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WSOB, BIBLIOTHEEK-
CONVENANT EN 
NETWERKAGENDA
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De Wsob staat voor de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en is vanaf 
1 januari 2015 van kracht. Bekijk de Wsob. De KB heeft een regierol binnen het netwerk 
van openbare bibliotheekvoorzieningen en de verantwoordelijkheid voor het uitbouwen 
van rol en betekenis van de Bibliotheek in het digitale domein en voor Aangepast Lezen.

De Wsob is in 2019 geëvalueerd. Bekijk het evaluatierapport met bijbehorend advies 

van de Raad voor Cultuur (RvC). De aanbevelingen uit deze evaluatie leidden tot 

realisatie van het Bibliotheekconvenant 2020 – 2023 door de partners in het OB-

netwerk en de drie overheidslagen (OCW, IPO en VNG).
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In het Bibliotheekconvenant is vastgelegd om gezamenlijk te focussen op de 3 

maatschappelijke opgaven: leesbevordering, participatie in de informatiesamenleving 

en een leven lang ontwikkelen, waarbij de Bibliotheek een rol kan vervullen. Ook zijn 

afspraken gemaakt om de toekomst van de bibliotheek te garanderen.

Wat is de Wsob en het Bibliotheekconvenant?

Het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen bestaat uit alle openbare 
bibliotheken (OB’s) in Nederland, de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s), de 
branchevereniging (VOB) en de KB. 

4

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/02/11/evaluatie-wet-stelsel-openbare-bibliotheekvoorzieningen-en-advies-raad-voor-cultuur


De Netwerkagenda 2021 – 2023  is de praktische uitwerking van het 
Bibliotheekconvenant. Bekijk de Netwerkagenda en de update 2022.

Bevat onze gezamenlijke ambitie, doelstellingen en ieders bijdrage voor 2021 – 2023 bij 

3 maatschappelijke opgaven en 9 stelseluitdagingen, inclusief een jaarprogramma 2022.
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De Netwerkagenda is een dynamisch document dat voor de jaren 2022 en 2023 herzien 
en aangevuld zal worden. Zo gaat het met de tijd en met (maatschappelijke) 
ontwikkelingen mee en wordt voortgebouwd op wat al is bereikt.

Wat is de Netwerkagenda?

De Netwerkagenda is opgesteld door 12 teams met in totaal 140 afgevaardigden van 

bibliotheken, POI’s en KB. Een grote, gezamenlijke inspanning.
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https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2021-06/Netwerkagenda%202021-2023.pdf
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/documents/Update%20Netwerkagenda%202022.pdf


• Om de toekomst van de Bibliotheek te 
garanderen. Met het Bibliotheekconvenant 
en de Netwerkagenda kunnen bestuurders 
en beleidsmakers aan de slag met lokale en 
regionale belangenbehartiging.

• Voor het versterken van de nationale 
samenwerking tussen alle partners in het 
OB-netwerk, gericht op het verbreden van 
de betekenis van de Bibliotheek in de 
maatschappij. 
De opgaven uit het Bibliotheekconvenant 
en ambities in de Netwerkagenda kunnen 
alleen door krachtenbundeling succesvol 
worden gerealiseerd. Samen komen we 
verder.

Waarom een Bibliotheekconvenant en Netwerkagenda?
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Uitvoering via 5 principes in een Manifest
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Principe 1: we zetten de opgave altijd centraal. We 
denken eerst aan wat we samen willen bereiken en pas 
dan aan wie wat gaat doen. We denken vanuit 
maatschappelijke waarde in plaats van dat we denken 
vanuit organisaties

Principe 2: we zijn een netwerk van autonome 
instellingen (die autonome keuzes maken), maar we zijn 
vooral ook een netwerk van samenwerkende instellingen 
die gezamenlijk werken aan een resultaat dat elk van ons 
individueel niet zou kunnen behalen.

Principe 3: ons netwerk kent geen hiërarchie, geen opperbaas en geen top-down of bottom-up. We werken als een horizontaal netwerk 
van lokale, provinciale en landelijke bibliotheek-organisaties en we zijn in overleg en informeren elkaar in dat netwerk.

Principe 4: we focussen op de vraag wie er wil en kan bijdragen, in plaats van dat we ons focussen op de vraag wie erover gaat. We laten 
onze daadkracht en snelheid om gezamenlijke resultaten te boeken op gezamenlijke prioriteiten bepalen door voorzieningen die kunnen 
en willen bijdragen.

Principe 5: we verbinden ons nadrukkelijk ook met spelers buiten de bibliotheeksector die, net als wij, gedreven zijn een bijdrage te 
leveren aan de drie maatschappelijke opgaven. 



Voor wie in een OB is dit onderwerp interessant?
• Directies & management
• Beleidsmedewerkers
• Marketing & communicatie

Meer informatie is te vinden op
• https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekstelsel-

netwerk

Of via onderstaande links
• Uitlegfilmpje over Bibliotheekconvenant
• Persbericht Bibliotheekconvenant (okt 2020)
• Filmpje presentatie Netwerkagenda (juni 2021)

Voor wie interessant en waar meer informatie?
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Astrid Kraal
Netwerkmanager Bibliotheekstelsel
astrid.kraal@kb.nl

Contactpersoon

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekstelsel-netwerk
https://www.youtube.com/watch?v=tgz70iZXh24
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/sleutelrol-voor-bibliotheken-bij-grote-maatschappelijke-opgaven
https://www.youtube.com/watch?v=nDCEHaF_Qwc


LEZEN EN 
LEESBEVORDERING 
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Lezen en leesbevordering volwassenen
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• De KB maakt mét de openbare bibliotheken 
laagdrempelig digitaal lezen en luisteren mogelijk 
via de website www.onlinebibliotheek.nl en de 
app van de online Bibliotheek.

• Ook verkent ze in pilots of en hoe nieuwe 
content, zoals digitale tijdschriften, aansluit bij de 
behoeften van bibliotheekleden.

• De KB stimuleert het lezen en de leescultuur in 
Nederland in verschillende projecten en 
initiatieven in samenwerking met haar partners in 
de Leescoalitie.

• Vanuit het programma Bibliotheek en 
Basisvaardigheden stimuleert de KB lezen en 
taalwerverving bij laaggeletterde volwassenen

online Bibliotheek-app onlinebibliotheek.nl

http://www.onlinebibliotheek.nl/


Lezen en leesbevordering jeugd
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• Alle kinderen in Nederland moeten de kans krijgen om plezier 
in lezen te ontwikkelen en te behouden.

• De portal www.jeugdbibliotheek.nl is hiervoor een belangrijk 
kanaal. Jeugd van 0-18 jaar vindt hier de hele fysieke en digitale 
jeugdcollectie op één plek.

• We werken samen met openbare bibliotheken en partners als 
Stichting Lezen en de Leescoalitie aan programma's voor 
leesbevordering, zoals BoekStart, de Bibliotheek op school en 
Lezen voor de lijst.

• We ontwikkelen samen met Stichting Lezen en Stichting Lezen 
en Schrijven een systeemaanpak voor de gemeentelijke 
gezinsaanpak geletterdheid

• Vanuit de Gezinsaanpak stimuleren we de taalontwikkeling van 
laaggeletterde ouders, en ondersteunen we ze bij het voorlezen 
aan hun kinderen

• Ook zijn we vanuit onze regierol nauw betrokken bij projecten 
en diensten voor lezen met een leesbeperking.

http://www.jeugdbibliotheek.nl/


Voor wie in een OB is dit onderwerp interessant?
• Lees(media)consulenten
• Mediacoaches
• Marketing & Communicatie / (Web)redactie
• Klantenservice / baliemedewerkers
• Collectiespecialisten

Meer informatie is te vinden op
• www.bibliotheeknetwerk.nl/lezen-leesbevordering-

volwassenen
• www.bibliotheeknetwerk.nl/lezen-leesbevordering-jeugd
• www.metdekb.nl 

(groepen online Bibliotheek en Jeugdbibliotheek)
Inlog vereist, kan worden aangevraagd via mail naar metdekb@kb.nl

Voor wie interessant en waar meer informatie?
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Lieke Hoefs
coördinator Digitaal Lezen
lieke.hoefs@kb.nl

Contactpersoon

http://www.bibliotheeknetwerk.nl/lezen-leesbevordering-volwassenen
http://www.bibliotheeknetwerk.nl/lezen-leesbevordering-jeugd
https://www.metdekb.nl/welcome
mailto:eric.daamen@kb.nl


AANGEPAST LEZEN
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Vanuit de Wsob heeft de KB de opdracht om de bibliotheekvoorziening voor mensen
met een leesbeperking in stand te houden en te verbeteren, zodat zij volwaardig
kunnen participeren in maatschappelijk en cultureel opzicht. 

Bibliotheekservice Passend Lezen (BPL) verzorgt het klantencontact, de selectie van 

titels voor de collectie en de toegankelijkheid van deze collectie via haar website en 

catalogi. Dedicon en CBB zorgen voor de vervaardiging en distributie van het 

aangepaste materiaal.
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4 Gezamenlijk worden onderzoeken en (innovatieve) projecten uitgevoerd. Ook wordt er 
nauw samengewerkt met de openbare bibliotheken, belangen- en expertiseorganisaties.

Wat is Aangepast lezen?

De dienstverlening maakt boeken, kranten en tijdschriften toegankelijk in een 
aangepaste leesvorm (audiolezen, braillelezen, letterlezen, combilezen).
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• In de dienstverlening van openbare bibliotheken neemt lezen een 

centrale plek in. Voor 250.000 mensen is dat niet vanzelfsprekend. Zij 

hebben vanwege een visuele beperking moeite met lezen. Ook voor 

dyslectici brengt het traditionele aanbod van de bibliotheek problemen 

met zich mee. 

• Voor deze en andere mensen met een leesbeperking biedt Aangepast 

Lezen een uitkomst. Deze bibliotheekvoorziening 

(www.passendlezen.nl) stelt iedereen met een leesbeperking in staat 

om te lezen en biedt laagdrempelig en gebruiksvriendelijk toegang tot 

literatuur en informatie.

• Boeken, kranten en tijdschriften worden in aangepaste leesvormen 

beschikbaar gesteld en kunnen zo in grotere letters, in braille, of in 

audio gelezen worden.

Waarom hebben we deze dienstverlening?
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http://www.passendlezen.nl


Voor wie in een OB is dit onderwerp interessant?
• Directie
• Collectiespecialisten
• Klantenservice/frontoffice medewerkers
• Marketing & communicatie

Meer informatie is te vinden op
• www.bibliotheeknetwerk.nl/lezen-leesbevordering-

volwassenen/aangepast-lezen
• De bibliotheek voor mensen met een leesbeperking | 

Bibliotheekinzicht
• www.passendlezen.nl

Voor wie interessant en waar meer informatie?
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Marja Geevers
06 - 22974755
marja.geevers@kb.nl

Contactpersoon

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/lezen-leesbevordering-volwassenen/aangepast-lezen
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/artikel/de-bibliotheek-voor-mensen-met-een-leesbeperking
http://www.passendlezen.nl


DIGITAAL BURGERSCHAP 
EN DIGITALE 
GELETTERDHEID JEUGD
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Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen 
bewegen in de online informatiesamenleving. De programmalijn digitaal burgerschap 
ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. 

De programmalijn draagt bij aan de Netwerkagenda. Vooral binnen de maatschappelijke 

opgave ‘Participatie in de informatiesamenleving’, maar ook binnen de andere twee. In 

de programmalijn richten wij ons op jeugd en 'basisvaardige’ volwassenen. Er is bij jeugd 

een sterke relatie met digitale geletterdheid, die nog in kaart gebracht moet worden.

Bibliotheekorganisaties kunnen zich in januari 2023 inschrijven voor de eerste 

financieringsronde voor één van de drie financieringsregelingen. In november 2022 

wordt een bijeenkomst georganiseerd waar deze regelingen worden toegelicht.
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De programmalijn digitaal burgerschap wordt gefinancierd door Stichting Pica. In het 
programmateam werken de KB, POI's en bibliotheken samen, waarbij de KB optreedt 
als penvoerder en coördinator.

Wat is het programma Digitaal burgerschap?

In de periode 2021‐2022 is de programmalijn voorbereid: de strategie is geformuleerd, 
de bouwstenen zijn ontworpen en een eerste groep bibliotheken is aan de slag gegaan 
met het opzetten van en experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening.
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• Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en 
weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Wie 
digitaal vaardig is, verkent nieuwe digitale mogelijkheden, benut de 
kansen die technologie biedt en ontwikkelt de vaardigheden die 
nodig zijn om te ontdekken en te experimenteren. Wie digitaal 
weerbaar is, is zich bewust van risico’s, maakt bewuste keuzes en 
beschermt zichzelf op digitaal gebied. Deze kennis en vaardigheden 
vormen de basis voor een actieve bijdrage aan de digitale 
informatiesamenleving.

• De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun 
rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. Vanuit hun 
natuurlijke positie in het informatielandschap kunnen zij 
samenwerken om digitaal burgerschap te positioneren in het hart 
van lokale gemeenschappen. Zij kunnen burgers – jong en oud –
vaardig en weerbaar maken, waardoor zij beter kunnen meedoen in 
en bijdragen aan de digitaliserende samenleving. 

Waarom hebben we dit programma?
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Voor wie in een OB is dit onderwerp interessant?
• Directie
• Programmamakers en -uitvoerders
• Digitaal specialisten

Meer informatie is te vinden op
• www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap

Voor wie interessant en waar meer informatie?
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Marjolein Oomes
Inhoudelijk programmamanager 
Pica-programmalijn digitaal 
burgerschap

Liedewij Lamers
Operationeel programmamanager 
Pica-programmalijn digitaal 
burgerschap

Digitaalburgerschap@kb.nl

Contactpersonen

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap
mailto:Digitaalburgerschap@kb.nl


Een programma waarmee de KB, SPN en bibliotheken in samenwerking met (1) 
Netwerk Mediawijsheid en de daarbij aangesloten partners en (2) programma's als 
Boekstart en de Bibliotheek op school bibliotheken faciliteren om diensten aan te 
bieden op het gebied van digitale geletterdheid jeugd.

Als kernpartner van Netwerk Mediawijsheid stimuleert de KB bibliotheken om mee te 

doen aan landelijke campagnes als Media Ukkie Dagen en Week van de Mediawijsheid.

De KB draagt bij aan kennisdeling door de Digistart e-learnings en diverse 

instructiefilmpjes in de Bibliotheek Campus. Ook kunnen bibliotheken diverse middelen 

inzetten, zoals de leermiddelengids, brochure Spelend Leren en Data Detox.
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Binnen dit programma wordt in samenwerking met het bibliotheekveld en in het 
netwerk Mediawijsheid onderzoek gedaan naar de doelgroep jeugd met betrekking tot 
digitale vaardigheden.

Wat is het programma Digitale Geletterdheid Jeugd?

Het programma richt zich op jeugd van 0 tot 18 jaar. Aangezien de basisvaardigheden bij 
jongeren vaak al op orde zijn, gaat het bij digitale geletterdheid jeugd voornamelijk 
over informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.
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Waarom hebben we dit programma?
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Het programma Digitale Geletterdheid Jeugd sluit aan op de 
maatschappelijke opgave "participatie in de samenleving" uit het 
bibliotheekconvenant.

Om maatschappelijk mee te kunnen doen, is het belangrijk om 
geletterd te zijn, te kunnen lezen en schrijven. Maar in een 
digitaliserende samenleving is in het verlengde daarvan digitale 
geletterdheid essentieel.

Met het programma Digitale Geletterdheid willen we samen met ons 
netwerk jongeren van 0 tot 18 jaar klaarstomen voor deze 
digitaliserende samenleving. Denk daarbij aan ondersteuning voor 
ouders bij media-opvoeding van het jonge kind, kinderen leren hoe je 
de juiste bronnen kunt zoeken en vinden, jongeren bewust te laten 
worden van desinformatie en bij maakplaatsen in de bibliotheek 
bijvoorbeeld te leren programmeren.



Voor wie in een OB is dit onderwerp interessant?
• Lees(media)consulenten
• Mediacoaches
• Adviseurs Digitale Geletterdheid
• Specialisten Digitale Geletterdheid
• Projectleiders Jeugd & Educatie

Meer informatie is te vinden op
• Bnetwerk: www.bibliotheeknetwerk.nl/digitale-

geletterdheid-jeugd
• Biebtobieb: 

www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=12394-
7374617274706

• Netwerk Mediawijsheid: www.mediawijzer.net

Voor wie interessant en waar meer informatie?

23

Iris van der Heijden
Adviseur 
digitale geletterdheid jeugd
iris.vanderheijden@kb.nl

Andrea Berkelder
coördinator digitale 
geletterdheid jeugd
andrea.berkelder@kb.nl

Contactpersonen

http://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitale-geletterdheid-jeugd
https://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=12394-737461724706
https://www.mediawijzer.net
mailto:eric.daamen@kb.nl
mailto:Andrea.berkelder@kb.nl


BASISVAARDIGHEDEN 
EN DIGITALE INCLUSIE 
VOLWASSENEN
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Een programma waarmee de Koninklijke Bibliotheek (KB), SPN en bibliotheken in 
samenwerking met partners zoals ministeries, St. Lezen en Schrijven, Sociaal Werk 
Nederland, Manifestgroep en Alliantie Digitaal Samenleven, bibliotheken faciliteren om 
diensten aan te bieden op het gebied van basisvaardigheden

De missie van het programma is dat iedereen mee moet kunnen doen in de 

samenleving. Zie ook het filmpje De Bibliotheek in het hart van de samenleving.

Het programma richt zich op bibliotheken en hun samenwerkingspartners - dus niet 

(rechtstreeks) op de doelgroepen zelf. Het biedt handreikingen voor beleid en aanpak 

met oog voor lokale verschillen.
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Het programma ondersteunt bibliotheken bij hun lokale dienstverlening. Het beslaat 
de breedte van het sociaal domein (Taal, Digitaal, Rekenen & Geld, Gezinsaanpak,
Gezondheid, Werk & Inkomen, E-overheid en sociaaljuridische dienstverlening).

Wat is het programma Bibliotheek en basisvaardigheden?

Het programma richt zich op kwetsbare burgers die moeite hebben om mee te komen 
in de samenleving zoals laaggeletterde NT1-ers en NT2-ers en minder digitaalvaardigen
(ouderen, jongeren). Het gaat om ca. 4 miljoen mensen.  
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https://youtu.be/-2w57pCnxDg


Het programma en het Bibliotheekconvenant

26

De KB is in 2015 samen met de Stichting 
Samenwerkende POI's Nederland (SPN) het 
programma de Bibliotheek en 
basisvaardigheden gestart. 

Het programma past in de veranderende rol 
van de Bibliotheek naar 
brede maatschappelijke bibliotheek en valt 
binnen de kaders van het Bibliotheek 
convenant 2020-2023. 

Het programma Bibliotheek en 
basisvaardigheden is gericht op kwetsbare 
doelgroepen en levert daarmee een bijdrage 
aan de drie maatschappelijke opgaven.



Steeds meer mensen hebben moeite om mee te 
doen in de (digitale) samenleving. Ook 
multiproblematiek is vaak aan de orde. 
Bijvoorbeeld de combinatie van werkloosheid, 
gezondheidsproblemen en schulden. Hulp of 
informatie zoeken is lastig, doordat ze digitaal de 
weg niet weten, het zelf niet kunnen, of er is 
sprake van stress en schaamte.

De bibliotheek is voor hen een laagdrempelige 
plek in de buurt waar iemand je gewoon 
persoonlijk te woord staat en op je gemak stelt, 
je kan er  informatie en hulp krijgen en/of zelf 
leren als je daartoe in staat bent.

Voor wie doen we het?
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Wat verhalen uit de praktijk

28 En vele andere miljoenen mensen die hulp nodig hebben om mee te komen in de maatschappij!

Ming
Ming (55) is net gescheiden. Ze moet een nieuwe 
woning regelen en een baan zoeken. Ze is bang 
dat ze in de schulden terechtkomt. Ze is gestrest 
door de situatie nu ze er alleen voor staat. Bij het 
IDO in de Bibliotheek kan ze haar verhaal kwijt en 
wordt ze verder geholpen.

Iwan
Iwan is 39 en woont en werkt al een tijdje in een 
Nederlandse fabriek. Maar bij een reorganisatie 
komt hij op straat te staan. Hij spreekt gebrekkig 
Nederlands en snapt de formulieren niet die hij 
moet invullen. Hij maakt zich zorgen om zijn gezin 
en zijn toekomst. Bij het IDO in de Bibliotheek kan 
hij zijn verhaal kwijt en wordt hij verder geholpen.

Fatima werd geholpen met haar DigiD.
Zij kwam erachter dat zij prima met 
DigiD overweg kan.

Pierre werd geholpen met de 
gezondheidsverklaring voor zijn rijbewijs.
De medewerker hielp hem goed op weg.

Kees leerde omgaan met de computer
Hij moest wel, toen zijn vrouw ziek werd. Door 
een cursus te volgen in de Bibliotheek en elke
dag iets meer te doen, kan hij zich nu zelf
redden met de computer.

https://youtu.be/RJ32XqJufXk
https://youtu.be/8FD5bOhzrnI
https://www.youtube.com/watch?v=Kq4iiAK0ahg


Het programma faciliteert:

• Inkoop en monitoring van educatieve programma’s rondom taal, 
digitaal, inburgering, werk, financiën, inburgering etc.

• Deskundigheidsbevordering bibliotheekmedewerkers
• Landelijke en lokale marketing en communicatie
• Samenwerking met landelijke stakeholders zoals ministeries, SWN, 

VNG, uitvoeringsorganisaties overheid, St. Lezen en Schrijven etc.
• Kwaliteitsborging
• Landelijke financieringsstromen waar mogelijk
• Innovatie

Wat doen we voor bibliotheken?  
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https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/trefpunt-leermiddelen
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/marketing


Voor wie in een OB is dit onderwerp interessant?
• Specialisten/managers educatie en taalhuiscoördinatoren
• Marketing & Communicatie / webredactie
• Klantenservice / baliemedewerkers / frontoffice

Meer informatie en inspiratie is te vinden op
Bnetwerk
• www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen

Biebtobieb
• www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=15930-737461727470616765
• www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=126564-737461727470616765
• https://www.biebtobieb.nl/do/folder?id=372881-666f6c646572

Voor wie interessant en waar meer informatie?
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https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen
http://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=15930-737461727470616765
http://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=126564-737461727470616765
https://www.biebtobieb.nl/do/folder?id=372881-666f6c646572


Kernteam Bibliotheek en basisvaardigheden

31

Stephanie Kuijper, opgavemanager
06 – 33891863
Stephanie.kuijper@kb.nl
Programmamanagement, netwerk

Stephanie Verhagen, beleidsadviseur 
06 - 50250375
stephanie.verhagen@kb.nl
Digitale inclusie/IDO, gezondheid en sociaal juridisch, 
landelijk ingekochte content, marketing

Contactpersonen 

Lisenka Akse, beleidsadviseur
06 - 42495175
lisenka.akse@kb.nl
Gezinsaanpak, G!DS, sociaal-educatieve kaart, 
samenwerking Belastingdienst

Tirza De Fockert, beleidsadviseur
06 - 42268849
tirza.defockert@kb.nl
Inburgering, Digital Travellers Project

Karin Ottenhoff, communicatieadviseur
06 - 21984084
karin.ottenhoff@kb.nl
Bnetwerk, Trefpunt leermiddelen, nieuwsbrief, BiebtoBieb, social

mailto:Stephnaie.kuijper@kb.nl
mailto:Stephanie.verhagen@kb.nl
mailto:Lisenka.akse@kb.nl
mailto:Tirza.Defockert@kb.nl
mailto:Karin.ottenhof@kb.nl


LANDELIJKE DIGITALE 
NETWERK-
INFRASTRUCTUUR
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Een gezamenlijke ICT-infrastructuur waarmee de Koninklijke Bibliotheek (KB), 
provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en openbare bibliotheken (OB’s) als 
netwerk samenwerken om digitale dienstverlening te kunnen aanbieden aan zoveel 
mogelijk Nederlanders

De producten en diensten uit het OB-netwerkportfolio LDI worden gebruikt door zowel 

de KB, POI’s als OB’s. Zij kunnen hierop met hun lokale of provinciale ICT-infrastructuur 

aansluiten.

Het OB-netwerkportfolio LDI wordt beheerd door de KB en doorontwikkeld in 

afstemming met OB’s en POI’s

1

2

3

4

5

De LDI bevat functionaliteit direct voor eindgebruikers of via openbare bibliotheken 
voor eindgebruikers

Wat is de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI)?

De LDI bevat digitale producten en diensten die zoveel mogelijk met elkaar zijn 
geïntegreerd. We noemen dit het OB-netwerkportfolio LDI
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• Om digitale dienstverlening te kunnen 

aanbieden die als individuele organisatie 

niet of moeilijk te realiseren is.

• Voor het realiseren van:
• Minder digitale drempels voor 

eindgebruikers.

• Groter bereik, gebruik, gebruiksgemak en 

klanttevredenheid

• Efficiënter gebruik van middelen

Waarom hebben we een Landelijke Digitale Infrastructuur?
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Functionaliteit in het OB-netwerkportfolio LDI
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Bereiken & inspireren 
met de Website-as-a-Service (WaaS)

Zoeken en vinden 
met de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC)

Bestellen en verkrijgen fysieke collectie 
met Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)

Bestellen en verkrijgen online collectie
met de online Bibliotheek en apps

Klant & identiteit 
met de Authenticatievoorziening (AV) 

en het Klantregistratiesysteem (KRS)

Inzicht & rapportages
met het Datawarehouse (DWH)



Voor wie in een OB is dit onderwerp interessant?
• ICT
• Marketing & Communicatie / webredactie
• Klantenservice / baliemedewerkers
• Collectiespecialisten

Meer informatie is te vinden op
• www.bibliotheeknetwerk.nl/landelijke-digitale-

infrastructuur-ldi
• www.metdekb.nl

Inlog vereist, kan worden aangevraagd via mail naar metdekb@kb.nl

Voor wie interessant en waar meer informatie?
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Naomi Deegenaars
06 - 51902980
naomi.deegenaars@kb.nl

Contactpersonen

Sander van Kempen
06 - 54328308
sander.vankempen@kb.nl

http://www.bibliotheeknetwerk.nl/landelijke-digitale-infrastructuur-ldi
http://www.metdekb.nl/


ONDERZOEK
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Het cluster openbare bibliotheken van de afdeling 
Onderzoek richt zich op:
• Onderzoek voor, door en over bibliotheken
• Stimuleren van samenwerking en kennisdeling
• Bijdragen aan visievorming en beleidsontwikkeling

Twee belangrijkste aandachtsgebieden:

Monitoringsonderzoek (deels wettelijk verplicht of 
subsidieverplichting)

• inventariseren, monitoren en evalueren 
• effecten, trends en ontwikkelingen
• huidige werkpraktijk 

Incidenteel onderzoek
• verkennen en verdiepen
• signaleren en agenderen
• visieontwikkeling en innovatie 

Wat is het?



Drie monitoringsinstrumenten op 
bibliotheekonderzoek.nl 



Waarom doen we dit?

Bibliotheek

Systematisch inzicht in 
bedrijfsvoering, dienstverlening 

en samenwerking op 
maatschappelijk vlak, voor:

› sturing en beheersing van 
processen

› kwaliteitsverbetering

› verantwoording

› marketing

Systematisch inzicht in de 
ontwikkeling van bibliotheken 

en POI’s, voor:

› ondersteuning bibliotheken

› verbeteren dienstverlening

› verantwoording

KB & Kunst van 
Lezen

Monitoren van de ontwikkeling 
en professionalisering van het 

stelsel, voor: 

› ontwikkeling van beleid en 
programma’s

› gegevenslevering ministeries 

› (wetenschappelijk) onderzoek

Bibliotheek POI



Voor wie interessant?

Bibliotheken: inzicht in de dienstverlening en 
het effect daarvan, ter evaluatie, sturing, 
vergelijking en verantwoording 

 Management
 Medewerkers 
 Specialisten / domeinverantwoordelijken

POI’s

Stakeholders
 Gemeenten
 Provincies
 Rijksoverheid 
 Financiers
 Samenwerkingspartners

www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek

Programma’s:
 Impact
 Bibliotheek voor de Toekomst (Kennisagenda)
 Leesonderzoek
 Trends
 Haal meer uit data (project HAMUD)

Instrumenten: onderzoek en dataverzameling
 Bibliotheekmonitor: ontwikkeling dienstverlening
 Impactmonitor: effecten onder eindgebruikers
 Outputregistratietool: registratie IDO dienstverlening

Instrumenten: kennisdeling
 Bibliotheekinzicht: artikelen, databank, dossiers, 

rapportages, infographics
 Databank: dashboards en datasets
 Vakpublicaties
 Webinars

Waar meer informatie?

http://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/impact/
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/bibliotheek-voor-de-toekomst
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/leesonderzoek
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/trends
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/haal-meer-uit-data
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/bibliotheekmonitor
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/impact/impactmonitor
https://www.bibliotheekinzicht.nl/
https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/databank
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/vakpublicaties
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/webinars


Team onderzoek, cluster openbare bibliotheken
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Marjolein Oomes
Adviseur Onderzoek en Kennisdeling
marjolein.oomes@kb.nl

Impact, Bibliotheek voor de Toekomst, 
project “Haal meer uit data”

Annemiek van de Burgt
Adviseur Onderzoek en Kennisdeling
annemiek.vandeburgt@kb.nl

Bibliotheekinzicht, Bnetwerk, Bibliotheekmonitor, 
Digitale inclusie, Outputregistratietool, 
Leesonderzoek, project “Haal meer uit data”

Marianne Hermans
Adviseur Onderzoek en Kennisdeling
marianne.hermans@kb.nl

Trends, Bibliotheek voor de Toekomst, 
Leesonderzoek

Laura Freling
Coördinator Bibliotheekonderzoek
laura.freling@kb.nl

Projectmanagement, Bibliotheekmonitor, 
Impactmonitor, Digitale Inclusie, Outputregistratietool
project “Haal meer uit data”

Mirjam Klaren
Adviseur Onderzoek

Mirjam.klaren@kb.nl

Bibliotheekmonitor, Bibliotheekinzicht, Bnetwerk, 
project “Haal meer uit data”

Anne-Katelijne Rotteveel
Impact Onderzoeker

Anne-katelijne.rotteveel@kb.nl

Impact meten activiteiten van bibliotheken, 
Impactmonitor, Impactcommunity, 
onderwijsproject SMILES

mailto:marjolein.oomes@kb.nl
mailto:marjolein.oomes@kb.nl
mailto:annemiek.vandeburgt@kb.nl
mailto:marianne.hermans@kb.nl
mailto:marianne.hermans@kb.nl
mailto:sharon.vandehoek@kb.nl
mailto:laura.freling@kb.nl
mailto:sharon.vandehoek@kb.nl
mailto:Mirjam.klaren@kb.nl
mailto:sharon.vandehoek@kb.nl
mailto:Anne-katelijne.rotteveel@kb.nl


GEZAMENLIJK 
COLLECTIEPLAN
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Het Gezamenlijk Collectieplan biedt een kader voor het beheren en samenstellen van 
collecties door openbare bibliotheekvoorzieningen in Nederland. 

Eens in de 4 jaar wordt een nieuw collectieplan geschreven. Het huidige collectieplan 
loopt van 2020-2024. Bij het collectieplan wordt een uitvoeringsagenda gerealiseerd 
waar prioritering aan de afspraken wordt gegeven. Deze wordt afgestemd met de 
netwerkagenda behorende bij het convenant

1

2

3

4
Het collectieplan wordt in overeenstemming met vertegenwoordigers van het netwerk 

(OB’s, POI’s en KB) vastgesteld, gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de afspraken.

Wat is het Gezamenlijk Collectieplan?

Door middel van 59 afspraken in het Gezamenlijk Collectieplan wordt de afstemming 
gerealiseerd. Een afspraak kan zijn: een wettelijke taak, een norm/monitor, in uitvoering 
of is actie op nodig. 
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1. Een bibliotheekcollectie bestaat uit verschillende 

bronnen van kennis en cultuur die gezamenlijk bijdragen 

aan de functie van de bibliotheek. Dit kunnen boeken zijn, 

maar ook kranten, tijdschriften, muziek, films, podcasts, 

games, e-books, luisterboeken, etc.

2. Geen enkele bibliotheek heeft alle titels in huis en dat 

hoeft ook niet. Door het goed onderling op elkaar 

afstemmen, ontstaat een pluriforme collectie Nederland 

die bijdraagt aan de functie van de bibliotheek en waarin 

de klant kan vinden wat hij of zij zoekt.

3. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 

bepaalt dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) eens in de vier 

jaar een collectieplan voor het netwerk opstelt. 

Waarom hebben we een Gezamenlijk Collectieplan?
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Voor wie in een OB is dit onderwerp interessant?
✓ Management
✓ Collectiespecialisten
✓ Data-analisten, beheerders bibliotheeksysteem

Meer informatie is te vinden op
• www.bibliotheeknetwerk.nl/collectie
• Gezamenlijk Collectieplan -

www.bibliotheeknetwerk.nl/collectie/collectieplan

Ook interessant:
• Bouwstenen lokaal Collectieplan -

www.bibliotheeknetwerk.nl/bouwstenen-lokaal-collectieplan-0

Voor wie interessant en waar meer informatie?
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Vragen over gezamenlijk 
collectieplan?
Stuur het naar: 
accountmanagement@kb.nl

Contactpersoon

Vacature

http://www.bibliotheeknetwerk.nl/collectie/collectieplan
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/bouwstenen-lokaal-collectieplan-0


INNOVATIENETWERK
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Met het Innovatienetwerk binnen de bibliotheeksector willen we een klimaat en 
voedingsbodem creëren waarin innovatie ontstaat en groeit. Het Innovatienetwerk 
zorgt voor inspiratie, kennisdeling en het versneld opschalen van innovaties.

Een Innovatienetwerk wordt opgezet door de POI’s als aanjagers van het 
innovatieproces, de OB’s vanuit hun lokale initiatieven en de KB vanuit de digitale 
bibliotheek, onderzoek en internationale contacten. 

Uit nieuwe Innovatienetwerken worden jaarlijks kansrijke ideeën door de POI’s samen 
met de nieuwe Innovatieraad** met financiering georganiseerd in enkele grotere 
innovatieprojecten, de landelijke Fieldlabs. Dit gebeurt met inzet van expertise uit de 
drie lagen van het OB-netwerk en vanuit externe partijen.

1

2

3

4

5

In een Innovatienetwerk worden nieuwe initiatieven of ideeën voor innovaties 
verzameld, besproken en passend ondersteund. Hierbij wordt nadrukkelijk verbinding 
met de aanwezige innovatie-initiatieven in de regio gezocht. 

Wat is het Innovatienetwerk?

Die versnelling realiseren wij door het organiseren van flexibele landelijke en regionale 
Fieldlabs* waar we als OB-netwerk gezamenlijk mensen en middelen voor inzetten. 
Binnen deze labs krijgt de digitale component extra nadruk.

48

*) Een Fieldlab is een 
praktijkomgeving waarin 
bibliotheekvoorzieningen, 
partners, 
kennisinstellingen en 
bedrijven doelgericht 
oplossingen ontwikkelen, 
testen en leren toe te 
passen. 

**) De nieuwe Innovatieraad 
(2.0) bestaat uit een 
representatie van het hele 
OB-netwerk met inspiratie 
van buiten de sector. De 
middelen komen uit meer 
bronnen.



De uitdaging is om bibliotheken in staat te stellen zich permanent te 

vernieuwen, zodat ze waarde kunnen bieden aan burgers, kunnen 

inspireren en kennisdelen. Zo kunnen bibliotheken inspelen op de 

veranderende maatschappelijke vraag van burgers en overheid en 

wordt innovatie inspirerend, open, laagdrempelig en leuk om te doen.

Waarom hebben we het 
Innovatienetwerk?
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Voor wie in een OB is dit onderwerp interessant?
✓ Voor iedereen die met innovatie bezig is 

Meer informatie
• www.bibliotheeknetwerk.nl/innovatie

Contactpersonen bij POI’s & SPN
• Egid van Houtem (Cubiss) – e.vanhoutem@cubiss.nl
• Ineke Goedhart (ProBiblio) – igoedhart@probiblio.nl
• Grietje Smit (Biblionet Drenthe) – g.smit@biblionetdrenthe.nl
• Henri Huisman (Rijnbrink) – henri.huisman@rijnbrink.nl
• Gerard Meijer (SPN) – gerard.meijer@stichtingspn.nl

Voor wie interessant en waar meer informatie?
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Contactpersoon

Erik Boekesteijn
Senior adviseur
06 - 81086432
erik.boekesteijn@kb.nl

Astrid Kraal
Netwerkmanager Bibliotheekstelsel
astrid.kraal@kb.nl

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/innovatie
mailto:e.vanhoutem@cubiss.nl
mailto:igoedhart@probiblio.nl
mailto:g.smit@biblionetdrenthe.nl
mailto:henri.huisman@rijnbrink.nl
mailto:gerard.meijer@stichtingspn.nl
mailto:erik.boekesteijn@kb.nl
mailto:astrid.kraal@kb.nl


INTERNATIONAAL
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Vanuit de KB nemen we deel aan een aantal internationale organisaties, zoals IFLA, 
CDNL, CENL, EBLIDA, PL2030 en NAPLE Forum. Via deze weg zijn we op de hoogte van 
internationale ontwikkelingen en verbinden we interessante initiatieven internationaal 
en nationaal. De kennisdeling van internationale ontwikkelingen vindt ook plaats in de 
internationale track op het Nationale Bibliotheekcongres en werken we actief mee aan 
de komst van het WLIC congres in Rotterdam in de zomer van 2023.

1

2

Wat gebeurt er internationaal? 

Het doel is kennis en ervaring uitwisselen en een internationaal netwerk bouwen. Wij 
kunnen veel leren van ervaringen in andere landen en andersom kunnen openbare 
bibliotheken in andere landen veel leren van ons.

Naast het uitwisselen van kennis en ervaringen en verbinden nemen we ook deel aan 
een aantal EU projecten.
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Voor wie in een OB is dit onderwerp interessant?
✓ Directie
✓ ICT
✓ Marketing & Communicatie / webredactie
✓ Klantenservice / baliemedewerkers
✓ Collectiespecialisten

Meer informatie
www.ifla.org/
www.eblida.org/
https://naple.eu/

Voor wie en waar meer informatie?
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Sander van Kempen
06 - 54328308
sander.vankempen@kb.nl

Contactpersoon IFLA en NAPLE

Erik Boekesteijn
06 - 81086432
erik.boekesteijn@kb.nl

Contactpersoon internationale tracks

Contactpersoon EU-projecten

Monique Alberts
06 - 38948152
monique.Alberts@KB.nl

http://www.ifla.org/
http://www.eblida.org/
https://naple.eu/



