Informatiebrief oktober 2020

van Bibliotheekconvenant
naar Netwerkmotto – Netwerkmanifest en Netwerkagenda
Bibliotheekconvenant
Begin oktober ondertekenden vertegenwoordigers van de drie overheidslagen (OCW, IPO en VNG) en de drie
bibliotheekvoorzieningen (VOB, SPN en KB) het Bibliotheekconvenant 2020-2023. De betrokken partijen
benadrukken met het convenant het belang van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening én de
meerwaarde van een goede onderlinge samenwerking in het stelsel als geheel, d.w.z. tussen lokale
bibliotheken, de POI’s en de KB. Dit is een voorwaarde om een bijdrage te kunnen leveren aan de drie grote
maatschappelijke opgaven: 1. Geletterde samenleving 2. Participatie in de informatiesamenleving en 3. Leven
lang ontwikkelen.
Het convenant bevat afspraken over de maatschappelijke opgaven en beschrijft de randvoorwaarden in het
bibliotheekstelsel om hieraan uitvoering te kunnen geven. Een en ander heeft geleid tot een pakket aan acties
en doelen die in samenwerking opgepakt moeten gaan worden.
Volgende fase netwerksamenwerking: motto, manifest en agenda
In het convenant wordt gesteld ‘dat partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een goed
functionerend bibliotheeknetwerk en zien dat de samenwerking in het bibliotheeknetwerk in een volgende
fase is beland. Belangrijk is dat alle betrokkenen elkaar weten te vinden in de gezamenlijke opdracht en dat de
verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd.’ En dat partijen met elkaar afspreken ‘middels een netwerkagenda
gezamenlijke acties en doelen af te stemmen’.
De netwerkpartners in het bibliotheekstelsel (lokale bibliotheken, POI’s en KB) werken de afspraken en
ambities uit het convenant in de Netwerkagenda 2021 – 2024 verder uit, zodat de uitvoering doelmatig
plaatsvindt en versnippering van losstaande acties wordt voorkomen. In de uitwerking wordt duidelijk wat
iedere partner vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid gaat doen en hoe het netwerk gezamenlijk
verantwoordelijkheid en regie neemt om de ambities effectief te realiseren.
We willen deze afspraken uit het convenant als netwerk van bibliotheekvoorzieningen de komende maanden
met elkaar uitwerken in:
1.
2.
3.

Het Netwerkmotto (Why)
Het Netwerkmanifest (How)
De Netwerkagenda (What)

Netwerkmotto
‘De breed functionele lokale en digitale bibliotheekvoorziening
die dicht bij burgers van waarde is voor hun persoonlijke
ontwikkeling en deelname in de samenleving.’
Het motto verwoordt of verbeeldt expliciet waar we samen
voor op pad zijn, waaraan we ons verbinden om met elkaar na
te streven in de komende jaren. Het is de gezamenlijke horizon
waarop ieder kan koersen.
Het Netwerkoverleg neemt de verantwoordelijkheid om het
motto te ontwikkelen en op te leveren.

Netwerkmanifest
Het manifest legt de basis onder de wijze van samenwerken, de agenda geeft focus en invulling op inhoud voor
de komende tijd. Zo wordt duidelijker hoe het netwerk gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt in de
samenwerking om de ambities effectief te realiseren. Zo kunnen we vanuit een gedeeld perspectief en met
eenzelfde horizon voor ogen, betere afspraken maken, en elkaar ook aanspreken daarop. Gezamenlijk nemen
we verantwoordelijkheid voor een goed functionerend bibliotheeknetwerk, waardoor iedere individuele speler
zich voor een rol in de grote maatschappelijke opgaven én bij de vaste, breed functionele, eigentaken gesterkt
kan voelen door de expertise, ervaringen én taken en verantwoordelijkheden van de ander. Het
Netwerkoverleg neemt de verantwoordelijkheid om het manifest te ontwikkelen en op te leveren.

De drie maatschappelijke opgaven:
1. Geletterde samenleving – Bevorderen geletterdheid en leesplezier
2. Participatie in informatiesamenleving – Digitale inclusie en digitaal burgerschap
3. Leven lang ontwikkelen – Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid
De zes randvoorwaarden, ook wel stelseluitdagingen genoemd:
1. Toegankelijkheid en bereikbaarheid;
2. Voldoende en gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers;
3. Digitale netwerkinfrastructuur (CLB);
4. Hoge kwaliteit van dienstverlening door certificering en monitoring;
5. Sterke samenwerking binnen het netwerk;
6. Innovatie en vernieuwing zijn goed geregeld;
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

Programma-regie-teams
Per opgave / wordt een programma- regieteam samengesteld. Zij gaan op 1 november van start. Hierin zijn
lokale bibliotheken, POI’s en de KB vertegenwoordigd. De leden zijn tegelijk ambassadeurs naar hun achterban
bij VOB, SPN of KB.
Het programma-regie-team als geheel neemt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van de uitwerking
op de vier aspecten en het indienen als gezamenlijke bijdrage aan de netwerkagenda. Een deel van het
programma-regie-team neemt de verantwoordelijkheid voor schrijven van een uitwerking op de vier aspecten
– de overige teamleden zijn verantwoordelijk voor het meelezen en geven van een reactie op concepten.
Deelname
Van de schrijvende deelnemers wordt verwacht:
1. aanwezig te zijn in een aantal digitale werkbijeenkomsten met vertegenwoordigers van de KB, SPN en
VOB
2. mee te schrijven aan de gevraagde uitwerking.
Van alle deelnemers wordt verwacht:
1.
2.
3.

aanwezig te zijn bij een aantal bespreekbijeenkomsten - om input te geven en om te reageren op
concepten
beschikbaar te zijn om (concreet) te reageren op concepten
ambassadeur te zijn voor het gezamenlijk resultaat naar de (eigen) achterban

Samenstelling - Aanmelden kan bij VOB, SPN en KB

Het is mogelijk aan te geven om betrokken te willen zijn bij de uitwerking van de netwerkagenda. De VOB, de
KB en SPN zullen ook zelf initiatief nemen om mensen te benaderen en uiteindelijk een selectie maken voor de
vertegenwoordiging vanuit hun achterban. In de eerste week van november is de samenstelling van de
programma-regie-teams definitief.
Ondersteuning
KWINK groep zal een faciliterende rol vervullen bij het formuleren van de afspraken en het concretiseren van
de agenda. Zij zullen onder meer zorgdragen voor het format dat kan worden gehanteerd, reflecteren op
tussenproducten, de consistentie met de uitwerking van de andere opgaven/randvoorden bewaken en de
planning in de gaten houden.

Planning
Maand
Oktober
November

December

Januari

Februari

Maart

Activiteit
• Samenstellen programma-regie-teams (per opgave)
• Voorbereiding formats voor Netwerkagenda
• 3 en 10 november van 13:00-1400 uur: Startbijeenkomsten (webinar) met alle
programma-regie-teams
• Digitale bijeenkomsten per opgave/randvoorwaarde met programma-regie-teams
o Werkafspraken wie teksten gaat schrijven – wat al beschikbaar is - hoe input
wordt opgehaald – bespreken en formuleren context en ambities
• Opleveren eerste concept bijdrage aan de netwerkagenda op het eigen onderdeel aan
netwerkoverleg (KB, SPN, VOB)
• Opleveren eerste ruwe versie netwerkmotto, -manifest en - agenda beschikbaar –
netwerkoverleg
• Ophalen feedback en terugkoppeling
• Digitale bijeenkomsten met programma-regie-teams om feedback te verwerken
o Opleveren definitief concept
• Samenstellen en presenteren concept eindversie - netwerkoverleg (KB, SPN, VOB)
• Terugkoppelen deelnemers naar eigen achterban
• Besprekingen en gereed maken eindversie Netwerkagenda – vaststellen in
netwerkoverleg
• Afzonderlijke besluitvorming / akkoord in VOB-, SPN- en KB-verband
• Voorleggen aan bestuurlijk overleg ter bekrachtiging

Op de hoogte blijven?
Op Bibliotheeknetwerk richten we een afdeling ‘convenant – netwerkagenda’ in om informatie te delen - op de
hoogte blijven van de voortgang. Op BiebtoBieb komt een groep waar mee interactie mogelijk is.
(Nieuws)berichten zullen via Bnetwerk, SPN en VOB verspreid worden.
En: E-mailen en bellen kan altijd!
Wij kijken enorm uit naar alle input om gezamenlijk tot een netwerkagenda te komen!
Hartelijke groet mede namens Lily Knibbeler, Tineke van Ham en Anton Kok,
Jos Debeij, regievoerder convenant en netwerkagenda
jos.debeij@kb.nl
06-11364355

