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1. Traject

Wanneer Wie Wat

3 juni 2014 Management en specialisten Eerste toekomstverkenning

1 juli  2014 Management en specialisten Bespreking input meerjarenplan

8 juli 2014 Management en specialisten Eerste bespreking hoofdlijnen 

19 september 
2014

Management en specialisten Tweede bespreking hoofdlijnen

1 oktober 2014 Raad van Toezicht, management en 
specialisten

Toetsing hoofdlijnen

10 november 2014 Personeelsochtend Bespreking hoofdlijnen met personeel

Januari 2015 Directeur, manager front-office,
controller

Financiële doorrekening 
meerjarenbegroting

4 februari 2015 Wethouders / ambtenaren Toetsing hoofdlijnen

10 februari 2015 Management en specialisten Bijpraten voortgang , toetsing 
financiële en organisatorische keuzes

16 februari 2015 Directeur, OR Informatie meerjarenplan

24 februari 2015 Personeelsochtend Bespreking uitkomsten meerjarenplan

16 maart 2015 Raad van Toezicht, directie Vaststelling meerjarenrichting



2. ONTWIKKELINGEN













Wat wordt de rol van de 

bibliotheek in de 

participatiesamenleving?









Botsman: Trust Shift







• 11% is laaggeletterd

• 1 op de 5 ouderen

• Uitkeringsgerechtigden

Feiten
Laaggeletterdheid



Kosten
Laaggeletterdheid

Berkelland € 1.500.000
Oost-Gelre € 1.000.000

Winterswijk € 1.000.000
Oost-Achterhoek € 3.500.000





Minder kinderen

Braindrain

Vergrijzing





Nieuwe wind







4. STRATEGISCHE LIJNEN



Rendement voor de samenleving





4. Drie strategische lijnen

Kenniswerkplaats van en 
voor participerende 
burger

In 2018:
• Logische ondersteuner voor 

de zelfredzaamheid van 
burgers

• Huis van de taal voor 
laaggeletterden

• Is de bibliotheek het 
ondersteuningspunt voor de 
digitale overheid

Partner voor 
leesvaardige en 
mediawijze kinderen

In 2018:
• Voorkomen van 

laaggeletterdheid en 
digibetisme op jonge 
leeftijd

• Structureel samenwerken 
aan taalontwikkeling, 
leesbevordering en 
mediawijsheid van 
kinderen.

Fysieke en digitale 
bibliotheek 2.0 

In 2018:
• Waarborgen van fysieke 

bibliotheken
• Ontmoetingsplaats van 

participerende burgers



4. Voorzet strategische doelstellingen

Kenniswerkplaats voor 
participerende burger

In 2018:
• 50 digitale cursussen per 

jaar
• 3 gemeentes afspraken over 

ondersteuning rond sociaal 
domein

• netwerk van burgers 
opgericht die elkaar helpen 
bij vragen rond participatie 

Partner voor mediawijze 
en leesvaardige 
kinderen

In 2018:
• 19 schoolbibliotheken voor  

3.000 leerlingen met 
programma Bibliotheek op 
School  

• 25 basisscholen/3.000  
leerlingen en 4 VO-
vestigingen en 3.000 
leerlingen hebben een 
educatief abonnement

• Versterking positie 
Voorschools en Boekstart

Fysieke en digitale 
bibliotheek 2.0 

In 2018:
• 7 fysieke vestigingen met 

ruime openingstijden met 
samenwerkingspartners

• Hoogwaardige front-office 
voor service-uren advies

• Meer studieplekken en 
cursusruimte



5. LIJN 1: KENNISWERKPLAATS VAN 
EN VOOR PARTICIPERENDE BURGER



5. Kenniswerkplaats van en voor de participerende burger

Verbinden van burgers

De bibliotheek verbindt burgers 
die met elkaar iets willen leren 
of die aan elkaar iets willen 
leren. De bibliotheek faciliteert, 
de burger organiseert.

• Taalmaatjes voor 
laaggeletterden

• Leeskringen
• Studiekringen
• Tabletcafé’s
• Pop-up-bibliotheken

Digitale vaardigheden

De bibliotheek is hét 
ondersteuningspunt voor de 
digitale overheid. De 
bibliotheek organiseert dit 
samen met betrokken burgers 
en samenwerkingspartners.

• Ondersteuning Digisterker
• Internettrainingen
• Formulierenbrigade
• Workshops over financiële 

zaken.

Sociaal domein

De bibliotheek ondersteunt 
met programma’s voor 
maatschappelijke participatie.

Activering:
• Oefenmateriaal Nederlands
• Taalmaatjes voor 

laaggeletterden
• Klik en Tik
• Sollicitatiebegeleiding

Zorg:
• Collecties zorginstellingen
• Boek-aan-huis-dienst

Samenwerking met partners



A. Digitale vaardigheden

• Gericht op doelgroepen die extra 
ondersteuning nodig hebben. 

• Pakket aan cursussen om jezelf 
te redden

• Spreekuur met ondersteuning 
voor de digitale overheid.

• Uitvoering samen met 
gemeenten en 
samenwerkingspartners.

• Resultaten per 2018:
– 50 digitale cursussen per jaar 

gericht op digitale 
zelfredzaamheid

– 3 vestigingen met spreekuur, oa
digitale overheid



B. Sociaal domein

• Inbrengen van bestaande 
dienstverlening binnen 
uitvoering van het Sociaal 
Domein. 

• Van daaruit uitbouwen in co-
productie met instellingen en co-
creatie met burgers

• Taalpunt, formulierenbrigade & 
participatiemaatjes

• Resultaten per 2018:
– 3 gemeenten een aanvullende 

aanbod op het gebied van 
activering en zorg 
(sollicitatiebegeleiding,  klik & tik, 
ondersteuning zorgcentra)



C. Verbinden van burgers

• De bibliotheek is de 
huiskamer van de 
gemeenschap voor diverse 
doelgroepen en individuen

• Burgers helpen burgers
• Bibliotheek faciliteert, 

verbindt en brengt kennis in.

• Resultaten per 2018:
– 500 inwoners helpen elkaar 

verder op verschillende 
gebieden als wonen, werken, 
gezondheid, cultuur, ICT,  
lezen en studeren.



5.Kenniswerkplaats van en voor de 
participerende burger

Bouwsteen Resultaat per 2018

A.  Digitale vaardigheden 50 digitale cursussen per jaar gericht op digitale zelfredzaamheid
3 vestigingen met spreekuur voor de digitale overheid

B. Sociaal domein 3 gemeenten een aanvullende aanbod op het gebied van 
activering en zorg (sollicitatiebegeleiding,  klik & tik, 
ondersteuning zorgcentra)

C. Verbinden van burgers 500 inwoners helpen elkaar verder op verschillende gebieden als 
wonen, werken, gezondheid, ICT,  lezen en studeren met 
ondersteuning van kennis van bibliotheekpersoneel.



6. LIJN 2: PARTNER VOOR MEDIAWIJZE 
EN LEESVAARDIGE KINDEREN



6. Partner voor mediawijze en leesvaardige kinderen

Voortgezet onderwijs

De bibliotheek blijft met voortgezet 
investeren in leesvaardigheid en 
intensiveert collectieve 
abonnementen en programma’s. 

• Leesbevordering blijven 
stimuleren

• Ondersteunen in hun (digitale) 
informatie

• Lees- en mediaprogramma’s
• Gecombineerde school-/leespas
• School betaalt mee aan directe 

meerkosten

Vroeg- en Voorschools

Vroegtijdig met partners 
terugdringen van taalachterstand. 
Voorkomen van ongelijkheid op 
jonge leeftijd.

• Boekstart uitbreiden  naar 
kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen

• Intensiveren capaciteit voor 
Boekstart

Basisonderwijs

Bibliotheek gaat grootschalig 
inzetten op Bibliotheek op School 
voor scholen die dat willen. Voor 
andere scholen blijft educatief 
aanbod gelden. 

• Intensivering samenwerking 
basisonderwijs

• Versterking leesonderwijs en 
mediawijsheid

• Aansluitend op 
opbrengstgericht werken

• Komende periode extra 
aandacht kleine kernen

• School betaalt mee aan 
dienstverlening

Samenwerking met onderwijs



A. Vroeg- en Voorschools

• Boekstart uitbreiden  naar 
kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen

• Intensiveren capaciteit 
voor Boekstart

• Resultaten per 2018:
– Alle peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven nemen 
deel aan Boekstart

– 100% baby’s en hun ouders 
worden per jaar bereikt, 75% 
wordt lid



B. de Bibliotheek op School 

• Intensivering samenwerking 
basisonderwijs

• Versterking leesonderwijs en 
mediawijsheid

• Aansluitend op opbrengstgericht 
werken

• Elk school een schoolbibliotheek!
• Komende periode extra aandacht kleine 

kernen
• School betaalt mee aan dienstverlening

• Resultaten per 2018:
– 19 scholen nemen deel
– 3.000 leerlingen nemen deel
– Bibliotheek ketenpartner in verbetering 

taal- en leesvaardigheid



C. Educatieve abonnementen

• Lees- en mediamenu 

• Opstap voor uitgebreide 
samenwerking met Openbare 
Bibliotheek 

• Doel is om elk kind in Oost-
Achterhoek te stimuleren om 
te lezen. 

• Resultaat per 2018:
– 55 educatieve abonnementen



D. Voortgezet onderwijs

• Leesbevordering blijven 
stimuleren

• Ondersteunen in hun (digitale) 
informatie

• Lees- en mediaprogramma’s

• Gecombineerde school-/leespas

• School betaalt mee aan directe 
meerkosten

• Resultaten per 2018:

– Met 4 VO-scholen afspraken

– 3.000 scholieren



6. Partner voor leesvaardige en mediawijze 
kinderen

Bouwsteen Resultaat per 2018

A. Vroeg- en voorschools Alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven nemen deel aan 
Boekstart
100% baby’s en hun ouders worden per jaar bereikt en 75% wordt 
lid

B. de Bibliotheek op School (dBoS) 19 scholen nemen deel 
3.000 leerlingen nemen deel
Bibliotheek ketenpartner in verbetering taal- en leesvaardigheid

C. Educatieve abonnementen 31 scholen afspraken over afname van losse 
leesbevorderingsproducten
5.000 leerlingen nemen hieraan deel

D. Voortgezet onderwijs 4 schoolvestigingen hebben gecombineerde lees- en schoolpassen
Programma’s voor leesbevordering
3.000 scholieren



7. LIJN 3: FYSIEKE EN DIGITALE 
BIBLIOTHEEK 2.0



7. Fysieke en digitale bibliotheek 2.0

Bibliotheekvestiging 2.0 / 
Jeugdbibliotheek 2.0

Volwassenen
Vestigingen als huiskamer van de 
participatiesamenleving. 

• Ruimte voor burgerinitiatief 
rond lezen, leren en informeren

• Faciliteiten verbeteren passend 
bij gemeente. 

Jeugd
Breedte in titelaanbod handhaven. 
Fysieke vestigingen gaan gebruikt 
worden voor programma voor 
ouders en kinderen. 

• Kinderpersbureau
• Huiswerkbegeleiding
• Opvoedingsondersteuning.

Schatkamer van collecties

Uitleenfunctie voor brede groepen 
in stand houden en ‘slim’ 
organiseren (routed collecties, 
burgercollecties e.d) 

• Ruim open, blijven streven naar 
zoveel mogelijk 
samenwerkingspartners

• Hoogwaardige front-office voor 
service-uren advies

• Zo groot mogelijk behoud van 
(betalende) leden

• Invoering Nationale 
BibliotheekPas

• Zeven vestigingen

Digitale bibliotheek

Blijvende koppeling lokale fysieke 
bibliotheek en landelijke digitale 
bibliotheek

• Verdere integratie van landelijke 
digitale infrastructuur

• Verruiming van aanbod ebooks
• Aandacht voor ondersteuning 

van e-lezen
• E-lezen zal langzaam voor delen 

bevolking alternatief worden 
voor fysieke collecties



A. Schatkamer van collecties 

• Uitleenfunctie voor brede groepen in stand 
houden en ‘slim’ organiseren (routed
collecties, burgercollecties e.d) 

• Ruim open, blijven streven naar zoveel 
mogelijk samenwerkingspartners

• Hoogwaardige front-office voor service-
uren advies

• Behoud van (betalende) leden
• Invoering Nationale BibliotheekPas

• Resultaten per 2018:
– Zeven vestigingen, ruim open
– 25.000 leden
– 500.000 uitleningen
– Nationale BibliotheekPas



B. Digitale Bibliotheek 

• Verdere integratie van landelijke 
digitale infrastructuur

• Blijvende koppeling lokale fysieke 
bibliotheek en landelijke digitale 
bibliotheek

• Verruiming van aanbod ebooks
• Aandacht voor ondersteuning van e-

lezen
• E-lezen zal langzaam voor delen 

bevolking alternatief worden voor 
fysieke collecties

• Resultaten per 2018:
– 60.000 download ebooks
– 15 cursussen e-lezen per jaar



C. Bibliotheekvestiging 2.0 

• Vestigingen aanpassen voor 
ondersteuning van de 
participatiesamenleving. 

• Bibliotheek als huiskamer van 
burgerinitiatief rond lezen, leren 
en informeren

• Resultaten per 2018:
– 180 activiteiten  (incl. voor jeugd)
– Lees- en werkplekken, leestafel, 

WIFI- en koffievoorziening in elke 
vestiging



E. Jeugdbibliotheek 2.0

• Collecties staan meer en meer op scholen. 
• Collectie in fysieke vestigingen 

herdefiniëren 
• Breedte in titelaanbod handhaven

• Fysieke vestigingen gaan gebruikt worden 
voor programma voor ouders en kinderen. 

• Kinderpersbureau, huiswerkbegeleiding, 
opvoedingsondersteuning.

• Resultaten per 2018:
– In drie vestigingen de nieuwe jeugdbibliotheek
– 10 samenwerkingspartners
– 100 vrijwilligers die het leuk vinden om dit 

programma mee te maken.



7.  Fysieke en digitale bibliotheek 2.0

Bouwsteen Resultaat per 2018

A. Schatkamer van collecties 7  vestigingen met ruime openstelling door samenwerking met 
partners
25.000 Leden
500.000 uitleningen
1 Nationale bibliotheekpas

B. Digitale bibliotheek 60.000 downloads van ebooks
15 cursussen per jaar over digitaal lezen

C. Bibliotheekvestiging 2.0 180 activiteiten  (incl. voor jeugd)
Lees- en werkplekken, leestafel , WIFI- en koffievoorziening in elke 
vestiging

D. Jeugdbibliotheek 2.0 In drie vestigingen de nieuwe jeugdbibliotheek
10 samenwerkingspartners
100 vrijwilligers die het leuk vinden om dit programma mee te 
maken.



8. VAN VISIE NAAR UITVOERING



Uitgangspunten organisatorisch

• Samenwerken: van instituut naar netwerkorganisatie

• Herwaardering burgerkracht

• Verbreding takenpakket medewerkers (samenwerking, 
begeleiding burgerkracht, digitale kennisvaardigheden)

• Aanpassing van vestigingen als huiskamer van de samenleving

• Maatschappelijk ondernemer

• Formatie aanpassen op takenpakket en budget



Organisatorische consquenties

Kenniswerkplaats van en 
voor participerende 
burger

Partner voor 
leesvaardige en 
mediawijze kinderen

Fysieke en digitale 
bibliotheek 2.0 

Nieuwe functie 
Programma-

manager 
Kenniswerkplaats

20 uur

Vervallen 
projecturen G!ds

6,5 uur

Extra inzet
Bibliotheek op 
School en VVE

40 uur

Extra inzet
Digitale 

spreekuren en 
overig

9,5 uur spreekuur
4 uur overig

Minder inzet 
front-office

53 uur

Opwaardering front-office door 
taakverbreding

Scholing naar schaal 6

Scholing leesconsulente / instroom 
zoveel mogelijk vanuit front-office

Kenniswerkplaats moet ook 
burgerkracht verbinden aan 

vestigingen.

Nagenoeg gelijkblijvende formatie / 
zoveel mogelijk herschikken binnen 

bestaande formatie



Uitgangspunten financieel

• Huidige structurele subsidie

• Traditionele gebruikersinkomsten zullen langzaam teruglopen

• Inkomsten in natura (burgerkracht) zullen sterk stijgen

• Incidentele projectsubsidies voor zaken die direct waarde 
opleveren voor de samenleving

• Scholen zullen meer bijdragen; ambitie op basis van 
investeringskracht

• Verwerkt in concept meerjarenbegroting



Financiële consquenties

Kenniswerkplaats van en 
voor participerende 
burger

Partner voor 
leesvaardige en 
mediawijze kinderen

Fysieke en digitale 
bibliotheek 2.0 

Projectfondsen 
digitale overheid / 

sociaal domein

Investeringen in 
Bibliotheek op school
Bijdrage door scholen 

PO en VO

Investeringsbudget 
jeugdbibliotheken

Verlaging 
collectiebudget naar 

rato
Minder contributie
Minder kosten inval 
door uitvoering in 

eigen beheer

Inzet in natura door  samenwerking en burgerkracht. 
Sluitende begroting op basistaken. 
Per gemeente kunnen projectmatig 
accenten worden aangebracht rond 

bijv. sociaal domein of onderwijs.



Opmerkingen OR

• Eerste reactie

• Goede ontwikkeling van drie strategische lijnen

• Zorg over gevraagde verandering/doorgroei van 
medewerkers

• Zorg over 53 uur minder in front-office en behoud van 
kwaliteit

• Besef dat we veel open moeten zijn, maar ook de vraag of er 
een ondergrens is in wat wel bemenst moet zijn

• Afbakening inzet burgerkracht/vrijwilligers



9. SAMENVATTING





Wat wordt de rol van de 

bibliotheek in de 

participatiesamenleving?



4. Drie strategische lijnen

Kenniswerkplaats van en 
voor participerende 
burger

In 2018:
• Logische ondersteuner voor 

de zelfredzaamheid van 
burgers

• Huis van de taal voor 
laaggeletterden

• Is de bibliotheek het 
ondersteuningspunt voor de 
digitale overheid

Partner voor 
leesvaardige en 
mediawijze kinderen

In 2018:
• Voorkomen van 

laaggeletterdheid en 
digibetisme op jonge 
leeftijd

• Structureel samenwerken 
aan taalontwikkeling, 
leesbevordering en 
mediawijsheid van 
kinderen.

Fysieke en digitale 
bibliotheek 2.0 

In 2018:
• Waarborgen van fysieke 

bibliotheken
• Ontmoetingsplaats van 

participerende burgers



Organisatorische consquenties

Kenniswerkplaats van en 
voor participerende 
burger

Partner voor 
leesvaardige en 
mediawijze kinderen

Fysieke en digitale 
bibliotheek 2.0 

Nieuwe functie 
Programma-

manager 
Kenniswerkplaats

20 uur

Vervallen 
projecturen G!ds

6,5 uur

Extra inzet
Bibliotheek op 
School en VVE

40 uur

Extra inzet
Digitale 

spreekuren en 
overig

9,5 uur spreekuur
4 uur overig

Minder inzet 
front-office

53 uur

Opwaardering front-office door 
taakverbreding

Scholing naar schaal 6

Scholing leesconsulente / instroom 
zoveel mogelijk vanuit front-office

Kenniswerkplaats moet ook 
burgerkracht verbinden aan 

vestigingen.

Nagenoeg gelijkblijvende formatie / 
zoveel mogelijk herschikken binnen 

bestaande formatie





Meer waarde boeken!


