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Voor	dit	meerjarenbeleidsplan	hebben	wij	gesprekken	gevoerd	met	en	gebruik	gemaakt	van	de	tevredenheidsonderzoeken
onder	opdrachtgevers,	partners	en	klanten.	Ook	hebben	wij	gebruik	gemaakt	van	beleidsnotities	en	plannen	uit	de	sector.



1. Achtergrond
De	samenleving	verandert	in	hoog	tempo.	De	huidige	revolutie	van	internet	en	ICT	is	nog	lang	
niet	uitgeraasd.	Vrij	algemeen	wordt	de	digitalisering	beschouwd	als	een	fundamentele	ka-
talysator	voor	(maatschappelijke)	vernieuwing.	De	contouren	van	een	nieuwe	informatie-	en	
netwerksamenleving	krijgen	we	steeds	scherper	in	beeld.	In	die	samenleving	wordt	kennis	
een	steeds	belangrijker	productiemiddel.	Niet	voor	niets	staat	leven	lang	leren	als	motor	van	
de	kenniseconomie	terug	op	de	agenda.	De	burger,	de	consument,	de	patiënt,	de	vrijgezel,	de	
werkzoekende,	ouders,	kinderen,	de	cultuurinstelling,	allemaal	hebben	we	internet	ontdekt	om	
onze	identiteit	vorm	te	geven,	elkaar	te	ontmoeten	en	gezamenlijk	te	reflecteren	en	initiatieven	
te	ontplooien.	
Eén	van	de	boeiende	gevolgen	van	de	technologische	ontwikkelingen	is	dat	mensen	(mede)	
producent	van	informatie	en	media	worden.	Denk	aan	Twitter,	You	Tube,	Facebook,	Wikipedia.	
In	dezelfde	lijn	ligt	de	opkomst	van	de	do-it-yourself-cultuur.	Want	waarom	zouden	we	moeten	
wachten	tot	de	overheid	dingen	organiseert	als	we	het	ook	zelf	kunnen	doen?	

De	decentralisaties	van	de	AWBZ,	Jeugdzorg	en	Participatiewet	hebben	een	verandering	te-
weeg	gebracht	in	het	sociaal	domein.	Zelfredzaamheid,	participatie	en	preventie	zijn	belangrij-
ker	geworden.	Ook	in	Nissewaard	vinden	we	‘meedoen’	belangrijk.	Een	voorwaarde	om	mee	te	
kunnen	doen	is	dat	burgers	beschikken	over	voldoende	taal-,	reken-	en	digitale	vaardigheden,	
de	zogenaamde	basisvaardigheden.	

Eind	2014	is	de	nieuwe	bibliotheekwet	ingevoerd,	de	Wet	stelsel	openbare	bibliotheekvoorzie-
ningen	(Wsob).	Deze	wet	beschrijft	de	nieuwe	rol	van	de	bibliotheek	als	een	verbinder	tussen	
mensen,	kennis,	informatie	en	organisaties.	Dit	doet	de	bibliotheek	vanuit	vijf	kernfuncties,	te	
weten:

•	 het	ter	beschikking	stellen	van	kennis	en	informatie;
•	 het	bieden	van	mogelijkheden	tot	ontwikkeling	en	educatie;
•	 het	bevorderen	van	lezen	en	het	kennismaken	met	literatuur;
•	 het	organiseren	van	ontmoeting	en	debat;
•	 en	het	laten	kennismaken	met	kunst	en	cultuur.

Dit	meerjarenbeleidsplan	gaat	over	wat	wij	belangrijk	vinden,	over	hoe	wij	onze	rol	in	de	lokale	
samenleving	zien	en	over	waar	we	willen	staan	in	2020.	Die	stip	aan	de	horizon	schetsen	we	in	
deze	notitie.	Daarbij	beperken	we	ons	tot	de	hoofdlijnen.	Want	één	ding	is	zeker,	de	weg	naar	
die	stip	zal	geen	rechte	lijn	zijn.	Zelfs	de	exacte	locatie	van	die	stip	aan	de	horizon	is	moeilijk	
te	voorspellen,	want	de	horizon	is	voortdurend	in	beweging.	We	formuleren	in	dit	meerjaren	
beleidsplan	de	strategische	doelstellingen	en	we	geven	de	richting	aan.	De	route	wordt	later	
uitgewerkt	in	jaarplannen

Dit	meerjarenbeleidsplan	heeft	een	looptijd	van	vier	jaar,	2017	–	2020.	Indien	nieuwe	ontwik-
kelingen	daartoe	reden	geven,	vinden	in	voorjaar	2018	en	najaar	2019	aanpassingen	plaats.
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Voor	dit	meerjarenbeleidsplan	hebben	wij	gesprekken	gevoerd	met	en	gebruik	gemaakt	van	de	tevredenheidsonderzoeken
onder	opdrachtgevers,	partners	en	klanten.	Ook	hebben	wij	gebruik	gemaakt	van	beleidsnotities	en	plannen	uit	de	sector.



2. Koers, waarde en effecten
In	de	afgelopen	jaren	hebben	we	ingezet	op	leesbevordering,	persoonlijke	ontwikkeling,	dienst-
verlening	in	het	sociaal	domein	en	een	inspirerende	programmering.	Op	deze	basis	bouwen	we	
voort.	
De	Boekenberg	is	een	iconisch	gebouw.	Belangrijke	verbeteringen	zijn	in	voorjaar	2016	aange-
bracht	op	het	gebied	van	verblijfscomfort,	vindbaarheid	en	veiligheid.	Als	belangrijkste	huurder	
en	gebruiker	willen	we	doorpakken	om	samen	met	anderen	van	De	Boekenberg	de	plek	te	
maken	voor	inwoners	en	instellingen	in	Nissewaard	en	daarbuiten.

Speerpunten	van	beleid
Voor	de	periode	2017	–	2020	formuleren	we	twee	speerpunten	van	beleid.

1. versnelde doorontwikkeling van de brede maatschappelijke bibliotheek 
2.	werken	aan	een	optimaal	gebruik	en	professionele	exploitatie	van	gebouw	De	Boekenberg.	

Maatschappelijk waarde
Wij	willen	vooral	dat	welkome,	inspirerende	en	toegankelijke	huis	midden	in	de	stad	zijn,	zeg	
maar	een	soort		third	place	(*),	waar	je	naar	toe	komt	om	te	ontspannen	of	jezelf	te	ontwikke-
len.	
Misschien	wordt	onze	maatschappelijke	waarde	wel	het	best	duidelijk	en	zichtbaar	in	het	
begrip	‘meedoen	in	de	samenleving’.	Want	dat	is	waar	Bibliotheek	de	Boekenberg	aan	werkt	en	
een	concrete	bijdrage	aan	wil	leveren.	Dan	heb	je	het	over	het	verbeteren	van	de	zelfredzaam-
heid	van	onze	inwoners	in	de	complexe	digitale	kennissamenleving,	het	stimuleren	van	taal	als	
basis	voor	participeren,	preventie	en	bestrijden	van	laaggeletterdheid,	het	bijdragen	aan	de	
sociale	en	maatschappelijke	cohesie	en	leefbaarheid,		het	stimuleren	van	persoonlijke	ontwik-
keling,	een	leven	lang	leren	en	economisch	perspectief	[vrijetijdsbesteding	/	culturele	ontplooi-
ing].	Onze	dienstverlening	en	onze	activiteiten	zijn	daarop	gericht,	zonder	uitzondering.	

Meer	focus	op	maatschappelijke	effecten
Decennia	lang	is	de	bibliotheek	een	voorziening	geweest	die	niet	ter	discussie	stond	en	vanzelf-
sprekend	was.	Die	tijden	liggen	achter	ons.	De	vraag	is	of	dat	erg	is.	De	tijd	van	behoudzucht,	
relatieve	rust	en	genoegzaamheid	is	voorbij.	Meer	dan	ooit	zullen	wij	ons	maatschappelijk	
rendement	moeten	laten	zien	en	ervaren.	Onze	inzet	en	dienstverlening	sluit	aan	op	de	maat-
schappelijke	doelstellingen	van	gemeente	Nissewaard	(stad	en	kernen).	Het	is	van	belang	dat	
de	effecten	van	onze	dienstverlening	zichtbaar	en	meetbaar	worden	gemaakt	in	de	prestatie-
afspraken	die	de	bibliotheek	met	de	gemeente	maakt.	En	in	die	prestatieafspraken	komt	de	
nadruk	meer	te	liggen	op	de	outcome,	het	maatschappelijk	effect	van	onze	dienstverlening.
In	samenwerking	met	gemeente,	brancheorganisaties	en	samenwerkingspartners	worden	
instrumenten	ontwikkeld	om	die	effecten	te	meten.

(*)	 Is	de	plek	waar	je,	naast	je	woning	en	werk,	naar	toe	gaat	om	te	ontspannen.	Waar	niets	moet,	maar	veel	kan		
	 en	mag.	Een	third	place	maakt	deel	uit	van	het	sociale	leven.	Een	ruimte	zoals	een	park,	een	plein,	een	café	of		
	 bibliotheek.
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3. Missie en visie
Aan	mooie	missies	geen	gebrek	in	bibliotheekland.	Wij	kunnen	er	ook	wat	van.

Bibliotheek	de	Boekenberg	stimuleert	en	ondersteunt	de	persoonlijke	ontwikkeling	van	inwo-
ners	van	Nissewaard.	Dat	doen	wij	door	essentiële	voorwaarden	te	scheppen	voor	maatschap-
pelijke	participatie,	een	leven	lang	leren,	onafhankelijke	besluitvorming	en	de	culturele	ontwik-
keling	van	individuen	en	groepen.	Dat	is	ons	maatschappelijk	rendement	en	daarmee	leveren	
wij	een	bijdrage	aan	de	kennissamenleving.

In 2020
Een	bibliotheek	die	nieuwsgierig	maakt,	in	een	gebouw	dat	uitnodigt,	waar	mensen	werken	
die	gastvrij	en	deskundig	zijn.	Waar	je	naar	toe	komt	om	je	te	ontwikkelen,	om	te	ontdekken,	
ontspannen	of	ontmoeten.	Waar	het	net	zo	gewoon	is	om	kennis	en	informatie	te	halen	als	te	
delen.
Een	kennis-	en	informatiehuis,	dat	gericht	bijdraagt	aan	de	informele	lees-	en	leercultuur	in
de	stad	en	in	de	kernen.	Dat	is	de	brede	maatschappelijke	bibliotheek	die	we	willen	zijn.
Daar	groeien	we	de	komende	jaren	naar	toe.	Dat	is	onze	visie	en	de	strategische	doelstellingen	
zijn	daarop	afgestemd.



4. Kernwaarden / drijfveren
Om	deze	missie	en	visie	te	realiseren	zetten	wij	actief	onze	kernwaarden	in.	Dat	vinden	wij	
geen	opgave.	Dat	doen	wij	met	plezier	en	vol	overgave.	Want	het	zijn	tegelijkertijd	onze	(per-
soonlijke)	drijfveren.	

Gastvrijheid en klantgerichtheid
Gastvrijheid	is	de	kunst	mensen	zich	welkom	te	laten	voelen.	En	iedereen	kan	die	kunst	leren.	
Wij	koppelen	gastvrijheid	aan	een	sterke	mate	van	klant-	en	doelgroepgerichtheid.	Daarmee	
bedoelen	we	dat	we	de	dienstverlening	vormgeven	vanuit	het	perspectief	van	de	klant.

Ondernemerschap	
Wij	zijn	innovatief	en	wij	zien	kansen.	Wij	handelen	daarnaar	en	soms	nemen	wij	afgewogen	
risico’s.	Altijd	met	de	meerwaarde	voor	Nissewaard	en	haar	inwoners	voor	ogen.		We	groeien	
toe	naar	een	hybride	netwerkorganisatie,	waarin	we	het	beste	verenigen	uit	het	publieke	
domein	met	het	beste	uit	de	markt.	Soms	laten	we	de	gebaande	paden	bewust	links	liggen,	
bijvoorbeeld	waar	het	betreft	het	ontwikkelen	van	nieuwe	verdienmodellen.

Nieuwsgierig
Nieuwsgierigheid	gaat	niet	over	het	vinden	van	antwoorden,	het	gaat	over	het	stellen	van
vragen.	Het	gaat	niet	over	meningen	en	hokjes,	het	gaat	over	verwondering,	ontdekken	en
verbinding.	Wij	willen	weten	wat	er	speelt,	bij	onze	klanten,	in	onze	stad	en	omgeving,	bij	ons	
zelf.	Wij	zijn	gepassioneerd	nieuwsgierig.	Voor	ons	is	dat	het	uitgangspunt	voor	de	lerende	
organisatie	die	we	willen	zijn.

Samenwerken
We	willen	duidelijk	zijn:	alleen	redden	we	het	niet.	Samenwerken	is	het	devies.	Lokaal	en	
regionaal,	binnen	de	sector	en	daarbuiten.	Wij	zoeken	die	samenwerking	actief,	daarbij	zetten	
we	onze	kernwaarden	gericht	in.	Doel,	rol	en	functie	van	de	bibliotheek	zal	per	samenwerking	
verschillen.	Dat	hangt	af	van	de	behoeften	van	onze	samenwerkingspartners.	

Deskundigheid
Als	de	nieuwsgierige	en	lerende	organisatie	die	we	zijn,	werken	we	voortdurend	aan	de	kwali-
teit	en	deskundigheid	van	onze	dienstverlening.	We	meten	dat	en	vragen	naar	de	mening	van	
klanten	en	partners.

Voor iedereen
De	dienstverlening	in	onze	brede	maatschappelijke	bibliotheek	is		er	voor	iedereen:	onpartijdig,	
toegankelijk	en	laagdrempelig.	Daar	horen	geen	financiële	drempels	bij.	Daarom	onderzoeken	
we	als		eerste	bibliotheek	van	Nederland	de	mogelijkheid	een	gratis	basisabonnement	in	te	
voeren.
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5. Strategische doelstellingen
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Voor	de	komende	periode	hebben	we	zes	strategische	doelstellingen	vastgesteld.	
Per	doelstelling	geven	we	op	hoofdlijnen	aan	hoe	we	die	gaan	realiseren	en	wat	de	resultaten	
zijn.

5.1.	 De	inwoners	van	Nissewaard	gaan	de	dienstverlening	van	de	bibliotheek	op	meer
 plekken in de gemeente ervaren.

5.2. Alle kinderen tot 12 jaar in Nissewaard worden bereikt met de dienstverlening
 van Bibliotheek de Boekenberg.

5.3.	 Bibliotheek	de	Boekenberg	draagt	gericht	bij	aan	de	zelfredzaamheid	van	inwoners
 in Nissewaard.

5.4.	 Bibliotheek	de	Boekenberg	stimuleert	leren	en	persoonlijke	ontplooiing.

5.5.	 Bibliotheek	de	Boekenberg	stimuleert	lees-	en	schrijfplezier	van	volwassenen
 en kinderen (en verhalenplezier).

5.6.	 Bibliotheek	de	Boekenberg	werkt	aan	een	gezonde	exploitatie	van	gebouw
 de Boekenberg.



5.1 De inwoners van Nissewaard gaan de dienstverlening van  
 de bibliotheek op meer plekken in de gemeente ervaren

De Boekenberg streeft naar een dienstverlening die voor iedereen toegankelijk en bereikbaar 
is. Dat doen we vanuit De Boekenberg, maar we willen de komende jaren ook meer de kernen 
en de wijken in. Daarbij sluiten we aan op de ontwikkelingen rondom het Huis van de Wijk in 
Nissewaard (*).

Zo gaan we het doen

•	 Doen	van	onderzoek
	 We	zoeken	de	nabijheid	op	van	kwetsbare,	minder	mobiele	doelgroepen,	nadrukkelijk
	 ook	 in	de	kernen	Abbenbroek,	Heenvliet,	Geervliet	en	Zuidland.	Hoe	die	dienstverlening		
	 eruit	gaat	zien,	zal	afhangen	van	de	vraag	en	behoeften	vanuit	de	samenleving	en	van	de		
	 financiële	mogelijkheden.	We	starten	met	onderzoek	daarnaar,	en	sluiten	aan	bij	de
	 ontwikkelingen	rondom	het	Huis	van	de	Wijk.

•	 Actief	meewerken	aan	Huis	van	de	Wijken 
	 Vanuit	de	verbindende	kracht	en	de	specifieke	deskundigheid	van	de	bibliotheek	denken	en		
	 werken	we	mee	aan	de	realisatie	van	het	Huis	van	de	Wijk.	

•	 Ontwikkelen	en	uitvoeren	van	programma’s	
	 Veel	is	mogelijk.	Van	een	collectie	grootletter	boeken	in	een	verzorgingshuis	tot	een
	 cursus	digitale	vaardigheden	in	een	Huis	van	de	Wijk.	Vast	staat	dat	de	dienstverlening	op		
	 locatie	moet	bijdragen	aan	de	zelfredzaamheid	van	inwoners	en	zo	mogelijk	aan	de	sociale		
	 cohesie	in	de	kernen	en	wijken.	Vast	staat	ook	dat	we	programma’s	aanbieden	in
	 samenwerking	met	partners.

(*)	 Huis	van	de	Wijk	is	een	concept	dat	binnen	de	gemeente	in	het	kader	van	de	veranderingen	in	het	sociaal		
	 domein	wordt	uitgewerkt.	Kern	is	dienstverlening	zo	dicht	mogelijk	bij	de	burgers	te	brengen,	t.w.:	ontmoeting,		
	 ontspanning,	info,	advies,	preventie	en	lichte	ondersteuning,	in	onderlinge	samenhang.
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5.2 Alle kinderen tot 12 jaar in Nissewaard worden bereikt met  
 de dienstverlening van Bibliotheek de Boekenberg

Door samen met voorscholen en basisscholen planmatig en structureel te werken aan taalont-
wikkeling, leesplezier en mediavaardigheden van kinderen wordt een stevige basis gelegd voor 
schoolsucces en burgerparticipatie in Nissewaard. In onze aanpak ligt het accent nadrukkelijk 
op kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Zo gaan we het doen

•	 Verdere	uitrol	van	de	Bibliotheek	op	School	(dBoS)
	 De	Bibliotheek	op	School	is	een	landelijke	aanpak	voor	het	primair	onderwijs,
	 waarmee	bibliotheken,	scholen	en	gemeenten	op	lokaal	structureel	samenwerken	aan
	 taalontwikkeling,	leesplezier	en	mediavaardigheden	van	kinderen.	Momenteel	draait	in
	 Nissewaard	op	acht	basisscholen	een	pilot	met	een	dBoS,	waarvan	vier	in	de	kernen.
	 Voor	de	komende	jaren	zien	wij	een	verdere	uitrol	van	dBoS.	Maatwerk	en	een	deugdelijke
	 financiering	zijn	vereisten.	Mediawijsheid	en	ouderbetrokkenheid	worden	belangrijke
	 aandachtspunten	binnen	dBoS	het	komend	jaar.		

•	 Ontwikkeling	van	een	doorgaande	leeslijn,	te	beginnen	in	voorschoolse	instellingen 
	 Taalstimulering	levert	een	bijdrage	aan	de	ontwikkelingskansen	van	kinderen.
	 Het	is	belangrijk	om	vroeg	te	beginnen	en	een	doorgaande	leeslijn	te	ontwikkelen	die	goed		
	 aansluit	bij	de	ontwikkelingsfasen	van	kinderen,	onder	meer	met	het	programma	BoekStart.		
	 Momenteel	draaien	drie	pilots	met	kinderdagverblijven,	waar	BoekStart	op	locatie	is
	 uitgerold.	Voor	de	komende	jaren	zien	wij	een	doorgroei	van	de	inzet	van	BoekStart.

•	 Samenwerking	en	kennisdeling	met	voorschoolse	instellingen,	basisscholen	en	ouders	
	 In	de	samenwerking	met	basisscholen	en	voorschoolse	instellingen	stimuleren	wij	het
	 delen	van	kennis.	Op	deze	manier	wordt	een	rijke	leesomgeving	gecreëerd	voor	elk	kind
	 in	Nissewaard.

•	 Leesplezier	en	activiteiten	in	de	Boekenberg	
	 We	doen	veel	op	locatie,	dichtbij	de	kinderen.	Maar	we	vinden	het	ook	belangrijk	dat	de		
	 kinderen	de	weg	naar	de	bibliotheek	leren	vinden	en	De	Boekenberg	gaan	ervaren	als	een		
	 huis	voor	inspiratie	en	ontspanning.	Of	beter,	gewoon	een	heel	toffe	plek	om	te	zijn.
	 Met	een	goede	collectie	en	waar	veel	leuke	en	boeiende	activiteiten	zijn.
	 En	in	de	programmering	leggen	we	steeds	meer	de	link	naar	techniek	&	design	en
	 integreren	we	de	21th	century	skills.

•	 Onderzoek	en	maatwerk	voor	voortgezet	onderwijs 
	 We	voeren	kleinschalig	onderzoek	uit	naar	de	wensen	en	behoeften	binnen	het	voortgezet		
	 onderwijs	voor	ondersteuning	bij	leesbevordering	en	digitale	vaardigheden.	We	richten		
	 ons	 voornamelijk	op	onderbouw	VO,	VMBO	en	praktijkonderwijs.	Afhankelijk	van	het
	 onderzoek	ontwikkelen	we	een	beperkte	dienstverlening,	samen	met	het	onderwijs.
	 Zeker	is	dat	individuele	scholen	nooit	tevergeefs	bij	ons	aankloppen.	Zonodig	halen	we	de
	 specifieke	kennis	en	programma’s	in	huis.
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5.3 Bibliotheek de Boekenberg draagt bij aan de
 zelfredzaamheid van inwoners in Nissewaard

Om mee te kunnen doen in de samenleving is van het groot belang dat je kan lezen, schrijven 
en over voldoende digitale vaardigheden beschikt. In Nederland zijn 1,5 miljoen mensen laag-
geletterd. Dat gaat ten koste van de zelfstandigheid, de sociale activiteit en de arbeidsmarkt-
participatie. En brengt niet zelden hogere kosten met zich mee, bijvoorbeeld hogere zorgkosten. 
Ook in Nissewaard zijn veel inwoners onvoldoende geletterd en digitaal vaardig om zelfstandig 
mee te kunnen komen in de samenleving. Dat is de gemeente en de bibliotheek een doorn in 
het oog. Daarom zetten wij hoog in op preventie en het bestrijden van laaggeletterdheid en di-
gibetisme. Tegelijkertijd zien we met onze informatie- en netwerkfunctie kansen om gericht een 
bijdrage te leveren aan maatschappelijke participatie, integratie en welzijn.

Zo gaan we het doen

•	 Versnelde	(door)ontwikkeling	van	programmering
	 Afgelopen	twee	jaar	hebben	we	ingezet	op	dienstverlening	in	het	sociaal	domein.
	 Met	name	in	en	via	het	Taal&Werkplein.	We	hebben	de	regie	m.b.t.	laaggeletterdheid	en		
	 digibetisme	naar	ons	toe	getrokken	en	we	zijn	structurele	samenwerkingsverbanden
	 aangegaan.	Op	die	weg	gaan	we	voort,	met	extra	aandacht	voor	vernieuwing	van	de
	 dienstverlening,	die	meer	dan	voorheen	gericht	zal	zijn	op	(arbeids)participatie.
	 Als	kapstok	hanteren	we	daarvoor	de	indeling	in	WEB-gelden:	taal	en	werk,	taal	en	zorg,		
	 taal	en	gezin,	digitaal.	

•	 Monitoren	en	meten	
	 Resultaten	gaan	we	monitoren	en	meten.	Dat	zal	sterk	bijdragen	aan	het	zichtbaar	maken		
	 van	maatschappelijke	rendement.	Alleen	op	die	manier	kunnen	we	op	het	gebied	van	de		
	 basisvaardigheden	uitgroeien	tot	de	essentiële	hulpstructuur	van	de	gemeente.

•	 Onderscheidend	vrijwilligersbeleid	met	opzet	van	vrijwilligersacademie	
	 Misschien	wel	de	meest	optimale	vorm	van	participatie	en	maatschappelijke
	 betrokkenheid	is	vrijwilligerswerk.	De	afgelopen	jaren	is	het	aantal	vrijwilligers	binnen		
	 Bibliotheek	de	Boekenberg	fors	gestegen.	Wij	ervaren	dagelijks	de	kracht	en	deskundigheid		
	 van	vrijwilligers.	In	lijn	met	onze	ontwikkeling	tot	brede	maatschappelijke	bibliotheek	trek	
	 ken	wij	de	kar	om	samen	met	andere	partijen	in	de	stad	de	vrijwilligersacademie	op	te		
	 zetten.		De	vrijwilligersacademie	heeft	als	doel	het	binden	van	vrijwilligers	en	het		vergroten		
	 van	hun	specifieke	vaardigheden	en	deskundigheid.	Onder	meer	met	een	cursusaanbod,		
	 door	vrijwilligers	en	vrijwilligersorganisaties	te	ondersteunen	en	door	een	fysiek	en	digitaal		
	 platform	te	bieden	voor	het	delen	van	kennis	en	ervaringen.	Niet	alleen	voor	de	Boeken	
	 berg,	voor	heel	Nissewaard.
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•	 Aandacht	voor	organisatorische	en	financiële	verankering 
	 Veel	van	de	nieuwe	activiteiten	en	programmering	van	het	Taalhuis	en	het	sociaal	domein,		
	 doen	we	er	nu	gewoon	bij.	Dat	vraagt	veel	van	de	(extra)	inzet	en	flexibiliteit	van	de
	 medewerkers.	Daar	is	niets	mis	mee.	Maar	op	den	duur	gaat	het	ten	koste	van	de
	 professionali	teit,	innovatiekracht	en	de	financiële	verankering.	Daarom	besteden	we	de		
	 komende	jaren	veel	aandacht	aan	de	financiële	en	organisatorische	verankering	van	deze,		
	 relatief	nieuwe,	maatschappelijke	dienstverlening	van	de	bibliotheek.	Met	de	gemeente		
	 Nissewaard	moeten	hierover	afspraken	worden	gemaakt.

•	 Doorgroeien	naar	lokale	partner	voor	informatiedienstverlening
	 Van	een	overzichtelijke	en	relatief	eenvoudige	voorlichtings-	en	vraag-en-antwoordfunctie		
	 voor	individuele	leden	groeien	we	door	naar	een	rol	waarin	De	Boekenberg	optreedt	als		
	 deskundige	(netwerk)partner	in	de	lokale	informatiedienstverlening.	Dat	doen	we	fysiek	en		
	 digitaal,	in	nauwe	samenwerking	en	bij	voorkeur	in	opdracht	van	gemeente	en
	 maatschappelijke	instellingen.
	 Onze	rol	zal	wisselen.	Afhankelijk	van	vraag,	opdracht	en	gewenste	specifieke	deskundig	
	 heid.	Gezien	de	snelheid	en	complexiteit	van	de	technologische	ict-ontwikkelingen	is
	 samenwerking	binnen	de	bibliotheeksector	noodzakelijk.	Er	zijn	bibliotheken	die	op	dit		
	 gebied	voorop	lopen.	Daar	gaan	we	van	leren.



5.4 Bibliotheek de Boekenberg stimuleert leren en
 persoonlijke ontplooiing 

De afgelopen jaren is op de arbeidsmarkt veel veranderd; er zijn meer mensen werkeloos 
geworden, er is een groeiende aantal zzp’ers en de arbeidsmobiliteit is toegenomen. Technolo-
gische ontwikkelingen stellen steeds andere en hogere eisen aan de vaardigheden van werken-
den. Om ongelijkheid te voorkomen en te zorgen dat mensen kunnen blijven participeren in de 
samenleving is het essentieel dat zij zich blijven ontwikkelen. Een leven lang leren staat hoog op 
de politieke agenda. Steeds meer wordt het onderscheid gemaakt tussen formeel, non-formeel 
en informeel leren (zie kader). Bibliotheek de Boekenberg stimuleert inwoners om hun kennis 
en vaardigheden actueel te houden en te verbeteren en zich in algemene zin te blijven ontwik-
kelen. 

Zo gaan we het doen

•	 Aanbieden	van	een	programmering,	met	focus	op	non-formeel	en	informeel	leren
	 De	Boekenberg	ontwikkelt	een	doelgroepgericht	aanbod	van	cursussen,	trainingen,
	 workshops	dat	verder	gaat	dan	de	hiervoor	genoemde	basisvaardigheden.	Doel	en	vorm		
	 van	de	cursussen	en	workshops	zijn	divers:	van	het	aanleren	van	specifieke	skills
	 (bijvoorbeeld	een	training	‘solliciteren	via	LinkedIn)	tot	een	cursus	kennismaking	met	de		
	 Kunstgeschiedenis	of	een	cursus	Spaans	voor	beginners.	De	rol	van	de	Boekenberg	zal
	 daarbij	steeds	een	andere	zijn:	van	ontwikkelaar	en	organisator	tot	facilitator.
	 We	gaan	zeker	niet	alles	zelf	doen	en	zoeken	nadrukkelijk	de	samenwerking.	Waar	mogelijk		
	 leggen	we	de	verbinding	tussen	non-formeel	en	informeel	leren.
	 Eén	ding	is	zeker:	het	aanbod	zal	zowel	wat	betreft	inhoud	als	vorm	verrassen	en	inspireren.

Formeel leren
Formeel	leren	is	leren	dat	wettelijk	gereglementeerd	is	en	voldoet	aan	kwaliteitseisen.
Het	kan	worden	afgesloten	met	een	landelijk	erkend	diploma	of	certificaat.

Non-formeel	leren
Voorbeelden	van	non-formeel	leren	zijn	cursussen	of	trainingen	ter	ondersteuning	van	specifieke
vaardigheden	of	vakkennis.

Informeel	leren
Informeel	leren	wordt	ook	wel	netwerkleren	genoemd.	Het	onderscheid	tussen	non-formeel	leren	
en	informeel	leren	is	niet	altijd	even	duidelijk.	Kenmerk	van	informeel	leren	is	dat	het	doorgaans	niet	
georganiseerd	plaatsvindt.	Het	kan	altijd	en	overal:	of	je	nu	leert	van	werkervaringen	of	gewoon	door	te	
functioneren	in	de	samenleving.	Informeel	leren	wordt	steeds	meer	gezien	als	een	belangrijke	manier	van	
professionaliseren	naast	formeel	en	non-formeel	leren.
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•	 We	groeien	toe	naar	een	kennisplatform	voor	inwoners	en	organisaties 
	 De	komende	jaren	gaan	we	meer	gebruik	maken	van	de	aanwezige	kennis	en	ervaringen
	 in	de	lokale	en	regionale	samenleving.	Wij	willen	een	platform	zijn	voor	inwoners	en
	 organisaties	die	hun	kennis	willen	delen	met	anderen.	Dat	kan	in	fysieke	vorm	en	digitaal.		
	 Samenwerking	met	andere	bibliotheken	in	de	regio	ligt	voor	de	hand.
	 Dat	geldt	vanzelfsprekend	ook	voor	samenwerking	met	instellingen	en	het	bedrijfsleven	in		
	 de	omgeving.	

Met	deze	koers	groeit	de	Bibliotheek	toe	naar	een	´learning	space´,	een	leerwerkplaats	waar	
activiteiten	worden	aangeboden	die	het	leervermogen	aanspreken	van	de	samenleving	en	van	
onze	medewerkers.	Dit	sluit	ook	naadloos	aan	bij	onze	ambities	m.b.t.	de	vrijwilligersacademie.



5.5 Bibliotheek de Boekenberg stimuleert lees- en schrijfplezier  
 van volwassenen en kinderen (en verhalenplezier)

Lezen is een plezierige manier om vrije tijd te besteden. Niet voor niets weten Nissewaarders de 
bibliotheek te vinden voor het lenen van boeken en het lezen van kranten en tijdschriften. Lezen 
heeft echter meer positieve effecten. Mensen die veel lezen zijn taal- en rekenvaardiger en 
kunnen zich beter redden in de maatschappij. Het lezen van fictie heeft bovendien een positief 
effect op het empatisch vermogen van mensen. 

Zo gaan we het doen

•	 Actuele	collectie	met	gebruikersparticipatie
	 Wij	onderhouden	een	actuele,	veelzijdige	fysieke	en	digitale	collectie.
	 Wensen	en	behoeften	van	gebruikers	en	instellingen	gaan	een	grotere	rol	spelen	en	gaan		
	 mede	de	inhoud	van	de	collecties	bepalen.	Meer	nadruk	gaat	uit	naar	bijzondere	collecties		
	 en	de	naar	de	presentatie	in	De	Boekenberg.

•	 Deskundig	advies	
	 De	medewerkers	van	de	bibliotheek	zijn	nieuwsgierig	in	wat	gebruikers	interesseert	en		
	 boeit.	De	medewerkers	geven	persoonlijk	advies	gericht	op	het	stimuleren	en	delen	van		
	 leesplezier.	Dat	doen	we	in	verschillende	verschijningsvormen,	ook	op	locatie.	Zoveel	als		
	 mogelijk	leggen	de	medewerkers	de	verbindingen	met	het	aanbod	van	cursussen,
	 workshops	en	de	overige	programmering.

•	 Eigentijdse	programmering	
	 De	bibliotheek	organiseert	gericht	aansprekende	activiteiten	om	leesplezier	te	stimuleren.		
	 Daarnaast	ontwikkelt	de	bibliotheek	programma’s	rondom	‘schrijven’	en	‘verhalen
	 vertellen’.
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5.6 Bibliotheek de Boekenberg werkt aan een gezonde
 exploitatie van gebouw de Boekenberg

Wij hebben met De Boekenberg een bevoorrechte positie. Werken in een iconisch en sterk
conceptueel gebouw dat bezoekers trekt vanuit de hele wereld. Een gebouw met een verhaal. 
En dat verhaal gaan we vertellen, zie onder meer op p. 19 bij marketing en communicatie.
Tegelijkertijd is het een gebouw met gebruiksaanwijzingen en tal van uitdagingen. Het is zaak 
de komende jaren de kansen te pakken en om te zetten in concrete resultaten.  En dat in een 
eendrachtige samenwerking met de gemeente en met partijen uit stad en omgeving.

Zo gaan we het doen

•	 Een	programmering	die	staat	als	een	huis
	 Een	gezonde	exploitatie	laat	zich	niet	alleen	in	financiële	zin	vertalen.	Een	gezonde
	 exploitatie	van	een	publiek	gebouw	begint	met	reuring,	met	toeloop.	Met	mensen	die	het		
	 de	moeite	waard	vinden	De	Boekenberg	te	bezoeken.	De	laatste	twee	jaar	hebben	we		
	 gewerkt	aan	een	inspirerende	programmering,	met	stijgende	bezoekersaantallen	als	gevolg.		
	 Op	die	weg	gaan	we	voort.	Voor	een	deel	zal	de	programmering	volgen	uit	onze	ambities		
	 van	de	brede	maatschappelijke	bibliotheek.	Daarnaast	blijven	we	innovatieve	culturele	en		
	 educatieve	activiteiten	en	evenementen	organiseren.	Zoveel	als	mogelijk	zoeken	we	de		
	 samenwerking,	niet	in	de	laatste	plaats	met	Theater	de	Stoep	en	het	Centrum	voor	de
	 Kunsten.	

•	 Prettig	verblijfscomfort	in	en	met	ZiNNiG	
	 Sinds	deze	lente	is	Bibliotheek	de	Boekenberg	een	eigen	café	rijker,	ZiNNiG.	Op	een	niet
	 te	missen	plek	in	De	Boekenberg.	ZiNNiG	heeft	als	eerste	functie	het	verblijfscomfort	in
	 De	Boekenberg	te	verbeteren.	Daarnaast	zorgt	het	voor	de	catering	tijdens	verhuringen.		
	 De	exploitatie	doen	we	zelf.	Dat	is	goed	voor	de	flexibiliteit	van	de	dienstverlening
	 vanuit	ZiNNiG	en	kan	op	termijn	een	extra	inkomstenbron	opleveren.	Het	eerste	jaar	is		
	 uitproberen	en	wennen.	In	de	komende	periode	ontwikkelt	ZiNNiG	zich	tot	de	gezelligste		
	 plek	in	de	Boekenberg.	

•	 Out	of	the	box	in	de	Boekenberg	
	 Met	activiteiten	als	de	‘House	and	Home	fair’	en	het	‘Lekker	in	je	vel	festival’	hebben	we
	 de		 afgelopen	jaren	veel	extra	bezoekers	naar	De	Boekenberg	getrokken.	Bezoekers	die	niet		
	 altijd	als	vanzelfsprekend	een	bibliotheek	binnenlopen.	We	blijven	die	evenementen
	 organiseren,		maar	wel	in	een	goede	balans	tussen	personele	inzet	en	de	bijdrage	die	het		
	 oplevert	aan	de	ontwikkeling	van	de	brede	maatschappelijke	bibliotheek.
	 Feit	is	dat	De	Boekenberg	zich	uitstekend	leent	voor	dit	soort	activiteiten.	Hebben	we	zelf		
	 geen	tijd	of	budget?	We	stellen	de	ruimte	graag	beschikbaar!	
	 En	is	de	‘shop	in	shop’	gedachte	zo	raar?	Want	welke	winkel	is	niet	jaloers	op	200.000
	 bezoekers	per	jaar?	
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•	 Cafés	op	terras 
	 Het	mooiste	terras	van	Nissewaard	ligt	op	de	vierde	verdieping	van	de	Boekenberg.
	 Op	dit	terras	gaan	we	cafés	organiseren.	Niet	in	de	letterlijke	zin	van	het	woord,	meer
	 bedoeld	als	vaste	ontmoetingsplaats	voor	groepen	met	eenzelfde	interesse	of	in	eenzelfde		
	 levensfase.	Deze	cafés	organiseren	we	niet	alleen.	Dat	doen	we	altijd	met	andere	partijen.		
	 Voorbeelden	van	potentiële	cafés:	mamacafé,	vrijwilligerscafé,	café	voor	mantelzorgers	etc.		
	 Deze	‘cafés’	zijn	een	goed	voorbeeld	van	de	integrale	dienstverlening	in	De	Boekenberg.		
	 Aan	de	ene	kant	bevordert	het	de	participatie,	ontmoeting,	kennisdeling	etc.	Aan	de	andere		
	 kant	draagt	het	bij	aan	meer	bezoekers	en	meer	gebruik	van	De	Boekenberg	en	mogelijk		
	 hogere	inkomsten.

•	 Studeren	en	werken	in	de	bibliotheek
	 Sinds	de	aanpassingen	aan	het	gebouw	hebben	we	de	beschikking	of	meer	werkplekken		
	 in	het	gebouw.	Nu	al	zien	we	het	aantal	leerlingen,	studenten	en	zzp’ers	toenemen	dat	bij		
	 ons	komt	studeren	en	werken.	Dat	gaan	we	verder	stimuleren.

•	 Extra	inzet	op	meer	verhuringen
	 De	Boekenberg	is	een	inspirerende	plek	voor	kleine	en	grotere	meetings,	congressen,
	 cursussen,	presentaties	en	(kinder)feesten.	Met	uitstekende	faciliteiten	en	een	prima
	 catering.	En	niet	onbelangrijk,	tegen	charmante	prijzen.	Dat	kunnen	we	niet	genoeg
	 vertellen.	En	dat	gaan	we	dus	ook	doen.



6. Ondersteunende dienstverlening
6.1 Organisatie en HRM

Voor	het	slagen	van	onze	missie	en	realiseren	van	de	doelstellingen,	is	ons	personeel
essentieel.	Dat	is	een	open	deur,	maar	dat	maakt	het	niet	minder	nodig	hier	te	benadrukken.
In	het	transitie-proces	waarin	we	zitten,	houden	we	met	regelmaat	de	organisatie	tegen	het	
licht.	Mogelijk	leidt	dat	de	komende	jaren	tot	aanpassingen	in	de	inrichting	van	onze
organisatie.	Ook	de	organisatiecultuur	is	continue	een	punt	van	aandacht.

Gezien	de	snelle	ontwikkelingen	in	de	maatschappij	en	in	de	branche	wordt	flexibiliteit	van	
de	organisatie	steeds	belangrijker.	Medewerkers	worden	bij	deze	veranderingen	betrokken	en	
uitgedaagd	een	bijdrage	te	leveren.	

Vanuit	het	management	zal	extra	aandacht	worden	besteed	aan	de	sturing	van	de	teams	en	het	
inrichten	van	processen.	Van	belang	is	een	juiste	balans	in	taakgericht	sturen	en	coachen.	Dat	
zal	per	team	en	mogelijk	per	medewerker	verschillen.	Doel	is	sturing	waarbij	alle	medewerkers	
zich	veilig	en	vertrouwd	voelen	en	tegelijkertijd	de	ruimte	ervaren	voor	nieuwe	initiatieven	en	
ondernemerschap.	

Nieuw	HRM-beleid	wordt	ontwikkeld.	Daarin	zullen	de	belangrijkste	uitgangspunten	zijn:
helderheid,	korte	lijnen,	talentontwikkeling	en	resultaatverantwoordelijkheid	per	team.

De	focus	ligt	in	de	periode	2017	–	2020	op	de	volgende	aspecten:

•	 Deskundigheid	en	opleidingen
	 De	transformatie	naar	de	brede	maatschappelijke	bibliotheek	eist	veel	van	onze
	 medewerkers.	Met	regelmaat	vindt	per	functie	een	update	plaats	van	de	gewenste
	 competenties.	Aan	medewerkers	wordt	gevraagd	mee	te	groeien	en	zich	de	nieuwe
	 kennis	en	competenties	eigen	te	maken.	Naast	vakinhoudelijke	trainingen	en	cursussen		
	 geldt	dat	deskundigheidsbevordering	op	het	gebied	van	ondernemerschap	&	verkoop-
	 vaardigheden	en	op	het	gebied	van	projectmatig	–	en	resultaatgericht	op	de	agenda	komt		
	 te	staan.

•	 Instroom	van	medewerkers
	 De	dienstverlening	van	de	bibliotheek	verandert.	Dat	maakt	andere	ervaringen	en
	 competenties	noodzakelijk.	Het	maakt	de	bibliotheek	voor	meer	doelgroepen	ook
	 aantrekkelijk	als	werkgever.	In	de	arbeidsmarktcommunicatie	en	bij	de	instroom	van
	 nieuwe	collega’s	houden	we	daar	rekening	mee.	Waar	mogelijk	wordt	samengewerkt
	 om	specifieke	deskundigheid	in	huis	te	halen.
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•	 Vrijwilligersbeleid 
	 Bibliotheek	de	Boekenberg	ziet	meerwaarde	en	belang	van	de	inzet	van	vrijwilligers.
	 Dat	vraagt	een	actueel	en	eigentijds	vrijwilligersbeleid.	Kern	van	dat	beleid	is	dat	de
	 bibliotheek	vrijwilligerswerk	ziet	als	de	ultieme	vorm	van	participatie.	De	verwachting	is
	 dat	het	aantal	vrijwilligers	de	komende	jaren	zal	toenemen,	waarbij	de	specifieke
	 deskundigheid	van	vrijwilligers	meer	uiteen	gaat	lopen.
	 In	de	werving	en	selectie	van	vrijwilligers	gaan	wij	beter	inspelen	op	de	drijfveren	van	de		
	 potentiële	vrijwilligers.	Meer	budget	wordt	beschikbaar	gesteld	voor	binden	en	deskundig	
	 heidsbevordering	van	vrijwilligers.	Zie	ook	doelstelling	2	waar	we	hebben	gesproken	over	de		
	 vrijwilligersacademie.



6.2 Marketing
Marketing	zit	nog	onvoldoende	diep	verankerd	in	onze	organisatie.	Mede	aan	de	hand	van	een	
interne	analyse	en	een	externe	analyse	van	de	markt	herdefiniëren	we	het	huidige	strategische	
marketingbeleid.
 
De	focus	ligt	in	de	periode	2017	–	2020	op	de	volgende	aspecten:

•	 Van	klant	naar	relaties	
	 Een	belangrijke		ontwikkeling	zit	in	onze	veranderende	visie	op	klanten.	De	Boekenberg	wil		
	 meer	zijn	dan	een	organisatie	waar	een	klant	een	boek	komt	lenen,	informatie	komt	halen		
	 of	een	cursus	komt	volgen.	Klanten	worden	relaties,	die	worden	uitgenodigd	zelf	iets	te		
	 komen	brengen	(informatie,	kennis	etc.)	en	op	die	manier	De	Boekenberg	mede	vormgeven.		

•	 De	Boekenberg	is	een	iconisch	gebouw
	 Bibliotheek	de	Boekenberg	is	één	van	de	tien	mooiste	bibliotheken	ter	wereld,	volgens		
 ZOOVER	(*).	Dat gaan	we	beter	uitdragen	en	verkopen,	in	samenwerking	met	de	architect		
	 en	met	gemeente	Nissewaard.	In	die	zin	kan	Bibliotheek	de	Boekenberg	een	prominentere		
	 rol	spelen	in	de	citymarketing	van	Nissewaard.	Met	als	resultaat,	meer	bezoekers	(vanuit	de		
	 hele	wereld)	en	meer	positieve	aandacht	voor	gemeente	en	bibliotheek.

•	 Verdere	doorvoering	van	klantsegmentatie
	 Door	haar	veranderende	rol	zal	de	bibliotheek	nieuwe	klantgroepen	(moeten)	aantrekken.		
	 Klantsegmentatie	brengt	de	behoeften	van	verschillende	klantgroepen	in	beeld.	We	starten		
	 met	een	analyse	van	de	kernen	en	wijken	in	Nissewaard.	Waardoor	we	onze	dienstverlening		
	 gerichter	en	efficiënter	kunnen	inzetten,	ook	in	en	via	de	toekomstige	Huizen	van	de	Wijken.

•	 Affiliate	marketing	/	webmarketing
	 We	gaan	meer	aandacht	besteden	aan	webmarketing.	Relatief	nieuw	is	affiliatie	marketing,		
	 een	vorm	van	webmarketing	waarbij	de	kracht	en	het	bezoekersaantal	van	de	website	extra		
	 inkomsten	genereert	door	diensten	en	producten	van	derden	aan	te	bieden.
	 Uiteraard	passend	bij	de	identiteit	van	de	bibliotheek	en	rekening	houdend	met	de	privacy		
	 van	onze	online	bezoekers.	Maar	we	gaan	wel	de	grenzen	opzoeken.

(*)	http://weblog.zoover.nl/voorpret/10-mooiste-bibliotheken-wereld/
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6.3 Communicatie
Het	strategisch	communicatiebeleidsplan	wordt	geactualiseerd.	Daarin	zal	veel	aandacht
uitgaan	naar	het	opbouwen	van	klantrelaties,	de	inzet	van	middelen	die	aansluiten	op	wensen	
en	belevingswereld	van	specifieke	doelgroepen	en	op	innovatie	van	de	communicatiedienst-
verlening.

De	focus	ligt	in	de	periode	2017	–	2020	op	de	volgende	aspecten:

•	 Communicatie	met	klanten	en	specifieke	doelgroepen
	 De	communicatie	met	klanten	zal	gerichter	en	persoonlijker	worden.
	 Meer	aandacht	gaat	uit	naar	digitale	communicatie,	social	media	en	het	initiëren	en
	 stimuleren	van	digitale	netwerken	en	communities.	Goed	denkbaar	dat	specifieke
	 doelgroepen	‘eigen’	communicatiemiddelen	krijgen,	zoals	bijvoorbeeld	vrijwilligers,
	 leerkrachten	basisonderwijs,	pedagogisch	medewerkers	etc.		

•	 Communicatie	met	gemeente	en	overige	stakeholders
	 De	communicatie	met	gemeente	blijft	onveranderd	belangrijk.	Gezamenlijk	optrekken
	 is	van	belang	op	thema’s	als	zelfredzaamheid,	participatie,	persoonlijke	ontwikkeling	en		
	 vrijetijdsbesteding.	
	 Hetzelfde	geldt	voor	de	overige	stakeholders,	zoals	onderwijs,	maatschappelijke	en
	 culturele	instellingen	en	bedrijfsleven.	Extra	aandacht	zal	uitgaan	naar	de	communicatie		
	 over	de	uitstekende	verhuur-	en	cateringfaciliteiten	in	De	Boekenberg.	

•	 Communicatie	over	icoon	de	Boekenberg
	 Het	unieke	concept	en	de	kracht	van	De	Boekenberg	zal	op	tal	van	manieren	en	met
	 verschillende	middelen	toegankelijk	worden	gemaakt.	Analoog	en	digitaal,	ook	in
	 het	Engels.

•	 Interne	communicatie
	 De	bibliotheek	verandert.	Dat	geldt	voor	onze	plek	in	de	samenleving,	voor	de
	 dienstverlening	alsook	voor	onze	bedrijfsvoering.	Het	is	van	groot	belang	dat	medewerkers		
	 en	vrijwilligers	worden	meegenomen	en	actief	betrokken	zijn.	Een	proactieve,	eenduidige		
	 en	tijdige	communicatie	moet	daar	aan	bijdragen.

•	 Effectmeting
	 Bestaande	en	nieuwe	communicatiemiddelen	worden	goed	gemonitord	en	effecten	worden		
	 in	beeld	gebracht.	Die	continue	alertheid	zorgt	voor	een	professionele	en	gerichte	inzet	van		
	 het	communicatiebudget.
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6.4 Kwaliteitszorg
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Kwaliteitszorg	wordt	ingezet	om	de	effectiviteit	en	de	efficiency	te	waarborgen.
Uitgangspunt	voor	de	kwaliteitszorg	is	de	planning	&	control	cyclus.	Deze	wordt	in	2017	tegen	
het	licht	gehouden	en	opnieuw	vastgesteld.	Mede	op	basis	van	het	meerjarenbeleidsplan	
wordt	elk	jaar	een	integraal	jaarplan	opgesteld.	De	input	daarvoor	komt	van	de	teams	in	
jaarwerkplannen.	Tenminste	één	maal	per	vier	jaar	vindt	een	medewerkertevredenheidson-
derzoek,	een	klanttevredenheidsonderzoek	en	een	partnertevredenheidsonderzoek	plaats.	
Onderzocht	wordt	de	mogelijkheid	en	wenselijkheid	een	vrijwilligerstevredenheidsonderzoek	
in	te	voeren.

Jaarlijks	vindt	een	accountantscontrole	plaats	op	basis	van	de	jaarrekening.	De	Raad	van	
Toezicht	keurt	de	jaarrekening	goed,	inclusief	het	rapport	van	bevindingen	van	de	accountant.	
Deze	jaarrekening	wordt	tezamen	met	het	sociaal	jaarverslag	ter	beschikking	gesteld	aan	de	
gemeente.	Tweejaarlijks	besteedt	de	Raad	van	Toezicht	samen	met	de	directeur-bestuurder	
aandacht	aan	risicomanagement.	De	Raad	van	Toezicht	functioneert	op	basis	van	de	cultural	
governance	code.				De	relatie	met	de	gemeente	is	in	formele	zin	vastgelegd	in	de	samenwer-
kingsovereenkomst	uit	2015.	Deze	wordt	vierjaarlijks	geactualiseerd.		Elke	vier	jaar	wordt	door	
de	Stichting	Certificering	Openbare	Bibliotheken	een	audit	uitgevoerd.	De	eerst	volgende	zal	
plaatsvinden	in	het	najaar	van	2017.	



7. Financieel beleid

7.1 Focus

De	landelijke	trend	is	minder	betalende	leden	van	bibliotheken,	wat	leidt	tot	een	daling	van
de	inkomsten	uit	abonnementsgelden.	Niet	zelden	heeft	dat	ook	een	daling	tot	gevolg	voor	
het	totaal	aan	eigen	inkomsten	in	relatie	tot	de	subsidie.	Bij	ons	is	dat	niet	anders.	Maar	daar	
leggen	we	ons	niet	bij	neer.	Wij	zetten	in	op	meer	inkomsten	uit:	verhuringen,	activiteiten	en	
films,	horeca,	cursussen	en	workshops	voor	specifieke	doelgroepen,	sponsoring	en	fondsen,	
projectsubsidies	en	crowdfunding,	specifieke	dienstverlening	in	opdracht	van	derden.	Uitein-
delijk	draagt	dat	bij	aan	een	betere	balans	tussen	eigen	inkomsten	en	subsidie.	Dat	maakt	de	
bibliotheek	minder	kwetsbaar	en	is	sterk	bevorderlijk	voor	het	maatschappelijk	ondernemer-
schap.

De	focus	ligt	in	de	periode	2017	–	2020	op	de	volgende	aspecten:

•	 Méér	eigen	inkomsten
	 Doel	is	voor	de	komende	periode	5	%	meer	eigen	inkomsten	te	genereren	in	relatie
	 tot	de	subsidie.

•	 Onderzoek	naar	gratis	bibliotheek.	En	dan?
	 In	de	Scandinavische	landen	en	in	de	Angelsaksische	wereld	is	de	bibliotheekdienst-
	 verlening	veelal	nagenoeg	gratis.		Met	méér	gebruik	en	meer	maatschappelijke
	 dienstverlening	als	logisch	gevolg.	Voor	Bibliotheek	de	Boekenberg		is	een	gratis	(basis)	
	 abonnement	geen	doel	op	zich.	Het	is	een	middel	om	de	maatschappelijke	brede
	 bibliotheek	die	we	beogen	te	doen	laten	slagen.	Want	daar	waar	je	zelfredzaamheid,			
	 participatie,	integratie	en	een	leven	lang	leren	nastreeft,	mag	er	geen	enkele	drempel	zijn		
	 en	wil	je	iedereen	kunnen	bereiken.	Tegelijkertijd	zal	de	gratis	bibliotheek	tot	meer
	 toestroom	en	gebruik	van	de	Boekenberg	leiden,	met	hogere	inkomsten	als	mogelijk	gevolg.

	 Een	gratis	bibliotheek:	is	het	wenselijk	en	geldt	dat	dan	voor	alle	dienstverlening	van	de		
	 bibliotheek,	is	het	financieel	haalbaar?	We	gaan	het	onderzoeken,	samen	met	enkele
	 bibliotheken	in	de	regio,	als	eersten	in	het	land.	En	we	gaan	het	gesprek	aan,	met	de
	 gemeente,	met	collega-bibliotheken,	met	de	sector,	met	klanten	en	niet-klanten	uit
	 Nissewaard,	met	andere	partijen.

•	 Continuïteit	in	afspraken
	 Voor	de	continuïteit	is	het	van	belang	dat	subsidies	voor	langere	termijn	worden
	 vastgesteld.	Daarover	gaan	we	met	de	gemeente	Nissewaard	als	belangrijkste	subsidiegever		
	 in	overleg.	Mogelijk	kan	de	meerjarenbegroting	daarbij	van	dienst	zijn.

7.2 Meerjarenbegroting

Als	onderdeel	van	dit	plan	hebben	we	een	niet	één	maar	twee	meerjarenbegrotingen	2017	–	
2021	opgesteld.	Waarbij	de	tweede	inzichtelijk	maakt	de	meerjarenbegroting	bij	invoering	van	
een	gratis	bibliotheek.	
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