
 

 

 

Motie Connectiepunten  
Inleiding 

Deze motie is een aanzet tot een concrete uitwerking en pilot van een ‘nieuwe connectie’, namelijk 
in een samenwerking tussen bibliotheek en bedrijfsleven.   

“In dit licht, ligt de term informatieondernemerschap in het verlengde van cultureel 

ondernemerschap. De bibliotheek als onafhankelijke, maatschappelijk ondernemende 

informatieautoriteit. De nieuwe bibliotheek wordt meer dan voorheen een logische 

samenwerkingspartner in het publieke domein.” (Van Collectie naar Connectie, pagina 9) 

De notitie benoemt strategische partners, vooral maatschappelijke organisaties. Tijdens de Forum 
discussie is gevraagd of connectie punten, juist vanuit de insteek van vernieuwing en innovatie, zich 
ook op ander minder traditionele plekken (bedrijven) zouden kunnen ontwikkelen. Het antwoord 
was dat dat mogelijk moet zijn. 

Twee partijen zijn bereid gevonden deze handschoen op te nemen, deze ontwikkeling te willen 
starten en een pilot/case te willen realiseren: 

BSF (Bibliotheekservice Fryslân) ontwikkelaar van Frysklab, het mobiele FabLab: 

“FryskLab maakt gebruik van de FabLabomgeving om de vaardigheden te stimuleren die 

nodig zijn voor de wereld van morgen: creativiteit, ondernemerschap en kritische reflectie. 

FabLabs zijn ideale, inspirerende en informele leeromgevingen om 21st Century Skills te 

ontwikkelen. FryskLab is inzetbaar in het onderwijs, maar ook voor het bedrijfsleven om 

innovatie te stimuleren.” 

NIVO Noord, Facilitair Dienstverlener Leeuwarden 

NIVO Noord heeft een uitgebreid trackrecord op het gebied van MVO voor het personeel en 
biedt via NIVO Academie training en opleidingen aan. NIVO Noord participeert ook in “Taal in 
de Schoonmaak”: lessen Nederlands op de werkvloer  voor medewerkers van 
schoonmaakbedrijven door heel Nederland. 

Ontwikkeling/Pilot 

NIVO Noord ziet heel duidelijk het belang van een goede taal- en informatieontwikkeling. BSF is met 
onder meer een project als Frysklab in staat om op een mobiele manier oude en nieuwe 
informatievoorziening bij elkaar te brengen. Hierdoor krijgen werknemers een breed aanbod in het 
kader van taal- en leesbevordering en nieuwe media. Taalvaardigheid is nodig op de werkvloer, maar 
ook om een vakdiploma te halen. Het vergroot kansen in een bestaande of toekomstige baan. Het 
helpt om op internet zaken op te zoeken en formulieren in te vullen. 

In een pilot zou de vraag van de één (NIVO), het aanbod van de ander (BSF/Frysklab) moeten leiden 
tot een nieuwe innovatieve functie van de nieuwe bibliotheek in Leeuwarden. In de uitwerking moet 
blijken of deze variant, en in welke vorm, uiteindelijk op locatie, of vanuit de Centrale Bibliotheek 
wordt aangeboden. 



 

Motie 

De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 19 januari 2015, behandelend de notitie 
“Een nieuwe bibliotheek functie voor de gemeente Leeuwarden - VAN COLLECTIE NAAR CONNECTIE”, 

 

Overwegende dat, 

x In de toekomstvisie voor de bibliotheken ruimte ontstaat voor het aanbieden van diensten 
en functies op plekken waar dat tot nu toe niet mogelijk was. (De zogenaamde 
‘connectiepunten’). 

x Het college in het debat heeft aangegeven open te staan voor de mogelijkheid om dergelijke 
punten ook bij andere partners (bedrijven) te kunnen ontwikkelen. 

en constaterend dat, 

x BSF en NIVO Noord de intentie hebben uitgesproken een uitwerking en pilot te willen 
ontwikkelen. 

Draagt het college op om, 

x Samen met BSF, NIVO Noord en Bibliotheken Midden-Fryslân deze ontwikkeling in gang te 
zetten. 

x Waar nodig te faciliteren en te ondersteunen. 
x Te zorgen dat de pilot goed aansluit bij het principe van connectiepunten: wees actief op de 

plek waar je betekenisvol kunt zijn.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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