
Doelen Innovatie 
(stelseluitdaging 5)

Van 4 miljoen leden -> 8 miljoen verbonden gebruikers

Doelen innovatie:
• Meer effectiviteit en efficiëntie

door te versnellen, opschalen en digitaliseren

Resultaat:
• Organisatie van minimaal 4 landelijke fieldlabs
• Advisering en begeleiding kansrijke regionale fieldlabs
• Zorgen voor opschaling en borging van innovaties



Fieldlabs Innovatie

• Wat: Een fieldlab is een praktijkomgeving waar bibliotheken en 
partners innovaties ontwikkelen, testen en implementeren en 
toepassen.

• Hoe: Er komen  landelijke (samenwerking met drie lagen in het 
netwerk) en regionale fieldlabs (POI’s en bibliotheken).



Landelijke fieldlabs

1. Integratie fysiek-Digitaal: o.a. project QR-codes, digitaal platform

2. Interactief leer-ontwikkelplatform: voor kwetsbaren/zelfredzamen

3. Jeugd en onderwijs: hybride dbos, 100% bereik Boekstart/dBos

4. Kwaliteit en kennis: Cockpit en programma Persoonlijke 
Ontwikkeling



Fieldlabs

Fieldlab Integratie fysiek digitaal €    379.000 5 LLO, 11 Collectie, 12 Gez. Klantbenadering 

Fieldlab Leerplatform €    362.000 5 LLO 

Fieldlab Jeugd en Onderwijs €    599.750 3 Geletterde Samenleving 

Fieldlab Kwaliteit en Kennis €    413.150 5 LLO, 9 Kwaliteit en Kennis 

totaal € 1.753.900 

Infrastructurele projecten

Gemeenschappelijk Landelijke 
Bibliotheeksysteem €    180.000 8 Digitale Netwerk Infra 

Opschalen in Netwerk €    175.000 10 Innovatie 

Single Identity €    520.000 8 Digitale Netwerk Infra 

Cockpit €    100.000 9 Kwaliteit en kennis

totale uitgaven € 2.728.900 



Overig Jaarprogramma Innovatienetwerk

Voor het Innovatienetwerk worden de volgende taken benoemd:

1. Proces verzamelen kansrijke ideeën uit het veld

2. Keuzeproces kansrijke projecten inrichten

3. Aanpak landelijke opschaling voor innovaties 

4. Vernieuwen Innovatiebieb.nl

5. Nieuwe financieringsvormen voor innovatie

6. Landelijke innovatiedag nieuwe stijl

7. Expertisepool innovatiespecialisten

8. Netwerkoverleg Innovatiespecialisten POI's KB Bibliotheken en Koersgroep Innovatie



Bestuurlijk: de Koersgroep Innovatie

De Koersgroep Innovatie en de subgroepen zetten als bestuurlijk overleg de 
hoofdlijnen uit. 

Het Kernteam innovatie voert het secretariaat en draagt zorg voor voorbereiding en 
uitvoering.

Er zijn vier subgroepen gevormd die elk een deelonderwerp uitwerken:
Subgroep 1 – Fieldlabs

Subgroep 2 – Opschaling

Subgroep 3 – Financiering

Subgroep 4 – Innovatieklimaat



Subgroepen

• Nieuwe innovaties in de vorm van landelijke fieldlabs: Een groep richt zich op 
de triage, de selectie van kansrijke initiatieven en de begeleiding van de innovaties om ze sneller 
naar de gewenste eindstreep te brengen

• Opschalen van bestaande innovaties: Een groep die zich richt op de verspreiding en 
borging van bestaande, zeer kansrijke innovaties. (Het shared services project)

• Financiering: Een groep richt zich op fondsenwerving kansen om de landelijke fieldlabs groter 
en sterker te maken of om bestaande innovaties sneller uit te rollen.

• Innovatie klimaat: Een groep onderzoekt hoe de innovatie cultuur in de sector versterkt kan 
worden, o.a. met een expertise pool.



Wie voor wat?

• Annerie Brenninkmeijer, a.brenninkmeijer@denieuwebibliotheek.nl, 06 55225580
• Gerard Meijer, gerard.meijer@stichtingspn.nl, 06 13262279

(Als eerste ingang voor uw vragen. )
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