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1. TRAJECT



1. Traject

Wanneer Wie Wat 

13 september 2018 Beleidsteam Inspiratiebezoek  BiblioPlus en 
Rivierenland 

15 oktober 2018 Wethouders/ambtenaren Actuele ontwikkelingen bibliotheek 
Oost-Achterhoek langs vestigingen 

12 november 2018 Beleidsteam Verkenning hoofdlijnen beleid 

19 november 2018 Ambtenaren Verkenning hoofdlijnen beleid 

26 november 2019 RvT Bibliotheek Oost-Achterhoek Verkenning hoofdlijnen beleid 

10 december 2018 Bestuurlijk overleg Verkenning hoofdlijnen beleid 

18 januari 2019 Beleidsteam Toetsing concept 

18 maart 2019 RvT Bibliotheek Oost-Achterhoek Toetsing concept 

8 april 2019 Personeelsbijeenkomst Toetsing concept 

8 april 2019 Bestuurlijk overleg Toetsing concept 

14 mei 2019 RvT Bibliotheek Oost-Achterhoek Vaststelling meerjarenplan 



2. ONTWIKKELINGEN 



















Berkelland 







3. STRATEGISCHE LIJNEN 



3. Strategie 

Ontwikkelingen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Strategie 

Visie 
Burgers helpen zich goed te redden in 

deze samenleving en zelf hun eigen 
toekomst te bepalen. Leesvaardigheid en 

informatievaardigheid zijn hierbij 
onmisbaar. 

De bibliotheek  heeft dan ook als doel:  
• het lezen te bevorderen 

• het leren te ondersteunen en  
• Informatie toegankelijk te houden 

 

 
Basisvaardig-

heden  
 

Naar een verbreed 
taalhuis 

 
Jeugd en 
onderwijs 

 
Partner voor scholen 

en kinderen 

Fysieke en 
digitale 

bibliotheek 2.0 
 

Bruisende 
ontmoetingsplaatsen 

digitale inclusie 

21st century skills 

integratie 

krimpgebied 
laaggeletterdheid 

burgerinitiatief 

e-overheid 

leven lang leren 
taalontwikkeling jeugd 



3. Strategische lijnen 

Basisvaardigheden 
 
 
Eind 2023: 
• Verbreding van het taalhuis: 

van taal en digitaal naar 
gezondheid, werk en 
inkomen  

• Brede aanpak op de schijf 
van vijf met ketenpartners 

• Speciaal programma voor 
ouderen op locatie 

• Extra aandacht voor 
werving NT1 

• Extra aandacht werving, 
scholing  en coördinatie van 
vrijwilligers 
 

Jeugd & Onderwijs 
 
 
Eind 2023: 
• Meer nadruk op 

voorschools: Starten met de 
boekstartcoach 

• Uitbouw bibliotheek op 
school basisonderwijs – 
stevige alliantie 

• Groeitraject van Bieblab in 
elke vestiging 

• Vakantieprogramma 
‘zomerdip’ 

 
 

Fysieke en digitale 
bibliotheek 2.0  
 
Eind 2023: 
• Groeitraject naar studie- en 

ontmoetingsplaats,  
• Leren en studeren 
• Programmeren 
• Ontmoeten 
• Verduurzamen 

• Overal een bruisende 
vestiging 
 
 
 





4. BASISVAARDIGHEDEN 



Basisvaardigheden 

Van 

• Opzet van aanbod 
voor taalhuis rond taal 
en digitaal 

• Focus op 
samenwerking 

• Vooral volwassenen                                  

• Werving van 
vrijwilligers 

• Vooral in de 
vestigingen 

Naar 

• Verbreding met thema’s 
gezondheid, sociaal-
juridisch  en financieel 

• Focus op doelgroep 
(vooral NT1) 

• Verschuiven naar 
gezinsaanpak 

• Werving, scholing  en 
coördinatie vrijwilligers 



Groeimodel 



Hulp om de hoek 

• Groeimodel passend bij visie en missie 

• In 2019/2020 pilot op één vestiging met verbreed model 

• Van jaar tot jaar uitbreiden 
–  in activiteiten  

– in aantal vestigingen 

• Lerend model van professionele organisaties en 
burgerinitiatieven en vrijwilligers:  
– Verantwoordelijkheden goed verdelen 

– Continuïteit waarborgen 

– Kwaliteit waarborgen 

• Kennis delen met andere voorbeelden in den lande 











5. JEUGD EN ONDERWIJS 



5. Jeugd en Onderwijs 

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 
• School betaalt mee 

Vroeg- en 
Voorschools 
 
Vroegtijdig met partners 
terugdringen van 
taalachterstand. 
Voorkomen van 
ongelijkheid op jonge 
leeftijd. 
 
• Boekstart uitbreiden  

naar Boekstartcoach 
en ondersteuning 
bieden bij 
consultatiebureaus.  

• Verbinding maken 
naar een 
gezinsaanpak bij 
taalhuis 

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 

• Aandacht voor krimp 
bij scholen. 

• School betaalt mee 
aan dienstverlening 
 
 

Buitenschools 
 
 
Stapsgewijze opbouw van 
een buitenschools 
programma 
 
 
 
 
• Bieblab in elke 

vestiging 
• Zomerprogramma 

rond 21st century 
skills en vakantielezen 

Samenwerking met onderwijs en andere partners voorliggend veld 









6. FYSIEKE EN DIGITALE 
BIBLIOTHEEK 2.0 

De primaire taak van de bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is de basis voor het verwerven van 

kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Dat is eens te meer van belang in een samenleving die zich 

heeft ontwikkeld tot een kennissamenleving. Ondersteuning van leesbevordering en promotie van de lees- en 

literaire cultuur behoort daarom ook in de toekomst tot het hart van de dienstverlening van de openbare 

bibliotheek. De bibliotheek inspireert en stimuleert lezers en potentiële lezers, verrast hen met en gidst hen naar 

het aanbod van boeken en verhalen.  

Bibliotheek van de toekomst, Rapport Cohen – 2013 



6. Fysieke en digitale bibliotheek 2.0 

Bibliotheekvestiging 2.0  
 
Vestigingen als huiskamer van de 
participatiesamenleving.  
 
• Aantrekkelijke ruimte om 

• te leren,  
• te ontmoeten en 

verblijven 
• te programmeren 

 
• Meer partners die spreekuur 

houden of programma’s 
uitvoeren. 

• Opzet in de komende periode 
van het Bibliotheekcafé, een 
open podium waar iedereen die 
iets te vertellen heeft op de 
zeepkist mag. 

• Boetevrij voor de jeugd 
• Extra aandacht voor behoud 

van betalende leden. 

Menselijke maat 

 
Personeel en vrijwilligers zijn het 
cement van de dienstverlening. Zij 
geven de hulp om de hoek vorm en 
zijn hier het gezicht van.  
 
• Investeren in kennisverbreding 

die past bij de verbreding van 
het taalhuis en 21st century 
skills 

• Blijven investeren in klassieke 
‘skills’  als  collectieadvies. 

• Goede mix van professionele 
inzet en vrijwillige inzet. 

• We blijven ruim open en blijven 
streven naar zoveel mogelijk 
samenwerkingspartners 

 
 

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 



Ontmoetingsfunctie 
 
• Prettig meubilair hoog/laag 
• Leestafel 
• Kranten en tijdschriften 
• Koffievoorziening 

 

Duurzaam 
 
• Zonnepanelen 
• Veel licht in pand en 

herkenbaarheid behouden 
• Vervangen gasapparaten 

 
 

Studeren 
 
• Rustige studieplekken 
• Wifi, printers 
• Studiecabines 
• Ruimte voor huiswerkbegeleiding 
• Bieblabs 

 
 

Programma’s 
 
• Ruimte voor groepen 
• Spreekkamerfunctie 
• Ruimte samenwerkingspartners 
• Printers, computers, 

kopieerfaciliteit 

Bibliotheek 
2.0 Aantrekkelijke 

collectie 
Brede groepen uit 

de samenleving 



Ruurlo  
2020 

Herinrichting 
Samenwerking 

Voormekaarteam 

Borculo  
2020 

Besluit herhuisvesting 

Neede  
2016 geopend 

Kleine ontwikkelingen 
m.n. voor 

programma’s 

Eibergen  
2018 heringericht 

Kleine ontwikkelingen 
rond werkruimtes 

Groenlo 
2016 Geopend Kleine 
ontwikkelingen m.n 
voor programma’s 

Lichtenvoorde 
2020 nieuw pand 

Herinrichting 

Winterswijk 
2022/2023 

Cultuurkwartier 



Vernieuwing per vestiging 

Borculo Ruurlo Neede Eibergen Lichtenvoorde Groenlo Winterswijk 

Ruimte voor groepen ++ ++ ++ ++ Via Marianum ++ 

Ruimte individuele 
begeleiding 

++ ++ ++ + ++ ++  
Via Marianum 

++ 

Gedeelde ruimte 
samenwerkings-
partners / spreek uur 

++ ++ ++ + ++ ++ ++ 

Studieplekken ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 

Wifi en printers ++ ++ ++ ++ 

Bieblab ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Ruimte 
huiswerkbegeleiding 

++ ++ ++ ++ ++ ++ Via 
Marianum 

++ 

Ruime leestafel ++ ++ ++ ++ 

Voldoende 
koffiefaciliteit 

++ ++ ++ ++ 

Vervanging cv-ketels ++ ++ Nvt ++ ++ Nvt ++ 

Zonnepanelen ++ ++ Nvt ++ ++ Nvt ++ 

++ = zeer gewenst om te realiseren 
+ = thans beperkt gerealiseerd een 

(kleine) aanvulling gewenst 

Volledige 
herinrichting 

Volledige 
herinrichting 

Volledige 
herinrichting 

Volledige 
herinrichting 



7. VAN VISIE NAAR UITVOERING 



Uitdagingen 

• Algemeen 

– Veel verschillende subsidiestromen / vraagt veel aandacht/verantwoording 

–  Adaptievermogen  veranderingen personeel en taakverbreding 

• Basisvaardigheden 

– Werving en scholing vrijwilligers 

– Verbreding met partners 

• Jeugd en onderwijs 

– Meer ruimte voor boekstartcoach 

– Nog steeds groei richting leesconsulenten 

– Ruimte voor naschools programma 

• Bibliotheek 2.0 

– Financiële borging investeringen 

– Boetevrij voor jeugd / contributie jeugd 

– Op peil houden inkomsten betalende leden bibliotheken 

 

 





Vrijwilligers / Burgerkracht 

• Nu vrijwilligers bij: 
– Digitale cursussen 

– Taalhuis 

– Bibliotheek-aan-huis 

– Cinebreng 

– Leeskringen 

• Vrijwillige inzet verandert: 
– Traditionele vrijwilliger vergrijst 

– Mensen gaan pas veel later met 
pensioen 

– Steeds minder een vaste 
verplichting 

– Hogere kwaliteit gevraagd 

• Vrijwilligersbeleid 2.0 
– Van familiebedrijf naar een 

meer zakelijke inzet 

– Aansluiten bij waarden van 
vrijwilligers 

– Nog betere waardering en 
scholing 



Betalende leden 

• Afgelopen jaren daalde aantal betalende leden stap voor stap 

• Maatschappelijke educatieve bibliotheek vraagt steeds meer 
aandacht 

• Waarderen we betalende leden nog wel genoeg? 

 

• Programma opzetten om betalende leden waardering te 
geven die ze verdienen 
– Bibliotheek moet beter vertellen wat ze doet 

– Bibliotheek moet beter luisteren naar wat betalende leden willen 

– Cocreatie met betalende leden in collectie en programmering 

– Deelklantonderzoek, vestigingsgesprekken, leren van andere 
bibliotheken 



Schakelrol van het servicebureau 

• Steeds belangrijker schakelpunt 
– ‘Backbone’ achter inzet in de vestigingen 

– Contactcentrum voor telefoon, email en back-up voor vestigingen 

• Continuïteit en kwaliteit steeds belangrijker 

• Komende jaren inzetten op versterking 
– Onderzoek naar mogelijke uitvoering 

– Voldoende capaciteit, voldoende afstemming tegen optimale kosten 

 



Organisatorische consequenties 

Basisvaardigheden 
 

Jeugd & Onderwijs Fysieke en digitale 
bibliotheek 2.0  

Extra inzet 
Digitale Inclusie 

obv 
projectsubsidie 

Extra inzet 
Boekstartcoach en 

onderwijs-
consultent 
16+12  uur  

Beperkt aantal 
uren voor 

buitenschools 
programma 

Extra uren Bieblab 
8 uur per week 
Extra capaciteit 
servicebureau 
4 uur per week 

Versterken schakelrol Servicebureau 
Scholing leesconsulenten / instroom 
zoveel mogelijk vanuit front-office 

Meer partners  en samenwerking om 
verbreding te realiseren 

Vrijwilligersbeleid 2.0 / coördinatie vrijwilligers 

Extra ondersteuning personeel  - nascholingsprogramma 



Financiële consequenties 

Basisvaardigheden 
 

Jeugd & Onderwijs Fysieke en digitale 
bibliotheek 2.0  

Bijdragen KB voor  
Digitale inclusie 
Projectsubsidie 
Buurten in de 
Achterhoek 

Project Gezond 
met Taal 

Webgelden 

Extra  bijdragen 
scholen 

Bibiotheek op 
school 

Summerschool 

Bijdrage 
gemeenten 

nieuwe 
vestigingen 

Extra budget 
activiteiten 

Borging transitie vestigingen 
Behoud betalende leden 

Collectiebudget naar vraag 

Scholing leesconsulenten / instroom 
zoveel mogelijk vanuit front-office 

Meer partners  en samenwerking om 
verbreding te realiseren 

Dalend 
leerlingenaantal 

kan leiden tot 
verkleining 
collecties. 



Beleidsopties 

• Optie 

• Groter programma Literatuur en  
persoonlijke ontwikkeling  (ca. 10.000 
per gemeente per jaar)  

 

• Extra pilot rond het concept 
Basisvaardigheden. Denk aan 
ondersteuning financiën of 
gezondheidsprogramma’s.  (ca. 
10.000-15.000,- als pilot) 

 

• Extra scholen Bibliotheek op school 
(€ 5.000,- per school p.j.) 

 

• Afschaffen boetes voor jeugd (€ 
20.000,- per jaar voor de drie 
gemeenten) 

 

 

 

 

• Opbrengst 

• Bijdrage aan levendigheid en bezoekers 
programma 

 

• Versterkte opbrengst  in een curatief of 
preventief programma. In overleg met 
gemeente(n) 

 

 

 

• Voorkomen van laaggeletterdheid op 
jonge leeftijd.  

 

• Groter gebruik bibliotheek, minder 
afhakers van juist zwakke lezers 



8. SAMENVATTING 







3. Strategie 

Ontwikkelingen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Strategie 

Visie 
Burgers helpen zich goed te redden in 

deze samenleving en zelf hun eigen 
toekomst te bepalen. Leesvaardigheid en 

informatievaardigheid zijn hierbij 
onmisbaar. 

De bibliotheek  heeft dan ook als doel:  
• het lezen te bevorderen 

• het leren te ondersteunen en  
• Informatie toegankelijk te houden 

 

 
Basisvaardig-

heden  
 

Naar een verbreed 
taalhuis 

 
Jeugd en 
onderwijs 

 
Partner voor scholen 

en kinderen 

Fysieke en 
digitale 

bibliotheek 2.0 
 

Bruisende 
ontmoetingsplaatsen 

digitale inclusie 

21st century skills 

integratie 

krimpgebied 
laaggeletterdheid 

burgerinitiatief 

e-overheid 

leven lang leren 
taalontwikkeling jeugd 



Groeimodel 





Ruurlo  
2020 

Herinrichting 
Samenwerking 

Voormekaarteam 

Borculo  
2020 

Besluit herhuisvesting 

Neede  
2016 geopend 

Kleine ontwikkelingen 
m.n. voor 

programma’s 

Eibergen  
2018 heringericht 

Kleine ontwikkelingen 
rond werkruimtes 

Groenlo 
2016 Geopend Kleine 
ontwikkelingen m.n 
voor programma’s 

Lichtenvoorde 
2020 nieuw pand 

Herinrichting 

Winterswijk 
2022/2023 

Cultuurkwartier 





Beleidsopties 

• Optie 

• Groter programma Literatuur en  
persoonlijke ontwikkeling  (ca. 10.000 
per gemeente per jaar)  

 

• Extra pilot rond het concept 
Basisvaardigheden. Denk aan 
ondersteuning financiën of 
gezondheidsprogramma’s.  (ca. 
10.000-15.000,- als pilot) 

 

• Extra scholen Bibliotheek op school 
(€ 5.000,- per school p.j.) 

 

• Afschaffen boetes voor jeugd (€ 
20.000,- per jaar voor de drie 
gemeenten) 

 

 

 

 

• Opbrengst 

• Bijdrage aan levendigheid en bezoekers 
programma 

 

• Versterkte opbrengst  in een curatief of 
preventief programma. In overleg met 
gemeente(n) 

 

 

 

• Voorkomen van laaggeletterdheid op 
jonge leeftijd.  

 

• Groter gebruik bibliotheek, minder 
afhakers van juist zwakke lezers 




