Bibliotheeknetwerk Flevoland
Waar kennis en netwerk samenkomen

2021

Resultaten inzet voor medewerkers van
FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek

6 waarvan
projectaanvragen ondersteund,
2 voor het Innovatiefonds B

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.
In 2021 hebben we hard gewerkt aan de doorontwikkeling
onze organisatie. Wil je hierover meer lezen,
klik dan hier.
Van het bestuur
‘’Als bestuur zijn wij trots op de ontwikkeling die BNF
doormaakt en de bijdrage die zij levert aan de provinciale
samenwerking.‘’ Lees hier verder.

Is trots op:  
Adviseur Geletterde Samenleving, Karin:
‘’Ik ben er trots op dat twee jonge bibliotheekbezoekers in
een clip treffend vertellen hoe zij gebruik maken van
passend lezen.’’
	 

Adviseur Digitale Inclusie, Tjarko:
‘’Ik ben trots op het feit dat Flevoland nu met zes
Informatiepunten Digitale Overheid nu ook onderdeel is
van een goede landelijke dekking (430 totaal). Ik ben blij
dat ik daar door middel van trainingen een steentje aan bij
mocht dragen.’’

Projectmedewerker, Sylvie:
Ik ben het meest trots op de uitrol van onze
communicatiemiddelen en hoe we ze hebben weten uit te
breiden om op die manier een zo groot mogelijke groep te
bereiken en te informeren.
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Meest gewaardeerde bericht op Yammer:
Online kennis- en inspiratiesessie
Gezinsaanpak heeft de meeste views (144).

Feedback over de Glossy:
Directeur FlevoMeer
Bibliotheek, Jan Gommer:
Wat een mooie uitgave om
het jaar mee af te sluiten! Vol
verhalen met inspiratie voor
2022. Team BNF: jullie ook
bedankt!
Beleidsadviseur Gemeente
Zeewolde, Johanna:
‘Bedankt voor het doorsturen
van de glossy Leven lang
ontwikkelen en de kennisversterker. De glossy is prachtig
(en veel bekende gezichten).’’

Wat gaan wij in 2022 voor jullie
(FMB en DNB, provincie) betekenen?

Feedback over COVID-leesoffensief
in Flevoland:
Programma coördinator Leven Lang Ontwikkelen,
Sabine de Bruijn
“Wow, geweldig mooi om te lezen! Een project van
onze Flevolandse biebsector om trots op te zijn. Ik las
ook goede ideeën voor vervolgsamenwerking.’’
Directeur bedrijfsvoering, Jan Steffens
“Alweer zo’n mooi positief bericht. Goed bezig.’’
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“Uit elke van de vier sessies kon ik wat meenemen,
was echt een aanvulling voor mij.”
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• In 2020 vond de certificering van
Bibliotheeknetwerk Flevoland plaats voor de
periode 2020-2024. In 2022 gaan we samen aan
de slag met onze nog te realiseren ambities en de
daaropvolgende actiepunten.
• In 2022 werken we hard aan onze positie
in provincie Flevoland en werken we aan
de implementatie van het Regioplan
Laaggeletterdheid in de Arbeidsmarktregio. We
streven naar een meer coördinerende rol per 2023.
• We zetten ons expliciet in voor interne- en externe
samenwerking zoals de provinciale samenwerking
met de basisbibliotheken en het Innovatieteam.
Ook zetten we in op samenwerking met externe
partners om ook de partnerprojecten aan te
vragen, te begeleiden en daar waar nodig te
implementeren.
• We zetten ons in om de bibliotheken te
ondersteunen in het vormgeven (visie en beleid) in
het kader van de vier maatschappelijke opgaven.
Bijvoorbeeld wat betreft Ontwikkelpleinen, de
nieuwe Wet Inburgering, de Gezinsaanpak en
Digitaal Burgerschap.
• We zetten in op het blijvend onderzoeken van
mogelijkheden en kansen wat betreft
landelijke- en lokale subsidie- en
fondsmogelijkheden voor de basisbibliotheken.
• Voor Bibliotheeknetwerk Flevoland onderzoeken
we in 2022 onze positie wat betreft monitoring,
registratie en impact- en effectmetingen.

Stichting-Coördinator, Lizet:
‘’Ik ben trots op ons provinciale team dat
een belangrijke spilfunctie vervult tussen de
landelijke-, provinciale- en lokale maatschappelijke
ontwikkelingen. Wat is er enorm veel én goed
werk verzet!’’

