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1. Vliegwiel met expertise en netwerk:

a) Financiers
b) Partners

2. Financieringsstrategie:

a) die in het verlengde ligt van de eigen koers
b) van eenmalige injectie naar investeringsplan aan de voorkant

3. Scherpe keuze eigen organisatie:

a) Wat kunnen we beter zelf?
b) Wat kunnen we beter samen met anderen?
c) Waarvoor hebben we anderen nodig?

Andere geldstromen benutten 
vanuit het hart van je eigen koers



Lerend Netwerk

Expeditie NL → EU

koers SDG’strends partners € + strategie



1. Geeft overzicht:

→ Mogelijkheden komende financieringen
→ samenwerkingsmogelijkheden → zeker bij EU-subsidies

2. Kennis van administratieve processen 

→ aanvraag, monitoring, rapportage, evaluatie

3. Zelfde taal spreken

→ zoals Sustainable Development Goals van VN

4. Organiserend vermogen 

→ vliegwiel met ontwikkelen van voorstellen

5. Lerend netwerk 

→ leren van experts en collega-bibliotheken

6. Reflectie op meerwaarde externe financiering 

→ past het bij eigen koers of niet

6 x meerwaarde Expeditie NL
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Begrotingscyclus EU start → 2021 – 2027

Door coronacrisis zwaar weer en door verkiezingen 2021 en 2022 

politieke onduidelijkheid

Belangrijk om voort te bouwen en solide positie te behouden 

voor lokale maatschappelijke opgaven

Waarom nu?



Jouw openbare bibliotheek in een netwerksamenleving:

Partners

Consortia

Financiering

Krachtenbundeling → alleen samen komen we verder

Netwerken vormen en netwerken verbinden

Aanboren externe financiering + strategisch inzetten + 

voortbouwen

Zelf expertise opbouwen en extra expertise benutten

Daarom Expeditie NL!



1. Financiële basis van bibliotheken verbreden en verbeteren

2. Strategische koers bibliotheken versterken 

3. Kennisdeling bibliotheken nationaal en internationaal

Acties

1. Handelen vanuit gemeenschappelijk inzicht: koers, SDG’s, 

financieringsmogelijkheden en –strategie, trends, partners

2. Kennisdeling en inspiratiesessies opzetten

3. Overzicht en hulp bieden bij Europese subsidieaanvragen

4. (inter)nationale netwerken bouwen, verbinden en inspireren. 

Doelstelling Expeditie NL samengevat



Online platform:

Openbare bibliotheken EU-lidstaten:

Start in NL

Olievlek → netwerken verbinden
EBLIDA
PL2030

Opbouwen eigen capability naar vermogen

Disseminatie van mogelijkheden en netwerken gekoppeld aan 

eigen koers

Expeditie NL



Online 
platform

vanaf 1 
december
volledig 

beschikbaar.  

www.exp-pl.eu

http://www.exp-pl.eu/


Hands-on ondersteuning

• meeschrijven aanvraag 
• procesbegeleiding 
• Monitoring
• kennisdeling

Kennisdeling faciliteren

Type werkzaamheden team Expeditie NL

Verwelkomen nieuwe deelnemers

Algemene bedrijfsvoering

Organisatiekant van sessies

Online platform faciliteren

Netwerken  bouwen 

(internationaal) netwerk verbinden

Communicatie intern en extern 

Inhoudelijke visieontwikkeling

Scouten van subsidiemogelijkheden

Duiden van trends en mogelijkheden



• Opbouwen expertise

• 4x per jaar kennissessies

• 4x per jaar werksessies

• Online omgeving

• Deskundige begeleiding en capaciteit

• Begeleiding en capaciteit bij het aanvragen van financiering

• Aanboren van nieuwe financiering

• Europese financiering voor uw missie!

EXPEDITIE NL



• Expeditie NL start vanaf 8 expeditie deelnemers

• Elke deelnemer levert een bijdrage van EUR 6.500 per jaar. Dit is 

inclusief het lidmaatschap van Eblida. 10% korting Bredebiebleden

• Nieuwe expedities starten elke 3-6 maanden op basis van interesse

• Uw business case: 

verkregen extra financiering > jaarlijkse 

bijdrage

EXPEDITIE NL



Netwerk EBLIDA

Netwerk PL2030

G18 Vlaanderen

Denemarken

Eerste contacten Italië

Ondertussen zijn we al stappen aan het 
zetten



Bibliotheek AanZet

Bibliotheek Bollenstreek

Bibliotheek Gelderland Zuid

Bibliotheek Kampen

Bibliotheek Mar en Fean

De Nieuwe Kolk

DOK Delft

FlevoMeer Bibliotheek

We starten 1 februari met…





Bibliotheken komen financieel in zwaar weer;

Je kan twee dingen doen:

Meebewegen met opgelegde bezuinigingen. Dat zal tot krimp leiden;

Een strategie ontwikkelen voor externe financiering die niet incidenteel, maar strategisch en duurzaam van 

aard is en waarbij het risicodragende deel gedekt wordt door je Eigen Vermogen;

In beide gevallen zal de positie van de openbare bibliotheek als onderdeel van een netwerksamenleving versterkt 

worden. Ook door de gemeente als hoofdfinancier. Wat doe je samen met anderen? Heb je een slagvaardig netwerk 

om online dienstverlening te kunnen opschalen en ontwikkelen met partijen buiten de grenzen van je fysieke 

dienstverlening? Expeditie zal hiervoor deuren openen;

Wil je op een financieel gezonde manier werken aan je eigen lokale maatschappelijke opgaven dan vergt dit 

samenwerking. Zoals één van jullie gisteren zei tijdens de sessie: “de tijd om het zelfstandig te doen is eigenlijk 

voorbij”

Expeditie NL (als onderdeel van Expeditie EU) is opgezet om die samenwerking van lokaal tot Europees niveau goed 

te laten lopen. Alleen samen beschikken we over de expertise en slagkracht om lokaal veerkrachtig en slagvaardig te 

zijn als bibliotheek. Externe financiering (zeker vanuit de begrotingscyclus van de EU) wordt tot nu toe onderbenut 

in ons land. Er is daarom een wereld te winnen;

Wat we aanbieden is zodanig begroot dat de kleinste openbare bibliotheken kunnen aansluiten. De inspanning van 

Expeditie NL zijn daarmee niet afhankelijk van populatie of begroting van de deelnemers;

Expeditie NL is niet de zoveelste overlegclub, maar het ontsluiten van een infrastructuur, netwerk en expertise om 

samen verder te komen. Een netwerk opbouwen met jullie is daar zeer belangrijk voor. Met 3 bibliotheken loont het 

de moeite niet om deze inspanning te plegen. We willen aan de vooravond van een nieuwe begrotingscyclus in 

Europa en verkiezingen in ons land met jullie de dynamiek creëren om Expeditie van de grond te krijgen.

Verbind je via Expeditie NL aan kennis, extra handjes en aan partners in binnen en buitenland.

In essentie




