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Doel en doelgroep instrument/project
Doel:
MKB-Nederland is samen met een aantal brancheorganisaties (waaronder de VOB) het project
Excelleren.nu gestart om de innovatiekracht, duurzame inzetbaarheid en productiviteit van
organisaties te verbeteren. Om proactief in te kunnen spelen op ontwikkelingen op het gebied van
media en informatie, wordt de gewenste leercultuur in bibliotheken zodanig gestimuleerd, dat het
innoverend vermogen wordt vergroot. Hoofddoel: minimaal 500 mkb-bedrijven krijgen ‘advies op
maat van de organisatie’ over de wijze waarop de verdere ontwikkeling van de leercultuur in hun
organisatie gestalte kan krijgen.’
Doelgroep
Directeuren, managers en HRM-afdelingen van bibliotheken

Korte beschrijving instrument/project
48 bibliotheken hebben deelgenomen aan dit project en een adviestraject op maat gevolgd. Dit
adviestraject was gericht op het proactief in kunnen spelen op ontwikkelingen in het media- en
informatieveld. Om deze gewenste dienstverlening te kunnen ontwikkelen, implementeren en uit te
dragen, is een leercultuur noodzakelijk waarin medewerkers voortdurend hun kennis, vaardigheden
en competenties (verder) ontwikkelen. Hierdoor wordt het innoverend vermogen vergroot. De
organisatie faciliteert het leren. Deelname aan het mkb-project heeft geholpen om deze ambities te
realiseren.
Link naar het boekje eerste hulp bij leren excelleren:
http://www.mkbservicedesk.nl/6010/eerste-hulp-bij-leren-excelleren.htm

Resultaten
Op basis van de ontwikkelingen in de maatschappij die van invloed zijn op de branche zijn de
onderstaande resultaten behaald:
- het creëren van bewustwording in leven lang leren bij de deelnemende bibliotheken;
- het ontdekken van vormen van informeel leren;
- 48 bibliotheken hebben een advies op maat ontvangen.

Het project heeft daarnaast de volgende producten opgeleverd:
- document met kennis en ervaringen over informeel leren en de toepasbaarheid daarvan (boekje
Leren Excelleren )
- beleidsaanbevelingen aan de branche op basis van een analyse van de effecten van de diverse
adviestrajecten.

Vervolg en toekomst
De adviestrajecten hebben bij de deelnemende bibliotheken geleid tot bewustwording van een
leven lang leren en van het belang om te investeren in het lerend vermogen.
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft subsidiegelden beschikbaar gesteld om de duurzame
inzetbaarheid van werknemers te verbeteren en hen tot aan hun pensionering gezonder,
competenter, gemotiveerder en productiever te laten werken.

