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Persoonlijke
ontwikkeling

Participatie &
zelfredzaamheid

Soorten projecten/ activiteiten
-

Lokale ondersteuning
Innovatieprojecten
Doorontwikkelingsprojecten
Landelijke afstemming
Leren & Ontwikkelen
Reguliere ondersteuning en beheer

Overkoepelend:
- Laaggeletterdheid
- 21e eeuwse vaardigheden

1. JEUGD & ONDERWIJS
Doelstellingen
De doelstellingen van deze programmalijn
zijn gebaseerd op de ambitie van de landelijke
innovatie-agenda. De programmalijn draagt bij
aan:
> Het stimuleren van lezen, bevorderen van
leesplezier en het versterken van 21e eeuwse 		
vaardigheden
> De taalontwikkeling, leesbevordering en
mediawijsheid van kinderen en jongeren
> Het voorkomen van taalachterstanden en
laaggeletterdheid op latere leeftijd
> Het creëren van de Bibliotheek als plek waar
kinderen en jongeren graag verblijven om
kennis op te doen en vaardigheden te
ontwikkelen

Speerpunten 2019
> Het bereik van taalarme gezinnen, in
aansluiting op de lijn Participatie &
Zelfredzaamheid
> Kennisdeling en kennisontwikkeling van
medewerkers gericht op impact en
monitoring
> Aansluiting SGB innovatieproject; aan
de slag met 21ste eeuwse vaardigheden
> Werken aan lokale doelen en
implementatie bij projecten binnen
Doorontwikkeling en Innovatie
> Ruimte voor lokale adviezen binnen
reguliere ondersteuning en beheer

1. JEUGD & ONDERWIJS
Projectenoverzicht 2019

Algemene coördinatie en communicatie
Aansluiting landelijke ontwikkelingen (KB/SPN/VOB)
Ontwikkeling/ innovatie

Reguliere ondersteuning & beheer

Doorontwikkeling

> Digitale geletterdheid
binnen dBoS-PO (ntb)
> Cultuureducatie en dBos (ntb)
> Zomerschool (ntb)
> Onderzoek, initiatie nieuwe
projecten/experimenten

> Programma’s: BoekStart VoorleesExpress, dBoS PO, VO en
MBO
> Projecten: Scoor een Boek!
> Producten: Codewoord, Jeugdkrakercompetitie, Bibliowijzer
> En ook: WoWi!-bus, BOP, stimuleringsregelingen,
nieuwsbrieven PO, Voorleeswedstrijd PO, VO en PABO
> Lokale adviezen op de lijn 0-18 jaar

> VoorleesExpress: 4 lijnen
> BoekStart: 4 lijnen
> dBoS PO: 4 lijnen
> dBoS VO: regionale aanpak
(SPN project regioteams)
> Implementatie Bibliowijzer
lokaal
> Vervolg project Bibliotheek als
verblijfplaats jongeren (ntb)

Aansluiting secundaire bedrijfsactiviteiten en overkoepelende thema’s
> Gezinsaanpak
> Techniek en maatschappij
21e eeuwse vaardigheden
> Marketing/ communicatie
> Informatiemanagement

> Meer rendement met BOP
> Leren en ontwikkelen (Campus)
> HRM, vrijwilligersmanagement
> Financiën
> Ondersteuning subsidie-aanvragen

2. PARTICIPATIE & ZELFREDZAAMHEID
Doelstelling
Het vergroten van de zelfredzaamheid en
participatie van burgers door ontwikkeling van
basisvaardigheden, ten einde
maatschappelijke kansen te vergoten.

Speerpunten 2019
> Digitale inclusie (hulp om de hoek)
• Van fundament taalhuizen naar vergroten bereik doelgroep (1 mln. in 5 jaar)
• Van taalhuizen evolueren naar brede
informatie voorziening voor burgers
> Hoger bereik NT1
• Van bouwen aan netwerk naar informatiemakelaar en programmering
> Verbinding preventie en curatie/
gezinsaanpak
> Integratie nieuwkomers
> Aanscherping (door)lopende projecten
bibliotheekprogramma 2017-2018
> Specifiek aandachtspunt:
Maatschappelijke waarde: monitoring/
effectmeting
> Aansluiting provinciaal programma
Gelderland Geletterd, SGB innovatieprojecten Laaggeletterdheid

2. PARTICIPATIE & ZELFREDZAAMHEID
Projectenoverzicht 2019

Algemene coördinatie en communicatie
Aansluiting landelijke ontwikkelingen (KB/SPN/VOB), Bibliotheek en Basisvaardigheden
Ontwikkeling/ innovatie
> Digitale inclusie (hulp om
de hoek)
> Hoger bereik (aanpak
strategiekit)
> Gezinsaanpak
> Integratie van nieuwkomers
> Onderzoek, initiatie nieuwe
projecten/ experimenten

Reguliere ondersteuning & beheer
> Arbeidsmarktregio
> Sociaal domein (o.a. Kansenscan)

Doorontwikkeling
> Digi-taalhuizen
> Bibliotheken & Belastingdienst
> Wegwijzer (was G!DS)
> Meten Maatschappelijke
Waarde
> Bibliotheek en ouderen

Aansluiting secundaire bedrijfsactiviteiten en overkoepelende thema’s
> Provinciaal project
Gelderland Geletterd
> Financiën
> Marketing/ communicatie

> Informatiemanagement
> Leren & ontwikkelen (Campus)
> HRM, vrijwilligersmanagement
> Ondersteuning subsidie-aanvragen

3. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Doelstelling
De programmalijn draagt bij aan een leven lang
leren, debat/discussie/reflectie en
communityvorming ten einde burgers in staat te
stellen zich persoonlijk te ontwikkelen.

Speerpunten 2019
> Invulling geven aan Leren
programmeren in samenhang met de
follow-up van de Longread
> Pilot Kansenscan afronden en uitrol
binnen provincie
> Doorontwikkeling van Studiekringen en
Leeskringen
> Bijdragen aan landelijke ambities op de
programmalijn Persoonlijke
Ontwikkeling

3. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Projectenoverzicht 2019

Algemene coördinatie en communicatie
Aansluiting landelijke ontwikkelingen (KB/SPN/VOB), deelname thematafel
Ontwikkeling/ innovatie
> Workshops Set-up
> Kansenscan (pilotfase)
> Ondersteuningsprogramma
Leren Programmeren
> Erfgoed - 75 jaar vrijheid
> Inspiratiesessie Persoonlijke
Ontwikkeling
> Onderzoek, initiatie nieuwe
projecten/ experimenten

Reguliere ondersteuning & beheer
> Kansenscan (uitvoering lokaal)
> Studiekringen
> Leeskringen

Doorontwikkeling
> Longread
> Studiekringen
> Leeskringen

Aansluiting secundaire bedrijfsactiviteiten en overkoepelende thema’s
> Techniek en maatschappij
21e eeuwse vaardigheden
> Financiën
> Marketing/ communicatie
(klantonderzoek)

> Informatiemanagement
> Leren & ontwikkelen (Campus)
> HRM, vrijwilligersmanagement
> Ondersteuning subsidie-aanvragen

4. VERANDERING & VERBREDING VAN DE KLASSIEKE BIBLIOTHEEK
Doelstelling
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.

Speerpunten 2019
> Initiatie nieuwe projecten, accent op
vernieuwing in plaats van verbetering
> Marketing: nieuwe aanpak, lokale
ondersteuning

4. VERANDERING & VERBREDING VAN DE KLASSIEKE BIBLIOTHEEK
Projectenoverzicht 2019
Algemene coördinatie en communicatie
Aansluiting landelijke ontwikkelingen (KB/SPN/VOB)
Ontwikkeling/ innovatie
> De dienstverlening gewaardeerd
> Samenwerking en strategische
partnerschappen
> Marketing: werkgebied in beeld,
spreidingsbeleid, kleine kernen,
> Proeftuin digitale innovatie
> Organisatie-ontwikkeling/ inrichting
> Ontwikkeling medewerkers/ vrijwilligers
> De Bibliotheek als ontmoetingsplaats

Reguliere ondersteuning & beheer
> Marketingplan en fysieke bibliotheek
> Privacy & beveiliging (AVG)
> Functioneel en technisch beheer platforms/
websites
> Servicemanagement aanvragen
> Advies informatiemanagement

Aansluiting overkoepelende thema’s
> Techniek en maatschappij, 21e eeuwse vaardigheden

Doorontwikkeling
> Design thinking
> Communityvorming

