
Bibliotheeknetwerk Flevoland
BNF ondersteunt de Flevolandse bibliotheken op het 
gebied van kennis, ervaring en netwerk. Maar ook 
op het gebied van facilitaire zaken en praktische 
ondersteuning. Hierdoor kunnen FlevoMeer 
Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek zich optimaal 
richten op hun primaire dienstverlening, om zo bij 
te dragen aan optimale kennisontwikkeling van 
alle Flevolanders en het feit dat zij volwaardig mee 
kunnen doen in de kennissamenleving.  

Het jaar 2020 gaf een andere betekenis aan 
gezondheid, persoonlijk contact en creativiteit. 
Voor BNF betekende de coronacrisis: thuiswerken, 
innovatief inspelen op de maatregelen en koers 
bepalen. We bouwden verder aan een zichtbaarder 
en relevanter BNF. Daar hoort een kernachtig 
jaaroverzicht bij dat verbonden is aan de vernieuwde 
website. Klik in deze infographic op een        en lees 
meer over het gekozen onderwerp. Via deze        is de 
verantwoording van alle cijfers terug te lezen.

Subsidies 

9 
subsidies binnengehaald met een  
totaal waarde van: € 103.320

3   
provinciale projecten gecoördineerd

9   
Flevolandse best practices gedeeld 

30  
Flevolandse netwerkpartners   

Netwerktaken

Jennifer Hofstede, De Schrijverscentrale:  
“Het was heel fijn dat BNF ons al in de ontwerp-
fase van het Covid-leesoffensief betrok.” 

Corona

Tijdens de Coronacrisis werkten alle biblio-
theekpartners in het land met elkaar samen. 
BNF zorgde voor een snelle informatieover-
dracht tussen het land en de Flevolandse  
bibliotheken. BNF initieerde ook het project 
Hoe gaat het met ons? Flevolanders in  
Coronatijd, dat in 2021 een vervolg krijgt.

Diensten voor De Nieuwe Bibliotheek en  
FlevoMeer Bibliotheek

61   
geplaatste  
Yammer  
berichten 

5729   
views

 

360  
likes

5voor het Innovatiefonds B

3 
trajecten begeleid

9 
adviezen  
uitgebracht

9 
projectaanvragen ondersteund, waarvanOPBRENGSTEN 2020

Waar kennis en netwerk samenkomen

5  
processen  
geoptimaliseerd

Erna Phaff, FlevoMeer Bibliotheek:  
“Snel en concreet advies over de nieuwe Wet  
Inburgering: ik ben er erg mee geholpen” 

11  
diensten  
ondersteund

Bibliotheeknetwerk Flevoland

BNF is trots op het Flevolandse bibliotheeknetwerk 
en de ontwikkelingen die we samen in 2020 
doormaakten. Lees hier waar onze medewerkers met 
trots aan terugdenken.  

BNF bestuursleden Jan Gommer en Annerie 
Brenninkmeijer: “Als bestuur zijn wij trots op de 
ontwikkeling die BNF doormaakt en de bijdrage die 
zij levert aan de provinciale samenwerking.”

Meest gewaardeer-
de bericht: ‘Oproep: 
deel je thuiswerk-
plek met je collega’s‘                                                                                  
Geplaatst op 24 
maart: 28 reacties  
en 46 likes

Communicatie

Angenita de Jong, coronateam FlevoMeer  
Bibliotheek: “Heel erg prettig dat we zo goed 
geïnformeerd werden over de corona  
maatregelen in onze branche.” 

https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/
https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/jaaroverzicht2020/
https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/hoe-gaat-het-met-ons-flevolanders-in-coronatijd/
http://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/kwaliteit-in-beeld/
https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/jaaroverzicht2020/ 
https://www.nationaleombudsman.nl/sabine-de-bruijn-bibliotheeknetwerk-flevoland-wij-zijn-de-hulp-om-de-hoek


Laaggeletterdheid

Ook in Flevoland zijn er veel volwassenen  
met basisvaardigheden die eigenlijk niet  
toereikend zijn om zelfstandig te kunnen  
functioneren in onze maatschappij. Dat vraagt 
om lokale inzet van bibliotheken, maar ook 
om meer regionale samenwerking en kennis-
deling. Op verzoek van de Provincie Flevoland 
heeft BNF een vierjarig plan gemaakt om de 
provinciale netwerken te versterken. Zo wordt 
laaggeletterdheid nog effectiever bestreden.

Doelen voor 2021 

• versterken van provinciale netwerken  
laaggeletterdheid

• inspirerende kennissessies & White papers
• advies en ondersteuning bij  

subsidieaanvragen
• coördinatie van drie provinciale projecten  
• sterke verbinding met landelijke  

bibliotheeknetwerk
• BNF newsfeed en een goed gevulde website

Kennisdeling

4  
trainingen

6  
provinciale 
overleggen

11  
lokale thema’s 
ingebracht  
in het  
landelijke  
bibliotheek- 
netwerk

Klanttevredenheid

BNF startte in 2020 met het evalueren van de 
provinciale overleggen om beter aan te sluiten 
op de behoefte van de bibliotheken. Klaassien 
Maertens, De Nieuwe Bibliotheek, gaf BNF het 
volgende mee: “Het provinciaal preventie- 
curatieoverleg zou inspiratie moeten geven:  
loskomen van het reguliere werk en dan  
nieuwe ideeën samen concreet uitwerken.” 

Koen Baaij, Probiblio: “BNF heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de gezamenlijke  
ontwikkeling en succesvolle lancering van de 
E-learning rond privacy.” 

75 jaar vrijheid

In 2020 vierde Neder-
land 75 jaar vrijheid. 
Een divers programma 
van activiteiten in de 
maand april viel in  
het water door de  
coronacrisis.   
BNF ontwikkelde daar-
op een interactieve 
online pagina  
‘75 jaar vrijheid’.

2078   
materialen tussen Flevoland en andere 
provincies

Transport

25.240   
materialen tussen Flevolandse 
vestigingen

https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/
https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/nieuws/
https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/75-jaar-vrijheid/
https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/terugblik/

