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Inleiding  
 
De komende jaren willen we als Gelders 
Bibliotheeknetwerk ‘Samenwerken aan 
maatschappelijk educatieve Bibliotheken’.  
Over het waarom, het wat, het hoe en 
wanneer leest u in deze verkorte versie 
van het netwerkprogramma, dat tot stand 
is gekomen met inbreng van de 
Bibliotheken in het netwerk.  
 
De uitgebreide versie is te verkrijgen via 
het programmabureau; 
monique.roskam@rijnbrink.nl.  
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht 
bij de directeur van uw Bibliotheek of bij 
programmamanager Michael Smit 
(michael.smit@rijnbrink.nl). 
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Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 
 
Het Gelders Bibliotheeknetwerk is een samenwerkingsverband 
tussen de (individuele) Bibliotheken, de Vereniging 
Samenwerkende Bibliotheken Gelderland (SGB) en  
Rijnbrink (de provinciale ondersteuningsinstelling).  

21 Bibliotheek- 
stichtingen  Netwerkprogramma 

  ‘Samenwerken aan maatschappelijke 
              educatieve bibliotheken’ 

   afspraken/uitvoering samenwerking 

…. 

aanbod/ 
producten/ 
diensten 

collectieve  
 vraag 

individuele 
vraag 

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/Photo.asp?iNID=19026&PhotoID=134180


Waarom een netwerkprogramma? 
 

De afgelopen jaren hebben de Gelderse Bibliotheken op vele 
gebieden samengewerkt. Ook voor de komende jaren is het 
van belang samen te werken om in te kunnen spelen op de 

ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. 
Bijvoorbeeld; de nieuwe Bibliotheekwet, de nieuwe 

beleidsperiode (2017-2020) van de Provincie Gelderland en 
herpositionering van gemeenten. 

 
Het netwerkprogramma 2017-2018 is opgesteld om richting 

te kunnen geven aan de samenwerking en om de 
gezamenlijke activiteiten in goede banen te leiden.  5 
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Wat willen we bereiken? 
 
Met het programma willen we: 
 

‘Bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke 
educatieve Bibliotheken’ 

 
Alle Bibliotheken zijn in transitie van een klassieke uitleenbibliotheek naar  
een zogenaamde maatschappelijke educatieve Bibliotheek. Vragen (niet 
uitputtend) waar het programma een antwoord op moet geven zijn o.a.:  
- hoe geven wij invulling aan de 5 maatschappelijke functies 
- welke thema’s zijn van belang? waar richten wij ons op?; 
- hoe richten wij deze maatschappelijke educatieve bibliotheek, onze 

organisatie in?;  
- hoe positioneren wij ons ten opzichte in de maatschappij, onze 

‘stakeholders’ en ten opzichte van andere partijen.?; 
….. 
 
Het programma wordt voor een groot deel uitgevoerd met provinciale 
subsidie en is daarom gericht op het realiseren van de provinciale basis 
zoals opgenomen in de nieuwe cultuurnota.  
 
Een van de belangrijkste provinciale doelen is het bevorderen en 
ondersteunen van innovatie. Het programma sluit dan ook aan op dit 
doel en opgebouwd op basis van de prioriteiten van de landelijke 
innovatieagenda (KB).  
Op basis hiervan en de hoofddoelstelling hebben we een aantal  
subdoelstellingen geformuleerd.  
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Doelstellingen 
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                                  Waar zetten we op in? 
  

                   c c                 We gaan onze doelstellingen realiseren via het uitvoeren  
                                        van projecten en activiteiten. De producten en resultaten  
           die hieruit voortvloeien komen ten goede aan de eindgebruikers,  
                                        de Bibliotheken en daarmee dus de klanten/bezoekers van 
                                        Bibliotheken. 
  
        Globale aanpak 

• rekening houden met de grote verschillen tussen de Bibliotheken;  
• richten op het realiseren van lokaal rendement;  
• het benutten van de kracht van het netwerk om een gezamenlijk en uiteindelijk  
   individueel voordeel te behalen; 
• kansen benutten in de verbinding met andere netwerken (landelijk, provinciaal, 

interprovinciaal); zowel binnen als buiten de Bibliotheeksector; 
• het gezamenlijk invloed uitoefenen op landelijk niveau;  
• het breed en gestructureerd innoveren op inhoudelijke en bedrijfsvoeringsthema’s.  

 
Programmaonderdelen 
 • Lijn Jeugd & Onderwijs  
• Lijn Participatie & Zelfredzaamheid 
• Lijn Persoonlijke ontwikkeling 
• Lijn Verbreden en veranderen van de  
   klassieke Bibliotheek 

• Ontwikkelen en uitvoeren collectiebeleid 
• Transport/Interbibliothecair leenverkeer 
• Netwerkondersteuning 
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Programmalijn Jeugd & Onderwijs  
  
  
 Reikwijdte 

• Versterken, uitbouwen en verdiepen van de doorgaande lijn 0-
18 (extra aandacht voor de doelgroep 0-4 en VO (VMBO)). 

• Er wordt een koppeling gelegd  met de programmalijn 
‘Veranderen en verbreden’.  

• We sluiten aan op de landelijke programma’s; ‘Tel mee met Taal’ 
en ‘Kunst van lezen’,  ambities van de Leescoalitie.   

 
Speerpunten  
• Vergroten bereik via uitbreiding locaties en andere locaties (IKC, speciaal 

onderwijs)   
• Vergroten bereik via verbinding met ouders, partners en toeleiders 
• Verbinding doorgaande lijn: groei in kwaliteit en efficiency  
• 21st century skills 
• Scholen blijven meenemen 
 
Specifiek aandacht voor: preventie (laaggeletterdheid) (doelgroep 0-6 en 
VMBO), bereik laagtaalvaardige gezinnen (o.a. VoorleesExpress), 
ouderbetrokkenheid (ouderprogramma’s), leesplezier, kennisdeling en  
–ontwikkeling medewerkers, verdieping van en verbreding naar 
cultuureducatie (beperkt aantal Bibliotheken) 

Uitvoering 
Afstemming landelijk niveau, gezamenlijke provinciale 
projecten/activiteiten, individuele ondersteuning Bibliotheken 
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Programmalijn  
Participatie & Zelfredzaamheid  

         Reikwijdte 
• Het gaat om de basisvaardigheden: taal-/lees-/rekenvaardigheid, 

digitale vaardigheid (aanpalend werk, geld, gezondheid)  
• Doelgroep (in Gelderland): volwassenen (18-100), die over 

onvoldoende vaardigheden beschikken om mee te doen in de 
maatschappij en/of een leesbeperking hebben. 

• Er wordt een koppeling gelegd met de programmalijn ‘Veranderen 
en verbreden’.  

• We sluiten aan op landelijke programmalijnen: het actieprogramma 
‘Tel mee met taal’, activiteiten van de Leescoalitie, ‘De Bibliotheek 
en basisvaardigheden’. 

 
Speerpunten  
• Vergroten bereik:  
      - in het verlengde van ambities ‘Tel mee met Taal’;  
      - via aansluiting aanpalende markten sociaal domein; 
      - nieuwe partnerschappen/coalities.  
• Verbeteren positionering 
• Vergroten samenhang, versterken verbindingen tussen (Bibliotheek als 

verbindende schakel): preventie en curatie, formeel en non-formeel, 
sociale en economische initiatieven. 

• Richten op zowel thema als instituut/organisaties 
• Aansluiting landelijke convenanten (bijvoorbeeld belastingdienst) 
• Extra focus op categorie ouderen > 75 jaar, leefbaarheid en integratie 

Uitvoering 
Afstemming landelijk niveau, gezamenlijke provinciale 
projecten/activiteiten, individuele ondersteuning Bibliotheken 
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Programmalijn Persoonlijke Ontwikkeling  

  De in 2016 in netwerkverband ontwikkelde visie omvat   
  Persoonlijke ontwikkeling, met collectie als grondstof, twee hoofdsporen:  
  1. Basis 
  2. Verdieping 
  In deze programmalijn leggen we de focus op het hoofdspoor ‘verdieping’.  
 
Reikwijdte 
We richten ons op een leven lang leren, debat/discussie/reflectie en communityvorming. De 
individuele burger die zich verder wil verrijken en die tot verdieping wil komen staat centraal. 
De Bibliotheek toont zich de dynamische vrijplaats en het centrum voor tal van activiteiten. 
• Leven lang leren: accent op het individueel ophalen/delen van kennis.  
• Debat/discussie/reflectie: in groepsverband opinies uitwisselen. 
• Communityvorming: individuen verbinden zich in groepsverband aan een specifiek 

thema/onderwerp/doel. 
Er wordt een koppeling gelegd met de programmalijn ‘Veranderen en verbreden’.  
 
    Speerpunten  

• Benutten van kansen om als Bibliotheek steviger te laten zien wat we te  
bieden hebben, individueel en in samenwerking.  

• Er zijn veel activiteiten rond Verdieping, maar er is nog braakliggend terrein. 
• Erkenning dat er een grijs gebied is tussen Basis en Verdieping. 
• Inzet/doelgroepen kunnen verschuiven. 
• Pragmatisch omgaan met dit grijze gebied, geen geforceerde indeling in hokjes.  

Uitvoering 
Afstemming landelijk niveau, gezamenlijke provinciale 
projecten/activiteiten, individuele ondersteuning Bibliotheken 
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Programmalijn  
Verandering en verbreding  

van de klassieke Bibliotheek 

In dit programma-onderdeel werken we aan ‘het slimmer, beter en anders 
organiseren en positioneren om in de volle breedte invulling te  geven aan de 
vijf kernfuncties om de transitie van klassieke naar maatschappelijke  
educatieve Bibliotheken mogelijk te maken.’  
 
Reikwijdte 
• De lijn richt zich op alle bedrijfsfuncties/-processen van Bibliotheken: 
     - de primaire processen die zich richten op de vijf kernfuncties  
     - de secundaire/ondersteunende processen 
     - de besturingsprocessen 
• Aandachtsgebieden zijn o.a. marketing, informatie-

management/digitalisering en het versterken van de innovatiekracht 
• De lijn is ondersteunend aan de andere programmalijnen  
• Er wordt rekening gehouden met de in Route 2020 (VOB) benoemde 

actielijnen ‘positionering & marketing’ en ‘ondernemen & samenwerken’.  
 
Daarnaast werken we wanneer er behoefte aan is, bij (een beperkt aantal) 
Bibliotheken aan integrale thema’s zoals ‘Bibliotheek en Integratie’ en 
landelijke convenanten.  

Uitvoering 
Afstemming landelijk niveau, gezamenlijke provinciale 
projecten/activiteiten, individuele ondersteuning Bibliotheken 
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 Ontwikkelen en uitvoeren collectiebeleid 
 Ingegeven vanuit wettelijke bepalingen en landelijke 
 ontwikkelingen worden er binnen het programma activiteiten 
 ontplooid rondom het ontwikkelen en uitvoeren van collectiebeleid. 
 Rijnbrink ondersteunt het netwerk bij het opstellen van een provinciaal 
 collectieplan (invulling van landelijk collectiebeleid/-plan) en de 
 aansluiting op een landelijk ‘collectiesysteem’. Daarnaast wordt er 
 een ‘Visie op collecties als grondstof voor de maatschappelijke 
 educatieve Bibliotheek’ (digitaal/ fysiek, verbinding met andere 
 programmalijnen) opgesteld/uitgewerkt. 
  
Transport  
Rijnbrink verzorgt het transport van media en materialen door de provincie 
Gelderland en zorgt voor de aansluiting van het provinciale transport op het 
landelijke transport. In het netwerk zijn afspraken gemaakt over de uitvoering 
van transport, waarbij is uitgegaan van een basispakket waaraan alle 
Bibliotheken meedoen. 
 
Netwerkondersteuning 
Het netwerk wordt verder door Rijnbrink ondersteund via activiteiten als: 
netwerk-/programmanagement, secretariële ondersteuning,  
programmabureau, netwerkcommunicatie (nieuwsbrieven etc.) etc.  

Overige programma-onderdelen 
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   Hoe gaan we dit doen? 
  
  Binnen de programmalijnen werken we met regiegroepen en 
  project-/werkgroepen.  
 
 Regiegroep 
 Per programmalijn is er een regiegroep met een aantal directeuren. In de 
 regiegroep zitten ook een opdrachtnemer van Rijnbrink en een 
 programmalijncoördinator of projectleiders van de projecten. De 
 regiegroep is verantwoordelijk voor realisatie van doelstellingen en 
 resultaten en geeft sturing aan de lijn. De regiegroep bepaalt welke  
               projecten/activiteiten worden uitgevoerd. 
 
Project-/werkgroepen 
De programmalijncoördinator en/of projectleiders zijn verantwoordelijk voor 
uitvoering van de projectplannen. Zij doen dat in werk-/projectgroepen met 
medewerkers van Rijnbrink en de Bibliotheken. De projectleiders rapporteren aan 
de regiegroep. De programmamanager coördineert de uitvoering van het 
programma en zorgt voor afstemming tussen de programmalijnen.  
 
De regiegroepen en project-/werkgroepen binnen een programmalijn gaan 
zelfstandig aan de slag, maar communiceren over de voortgang naar het netwerk. 
Alle producten die voortkomen uit de projecten/activiteiten zijn beschikbaar voor 
alle Bibliotheken.  
  
 Het programma wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd vanuit de 
 provinciale subsidie. Daarnaast vindt financiering plaats vanuit:  

- Eigen bijdrage Bibliotheken voor gezamenlijke Marketing; 
 -  Eigen bijdrage Bibliotheken voor transport; 

- Externe subsidiebronnen en projectsubsidies. 
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Wanneer gaan we dit doen?  
  
De Bibliotheken geven eind 2016 aan 
aan welke programmalijnen zij willen 
bijdragen. Deze bijdrage bestaat uit 
deelname in een van de regiegroepen 
en/of de project-/werkgroepen.  
Begin 2017 komen de regiegroepen 
bij elkaar voor het opstarten van 
projecten/activiteiten. De looptijd is  
2 jaar. Tussentijds kunnen er 
aanpassingen plaatsvinden. 
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Vragen?  
Neem contact op met Programma-
manager Michael Smit  
mob.: 06-57629230 of 
michael.smit@rijnbrink.nl 
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