Netwerkagenda en - manifest
Startbijeenkomst

Achtergrond
• In de periode maart tot en met september 2020 is in gezamenlijkheid gewerkt aan de totstandkoming
van een Bibliotheekconvenant 2020-2023. Nu is het tijd om te starten met het vervolg om de
afspraken in de praktijk te brengen.
• De Koninklijke Bibliotheek, SPN en VOB werken in gezamenlijkheid verder aan een Netwerkagenda
2021-2023. Door concrete afspraken te maken voor de komende periode brengen we de organisatie
van het netwerk een stap verder. Belangrijk onderdeel van de Netwerkagenda is een
´samenwerkingsmanifest´ waarin wordt beschreven hoe samengewerkt wordt.
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Netwerkagenda

• In de Netwerkagenda 2021-2023 ligt de focus op de
uitwerking van de drie maatschappelijke opgaven en een
aantal stelselopgaven
• Per opgave werken we vier aspecten uit: (1) de context, (2)
de gezamenlijke ambitie, (3) eenieders bijdrage en (4) het
jaarprogramma voor 2021.

• Een van de stelselopgaven is samenwerking. Daarbij
worden nadere afspraken gemaakt over de werkwijze in
het netwerk en de organisatie van het netwerk (ook met
andere maatschappelijke partners).
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De opgaven uit convenant
Maatschappelijke opgaven

Stelselopgaven

Robuuste lokale
bibliotheek

Geletterde samenleving

Participatie en
informatiesamenleving

Digitale
netwerkinfrastructuur

Kwaliteit en
kennis

Medewerkers
en vrijwilligers

Leven lang ontwikkelen

Collectie
Samenwerking

Innovatie
(R&D)

Gezamenlijke
klantbenadering

Landelijke digitale
openbare bibliotheek
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Werkwijze

Voor elke opgave / uitdaging werken we vier aspecten uit
(op in totaal maximaal 2 A4):

1. Context van de opgave / uitdaging
2. Gezamenlijke ambitie: wat willen we bereiken?
3. Bijdrage van elke stelselvoorziening aan de opgave

4. Een jaarprogramma voor 2021
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Voorbeeld

• Opgave 1 – Geletterde samenleving
• Context van de opgave
• Wat is de opgave / de uitdaging / het probleem?
• Gezamenlijke ambitie
• Welke rol kan de bibliotheek vervullen bij deze opgave?
• Wat is de gezamenlijke ambitie/doelstelling voor 2023 (en verder)?
• Bijdrage van elke stelselvoorziening aan de opgave
• Wie gaat wat doen?
• Is er een financiële bijdrage nodig? Zo ja, hoeveel en van wie?
• Jaarprogramma 2021
• Wanneer vinden we 2021 geslaagd?
• Op welke doelstelling (of een deel van de doelstelling) ligt de focus in 2021? Welke
tussenstappen willen we realiseren?
• Welke drie activiteiten worden in 2021 uitgevoerd? Hoe ziet die uitvoering er uit?

9

Schrijvers
• Organiseren digitale werkbijeenkomsten met vertegenwoordigers van de
KB, SPN en VOB

Werkwijze in
groepen

• Meeschrijven aan de gevraagde opgave

Schrijvers én niet schrijvers
• Aanwezig zijn en input geven in digitale bespreekbijeenkomsten
• Concreet reageren op concepten van de schrijvers
• Ambassadeur zijn voor het resultaat naar de (eigen) achterban

KB neemt verantwoordelijkheid voor het regelen van schrijvers
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Team voor begeleiding proces

Jos Debeij

Janine Mulder

Bill van Mil

Tessa Beverdam

Koninklijke Bibliotheek

KWINK groep

KWINK groep

KWINK groep

06 11 36 42 55

06 10 32 79 35

06 34 49 20 08

06 57 48 99 68
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Projectleider

Geletterde samenleving
Robuuste lokale bibliotheek
Kwaliteit en kennis
Innovatie (R&D)
Digitale netwerkinfrastructuur

•
•

Participatie en
informatiesamenleving
Leven lang ontwikkelen
Samenwerking

•
•
•

Medewerkers en
vrijwilligers
Collectie
Gezamenlijke
klantbenadering
Digitale bibliotheek
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Ondersteuning
KWINK groep

• Bij elke opgave is er iemand van KWINK groep betrokken
• KWINK groep vervult faciliterende rol

• Dit houdt in dat KWINK zorgt voor:
• Format
• Reflecteren op teksten van teams (en suggesties geven)
• Bewaken consistentie tussen de opgaven onderling
• Bewaken uniformiteit in tone of voice, omvang, etc.
• Bewaken planning & deadlines
• KWINK is niet de penvoerder voor de opgave
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Planning

Maand
November

December

Januari

Februari

Maart

Activiteit
• 3 en 10 november: Startbijeenkomsten (webinar) met alle programmateams
• Digitale bijeenkomsten per opgave met programma-regie-teams
• Opleveren eerste concept bijdrage aan de netwerkagenda op het eigen onderdeel aan
netwerkoverleg
• Opleveren conceptversie motto en manifest
• Ophalen feedback en terugkoppeling
• Digitale bijeenkomsten met programma-regie-teams om feedback te verwerken.
• Opleveren van een definitief concept
• Samenstellen en presenteren concept eindversie - netwerkoverleg (KB, SPN, VOB)
• Terugkoppelen deelnemers naar eigen achterban
• Besprekingen en gereed maken eindversie Netwerkagenda en vaststellen in
netwerkoverleg
• Afzonderlijke besluitvorming / akkoord in VOB, SPN en KB verband
• Voorleggen van Netwerkagenda 2021 – 2023 aan bestuurlijk overleg ter bekrachtiging
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Communicatie
Intern
• Groep op bieb to bieb
• Onderlinge afspraken en
virtuele bijeenkomsten

Eerste doelgroep
• Netwerkpartners
• Bibliotheken
• POI’s
• KB

• Bestuurders / directies
• Medewerkers

Tweede doelgroep
• Overheidspartners
• Rijk (OCW)
• Provincies (IPO)
• Gemeenten (VNG)

• Ambtelijk
• Bestuurlijk

• Informeren via
• Bnetwerk
• Nieuwsbrief

• Toetsen via
• KB – OB dag
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Vragen?

