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Ondersteuning lokale bibliotheken door Probiblio
Achtergrond

Bij het opstellen van de motie 175 was bekend dat tot minstens 18 november de

bibliotheken hun vestigingen niet mochten openstellen voor publiek vanwege de tijdelijke

verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Aanvankelijk was het idee een gehele sluiting net
als andere culturele instellingen. Na een motie van GL (motie Klaver) in de 2e kamer werd
bekend dat de lockdown voor bibliotheken enigszins werd verruimd en bibliotheken wel

materialen zoals boeken konden laten afhalen en/of bezorgen en voor een specifieke groep
(huiswerkklassen) open mochten. Probleem is dat veel bibliotheken zich toch gedwongen

zagen om in deze eerste twee weken van de tweede lockdown tot volledige fysieke sluiting
over te gaan. In de eerste lockdown hadden veel bibliotheken een afhaalservice

georganiseerd, die is waar mogelijk weer geactiveerd. Door de korte termijn waarop de
tweede lockdown inging was dit echter lang niet overal organisatorisch uitvoerbaar.

Daarnaast kwamen de bibliotheken in de problemen omdat hun maatschappelijk belang zich
veel breder uitstrekt als de huiswerkbegeleiding. Zeker bij kwetsbare groepen omvat dit
bijvoorbeeld ook de taallessen aan anderstaligen, de digitale hulp aan burgers en de
activiteiten in het onderwijs.

Ondersteuning Probiblio

Net als in de eerste lockdown is Probiblio vanaf de bekendmakingen op 4 november en de

nog strengere maatregelen op 14 december samen met haar landelijke en regionale partners
op zoek naar manieren waarop bibliotheken kunnen blijven functioneren onder de
voorwaarden van het kabinet. Bijvoorbeeld:
-

-

Probiblio heeft samen met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) een lobby
gevoerd om de eerste noodverordening aan te passen zodat deze meer passend was
voor de bibliotheken.

Probiblio biedt ondersteuning aan de VOB met de lobby richting rijk en
veiligheidsregio’s.

Ondanks de landelijke maatregelen zet Probiblio het interbibliothecair leenverkeer,
zowel binnen de provincie als landelijk, zo goed mogelijk voort. Dan zijn, zodra de

bibliotheken weer opengaan, alle boeken op plaatst van bestemming en/of klaar voor
-

afhalen.

Probiblio heeft aandacht voor good practices. Provinciale en landelijke voorbeelden
worden op de website gedeeld met de lokale bibliotheken. Bijvoorbeeld hoe

bibliotheken via digitale ondersteuning toch hun doelgroepen kunnen bereiken
-

(Bibliotheek Den Haag die via facebook het contact met laaggeletterden onderhoudt).
Probiblio biedt steun aan lokale bibliotheken op specifieke vragen, bijvoorbeeld hoe
om te gaan met vrijwilligers, die regelmatig behoren tot een risicogroep.

Probiblio heeft in de eerste golf actief bijgedragen aan het opstellen van protocollen
en ondersteunt bibliotheken bij het lokaal vertalen van het protocol.

De dienstverlening die Probiblio biedt wordt overal waar mogelijk digitaal doorgezet.

Vervolg

Met Probiblio is afgesproken dat we ons zoveel mogelijk richten op toekomstige lockdowns.
De hoop is gevestigd op –gedeeltelijke- openstelling van de bibliotheken zodra de

maatregelen weer kunnen worden verruimd. Probiblio zal zich, met haar partners, blijvend
inzetten om een volgende volledige sluiting te voorkomen. Daarnaast zal ze:
-

In overleg met Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) treden om tot een lijst te
komen van fysieke activiteiten voor de meest kwetsbare groepen die minimaal

doorgang zouden moeten vinden in tijden van fysieke lockdown (& communiceren
-

met rijk/veiligheidsregio’s).

Nieuwe manieren onderzoeken om ook via digitale kanalen aanbod te bieden voor
een brede doelgroep, zodat mensen verbonden blijven met de bibliotheek.

Een actieve rol blijven spelen in de doorontwikkeling van de online bibliotheek.

Zie voor de actuele stand van zaken: https://www.probiblio.nl/

