
INLEIDING

Voor u ligt het jaarplan 2023 van het Bibliotheeknetwerk 
Flevoland. We werken op basis van de Cultuurnota 
2021-2024, Netwerkagenda Stichting Samenwerkende 
POI’s Nederland (SPN), Wet Stelsel Openbare 
Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) én de jaarplannen van het 
provinciale Innovatieteam, De Nieuwe Bibliotheek (DNB) en 
FlevoMeer Bibliotheek (FMB). In ons jaarplan schetsen we de 
hoofdlijnen van onze inzet. 

JAARPLAN 2023
Waar kennis en netwerk samenkomen

Bibliotheeknetwerk Flevoland

2. Team BNF 
Bibliotheeknetwerk Flevoland bestaat uit vier medewerkers 
(2,55 FTE). Zij worden gefinancierd op basis van provinciale 
boekjaarsubsidie en eventuele doelsubsidies. Mochten er 
projectsubsidies en/of fondsen (incidenteel) beschikbaar zijn, dan 
zijn er mogelijkheden om medewerkers van FMB en DNB hiervoor 
in te zetten.   

Het bestuur van BNF wordt gevormd door de twee directeuren 
van de openbare bibliotheekorgansaties in de provincie Flevoland:

 

Er vindt elk kwartaal, samen met het provinciale Innovatieteam 
een provinciaal bestuurlijk overleg plaats. De Stichting-
Coördinator van BNF neemt namens het team deel. 
 

3. Ontwikkelingen in de bibliotheeksector 
De bibliotheeksector is organisatorisch, financieel en inhoudelijk 
volop in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen vinden zowel 
landelijk, provinciaal als lokaal plaats. Voorbeelden zijn 
het landelijke Masterplan Basisvaardigheden van Minister 
Wiersma (VVD), maar ook het ontwikkelen van een herziene 
Netwerkagenda 2023, ontwikkelt door Nationale Bibliotheek 
(KB), Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en Stichting 
Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de decentralisatie van 
laaggeletterdheid (gezinsaanpak). 

Bibliotheeknetwerk Flevoland is een relatief kleine Provinciale 
OndersteuningsInstelling (POI). We werken nauw samen met 
het provinciale Innovatieteam, vooral wat betreft innovaties 
in de bibliotheeksector in Flevoland. In 2023 gaan we samen 
met het Innovatieteam, DNB en FMB nog beter samenwerken 
door bijvoorbeeld de jaarplannen beter op elkaar afstemmen 
en interne/externe communicatie goed af te stemmen, zodat 
we als BNF zo goed mogelijk onze provinciale opdracht kunnen 
uitvoeren. 
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4. Doelen 
Stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland is als Provinciale 
OndersteuningsInstelling verantwoordelijk voor distributie- en 
netwerktaken in de provincie Flevoland. Dat zijn wettelijke  
WSOB-taken.

We schetsen hierbij kort onze doelen op hoofdlijnen:

1. Basis WSOB taken: 
•  Provinciaal collectiebeleid 
•  Distributietaken (transport tussen de twee bibliotheken) 
•  WSOB gegevenslevering 
•  Passend lezen 
 
2. HRM Bibliotheeknetwerk Flevoland 
•  Gesprekscyclus en groeikompas voor medewerkers. 
•  Verbeterpunten certificering verder uitwerken. 
 
3. Netwerktaken: 
A. Regioplan ‘Laaggeletterdheid’ Arbeidsmarktregio Flevoland 
•    Samenwerken met provinciale partners en gemeenten rondom 

laaggeletterdheid 
•    Mobiliteit bevorderen: Erasmus+ studiereizen en uitwisseling 

bevorderen 
•  Learning Cities netwerk ondersteunen

B. Onze vier maatschappelijke opgaven:  
•    Leven Lang Ontwikkelen  

o.a. aanpak laaggeletterdheid en Taalverkenner (Huis voor Taal)
•    Geletterde Samenleving 

o.a. Gezinsaanpak en samenwerking praktijkonderwijs
•    Digitale participatie in de informatiesamenleving 

o.a. hybride programmeren en digitaal burgerschap 
•    De Plek 

o.a. Ontwikkelplein en Third Space 

C. Provinciale samenwerking   
•  Er is vier keer per jaar een inhoudelijk overleg per     
     maatschappelijke opgave. 
•  BNF en het Innovatieteam gaan nauwer samenwerken m.b.t.     
     partnerprojecten 
•  Er komt een jaarplansessie 2023 voor de vier  
     bibliotheekorganisaties 
•  Er vindt een tweede Innovatiefestival plaats. 
•  We onderzoeken welke rol BNF kan hebben in het Regioplan 
     ‘Laaggeletterdheid’ in de arbeidsmarktregio 
     (centrumgemeente  Almere).  
 
D. Landelijke- en provinciale (netwerk)taken 
•  Ondersteunen medewerkers bij het onderhouden van G!DS 2.0  
•  Corona-team (als nodig) 
•  Landelijk netwerkoverleg SPN-managers 
•  Programmaraad basisvaardigheden 
•  Programmaraad Digitale Participatie 
•  Programmaraad Geletterde Samenleving 
•  Samenwerking Belastingdienst 
 
5. Financiën 
Voor 2023 dienen we bijgaande begroting (zie bijlage 1) in voor 
Bibliotheeknetwerk Flevoland voor het subsidiebedrag van  
€ 501.471,- , inclusief indexatie Provincie Flevoland. 2023
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