

 

Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) (zie kader 4)  

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) onderstreept het 

belang van de relatie met voorschoolse instellingen en het onderwijs ook 

expliciet: het ondersteunen van onderwijs is een verplichte taak voor alle 

deelnemers in het netwerk.  

 

Cubiss Limburg 

Cubiss Limburg ondersteunt en faciliteert de bibliotheken zodat zij zich 

lokaal/regionaal beter kunnen positioneren als een partner in het netwerk. 

Cubiss Limburg is de verbindende schakel (doorvertaling) tussen het landelijke 

beleid en de lokale praktijk, in het bibliotheekstelsel en in relatie tot landelijke 

netwerkpartners. Door jarenlange ervaring in de rol als doorvertaler van het 

landelijke beleid beschikt Cubiss Limburg over gedegen ervaring en expertise.  

 

Cubiss Limburg ontwikkelt, waar nodig samen met landelijke partners en andere 

Provinciale Ondersteuningsinstellingen, een project ‘Jeugd en Onderwijs’, 

(waaronder lees-/taalvaardigheden en mediavaardigheden) ten behoeve van de 

Limburgse bibliotheken. In dit project wordt extra aandacht besteed aan de voor- 

en vroegschoolse educatie, speciaal onderwijs (so), voortgezet onderwijs (vo) en 

buitenschoolse opvang (bso).  

 

Landelijk beleid 

Het thema Jeugd en Onderwijs wordt ondersteund door het landelijke 

actieprogramma Tel mee met Taal (2016-2018). Dit actieprogramma is 

uitgewerkt in vijf actielijnen (zie kader 5), waarvan het voortzetten en versterken 

van Kunst van Lezen de derde actielijn is. Deze actielijn omvat de vernieuwing en 

verbreding van BoekStart in de kinderopvang en van de Bibliotheek op school 

(dBos) po/vo/mbo naar 21
 ste

 eeuwse vaardigheden. Cubiss is landelijk 

projectleider dBos vo.  

 

In de vierde actielijn zet Kunst van Lezen in op een substantieel groter bereik van 

kinderen met laagtaalvaardige (migranten)ouders. Waar Kunst van Lezen zich 

richt op het leggen van verbindingen tussen de landelijke partijen, focust Cubiss 

Limburg zich op de rol van de bibliotheken in de problematiek rondom het 

belang van lezen en het belang van betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling 

van het kind.  

 

Innovaties 

De innovaties van de aanpak van Cubiss Limburg zijn gericht op: 

 bibliotheken een plek te laten zijn waar kinderen en jongeren graag 

verblijven om kennis op te doen en om hun vaardigheden te ontwikkelen. Bij 

kinderen en jongeren lezen te stimuleren, leesplezier te bevorderen en de  

zogenaamde 21
st

 century skills (zie kader 6) te versterken;  

 Het vernieuwen van programma’s voor taalontwikkeling, leesbevordering, 

mediawijsheid en de doorlopende lees- en leerlijn voor 0-18 jarigen en het 

mbo in samenwerking met de bibliotheken en het verbreden van bestaande 

programma’s naar 21
ste

 eeuwse vaardigheden;  

 vergroten ouderpartnerschap. De kracht van ouderpartnerschap zit in de 

wederkerigheid: een wederzijdse betrokkenheid, een wederzijdse 

investering, een partnerschap tussen ouders en bijvoorbeeld kinderopvang, 

school en gemeente. Ouderpartnerschap is geen doel op zich maar een 

manier om het welzijn en de (lees)ontwikkeling van jonge kinderen en 

http://www.debibliotheken.nl/belangenbehartiging/bibliotheekwet/wsob/
http://www.debibliotheken.nl/belangenbehartiging/bibliotheekwet/wsob/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal
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jongeren te bevorderen. Het leidt tot betere (school)resultaten. In 2017 

wordt bijzonder ingezet op ouderpartnerschap in taalarme gezinnen. 

Hiermee wordt aangesloten op het Actieprogramma Tel mee met taal, met 

name op Leesbevordering via Kunst van Lezen (actielijn 3 uit het 

programma) en Laagtaalvaardige ouders bereiken (actielijn 4a). 

 Het ontwikkelen van programma’s voor literatuureducatie (cultuureducatie) 

0-18 en het mbo in samenwerking met de bibliotheken. 

 

Doelstellingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.In Tel mee met Taal wordt als doel 
gesteld: In 2018 worden in totaal 1 
miljoen jonge kinderen tot en met de 
bassischoolleeftijd bereikt met 
leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun 
taalvaardigheid en leesplezier 
toenemen.  
 
De Leescoalitie, waar de KBonderdeel 
van is, stelt als doel om in 2025 geen 
enkel kind de school met 
leesachterstand te laten verlaten. 
Leescoalitie. Ambitie agenda 2015-
2025. Verkregen van 
http://leescoalitie.nl/geen-enkel-kind/. 

Verbindend programmadoel 

Onderstaande projectdoelstellingen dragen bij aan het verbindend 

programmadoel, namelijk de burgers van Limburg geletterder en mediawijzer 

maken. Het project Jeugd en Onderwijs richt zich op 0-4 jarigen, 4-12 jarigen, 12-

18 jarigen en 18-23 jarigen. De doelstellingen zijn per doelgroep weergegeven.  

 

0-4 jaar 

 55% van de Limburgse bibliotheken werkt op structurele basis aan 

(vernieuwde landelijke) vve-(=voorschoolse en vroegschoolse 

educatie)programma’s en heeft hiermee een optimaal bereik van de 

doelgroep (ouders met hun baby/kind) gerealiseerd.  

4-12 jaar  

 100% van de Limburgse bibliotheken werkt op structurele basis aan de 

verbreding van de doorgaande lees- en leerlijn op het gebied van 

taalontwikkeling, lezen en mediawijsheid en heeft hiermee een optimaal 

bereik van de doelgroep 4-12 jaar gerealiseerd; 

 65% van de Limburgse bibliotheken neemt deel aan de Bibliotheek op school 

of een andere vorm van structurele samenwerking tussen bibliotheek en 

school. 

12-18 jaar  

 20% van de Limburgse bibliotheken werkt aan de doorgaande lees- en leerlijn 

op het gebied van taalvaardigheid, leesbevordering, leesplezier en 

mediawijsheid en heeft hiermee een optimaal bereik van de doelgroep 12-18 

jaar bereikt; 

 30% van de Limburgse bibliotheken neemt deel aan de Bibliotheek op school 

vmbo of een andere vorm van structurele samenwerking tussen bibliotheek 

en school.  

18-23 jaar  

• Uitbreiding (lees)netwerk met middelbaar beroepsonderwijs. 

 

Op basis van bovenstaande doelstellingen levert Cubiss Limburg een bijdrage 

aan:  

• de landelijke doelstelling: 1 miljoen jonge kinderen worden in Nederland 

bereikt met programma’s rond versterken taalvaardigheid (focus op 

laagtaalvaardige gezinnen); 

 de doelen die in de Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare 

bibliotheekvoorzieningen, het Actieprogramma Tel mee met Taal en in de 

Ambitie agenda van de Leescoalitie zijn geformuleerd, aan het bevorderen 

van gelijke kansen (zie kader 7). 

 

Resultaten 
 
Algemene resultaten worden 

onder het kopje 0-23 jaar 

benoemd. Specifieke resultaten 

worden per doelgroep 

beschreven.  

Jeugd en Onderwijs, 0-23 jaar (algemeen) 

 Gezamenlijke inkoop van minimaal 3 activiteiten voor alle bibliotheken,  

gericht op lezen en/of mediawijsheid en/of cultuureducatie is gerealiseerd. 

De inkoop is gerealiseerd op basis van de bij bibliotheken opgehaalde 

behoeften.  

 Een gedragen professionaliseringsaanbod rond leesplezier, leesbevordering, 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal
http://leescoalitie.nl/geen-enkel-kind/
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8. Het Bibliotheekonderzoeksplatform 
(BOP) is hét platform voor onderzoek 
en gegevensverzameling onder de 
openbare bibliotheken in Nederland. 
BOP is de centrale plek waartoe iedere 
bibliotheek toegang heeft, waar 
bibliotheekonderzoeken worden 
uitgezet en resultaten worden 
gepubliceerd. 

cultuureducatie, 21
ste

 eeuwse vaardigheden, kennis- en 

themabijeenkomsten.  

Dit aanbod, voor bibliotheekmedewerkers (vve- en leesconsulenten, 

mediacoaches, onderwijsspecialisten en MT-leden), is zowel ontwikkeld als 

uitgevoerd;  

 Er is een inventarisatie gehouden naar de behoeften van alle Limburgse 

bibliotheken aan ondersteuning bij de modernisering van studiewerkplekken 

in de jeugdbibliotheek. De door Cubiss Limburg gehouden inventarisatie 

wordt aangevuld met een advies over de invulling hiervan; 

 Training rondom creativiteit is ontwikkeld en uitgevoerd. Creativiteit wordt 

bestempeld als de belangrijkste vaardigheid voor de 21
ste

 eeuw. De 

medewerkers van de Limburgse bibliotheken doen kennis en vaardigheden 

op die meteen toegepast en concreet kunnen worden vertaald naar het vve 

en onderwijs;  

 Een kennisworkshop rondom lezen en maken is ontwikkeld en uitgevoerd. 

De kennisworkshop wordt ondersteund door inzet van de (in Brabant 

ontwikkelde en succesvolle) Makersbuzz: een mobiele makersplaats. De 

Makersbuzz toert langs Limburgse bibliotheekorganisaties, met als doel 

jeugd en jongeren kennis en ervaring op te laten doen met nieuwe (digitale) 

maaktechnieken; 

 Portfolio good practices van werkvormen/producten voor 0-4, 4-12, 12-18 

en 18-23  jaar. De portfolio bevat een overzicht van gebruikte 

werkvormen/producten binnen Limburg en het landelijk aanbod; indien 

nodig aangevuld met een advies en wijze van inzet. 

   

0-4 jaar 

 Twee vroegschoolse leesbevorderingsinitiatieven zijn in een proeftuin 

uitgewerkt. De ingrediënten van deze initiatieven zijn: leesplezier, 

cultuureducatie, 21
ste

 eeuwse vaardigheden en ouderpartnerschap. Eén pilot 

richt zich specifiek op taalarme gezinnen;  

 Training Meer grip op vve is ontwikkeld en uitgevoerd. Onderwerpen van 

deze training zijn de positionering van de bibliotheek en de trends in het vve 

landschap. Doelgroep: bibliotheekmedewerkers (projectleiders vroegschools 

en/of MT leden);  

 Werkatelier Bevorderen leesplezier door inzet van (opvallende) media voor 

bibliotheekmedewerkers (frontoffice, backoffice, specialisten) is ontwikkeld 

en uitgevoerd. In dit werkatelier komen de laatste trends van media voor 

het (zeer) jonge kind aan bod. Informatie die de bibliotheekmedewerker 

weer kan doorgeven in het eigen vve netwerk; 

 Er is een inventarisatie gehouden naar de behoeften van alle Limburgse 

bibliotheken aan ondersteuning van Cubiss Limburg bij de samenwerking 

tussen bibliotheek en vve instelling. De door Cubiss Limburg gehouden 

inventarisatie wordt aangevuld met een advies over de invulling hiervan; 

 Traject professionalisering vroegschoolse leesconsulent is opgestart. In dit 

kader wordt de landelijk ontwikkelde training Leesconsulent vroegschools in 

Limburg georganiseerd en indien nodig aangevuld met handvatten omtrent 

verbinding BoekStart met de Bibliotheek op school 4-12 jaar;  

 Landelijke vroegschoolse lijn (Kunst van Lezen/Tel mee met Taal): 

a. Vraaggestuurd wordt BoekStart in de Kinderopvang verder uitgerold 

(toename 5 locaties). De uitrol omvat: ondersteuning en advies, stimuleren 

tot deelname aan de landelijke stimuleringsregeling, stimuleren tot 

deelname aan het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) (zie kader 8) en aan 

de landelijke monitor;  

b. Factsheet BOP en monitor: de resultaten van zowel de BOP als monitor 
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leveren belangrijke informatie voor doorontwikkeling van BoekStart in de 

Kinderopvang. De factsheets worden door Cubiss Limburg ontwikkeld en 

aangeboden aan alle bibliotheken. 

 

Bibliotheken kunnen hun aanbod op gebied van VVE in de branchedatabase G!DS 

registreren. De landelijke website BoekStart is gekoppeld met G!DS. Aanbod van 

bibliotheken en andere partijen dat in G!DS is ingevoerd, wordt via deze 

landelijke (maar ook regionale en lokale) websites breed onder de aandacht 

gebracht. 

 

4-12 jaar  

 Drie initiatieven rondom taal-, leesbevordering, leesplezier, cultuureducatie, 

ouderpartnerschap en 21
ste

 eeuwse vaardigheden die aansluiten bij actuele 

thema’s zijn in drie pilots en/of co-creatie uitgewerkt en uitgevoerd: 

1. Pilot 1 wordt ontwikkeld voor kinderen die deelnemen aan het speciaal 

onderwijs; 

2. Pilot 2 richt zich op kinderen in de bovenbouw en ouders in 

laagtaalvaardige gezinnen; 

3.    Activiteit 3 richt zich op deelname aan minimaal één (landelijk) 

leesbevorderingsproject door alle Limburgse bibliotheken;  

 De -eind 2016- gemaakte producten Lessenreeks mediawijsheid, 

leesbevordering po, Greenscreen en kunsteducatie voor bso zijn in een 

proeftuin aangevuld met instrumenten voor toepassing en concrete 

vertaling naar het onderwijs en vervolgens aan alle Limburgse bibliotheken 

aangeboden; 

 Er is een programma buitenschoolse activiteiten rondom maken en lezen 

ontwikkeld en uitgevoerd. De activiteiten zijn gebaseerd op: goed kunnen 

samenwerken, sterk zijn in communiceren en creatief en oplossingsgericht 

kunnen denken; 

 Werkatelier “Helemaal bij zijn in de laatste trends van media voor 4-12 

jarigen” voor bibliotheekmedewerkers (frontoffice, backoffice, specialisten) 

is ontwikkeld en uitgevoerd; de wereld van bijzondere kinderboeken 

passeren de revue alsook de nieuwste trends en topics voor kinderen 4-12 

jaar;  

 2 Landelijke campagnes die deel uitmaken van de Bibliotheek op school zijn 

verrijkt met een toolkit (instrumenten voor toepassing en concrete vertaling 

naar het onderwijs);  

 Effectief gebruik van (lees)boeken in de 21
ste

 eeuw is in co-creatie uitgewerkt 

en vervolgens gepresenteerd aan alle bibliotheken. Met voorbeelden hoe de 

21
ste

 eeuwse vaardigheden gekoppeld kunnen worden aan een leesboek en 

hoe de leesconsulent deze in de praktijk kan brengen;  

 Marketing- en communicatie-instrumenten de Bibliotheek op school of 

andere vorm van structurele samenwerking met het po zijn uitgewerkt en 

aan alle bibliotheken verstrekt. Het thema van de marketingactie wordt in 

co-creatie met de bibliotheken bepaald;  

 Landelijke lijn de Bibliotheek op school 4-12 jaar (Kunst van Lezen/Tel mee 

met Taal): 

a. Vraaggestuurd wordt de Bibliotheek op school verder uitgerold (toename 

8 locaties). De uitrol omvat: ondersteuning en advies, stimuleren tot 

deelname aan de landelijke stimuleringsregeling, stimuleren tot deelname 

aan de landelijke monitor en aan het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) 
(zie kader 7);  

b. De resultaten van zowel de Monitor als de BOP leveren belangrijke 

informatie voor doorontwikkeling van de Bibliotheek op school. De 
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factsheets worden door Cubiss Limburg ontwikkeld en aangeboden aan alle 

bibliotheken; 

c. Adviesrapport hoe bestaande leesbevorderingsprojecten van externe 

partners verbonden kunnen worden aan de Bibliotheek op school.  

 

12-18 jaar 

 Er is een inventarisatie gemaakt van bibliotheken die zich actief (gaan) 

richten op leerlingen in het vo en de behoefte aan ondersteuning van Cubiss 

Limburg. Indien nodig wordt deze inventarisatie aangevuld met een advies 

over de ondersteuning;  

 Er is een product rondom (koffer met tools) de dienstverlening vo en opstart 

van de Bibliotheek op School vo in een proeftuin uitgewerkt en aan alle 

bibliotheken verstrekt; 

 Een product rondom mediawijsheid gecombineerd met leesbevordering en 

cultuureducatie is in co-creatie uitgewerkt;  

 In co-creatie is een project ontwikkeld rondom techniek en lezen. De 

activiteiten zijn gebaseerd op 21
ste

 eeuwse vaardigheden; 

 Training werken met de monitor voor bibliotheken met een structurele 

samenwerking met het vo is uitgevoerd; 

 De - eind 2016 - gemaakte producten Lespakket rondom boeken gekoppeld 

aan 21
ste

 eeuwse vaardigheden en Kieswijzer programmeren zijn waar nodig 

aangevuld met instrumenten voor toepassing en concrete vertaling naar het 

onderwijs en vervolgens geïmplementeerd; 

 Het bestaande product Informatievaardigheden voor het po is in een 

proeftuin verbreed naar het vo; 

 Landelijke lijn de Bibliotheek op school 12-18 jaar (Kunst van Lezen/Tel mee 

met taal): 

a. Vraaggestuurd wordt de Bibliotheek op school vo verder uitgerold 

(toename 3 locaties). De uitrol omvat: ondersteuning en advies, 

stimuleren tot deelname aan de landelijke stimuleringsregeling, 

stimuleren tot deelname aan de landelijke monitor, ondersteuning en 

advisering bij implementatie schoolsystemen; 

b. Factsheet Monitor: de resultaten van de Monitor levert belangrijke 

informatie voor doorontwikkeling de Bibliotheek op school vo. De 

factsheet wordt door Cubiss Limburg ontwikkeld en aangeboden aan 

alle bibliotheken; 

c. Read2Me! is uitgewerkt en georganiseerd; 

d. Rapportage hoe bestaande leesbevorderingsprojecten (van externe 

partners) verbonden kunnen worden aan de Bibliotheek op school.  

 

18-23 jaar 

 Goede voorbeelden van samenwerking tussen bibliotheek en mbo inclusief 

resultaten zijn beschreven en gepresenteerd aan alle bibliotheken met een 

mbo in het werkgebied;  

 De pilot Blended basiscursus mediawijsheid mbo (eind 2016) wordt 

geëvalueerd, waar nodig bijgewerkt en vervolgens geïmplementeerd. 

Randvoorwaarden  Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van wat al eerder of elders bedacht 

of ontwikkeld is. 

 Er is draagvlak en commitment vanuit de Limburgse bibliotheken voor de 

activiteiten in dit project. 

 

Verwachte deelname Alle bibliotheken in de provincie Limburg doen op maat mee aan het project 

Jeugd en Onderwijs. De benoemde resultaten in dit projectplan zijn afgestemd op 

de behoeften van de Limburgse bibliotheken.  



                                                                                                       Werkplan 2017 – Cubiss Limburg    19 
 

 

Relaties met andere 
projecten 

 Participatie en Zelfredzaamheid  

 Innovatie van de educatieve functie (Noord-Brabant) 

 Taalvaardigheid en Mediawijsheid (Noord-Brabant) 

 Landelijk: Kunst van Lezen projecten 

 Verandering & verbreding van de klassieke bibliotheek (voorwaardelijk voor 

dit project) 

Dit betekent dat de activiteiten tussentijds worden afgestemd met de betrokken 

projectleiders van genoemde projecten. 
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Project 2 Participatie en Zelfredzaamheid 
 

Maatschappelijke 
urgentie 
 
Hoog 

Grote groep mensen kan niet meedoen 

Uit een recent rapport van de Rekenkamer, Aanpak van laaggeletterdheid (2016), 

blijkt dat 2,5 miljoen Nederlandse volwassenen laaggeletterd zijn (incl. 65+). In 

Limburg is 12,8% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Dit komt neer op ruim 

92.000 laaggeletterde Limburgers in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Zij hebben 

moeite om mee te komen in de maatschappij en ondervinden tal van problemen 

in het dagelijks leven. Voor hen is het bijvoorbeeld moeilijker om een baan te 

vinden of te houden en voor hun eigen gezondheid te zorgen. 

Daarnaast blijkt dat ongeveer 840.000 Nederlanders nog niet vaardig genoeg zijn 

om online zaken met de overheid te regelen (of ze hebben de middelen er niet 

voor), terwijl overheidsinstanties steeds vaker digitaal gaan communiceren met 

burgers (zie kader 1).   

 

Sinds 2015 is er sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers in 

Nederland. In de periode juli 2015 - juni 2016 hebben 8.422 mensen asiel 

aangevraagd in Nederland. De Limburgse gemeenten hadden in de eerste helft 

van 2016 de verplichting om 1.331 vergunninghouders te huisvesten. Deze 

nieuwe Limburgers staan soms maatschappelijk aan de zijlijn, omdat ze de 

Nederlandse taal nog onvoldoende hebben geleerd (NT2) of omdat ze daarnaast 

ook laaggeletterd zijn. Maar ook migranten die al langer in Nederland wonen, 

vooral de eerste generatie allochtonen, hebben een achterstand op het gebied 

van taal- en digivaardigheden. 

 

Sociaal domein en educatie 

Verschillende overheidstaken (jeugdzorg, Wmo, participatiewet) zijn onlangs 

gedecentraliseerd naar gemeenten. Hierdoor hebben de gemeenten een grote 

verantwoordelijkheid in de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. 

Ook van burgers wordt verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen en hun 

zaken zelf kunnen regelen. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving is een 

minimum aan basisvaardigheden vereist: lees- en schrijfvaardigheden, digitale 

vaardigheden en rekenvaardigheden. 

 

Provincie Limburg 

De provincie Limburg herkent en erkent de knelpunten. In het coalitieakkoord 

2015-2019 In Limburg bereiken we meer! (pagina 35-36) staat dat er ‘oog moet 

zijn voor de mensen die moeite hebben met de digitale ontwikkelingen. 

Ondersteuning van ouderen hierbij, maar ook voor mensen die door (bij)scholing 

op dit gebied weer aan de samenleving kunnen deelnemen en aan het werk 

komen, is van groot belang. Dit vraagt om aanpakken van laaggeletterdheid (en 

digibetisme) van een deel van de Limburgse bevolking. Een vernieuwende 

(digitale) aanpak in het bibliotheekwerk kan daarbij een belangrijke rol spelen. 

Het bibliotheekwerk zal actiever en wijkgerichter moeten inspelen op de vele 

burgerinitiatieven die er zijn, zoals bijvoorbeeld leesclubs en boeken-uitleen. Ook 

zal het een actievere rol moeten vervullen naar educatie en 

onderwijsactiviteiten.‘  

 

Aanpak  
 
 
 
 
 
 
 

Netwerkaanpak 

Om de zelfredzaamheid en participatie van burgers, die niet over voldoende 

basisvaardigheden beschikken om goed te kunnen meekomen in de 

maatschappij, te vergroten, is een aanpak in breed verband noodzakelijk. 

Bijvoorbeeld in samenwerking met partners in taalnetwerken (lokale of regionale 

netwerken die een infrastructuur rond (taal/digi)vraag en (taal/digi)aanbod 

1. Dialogic (2013). De digitale 
(zelf)redzaamheid van de burger: 
ondersteuning bij de Digitale 
Overheid 2017. Zie: 
https://www.kb.nl/sites/default/file
s/digitale_zelfredzaamheid_burger.
pdf  

https://www.kb.nl/sites/default/files/digitale_zelfredzaamheid_burger.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/digitale_zelfredzaamheid_burger.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/digitale_zelfredzaamheid_burger.pdf
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organiseren). Vaak in de vorm van een Taalhuis, digiTaalhuis of digiTaalpunt, 

oftewel de fysieke plek van (lokale) taalsamenwerking waar cursisten zich 

kunnen melden, ondersteuning krijgen of doorverwezen worden naar een 

passend aanbod.  

 

Limburgse bibliotheken 

Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in deze lokale of regionale netwerken. 

De Limburgse basisbibliotheken stellen met hun aanbod op het gebied van lezen 

en leren burgers in staat om (hun) basisvaardigheden te verwerven, te 

verbeteren en te behouden. Dit kan door - in samenwerking met andere 

organisaties - cursussen aan te bieden of door burgers gericht door te verwijzen 

naar andere organisaties, bijvoorbeeld via de digiTaalhuizen of -punten van 

bibliotheken. Daarnaast spelen bibliotheken een rol in het bevorderen van 

sociale cohesie door hun laagdrempelige ontmoetingsfunctie, zowel in de 

stedelijke als de plattelandsomgeving.  

De Limburgse bibliotheken fungeren in belangrijke mate als gids naar en 

aanbieder van activiteiten die bijdragen aan participatie en actief burgerschap. 

Hierbij moet overigens wel worden aangegeven dat bibliotheken binnen het 

eigen expertisedomein blijven: informatie, voorlichting, educatie en verwijzing. 

Zorg en hulpverlening behoren tot het domein van zorgprofessionals en niet tot 

die van de Limburgse bibliotheken. De rol van de bibliotheken binnen het 

zorgdomein is in hoofdzaak een intermediaire rol. 

 

Cubiss Limburg 

Cubiss Limburg ondersteunt en faciliteert de Limburgse bibliotheken waar nodig 

zodat zij zich lokaal/regionaal beter kunnen positioneren als een sleutelpartner in 

het netwerk. Op deze wijze kunnen de Limburgse bibliotheken een directe 

bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten in het 

sociale domein staan. 

Cubiss Limburg is de verbindende schakel (doorvertaling) tussen het landelijke 

beleid en de lokale praktijk, in het bibliotheekstelsel en in relatie tot landelijke 

netwerkpartners zoals de belastingdienst en de koepelorganisaties van de 

UWV’s. Door jarenlange ervaring in de rol als doorvertaler van het landelijke 

beleid is er een kennis- en expertisevoorsprong.  

 

Landelijk beleid 

Bovenstaande aanpak sluit aan op de landelijke programmalijn de Bibliotheek en 

basisvaardigheden van de KB en het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal 

van de drie ministeries van OCW, SZW en VWS. 

De programmalijn de Bibliotheek en basisvaardigheden heeft als doel dat 

bibliotheken met (digiTaalhuis)partners hun expertise inzetten om prestaties op 

het gebied van basisvaardigheden van volwassenen te verbeteren en op die 

manier de maatschappelijke waarde van bibliotheken te vergroten (zie kader 2). 

Het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal richt zich op het vergroten van 

de taalvaardigheid in Nederland (zie kader 3). Het programma is uitgewerkt in vijf 

actielijnen, waarvan de uitrol van de Taal voor het Leven aanpak over Nederland 

de eerste actielijn is. Stichting Lezen & Schrijven is verantwoordelijk voor deze 

lijn. Waar Stichting Lezen & Schrijven haar aandacht met name richt op het 

leggen van verbindingen tussen verschillende partijen die zich bezig houden met 

laaggeletterdheid, focust Cubiss Limburg op de rol van de bibliotheken in de 

bredere problematiek op het gebied van onvoldoende basisvaardigheden.  

 

Innovatief 

De innovaties van de genoemde aanpak van Cubiss Limburg zijn erop gericht om: 

³ In Tel mee met Taal wordt als doel 
gesteld: tussen 2016 en 2018 is bij 
minstens 45.000 mensen in 
Nederland de taalbeheersing flink 
verbeterd. Zie: Actieprogramma Tel 
mee met Taal (2015). Verkregen 
van 
https://www.rijksoverheid.nl/docu
menten/kamerstukken/2015/03/06
/actieprogramma-tel-mee-met-taal 

² Koninklijke Bibliotheek (2016) 
Basisvaardigheden netwerkplan 
2016-2018. Zie: 
https://www.kb.nl/sites/default/file
s/meerjarenplan_basisvaardigheden
_2016_2018.pdf 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/06/actieprogramma-tel-mee-met-taal
https://www.kb.nl/sites/default/files/meerjarenplan_basisvaardigheden_2016_2018.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/meerjarenplan_basisvaardigheden_2016_2018.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/meerjarenplan_basisvaardigheden_2016_2018.pdf
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 via de netwerkaanpak kwetsbare doelgroepen in toenemende mate te 

bereiken (outreach). Door de netwerkaanpak kunnen burgers moeilijker 

onopgemerkt blijven;  

 het aanbod op het gebied van non-formele educatie in samenwerking met 

anderen te blijven vernieuwen zodat goed wordt ingespeeld op de 

(veranderende) vraag van de burgers en de samenleving;  

 allianties en samenwerkingen aan te gaan met de belangrijkste spelers in het 

sociale domein, op alle niveaus in het bibliotheeknetwerk. Denk hierbij 

onder meer aan: 

o samenwerking met de Belastingdienst en maatschappelijke 

dienstverleners over hulp bij aangifte; 

o samenwerking met het UWV om laaggeletterden en niet-

digivaardigen beter toe te rusten voor het zoeken en vinden van 

werk en het deelnemen aan het arbeidsproces; 

o samenwerkingen met bedrijven als vindplaats voor laaggeletterden.  

 

Doelstellingen 
 
 

Verbindend programmadoel 

Onderstaande projectdoelstellingen dragen bij aan het verbindend 

programmadoel, namelijk de burgers van Limburg geletterder en mediawijzer 

maken. Het project ‘Participatie en Zelfredzaamheid’ richt zich op volwassenen 

en ouderen. 

 

 Eind 2017 werkt 90% van de Limburgse bibliotheken samen binnen een 

regionaal taalnetwerk om laaggeletterdheid* effectiever op te sporen en te 

bestrijden.  

 90% van de Limburgse bibliotheken heeft eind 2017 een aanbod voor 

kwetsbare doelgroepen** op het gebied van de bevordering van hun taal- 

en digivaardigheden, in samenwerking met hun gemeenten (sociaal 

domein). 

 

* De taalnetwerken richten zich op laaggeletterdheid in brede zin. 

Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met ontoereikende digitale vaardigheden, 

sociale en juridische vaardigheden, reken- en financiële vaardigheden en 

gezondheidsvaardigheden (de zogenaamde ‘schijf van vijf’).  

 

** Een persoon is kwetsbaar als hij niet (volledig) zelfredzaam is en daardoor niet 

in staat is tot maatschappelijke participatie. Denk hierbij aan: werkzoekenden, 

uitkeringsontvangers, ouderen, laagopgeleiden, zorgbehoevenden, nieuwe 

Limburgers (waaronder vluchtelingen). 

 

Resultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderdeel 1: Versterken van (de positie van de Limburgse bibliotheken binnen) 

regionale taalnetwerken 

 Cubiss Limburg heeft tien keer een presentatie gegeven en/of een 

adviesgesprek gevoerd over Ken uw doelgroep (zie kader 4), teneinde de 

bewustwording van de problematiek bij gemeenten en andere 

netwerkpartners binnen een taalnetwerk te vergroten; 

 Vijf regionale taalnetwerken hebben ieder een gezamenlijk plan van aanpak 

opgeleverd, waaraan Cubiss Limburg een inhoudelijke bijdrage heeft 

geleverd; 

 Er zijn tenminste vier digiTaalhuizen of -punten gerealiseerd - bovenop de 

vier reeds geopende in 2015 (in Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Landgraaf) 

en de vier taalhuizen/taalpunten die in 2016 zijn geopend - waaraan Cubiss 

Limburg een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd; 

 Cubiss Limburg heeft voor tenminste zes potentiële partners binnen een 

⁴ De analyse Ken uw doelgroep 
geeft concreet inzicht in de omvang 
en de sociaal-demografische en 
sociaal-economische aspecten van 
de problematiek rondom 
laaggeletterdheid en het 
(gedeeltelijk) ontbreken van 
basisvaardigheden bij volwassenen. 

⁵ De workshop Herken uw 
doelgroep wordt gegeven aan 
organisaties die een signalerende 
en doorverwijzende rol van 
laaggeletterden en niet-
digivaardigen hebben en geeft 
hiervoor handvatten. 
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taalnetwerk de workshop Herken uw doelgroep (zie kader 5) gegeven; 

 Er is een training ontwikkeld om de vaardigheid in het werken in netwerken 

te vergroten. De training is aan medewerkers van tenminste drie 

basisbibliotheken gegeven;  

 Er is een pilotproject rondom het betrekken van het bedrijfsleven als actieve 

partner binnen een taalnetwerk uitgevoerd. Vooraf vindt er een 

inventarisatie plaats van middelgrote tot grote bedrijven in Limburg met 

vooral lager- en ongeschoolde werknemers; 

 Er is een pilotproject uitgevoerd rondom het zoeken naar aanvullende 

financieringsbronnen voor bibliotheken bij de aanpak van laaggeletterdheid; 

 In navolging op de landelijke samenwerkingspilot met het UWV (zie kader 6), 

wordt vraaggestuurd de samenwerking tussen UWV en bibliotheken 

uitgerold in Limburg; 

 Er heeft een traject voor deskundigheidsbevordering en kennisdeling voor 

bibliotheekmedewerkers plaatsgevonden om de positionering van 

bibliotheken als een sleutelpartner in het netwerk te verstevigen. Denk 

hierbij aan kennisbijeenkomsten, communicatie via biebtobieb etc.  

 

Onderdeel 2: Uitbreiden en versterken van dienstverlening van bibliotheken 

rondom taal- en digitale vaardigheden voor kwetsbare doelgroepen 

 Er is een bibliotheekaanbod voor nieuwe Limburgers ontwikkeld. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan een startcollectie, de website Dutchroadmap.nl, 

Taalkit Dutch en taalstimulering in vluchtelingengezinnen. Dit aanbod wordt 

afgestemd op het landelijk ontwikkelde aanbod; 

 Er is een training op maat ontwikkeld om de adviesvaardigheden van 

bibliotheekmedewerkers rond de collecties Nederlands als eerste taal (NT1) 

en Nederlands als tweede taal (NT2) te vergroten; 

 Er vindt een inventarisatie plaats naar de behoefte onder bibliotheken aan 

de workshop Solliciteren in Duitsland: hoe doe je dat? (pilot van 2016) (zie 

kader 7) in het kader van ‘buurtalen’; 

 Cubiss Limburg heeft voor ten minste zes basisbibliotheken een train de 

trainer cursus e-overheid gefaciliteerd (al dan niet gecombineerd met een 

aanvullende praktische workshop). Hierdoor stelt zij 

bibliotheekmedewerkers in staat burgers meer digivaardig en zelfredzamer 

te maken. 

 

Bibliotheken kunnen hun aanbod op het gebied van taal- en digivaardigheden 

registreren in de branchedatabase G!DS. Landelijke websites op het gebied van 

basisvaardigheden voor volwassenen als Taalzoeker, Digitaal Hulpplein en 

Dutchroadmap.nl, zijn gekoppeld aan G!DS. Aanbod van bibliotheken en andere 

partijen dat in G!DS is ingevoerd, wordt via deze landelijke (maar ook regionale 

en lokale) websites breed onder de aandacht gebracht. 

 

Randvoorwaarden  Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van wat al eerder of elders bedacht 

of ontwikkeld is. 

 Er wordt aangesloten op het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal en 

de landelijke programmalijn de Bibliotheek en basisvaardigheden. 

Verwachte deelname Alle bibliotheken in de provincie Limburg doen ‘op maat’ mee aan het project 

‘Participatie en Zelfredzaamheid’. De benoemde resultaten in dit projectplan zijn 

afgestemd op de behoeften van de Limburgse bibliotheken. 

Relaties met andere 
projecten 

 Jeugd & Onderwijs (0-23 jr.) (preventieve kant) 

 Verandering & verbreding van de klassieke bibliotheek (voorwaardelijk voor 

dit project) 

 Versterken Taalvaardigheid (project binnen het Brabantse programma) 

⁶ Living labs bibliotheek en 

arbeidsmarkt. Zie: 
https://vng.nl/onderwerpenindex/cu
ltuur-en-
sport/bibliotheekwerk/nieuws/living-
labs-bibliotheek-en-arbeidsmarkt 

⁷ De workshop Solliciteren in 
Duitsland: hoe doe je dat? is een 
vervolg op de sollicitatietraining 
voor (laagopgeleide) 
werkzoekenden en de training De 
Bibliotheek voor Ondernemers. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/bibliotheekwerk/nieuws/living-labs-bibliotheek-en-arbeidsmarkt
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/bibliotheekwerk/nieuws/living-labs-bibliotheek-en-arbeidsmarkt
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/bibliotheekwerk/nieuws/living-labs-bibliotheek-en-arbeidsmarkt
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/bibliotheekwerk/nieuws/living-labs-bibliotheek-en-arbeidsmarkt
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 De Bibliotheek en basisvaardigheden (KB) 

 Landelijk actieprogramma Tel mee met Taal 
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 Project 3 Persoonlijke ontwikkelingjr.)  
 

Maatschappelijke 
urgentie 
 
Gemiddeld 
 
 Dit project is budgettair 
zeer klein 
 

2.Gezamenlijke innovatieagenda 

netwerk openbare 
bibliotheekvoorzieningen: een 
richtinggevend kader voor 
gezamenlijke innovatie in de periode 
2016-2018 

1.Bibliotheek van de toekomst: 

knooppunt voor kennis, contact en 
cultuur 

In de huidige kenniseconomie en kennisintensieve samenleving is er sprake van 

een snelle kennisontwikkeling. Om redenen van welzijn en welvaart hebben de 

meeste mensen de behoefte zich, individueel of gezamenlijk, gedurende hun 

hele leven bij te scholen. Dé competentie van de 21
ste

 eeuw is dat we in staat 

moeten zijn te leren, dingen af te leren en weer opnieuw te leren. Het vergt een 

blijvende inspanning om opgedane kennis en ervaringen op peil te houden en 

nieuwe kennis op te doen. Veel bibliotheken nieuwe stijl fungeren als interactief 

platform om middelen, expertise en kennis met elkaar te delen. Zij ondersteunen 

niet alleen het formele onderwijs, maar spelen ook een belangrijke rol bij het 

non-formele en informele leren, een leven lang. Zij leveren daarmee een bijdrage 

aan de persoonlijke ontwikkeling en de persoonlijke en maatschappelijke 

weerbaarheid en creativiteit. De bibliotheken zijn op zoek naar nieuwe vormen 

van informatiedienstverlening en kennisdeling. Kennis zit niet alleen in media, 

maar is breed gedistribueerd over de (lokale) samenleving. Het is van belang 

productieve verbindingen te leggen tussen media en media, mensen en mensen, 

mensen en media: van lenen naar delen.  

 

Project 3 richt zich op een leven lang leren voor iedereen, dus niet zozeer op 

kinderen, jongeren en laaggeletterden, maar op alle anderen. Deze anderen 

kunnen ook een voorbeeldfunctie vervullen in de bibliotheek of zelfs ingezet 

worden als vrijwilliger (taalmaatje) of gevraagd worden om hun kennis over een 

specifiek onderwerp te delen (kennis-maker). Kennis zit namelijk niet alleen in 

media, maar ook in mensen. Project 3 past ook bij de verandering van de 

klassieke uitleenbibliotheek naar de verbrede kennis delende bibliotheek.  Het is 

daarom van belang dat het publiek in de bibliotheek een afspiegeling blijft van de 

samenleving, zodat de participatie en inspiratie rond lezen, leren en informeren 

optimaal blijven en de bibliotheek lokaal verankerd is.  

 

Cubiss Limburg en de Limburgse bibliotheken omarmen het toekomstperspectief 

(gericht op 2025) en het landelijk beleid van de branche, zoals onder meer 

verwoord in het rapport van de commissie Cohen Bibliotheek van de toekomst: 

knooppunt voor kennis, contact en cultuur (zie kader 1) en de Gezamenlijke 

innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen: een richtinggevend 

kader voor gezamenlijke innovatie in de periode 2016-2018 (zie kader 2).  

 

Aanpak  
 
 
 
 

Dit project is gericht op de innovatie van de ‘bibliotheek voor iedereen’ (project 1 

is gericht op kinderen en jongeren; project 2 is gericht op maatschappelijk 

kwetsbare groepen). De bibliotheek heeft vijf wettelijke kernfuncties (zie bijlage 

1) Op basis van deze kernfuncties bieden de bibliotheken een laagdrempelige en 

veilige plaats voor iedere burger die zich (na het verlaten van het formele 

onderwijs) wil ontwikkelen en die zijn kennis wil delen: met leer/werkplekken, 

publieke toegang tot informatie en niet-commerciële informatiebemiddeling. 

 

Innovatief 

Met behulp van het ontwerpen en begeleiden van dialogen, pilots of proeftuinen 

ondersteunt Cubiss Limburg de bibliotheken die zich breder en anders 

positioneren, met het ontwikkelen en uitdragen van deze positionering en met 

het experimenteren met nieuwe vormen van (educatieve) dienstverlening. Vaak 

als procesbegeleider in een gestructureerd proces, graag in co-creatie met 

burgers en partners, veelal gericht op ‘samen leren, samen doen, samen maken’. 

Waar mogelijk evidence-based. Cubiss Limburg deelt als Provinciale 

Ondersteuningsinstelling good practices, haar eigen expertise, kennis en 

https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/20160413_gezamenlijke_innovatieagenda_openbare_consultatieversie.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/20160413_gezamenlijke_innovatieagenda_openbare_consultatieversie.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/20160413_gezamenlijke_innovatieagenda_openbare_consultatieversie.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/20160413_gezamenlijke_innovatieagenda_openbare_consultatieversie.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/20160413_gezamenlijke_innovatieagenda_openbare_consultatieversie.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/20160413_gezamenlijke_innovatieagenda_openbare_consultatieversie.pdf
https://www.kb.nl/ob/algemene-programmas/bibliotheek-van-de-toekomst
https://www.kb.nl/ob/algemene-programmas/bibliotheek-van-de-toekomst
https://www.kb.nl/ob/algemene-programmas/bibliotheek-van-de-toekomst
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ontwikkelkracht met de bibliotheken.  

Doelstellingen 
 
 

 Met 60% van de bibliotheken zijn er beelden en visies gedeeld omtrent de 

bibliotheekfunctie ‘Persoonlijke ontwikkeling’ nieuwe stijl en bijbehorende 

kansrijke werkwijzen, teneinde vraag- en expertisegestuurde pilots te 

ontwikkelen op dit relatief nieuwe veld. Alle bibliotheken zijn in staat gesteld 

hun belangstelling kenbaar te maken. 

 

 We hebben interventies gepleegd die bijdragen aan de innovatie van 

dienstverlening rond de persoonlijke ontwikkeling van burgers, in de vorm 

van drie pilots en een advies op basis van geleerde lessen voor 2018. 40% 

van de bibliotheken heeft hier in wisselende samenstelling per pilot aan 

deelgenomen. 

 

Resultaten 
 
 
 

 Er is een inventarisatie gehouden van de behoeften van de bibliotheken aan 

ondersteuning en co-creatie (met kansrijke netwerkpartners), met een 

advies over kansrijke pilots op basis van een gedragen visie rond 

‘persoonlijke ontwikkeling’; 

 Er is een vraag- en visie gestuurde pilot ontwikkeld en uitgevoerd, 

bijvoorbeeld rond de inzet van de community librarian of de content curator, 

die onder meer de publieke waarden van de bibliotheek goed tot uitdrukking 

weet te brengen, die aansluiting zoekt bij burgerinitiatieven, die lokale 

kennis op basis van lokale behoeften ontsluit, die informatie uit diverse 

ongelijksoortige bronnen selecteert, ontsluit en presenteert; 

 Er is een vraag- en visie gestuurd traject ontwikkeld en uitgevoerd, 

bijvoorbeeld rond ‘kennis-makers’, waarin het aanbod en de programmering 

van de bibliotheek worden aangevuld met lokaal of regionaal aanwezige 

kennis; 

 Er is een vraag- en visie gestuurde proeftuin gerealiseerd, bijvoorbeeld rond 

nieuwe vormen van leren, aansluitend op digitale trends in het onderwijs en 

onderwijskundige inzichten, zoals blended learning en ervaringsgericht 

leren. Het gaat hier om nieuwe, non-formele onderwijsvormen die we in de 

bibliotheek in kunnen zetten, waarbij we kennisoverdracht in fysieke vorm 

(bijeenkomsten, lezingen, trainingen) verbinden aan digitale 

kennisoverdracht. Het gaat dus niet om samenwerking met het onderwijs. 

 Er is een adviesnotitie geschreven op basis van de geleerde lessen. 

 

Randvoorwaarden  Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van wat al eerder of elders bedacht 

of ontwikkeld is.  

 De interventies zijn gestuurd door de vraag van de bibliotheken en de visie- 

en expertise van Cubiss Limburg. 

Verwachte deelname 40 % van de Limburgse bibliotheken neemt deel aan één van de genoemde 

pilots, trajecten of trainingen; in wisselende samenstellingen met andere 

bibliotheken. 

Relaties met andere 
projecten 

 Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek 

 Jeugd en Onderwijs 

 Participatie en Zelfredzaamheid 

Dit impliceert dat de activiteiten regelmatig worden afgestemd tussen de 

betrokken projectleiders. 
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Project 4 Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek 
 

Maatschappelijke 
urgentie 
 
Hoog 

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

te anticiperen op de veranderende behoefte van de burger, kiezen veel 

bibliotheken voor een bredere maatschappelijke en educatieve positionering. De 

uitleenfunctie wordt door een groter wordend aantal bibliotheken van afnemend 

belang geacht. De subsidies voor het openbaar bibliotheekwerk lopen terug. Dit 

betekent dat de beschikbare middelen - tijd, geld en aandacht - anders verdeeld 

moeten worden. De klassieke bibliotheekfunctie moet slimmer en efficiënter 

georganiseerd worden, hier gaat ‘de verandering’ over. ‘De verbreding’ gaat over 

het creëren van de brede netwerkbibliotheek. De urgentie is hoog voor de 

bibliotheken. Vrijwel alle bibliotheken worden geconfronteerd met 

bezuinigingen, terwijl de samenleving conform de Bibliotheekwet een brede, 

innovatieve taakuitoefening van hen verwacht (vijf bibliotheekfuncties).  

 

De eerste drie projecten van dit werkplan zijn gericht op het bewerkstelligen van 

de verbrede bibliotheek voor de eindgebruikers. Project 4 heeft daarmee, anders 

dan de eerste drie projecten, een meer voorwaardelijk karakter. Het gaat over de 

kennis en het vermogen om organisatieverandering te bewerkstelligen, om de 

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

de dienstverlening te kunnen vernieuwen.  

 

Collecties en Content curatie, Digitale diensten en Fysieke distributie van 

materialen zijn ook aan verandering onderhevig en maken prominent deel uit 

van dit project.  

Met de komst van de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+) beperkt het zoeken 

in de collecties zich niet meer tot de lokale bibliotheek. De NBC+ heeft als 

doelstelling de analoge en digitale content van bibliotheken aan de gebruiker te 

presenteren als een samenhangende collectie: ‘Collectie Nederland’. Daarnaast 

zijn er koppelingen met andere Nederlandse en Europese platforms 

(bijvoorbeeld Edurep van Kennisnet). Van en naar de NBC+ worden koppelingen 

gelegd met Wikipedia en met andere Linked Open Data verzamelingen. Op het 

moment van schrijven zijn circa 90 bijzondere lokale collecties opgenomen in de 

huidige catalogus. Er zijn naar verwachting nog honderden collecties bij 

Limburgse bibliotheken aanwezig. 

 

Het interbibliothecair leenverkeer is onderdeel van de wettelijke provinciale taak 

en vastgelegd in de Wsob. Bibliotheken en hun leden, scholen en servicepunten 

zijn afhankelijk van een efficiënte en betrouwbare distributie van fysieke 

materialen om de uitleenfunctie te kunnen uitvoeren. De Limburgse bibliotheken 

hechten groot belang aan een evenredig dekkend netwerk van logistieke 

werkzaamheden. 

 

Aanpak  
 

Thema 4 bestaat uit vier sporen van verandering: 

a.  Organisatie- en competentieontwikkeling  

b.  Collecties en Content curatie 

c.  Digitale diensten 

d.  Fysieke distributie 

 

De interventies van Cubiss Limburg zijn gericht op de verdere professionalisering 

van de bibliotheekmedewerkers en -directies en het faciliteren van onderlinge 

kennisdeling en intervisie. De nieuwe bibliotheek vergt aanvullend, nieuw 

vakmanschap en leiderschap. 
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Bij bibliotheken bestaat vooral behoefte aan op maat gesneden advies of 

oplossingen die in nauw overleg met de betrokken bibliotheek tot stand komen. 

De interventies betreffen innovatie- en/of professionaliseringstrajecten met 

betrekking tot conceptontwikkeling (design thinking), bedrijfsmodellen, 

personeels- en vrijwilligersbeleid (waaronder gastheerschap, community 

librarians), hybride collecties en connecties (vervlechting fysiek en digitaal), ICT 

(beheer en ontwikkeling) en efficiënte fysieke distributie van materialen.  

 

Als Provinciale Ondersteuningsinstelling levert Cubiss  Limburg ervaring en visie 

op het realiseren van bovengenoemde interventies en innovatiekracht. Cubiss 

Limburg heeft daarnaast een landelijk relatie- en partnernetwerk, een 

overstijgende en signalerende blik en is onafhankelijk. Tenslotte is de aanpak van 

Cubiss Limburg klant- en oplossingsgericht met voldoende flexibiliteit om snel in 

te kunnen spelen op landelijke en lokale ontwikkelingen. Dit is bijvoorbeeld van 

groot belang bij de ontwikkelingen in het interbibliothecair leenverkeer. Zo 

wordt er nu een pilot ‘landelijke floating collectie’ samen met de KB gemonitord. 

Mogelijk moet in 2017 geanticipeerd worden op deze nieuwe ontwikkeling. 

Cubiss Limburg gaat in deze de samenwerking aan op landelijk en lokaal niveau. 

 

Innovatiebevordering 

4a. Organisatie- en competentieontwikkeling 

De innovaties die in project 1 t/m 3 gerealiseerd worden, moeten in project 4 

gefaciliteerd worden. Organisatie- en competentieontwikkeling is de eerste van 

de vier facilitaire onderdelen. Wat vraagt het bijvoorbeeld van de organisatie om 

meer met vrijwilligers te gaan werken, bijvoorbeeld als Taalmaatjes of als 

gastvrouwen. Hierop begeleidt Cubiss Limburg de directeuren, teamleiders  en 

vrijwilligerscoördinatoren met de zogenaamde VIB-scan (Vrijwilliger in Beeld). 

Duurzaamheid en vitaliteit zijn daarnaast ook belangrijke thema’s om in 2017 

mee aan de slag te gaan als organisatie. De Tour de Limburg is gericht op het 

vinden van ‘good practices’ in andere organisaties die geschikt kunnen zijn om de 

eigen organisatie mee te vernieuwen. 

 

4b. Collecties en Content curatie 

In het geval van Collecties en Content curatie komen in 2017 alle innovatiefasen 

aan bod. Het gaat om de ontwikkeling van collecties – zowel de rol van de 

collectie, als hoe de collectie tot stand komt. Het begint (fase 1) op 14 februari 

2017 met een bijeenkomst om nieuwe ideeën te bedenken / brainstormen over  

nieuwe manieren om de collectie nog duidelijker en zichtbaarder in te zetten 

voor de eindgebruikers (bijvoorbeeld bij de behandeling van actuele 

vraagstukken in de samenleving). Vervolgens ontstaan er rond de beste ideeën 

gezamenlijke belangen en draagvlak voor de concepten. Daarna (fase 2) worden 

er drie pilots uitgevoerd, naar aanleiding van de eerste fase. In fase 3 zijn vooral 

de bibliotheken aan zet, wij hebben hier nog een rol in het evalueren en goed op 

papier zetten. 

 

4c. Digitale diensten 

Onderzoek naar de besparingsmogelijkheden van een centrale backoffice ten 

opzichte van de klassieke bibliotheektaken. 

 Voorwaardenscheppend: een centrale backoffice creëert ruimte (aandacht, 

tijd, middelen) voor bibliotheken om zich te richten op innovatie van de 

bibliotheekfunctie; 

 Verbetering en vernieuwing van backoffice-processen; 

 Versterking en vernieuwing van de samenwerking tussen Limburgse 

bibliotheken. 
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 Informatie en advies over landelijke digitale innovaties, waaronder de uitrol 

van de landelijke bibliotheekpas. Het project digitale diensten bevordert 

(informatie, advies) en faciliteert (implementatie, servicedesk, beheer) het 

gebruik van deze digitale innovaties door de Limburgse bibliotheken;  

 Advies vernieuwing ICT-infrastructuur. De projecten 1, 2 en 3 leiden tot een 

bibliotheek waar kinderen en jongeren graag verblijven om kennis op te 

doen en hun vaardigheden te ontwikkelen en (nieuwe) burgers trainingen en 

opleidingen kunnen volgen. De bibliotheek dient hiertoe over de benodigde 

faciliteiten (publiekswerkplekken en studiewerkplekken, ondersteuning 

eigen apparatuur bezoekers) te beschikken. Vanuit het project digitale 

diensten worden bibliotheken geadviseerd over innovatie van deze 

faciliteiten. 

 

4d. Fysieke distributie van materialen 

Het team Logistiek is continu bezig om het transport te optimaliseren en indien 

nodig daar innovatie trajecten bij in te zetten, zoals het nieuwe credit-systeem 

voor bibliotheken, de slimme planningssoftware en bijvoorbeeld het werken met 

floating collecties. 

Doelstellingen 
 
 

Ad 4a:  

 Het equiperen van bibliotheken rond competentieontwikkeling, vanuit de 

vraag van bibliotheken en vanuit expertvisie;  

 Met twee bibliotheken testen van nieuwe vraaggerichte 

bibliotheekconcepten, die in co-creatie tot stand zijn gekomen; 

Ad 4a en 4b: 

 Cubiss Limburg heeft processen aangewakkerd en begeleid om samen met 

bibliotheken nieuwe bibliotheekconcepten of bedrijfsmodellen te 

ontwikkelen en uit te testen, die efficiënter zijn en/of bijdragen aan een 

vitaal en dekkend netwerk van bibliotheekvoorzieningen. De rol van Cubiss 

Limburg bevindt zich op het vlak van expertadvies en procesbegeleiding; 

Ad 4b:  

 Cubiss Limburg heeft een bijdrage geleverd aan de ontsluiting van 

bijzondere, lokale en bovenlokale collecties via de landelijke infrastructuur; 

Ad 4b en 4c:  

 Borgen, monitoren van de uitrol van het landelijke beleid en digitale 

dienstverlening. Bij 100% van de bibliotheken worden de ontwikkelingen 

onder de aandacht gebracht en advies aangeboden;  

Ad 4d:  

 Een flexibel en efficiënt distributiesysteem, er is voor iedere bibliotheek 

voldoende capaciteit beschikbaar in de vorm van een standaard basispakket 

en een flexibel keuzepakket.  

Resultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende resultaten worden op basis van de werkelijke vraag gerealiseerd.  

 

a. Organisatie- en competentieontwikkeling 

 Analyse van de vraag, een overzicht van het potentiële aanbod en de 

expertvisie van Cubiss Limburg op latente behoefte aan professionaliserings- 

of ontwikkelactiviteiten voor het personeel, concept- en 

strategieontwikkeling.  

 

Afhankelijk van de vraag kan dit aanbod bestaan uit: 

 vier (socratische) intervisiesessies in de context van (persoonlijk) leiderschap 

en verandering; 

 aan 100% van de bibliotheken wordt een check-up aangeboden van de 

huidige personeelsstrategie, voor wat betreft:  

 samenstelling (vrijwilligers, betaalde krachten, flexwerkers) met behulp van 
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1. VIB = Vrijwilliger in Beeld. Deze scan 
is in 2016 in Brabant ontwikkeld en 
toegepast in diverse bibliotheken 

het gespreksinstrument ‘VIB-scan’. De VIB-scan (zie kader 1) wordt hiervoor 

doorontwikkeld.  

 vereiste competenties (bibliothecarissen, gastvrouwen, community 

librarians en content curators), bijvoorbeeld samenwerking en 

netwerkontwikkeling. 

 het coachen en coördineren van vrijwilligers.  

 teamontwikkeling en groepsdynamiek. 

Naar aanleiding van het bovenstaande wordt aan vijf bibliotheken een traject 

aangeboden op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit (met 

mogelijke extra inzet van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).  

 

Een ‘Tour de Limburg’ die bestaat uit vier bezoeken aan bibliotheken en 

branchevreemde instellingen, om vondsten en good practices op te sporen en 

deze aangepast aan de eigen context toe te passen. 

 

b. Collecties en Content curatie 

 Er zijn twee proeftuinen ontwikkeld en gerealiseerd rond community based 

hybride collectioneren en content curation. Hierbij worden er verbindingen 

gelegd tussen mensen met (lokale) kennis en collecties; 

 Een met het bibliotheeknetwerk afgestemd vervolg op het Landelijk 

Collectieplan dat in 2016 wordt opgeleverd door de KB; 

 Om bijzondere, lokale en bovenlokale Limburgse collecties via de landelijke 

infrastructuur te ontsluiten, verricht Cubiss Limburg: 

 Een inventarisatie van bijzondere bibliotheekcollecties met een lokaal of 

bovenlokaal karakter.  

 Een met KB en NDE afgestemd advies aan bibliotheken voor het 

ontsluiten van deze collecties naar burgers zodat publieksbereik kan 

ontstaan, inclusief een overzicht van technische mogelijkheden voor het 

opslaan, koppelen en/of verbinden aan andere bronnen; 

 Twee ontwikkelde en uitgevoerde pilots voor het ontsluiten van 

bijzondere collecties via de online toepassing Mijn Tijdwijzer;  

 Het betreft bibliotheekcollecties die direct relateren aan thema’s die 

spelen rond de collectie van de bibliotheek, zodat de bibliotheek in staat 

wordt gesteld om in combinatie met de fysieke collectie ook 

gerelateerde digitale content aan te bieden. 

 

c. Digitale diensten 

Projectresultaten 

 Er wordt onderzocht hoe de centrale backoffice bij Cubiss Limburg 

besparingsmogelijkheden kan realiseren op de klassieke bibliotheektaken;  

 Migratie glasvezelnetwerk: in het kader van het Werkplan 2016 is er 

onderzoek gedaan naar alternatieven voor het huidige glasvezelnetwerk. De 

bibliotheken kiezen ieder voor een hun passende oplossing. Cubiss Limburg 

ontmantelt in 2017 de centrale serverlocatie in Maastricht; 

 Privacy en security: in 2017 heeft Cubiss Limburg de bibliotheken met de 

ontwikkeling en implementatie van hun beleid op dit gebied ondersteund, 

waarbij het beleid is aangepast aan de veranderende regelgeving. 

 

Doorlopende activiteiten 

 Informatie en advies over (landelijke) digitale ontwikkelingen, waaronder de 

uitrol van de landelijke bibliotheekpas. Hiervoor worden vier digitale 

nieuwsbulletins aan de bibliotheken toegestuurd, één 

informatiebijeenkomst georganiseerd en is advies voor bibliotheken op 

aanvraag beschikbaar;  
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 Functioneel beheer en professionele servicedesk van de landelijke digitale 

infrastructuur; 

 Catalogusbeheer: het beheren en zo nodig verbeteren van de 

titelbeschrijvingen in de catalogus van de bibliotheken. Een correcte 

catalogus is ook noodzakelijk om de synchronisatie met de NBC+ 

probleemloos te laten verlopen. Klanten van de bibliotheek kunnen hierdoor 

gemakkelijker het gewenste object aanvragen en lenen; 

 Gegevenslevering en stuurinformatie: het leveren van gespecificeerde 

gegevens aan het datawarehouse van de KB met als doel deze data om te 

zetten in voor alle bibliotheken en OCW bruikbare stuurinformatie. Cubiss 

Limburg beheert en actualiseert de noodzakelijke parameters in het 

datawarehouse van de KB;  

 Servicemanagement en G!DS: Cubiss Limburg ondersteunt bibliotheken in 

het (verder uitbreiden van het) gebruik van G!DS, de sociale, culturele en 

educatieve kaart voor Nederland. Hieronder vallen incident-, probleem- en 

changemanagement (helpdesk), contentbeheer, ondersteuning bij nieuwe 

trajecten in het sociaal/cultureel domein, deelname aan landelijke 

overleggen en kennisdeling; 

 Advies vernieuwing ICT-infrastructuur aan bibliotheken ter ondersteuning 

van de activiteiten binnen Jeugd en Onderwijs, Participatie en 

Zelfredzaamheid en Persoonlijke ontwikkeling.  

 

d. Fysieke distributie van bibliotheekmaterialen  

De fysieke distributie van bibliotheekmaterialen is onderdeel van de wettelijke 

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

materialen, of ze nu fysiek of digitaal zijn, is, naast de verbreding, nog steeds een 

belangrijke taak van bibliotheken. 

 

Projectmatig:  

 Er is een evaluatie en mogelijke herijking opgeleverd over de in 2016 

afgesproken verdeelsleutel;  

 Het leenverkeer is geoptimaliseerd met ondersteuning van slimme planning-

software (project KB en RUG); 

 Monitor landelijke floating collectie onderzoeken. 

 

Doorlopend:  

 Uitvoering van de fysieke distributie van 500.000 bibliotheekmaterialen over 

260 ritten met 4500 stops. Sleutelbegrippen hierbij zijn: klantgericht, 

betrouwbaar, flexibel en kostenbewust. Alle materialen worden compleet en 

op tijd afgeleverd. Er zijn niet meer dan 6 klantgerelateerde klachten op 

jaarbasis. 

 

Randvoorwaarden  Werkzaamheden vinden vraaggestuurd en expertisegestuurd plaats, zodat 

resultaten nauw aansluiten bij de behoefte van bibliotheken en de 

maatschappij; 

 Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van wat al eerder of elders bedacht 

of ontwikkeld is;  

 De beschikbare capaciteit wordt maximaal benut binnen het met de 

provincie afgesproken budget. 

Verwachte deelname  Alle Limburgse bibliotheken in wisselende samenstelling per training, 

ontwikkelingstraject of pilot. 

 100% deelname aan doorlopende activiteiten van digitale diensten en 

fysieke distributie. 

Relaties met andere  Jeugd en Onderwijs, Participatie en Zelfredzaamheid en Persoonlijke 
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projecten ontwikkeling  

 Bieb Lab Brabant, Digitale diensten en Logistiek (projecten Cubiss Brabant) 
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Bijlage 1: Richtinggevende bibliotheekwetgeving 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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

30
 geldt sinds 1 januari 

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

31
  

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

32
 

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

                                                      
30

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

 Wsob Artikel 16 
32

 Wsob Artikel 5 

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

 

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

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

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

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

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

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

uiteindelijk leidt tot betere projectresultaten.  

 

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

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

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

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

 

 

 
 

De opbouw die PMC hanteert is: 

1. Projectdefinitie 

a) Wat is de uitdaging/het probleem? 

b) De aanleiding/de urgentie? 

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

doel op projectniveau? 

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

Projectafbakening: wat is het niet?  

e) Effecten: positief en negatief, beoogd en onbeoogd 

f) Randvoorwaarden: budget – tijd – kwaliteit 

g) Relatie met andere projecten 

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

3. Activiteitenplan (aangeduid als Werkzaamheden) 
4. Risicoanalyse 


