Nieuwsbrief Bibliotheek Netwerk Flevoland

Bekijk de webversie

Beste lezer,
In deze editie van de laatste Kennisversterker in 2021 onder meer aandacht voor het motto
van de Huis voor Taal collega's in Dronten: ‘Wij hebben visie en een missie: doen, durven en
je prettig voelen.’ In FlevoMeer Bibliotheek zijn per 1 december 2021 alle Informatiepunten
Digitale Overheid van start zijn gegaan; lees meer over de landelijke- en lokale
ontwikkelingen. En aandacht voor nieuwe ideeën voor innovatie partnerprojecten 2022 in de
Provincie Flevoland. Bibliotheeknetwerk Flevoland organiseert, in samenwerking met het
innovatieteam, op donderdag 27 januari een online kennissessie.
Het team van Bibliotheeknetwerk Flevoland dankt u als lezer voor de constructieve
samenwerking in 2021.
Wij kijken uit naar 2022 en wensen u fijne feestdagen en al wat goed is voor het nieuwe jaar!
Karin, Tjarko, Annemiek, Sylvie, Hellen en Lizet

Huis voor Taal Dronten
Nadia en haar zoon Amir gaan naar de bieb,
ze willen een boek lenen maar hoe moet dat?
In een eenvoudig filmpje wordt dat in het:
Arabisch, Engels, Pools, Nederlands en in
Tigrynia - Eritrees - uitgelegd aan
laagtaalvaardigen. Het filmpje is informatief.
Bij een van de slides wordt gezegd:

Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Lian Bastiaansen, vakspecialist collectie bij
FlevoMeer Bibliotheek en betrokken bij het Huis voor Taal in de gemeente Dronten: ‘Veel
van onze cursisten kennen het begrip bibliotheek niet en denken vaak dat ze het boek
mogen houden, erin mogen tekenen en schrijven. Dat je een boek leent, weer terugbrengt
en dan een ander boek mag zoeken, dat is nieuw voor hen.’

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Op 1 december is ook FlevoMeer Bibliotheek
gestart met het Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO). Dat betekent dat inwoners
met vragen over digitale overheid
(bijvoorbeeld QR code, DigiD), in alle
gemeenten, terecht kunnen bij de vijf
vestigingen.

In de afgelopen periode zijn door Bibliotheeknetwerk Flevoland -in samenwerking met
acteurs- 64 medewerkers speciaal (online) getraind om vragen te herkennen en goed te
kunnen doorverwijzen naar de aangesloten overheidsinstanties. Sinds 2020 is De Nieuwe
Bibliotheek met een Informatiepunt Digitale Overheid gestart waardoor in de provincie
Flevoland bijna alle bibliotheken een IDO hebben.

Het Innovatieteam onder leiding van Daniel
Wortel en Bibliotheeknetwerk Flevoland in
samenwerking met Tjarko Roorda en Lizet
Klein Nagelvoort werken nauw samen om de
maatschappelijke relevantie van de
bibliotheek te versterken. Dat doen we door
middel van innovatieve ideeën. In opdracht
van Provincie Flevoland investeren we in Partnerprojecten.
Maar wat zijn partnerprojecten precies?

Dat zijn projecten in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties,
ondernemers en vereniging die kansen zien voor lokale en provinciale samenwerking mét
de Nieuwe Bibliotheek en/of FlevoMeer Bibliotheek.
Tijdens de online kennissessie op 27 januari informeren we jullie daar graag meer over’.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@bnfl.nl toe aan uw adresboek.

