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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. Zo draagt 
BNF bij aan de persoonlijke ontwikkeling van alle 
Flevolanders waardoor zij volwaardig mee kunnen 
doen in de kennissamenleving. 

BNF brengt kennis en netwerk samen en doet dit 
op vier verschillende manieren. Wij inspireren, 
ondersteunen, begeleiden en verbinden. 

Wil je na het lezen van dit overzicht meer weten over 
BNF en onze resultaten? Kijk dan op onze website: 
www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl

HALFJAAROVERZICHT
Waar kennis en netwerk samenkomen

Bibliotheeknetwerk Flevoland

Inspireren via kennissessies
BNF introduceert landelijke ontwikkelingen in 
Flevoland en laat de bibliotheken kennis maken met 
effectieve diensten uit het land. Zo dragen we bij aan 
het moderne bibliotheekwerk. Een mooi voorbeeld 
is de Kennissessie Gezinsaanpak, die we in juni 
organiseerden.

Bibliotheken stimuleren steeds vaker zowel de kinderen 
als de opvoeders in een gezin om te (blijven) leren. 
Dit heet de gezinsaanpak. Deze cyclus doorbrekende 
aanpak van laaggeletterdheid heeft een hoge 
prioriteit maar vraagt om nieuwe verbindingen en 
invalshoeken. Op basis van een behoeftemeting onder 
vakspecialisten van beide bibliotheken, heeft BNF vier 
collega’s uit het land uitgenodigd om een presentatie 
te geven over hun succesvolle gezinsaanpak. Met de 
Kennissessie Gezinsaanpak hebben we ruim twintig 
bibliotheekmedewerkers bereikt. Zij waardeerden de 
sessie met een 8.
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BNF inspireert 

Ondersteuning bij Innovatiefonds 
Bibliotheekfunctie Flevoland
Sinds dit jaar ondersteunt BNF de bibliotheken bij 
de aanvraagprocedure voor het Innovatiefonds B. Zo 
kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden om 
deze subsidie meer bekendheid te geven. In de nieuwe 
procedure wordt er ook meer samengewerkt met het 
innovatieteam, zodat projecten beter kunnen worden 
geborgd. 

Naast deze ondersteuning coördineren we ook 
regionale projecten. Dit doen we om de werkdruk bij de 
bibliotheken te verlagen. Maar ook omdat BNF ervaring 
heeft met complexe projecten. Een goed voorbeeld 
hiervan is het COVID leesoffensief. Daarvoor treffen 
we nu voorbereidingen om in het komende schooljaar 
meerdere middelbare scholen in Flevoland aan te doen 
met interactieve taal & lees workshops.

BNF ondersteunt

http://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl
https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/


BNF levert kwaliteit

Om een optimale bijdrage te leveren aan de kerntaken 
van de Flevolandse bibliotheken, heeft BNF intensief 
gewerkt aan de eigen organisatie. Sinds maart zijn 
we een gecertificeerde bibliotheekinstelling. Dit 
kwaliteitsniveau willen we graag behouden. In de 
afgelopen maanden werkten we daarom verder aan ons 
HRM beleid en zijn we begonnen met de opzet van een 
effectmonitor van onze diensten. 

Om ons netwerk van informatie te voorzien zijn 
we gestart met de Kennisversterker: een digitale 
newsfeed die vier tot zes keer per jaar zal verschijnen. 
In de Kennisversterker attenderen we de lezer op 
aansprekende artikelen over het bibliotheekwerk 
van Flevoland. De artikelen zijn via een link in de 
Kennisversterker op onze website te lezen. BNF vindt dat 
het Flevolandse bibliotheekwerk meer schijnwerpers 
verdient! 

Begeleiding bij certificeringstraject 
taalhuizen

Net als alle andere taalhuizen in het land doorlopen 
ook de Flevolandse Huizen voor Taal en het DigiTaalhuis 
het certificeringstraject. Een uitstekende manier 
om de eigen kwaliteit en de uitdagingen helder te 
krijgen. BNF verzorgde in het afgelopen half jaar een 
aantal kennissessies en we voerden meerdere advies 
gesprekken met de betrokken medewerkers. Hierdoor 
konden de taalhuizen geïnformeerd aan de slag met de 
verschillende onderdelen van de certificering. Op 30 juni 
hebben drie van de zes taalhuizen hun auditdag achter 
de rug. BNF werkt samen met hen de resultaten uit.

BNF begeleidt

Meld je aan voor de Kennisversterker!
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Wat kun je dit jaar nog meer van ons verwachten?Verbinden op thema’s gezondheid & werk

BNF versterkt de provinciale netwerken in de aanpak 
van laaggeletterdheid. We bouwen proactief aan 
netwerken rond de regionale thema’s gezondheid 
en werk. Voor het thema gezondheid bereiden we de 
jaarlijkse kennissessie Taal & Gezondheid voor. Dit doen 
we samen met Proscoop via de netwerkorganisatie 
WEL in Flevoland. Voor het thema werk brengen we 
een aantal gemeenten en een diverse groep educatieve 
partners bij elkaar om samen te leren van het UNESCO 
concept Learning Cities. We willen gezamenlijk een 
positief leerklimaat uitdragen en tot een effectievere 
samenwerking komen. We werken momenteel onze 
ideeën en wensen verder uit. 

BNF verbindt
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Wil jij ook de Kennisversterker ontvangen?  
Klik dan hier

• Kennissessie Taal & Gezondheid op 9 september
• Clip Passend Lezen
• Interviewserie over de aanpak van laaggeletterdheid door 

het Flevolandse bibliotheeknetwerk
• Leergang Non Formeel Leren & workshops Klasse!
• COVID leesoffensief op vier middelbare scholen in 

Flevoland

https://bibiotheeknetwerk-flevoland.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=cwup1bmjgg&l=3lzavfxaao
https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/

