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De Google maatschappij

• Informatievloedgolf  => het belang van informatie 
en daarmee informatievaardigheden neemt toe.

• Het internet en de pc is alomtegenwoordig in de 
vrije tijd, op het werk, voor het leggen van sociale vrije tijd, op het werk, voor het leggen van sociale 
contacten.

• ‘Digital natives’ groeien op in de wereld van 
nieuwe media => leren, lezen en leven anders. 

• Iedereen kan ‘alles’ vinden dankzij Google => is 
de bibliotheek overbodig?



Bibliotheek Vlissingen

• Vlissingen ligt in het hartje van Zeeland.

• Vlissingen= belangrijk haven- en 
industriegebied en toeristische trekpleister met 
44 500 inwoners.44 500 inwoners.

• De bibliotheek telt 14 000 leden (30% 
bevolking) => veruit de grootste publieke 
instelling in de stad.

• De bibliotheek heeft 45 medewerkers.



Missie Bibliotheek Vlissingen

• Bibliotheek Vlissingen wil de burger helpen bij 
het zich ontwikkelen tot een volwaardig en 
betrokken deelnemer aan de hedendaagse 
informatiemaatschappij en kenniseconomie.informatiemaatschappij en kenniseconomie.

• Focus op 2 speerpunten:

– Mediawijsheid en leesbevordering => accent op het
zelfredzaam maken van diverse doelgroepen.

– Informatiebemiddeling op maat => op basis van 
interne cultuur van kennis delen en samenwerken.



MEDIAWIJSHEID & 

LEESBEVORDERING

Bibliotheek Vlissingen maakt het verschil!



Mediawijsheid?

• Mediawijsheid is het geheel van kennis, 
vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers 
zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen 
in een complexe, veranderlijke en fundamenteel in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 
gemedialiseerde wereld. Media-educatie maakt 
daarvan onderdeel uit.

• De vaardigheden met betrekking tot nieuwe 
media kunnen worden ingedeeld in ict-
vaardigheden, informatievaardigheden en veilig 
mediagebruik. 



Kansen voor de bibliotheek

• Steun burgers bij de ontwikkeling van 

informatievaardigheden en, breder, 

mediawijsheid. Dat gebruikers steeds meer centraal 
komen te staan in het verspreiden en ordenen van content 
houdt in dat de traditionele gidsfunctie van bibliotheken houdt in dat de traditionele gidsfunctie van bibliotheken 
meer op de achtergrond raakt. Bibliothecarissen kunnen 
met hun expertise gebruikers wel helpen om zelfredzaam te 
worden in de omgang met informatie en media. (Bron: De 
OB 10 jaar van nu) 



Leesbevordering

• Traditionele functie 
van de bibliotheek.

• Op vroege leeftijd 
aandacht besteden aandacht besteden 
aan vaardigheden 
inzake :

– technisch lezen

– begrijpend lezen 



Mediatheken op basisscholen

• Mediatheken in basisscholen in 
Vlissingen => aantal stijgt!

• Bereik: ongeveer 600 kinderen

• Focus op stimuleren:

• taalontwikkeling 
(woordenschat – begrijpend 
lezen)

• leesbevordering (stimuleren 
van motivatie & plezier om 
te lezen)

• informatievaardigheden 



Mediatheken basisscholen: evaluatie

• Resultaten evaluatie 2009:

• Grote tevredenheid bij ouders, kinderen en 
leerkrachten.leerkrachten.

• Kinderen vinden lezen leuker en ze grijpen vaker 
naar een boek.

• Uitleen: 250 tot 527% groter dan in de bieb en de 
filialen.



Mediatheken op scholen (VO)

• Een mediatheek op Scheldemond College (VO)

• Bereik: 1200 leerlingen

• Begeleiding door het geven van medialessen 
(door onze mediacoaches) aan brugklassen. 

• Inhoud medialessen: informatie leren zoeken en • Inhoud medialessen: informatie leren zoeken en 
beoordelen, veiligheid op internet, digitale ‘ik’, 
hoe omgaan met media in de maatschappij 
enz.. 

• Toekomst: structureel aanbieden van 
mediaklassen.



Begeleiding van leerkrachten

• ‘11 Dingen voor leerkrachten basisonderwijs’

• Doel: belangrijke doelgroepen (zoals onderwijs 
en overheid) dienen op de hoogte te zijn van de 
voors en tegens van nieuwe interactieve voors en tegens van nieuwe interactieve 
mogelijkheden van het internet.

• 11 ‘Dingen’: blogs, RSS, Flickr, digitale 
schoolborden, sociale netwerken, wiki’s, 
Delicious, YouTube, chatten.

• Vanaf april: 23 Dingen PO



11 Dingen voor leerkrachten PO



Begeleiding van leerkrachten

• Ontwikkeling van lespakketten/gastlessen 
rond actuele mediawijsheid-thema’s:
– Samenwerken

– Sociale netwerken– Sociale netwerken

– Chatten

– Foto’s en beeldmateriaal

– Gaming 

– Leren leren

• Doel/leereffect: leerkrachten informeren 
zodat zij leerlingen kunnen ondersteunen.



Begeleiding van ouders

• Ouderavonden rond mediawijsheid-thema’s:
– Thema (cyber-)pesten

– Thema invloed reclame en media op welzijn kind

– Thema veilig internetten– Thema veilig internetten

– Thema geweld en verslaving 

• Doel: ouders informeren zodat zij kinderen 
kunnen begeleiden en ondersteunen.

• Opvolging: blog met leerinhoud 

• Start: najaar 2010



Begeleiding van kinderen

• Ontwikkeling ‘dingen’ voor kinderen

• Lopen parallel met en worden geïntroduceerd in 
de gastlessen voor leerkrachten.

• Doel: kinderen bewust maken van nieuwe media 
en hen tools aanreiken om efficiënter te en hen tools aanreiken om efficiënter te 
leren/samen te werken.

• Thema’s of ‘dingen’:
– Samenwerken

– Sociale netwerken

– Chatten

– Enz.



Ook andere doelgroepen bereiken…

• Proeverij en workshop voor burgers rond 
web2.0 en e-books.

• Biebblog: aandacht besteden aan web2.0 en 
relevantie digitale bibliotheek.relevantie digitale bibliotheek.

• Intern: cursus 23 Dingen, kenniskringen, 
workshops en kennismanagement .

• Gemeente: begeleiding ambtenaren dienst 
publiekszaken door middel van cursus ‘15 
Dingen voor ambtenaren’. 



15 Dingen voor ambtenaren



Project ‘Wiki loves Bieb’

• Doel: opzetten structurele samenwerking tussen 
Wikimedia Nederland en de OB-sector.

• Pilot project in Bibliotheek Vlissingen

• Sterke focus op mediawijsheid:• Sterke focus op mediawijsheid:
– Gastlessen over Wikipedia voor leerlingen van het 

voortgezet onderwijs.

– Informatiebijeenkomsten over Wikipedia voor 
docenten.

– Informatiebijeenkomsten over Wikipedia voor ouders.

– Workshops over Wikipedia voor het algemene publiek 
in Vlissingen.



INFORMATIE OP MAAT

Bibliotheek Vlissingen maakt het verschil!



Waarom kennis delen?

• Bibliotheekdiensten zijn persoonlijke diensten 
waarvan de kwaliteit gebaseerd is op de 
interactie tussen klant en medewerker.

• Bibliotheek Vlissingen wil de kwaliteit van het • Bibliotheek Vlissingen wil de kwaliteit van het 
inlichtingenwerk verhogen door dit niet langer 
een actie van één medewerker te laten zijn.

• Vraagafhandeling moet gebaseerd zijn op 
teamwork en kennisdeling. 



Intern kennis delen in de praktijk

• Cluster Advies ontwerpt het ideale resultaat, dat 
we voor de klant willen verwezenlijken. 

• Cluster Dienstverlening voert het plan zo goed 
mogelijk uit.mogelijk uit.

• Cluster Communicatie vergelijkt de resultaten 
met de beoogde resultaten en vertaalt dit in 
adviezen ter verbetering van het proces. 

• Cluster Klantcontact borgt die resultaten door 
haar manier van klantbenadering verder te 
verfijnen.



Kennis delen en samenwerken



Intern kennis delen met de BiebWiki

• De wiki is het interne kennisdelings-, 
samenwerkings- en communicatieplatform. 

• Gebruik: 
– Het ondersteunen van teams en kenniskringen.

– Het verspreiden van nieuws.

– Het samen plannen van agenda’s en evenementen. 

– Het samen werken aan projecten. 

– Het ondersteunen van specifieke bibliotheekfuncties 
zoals ‘romanadvies’  en informatiedienstverlening.



Intern kennis delen met de BiebWiki



De Zeeuwse wiki voor romanadvies



Kennis delen met anderen: QM

• Question Manager geeft inzicht in het 
afhandelingsproces van klantvragen.

• Vragen worden toegekend aan experts.• Vragen worden toegekend aan experts.

• Samen werken aan vraagbeantwoording: twee 
weten meer dan één.

• Doel: verbetering van de kwaliteit van 
antwoorden.

• Zichtbaarheid in Google.



Hoe werkt QM?

• Klantvraag komt binnen in het systeem. 

• Registratie vraag en toekenning 
onderwerpscode (siso).

• Vraag wordt zichtbaar bij kennisexperts.• Vraag wordt zichtbaar bij kennisexperts.

• Experts werken samen aan het antwoord. 

• Frontoffice medewerker zorgt voor afhandeling 
vraag + kwaliteitsslag.

• Opgeloste vragen komen terecht in een 
databank.



Question Manager



Toekomst en potentieel QM 

• Question manager geeft de mogelijkheid aan 
bibliotheken en andere kennisinstellingen om 
samen te werken aan de beantwoording van 
klantvragen en om gebruik te maken van klantvragen en om gebruik te maken van 
expertise van het netwerk.

• Doel: de klant een rijker én verrassend 
antwoord geven.

• ‘Neveneffect’: de bibliotheek wordt een 
belangrijke kennismakelaar in de maatschappij. 



Vragen?
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