Online kennissessie Innovatie
Innovatieteam & Bibliotheeknetwerk
Flevoland

27 januari 2022

Inhoud sessie
• Doel van de sessie
• Provincie Flevoland: Partnerprojecten (mei en oktober 2022)

• Bibliotheeknetwerk Flevoland en Innovatieteam
• Voorwaarden projectaanvraag
• Innovaties 2020-2021
• Proces projectaanvraag

• Vervolg 2022
• Innovaties

Doel van onze sessie
Het idee van partnerprojecten onder de aandacht brengen en de kansen
inventariseren voor bibliotheek/partners om aanvragen in te dienen.
En……….
We willen handvatten geven aan medewerkers om ermee aan de slag te gaan.

Provincie Flevoland: Innovatiefonds/partnerprojecten
Toelichting:
Provincie Flevoland heeft een innovatiefonds ingesteld om de maatschappelijke relevantie van
de bibliotheek te versterken. Hier is het innovatieteam verantwoordelijk voor. En daarnaast is er
budget/subsidie voor projecten in samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties,
verenigingen en ondernemers. Zij zien kansen in innovatieve vormen van provinciale- en lokale
samenwerking met de bibliotheek DNB en FMB.
Achtergronddocumenten:
- Flevoland: ruimte voor cultuur - nota Cultuurbeleid 2021- 2024
- Jaarplan 2022 | Flevomeer Bibliotheek
-

Jaarplan 2022 | De Nieuwe Bibliotheek

- Jaarplan 2022 | Bibliotheeknetwerk Flevoland
- Jaarplan 2022 | Innovatieteam

Partnerprojecten 2022
• Provincie Flevoland: Nadere Regels Innovatiefonds Bibliotheekfunctie
Flevoland 2022 - 2025.
• Belangrijke criteria zijn: innovatieve kwaliteit, samenwerkingverband en
impact voor de bibliotheeksector.
• Jaarlijks is er €139.500,- beschikbaar met daarin twee subsidierondes (1
april tot 31 mei en 1 september tot 31 oktober).
• Men kan per ronde een budget indienen van maximaal €40.000,-.
Managementteams van DNB en FMB geeft een ‘go or no go’.
• Er is een speciale adviescommissie van de Provincie Flevoland die de
aanvragen goed- of afkeurt.
• Het format van de projectaanvraag staat in deze PPT

• Voorbeeld samenwerkingsverklaring vind je hier (FMB) en hier / hier (DNB):

Beoordeling/voorwaarden adviescommissie
• Innovatieve kwaliteit
1.
2.
3.
4.

Sprake van verbeteren van bestaande producten/diensten
Ontwikkelen van nieuwe activiteiten, producten of diensten met nieuwe technologieën.
Heruitvinden van het ‘business model’. Bibliotheekfunctie wijzigt of krijgt nieuwe functies.
Introductie nieuwe diensten en producten die een doorbraak te weeg brengen.

• Impact
1.
2.
3.

Project spreekt naar verwachting het publiek aan.
Project heeft potentie om op te schalen binnen Flevoland.
Project heeft potentie om op te schalen in het landelijk netwerk.

• Samenwerkingsverband
1. 1 of meerdere samenwerkingspartners vanuit de Flevolandse bibliotheken.
2. Meerdere samenwerkingspartners, waarvan 1 vanuit de bibliotheken én
1 binnen een ander domein.
3. Meerdere samenwerkingspartners, waarvan 1 vanuit de bibliotheken én
2 of meer binnen een ander domein.

Format projectplan t.b.v. partnerproject
• Een concrete omschrijving van het project of de projecten waarvoor
subsidie wordt aangevraagd en de doelstellingen die daarmee worden
nagestreefd.
• Een beknopte weergave van de tijdsduur en fasering van de projecten
vanaf de eventuele honorering van de aanvraag tot het tijdstip van
voltooiing.
• Een omschrijving van de te bereiken doelgroep.
• Een omschrijving van de wijze waarop bekendheid wordt gegeven aan het
project.
• Een sluitende begroting die inzicht geeft in de kosten en opbrengsten,
inclusief een onderbouwing.
• Culturele codes: beschrijving hoe binnen de organisatie uitvoering wordt
gegeven aan de culturele codes.

Aanvullende subsidie- en fondsmogelijkheden
Voor projecten groter dan 40.000 euro kan altijd gekeken worden naar
cofinanciering. Onderstaande fondsen kunnen hierin richtinggevend zijn.
Fonds

Deadline

• VSB Fonds

: 2022

• Tel mee met Taal 2022

: 28 februari 2022

• KB Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

: Voorjaar 2022

• Leefbaar platteland Flevoland (max. 55.000 euro)

: 2022

Voorbeelden partnerprojecten
2020

2021

-

-

Covid leesoffensief
(Schrijverscentrale, BNF,
DNB, FMB en PO & VMBO)
Pilot online escaperoom
URBN Library
VeRgezicht op klimaat
Hoe gaat het met ons?
Kinderboekenbal
Ontwikkelplein
Cultuurhuis

-

€20.000

- 19.747
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 20.000
- 25.000
- 25.000

Proces
In- en extern proces

Innovatieteam

1a. Maatschappelijke partner
+ bibliotheek

Koppeling met A projecten -

1b. Projectaanvraag manager
2. Projectaanvraag MT
3. Besluit toelichten en
terugkoppelen
4. Goedkeuring –
samenwerkingsverklaring
5. Aanvrager deelt besluit van
provincie met manager
6. Projectplan uitvoeren

Website DNB

Bibliotheek Netwerk Flevoland

-

Koppeling met A projecten
Checklist voorwaarden
Penvoerder of budgetbewaker

-

Waar nodig toelichten
BNF penvoerder dan
terugkoppelen partners
Ter informatie voor BNF

-

Ter informatie voor BNF

-

BNF penvoerder dan wel medeontwikkelen

Rol voor medewerkers
• Ideeën vertalen, mogelijk per opgave richting een aanvraag
• Intern draagvlak creëren (zie intern proces)

• Pro-actief werven van samenwerkingspartners
• Afstemmen met Innovatieteam en BNF (als nodig en gewenst)

Innovaties

+

Maatschappelijke
partners

=

Voorbeelden mei 2022
• Leesoffensief Praktijkonderwijs
• Methode Klasse provinciaal implementeren

• Ontwikkelpleinen...
• Taalhuis Junior (Dronten)

