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Netwerkdag 3 februari 2022

wsob
2015



17 december 2019       



Bestuurlijk overleg 5 februari 2020



Advies raad voor cultuur – 11 februari 2020



Evaluatie wsob kwink naar tweede kamer 
11 februari 2020



Brief minister beleidsreactie aan tweede kamer 
2 april 2020 



Opstellen bibliotheekconvenant 
maart - juni 2020 

Ondertekening
30 september 2020 



Opstellen Netwerkagenda 
najaar 2020 - voorjaar 2021



WERKWIJZE

Welke rol speelt de bibliotheek in uw gemeente



Presentatie Netwerkagenda - 16 juni 2021 



Start koersgroepen - oktober 2021
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1. Wsob 2015
2. Evaluatierapport Kwink - 17 december 2019
3. Bestuurlijk overleg - 5 februari 2020
4. Advies raad voor cultuur - Een bibliotheek voor iedereen - 11 februari 2020
5. Evaluatie wsob kwink naar tweede kamer 11 februari 2020
6. Brief minister beleidsreactie aan tweede kamer 2 april 2020 
7. Opstellen bibliotheekconvenant maart - juni 2020 
8. Ondertekening Bibliotheekconvenant 2020-2023 op 30 september 
9. Opstellen Netwerkagenda najaar 2020 - voorjaar 2021
10.Presentatie Netwerkagenda 2021-2023 op 16 juni 2021 
11.Start koersgroepen oktober 2021 
12.1ste bespreking koersgroep update netwerkagenda december 2021
13. uitwerken samensturing november 2021– februari 2021
14. Netwerkdag 3 februari 2022 
15. 2de bespreking update netwerkagenda – koersgroepen + afstemming onderling – februari 2022
16.Concept Netwerkagenda 2022-2024
17.Bespreken in eigen kring VOB, SPN, KB – maart 2022
18.Vaststellen Netwerkagenda 2022-2024 – april 2022 – Netwerkoverleg
19.Koersgroepen – volgen en bijsturen – per kwartaal 2022
20.etc







Route naar een update van de netwerkagenda

• Koersgroep half februari:   presentatie update met daarin verwerkt ‘gesprek netwerkdag’

• Samen lijstje opstellen punten waar update andere koersgroepen raakt

• Samenhangsessie begin maart: Afstemmen raakvlakken en gesprek hierover

• Alleen schrijvers en voorzitters/moderatoren 

• 2e week maart per mail    - Laatste versie update afstemmen met indien nodig de aanpassingen uit samenhangsessie

• 3e week maart      Updates samenvoegen inhoudelijke redactie Gerard, Klaas, Heleen en eindredactie Karin ovb / Anne ovb

• 4e week maart     Tekst laten opmaken

• ruwe versie ook op Bnetwerk plaatsen ter inzage en laatste commentaar 

• contact: Heleen/Jos (Astrid)  (KB), Gerard (SPN), Klaas Gommers (VOB)

• ruwe versie naar nwo zodat zij kunnen afstemmen met besturen/DV en OCW/IPO/VNG

• april vaststellen tekst - definitieve opmaak   - publicatie en verspreiding
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