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Voorwoord

Beste lezer,

Ondernemend en sterk gericht op samenwerking. Ambitieus, 
maar wel realistisch. En vooral niet te lang. Dat was de 
opdracht die we ons zelf dit voorjaar hebben gesteld 
toen we begonnen aan het opstellen van het meerjaren 
beleidsplan 2023 – 2026. Niet onbelangrijk ook, het plan moet 
voortbouwen op de stevige basis die we de afgelopen jaren 
hebben gelegd in samenwerking met de partners en inwoners 
in de gemeente Nissewaard.

Dit plan geeft de koers aan. We weten wat we willen, 
tegelijkertijd leren we onderweg. En dat blijven we doen, 
iedere dag. Dit plan is dan ook allerminst in beton gegoten. 
Wanneer aanpassingen of andere keuzes nodig zijn dan 
maken we die. Die leggen we dan vast in onze jaarplannen.

Op het moment van dit schrijven zitten we in de naweeën van 
corona. Onzeker is of een variant van corona deze winter de 
kop op steekt. Wij hebben de coronacrisis van de afgelopen 
twee jaar goed doorstaan. De dienstverlening is terug op 
niveau en ook het bereik en de bezoekersaantallen zijn op de 
weg terug naar pre-coronatijd.

Veel mensen hebben meegewerkt aan dit plan, van binnen 
en buiten de organisatie. Dat maakt dit plan een plan voor en 
door alle Nissewaarders. Ik wil jullie allen daarvoor hartelijk 
danken. 

Victor Thissen, directeur-bestuurder

oktober 2022
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De bibliotheek in de samenleving

De samenleving verandert en de bibliotheek verandert mee. 
Dat is geen loze kreet. Het is eerder een belofte. De belofte 
dat onze blik naar buiten is gericht. Dat wij dienstverlening 
ontwikkelen die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen 
en aanhaakt op de behoeften van inwoners van Nissewaard. 

De samenleving wordt ook steeds complexer. Oude 
verbanden en vanzelfsprekendheden verdwijnen. 
Communities en digitale netwerken komen daarvoor in de 
plaats. Technologische ontwikkeling zorgt voor kansen en 
mogelijkheden, informatie ligt 24 /7 voor het grijpen. Maar niet 
voor iedereen. Wie niet mee kan komen heeft een probleem. 

De coronacrisis heeft bijgedragen aan polarisatie en 
verscherping van het debat. Maatschappelijke thema’s 
als diversiteit en inclusie, duurzaamheid, eenzaamheid, 
participatie en kansenongelijkheid staan nog nadrukkelijker op 
de agenda dan voorheen. Dit zijn thema’s die raken aan de 
kerntaak van bibliotheken. Tegelijkertijd zien we een beweging 
naar wat we de menselijke maat zijn gaan noemen. 

Wat de coronacrisis ook duidelijk heeft gemaakt is dat de 
bibliotheeksector in Nederland een sterke sector is. Innovatief, 
ontwikkelingsgericht, veranderingsbereid en sterk gericht op 
delen van kennis en ervaringen. Wij maken gebruik van die 
kennis en kunde en wij dragen ons steentje bij.

Wetgeving: vijf functies
Bibliotheek de Boekenberg is een erkende en 
gecertificeerde bibliotheek. Wij werken aan de hand 
van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 
(Wsob). Deze wet beschrijft de rol van de bibliotheek in 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;
•  het laten kennismaken met kunst en cultuur.
—

Dit hebben we samen afgesproken 
In de transitie naar een maatschappelijke bibliotheek 
trekken we als sector op met de lokale, provinciale en 
rijksoverheid. Eind 2020 hebben we in een convenant 
afspraken gemaakt over samenwerking. We focussen op 
drie actuele maatschappelijke opgaven, namelijk: 

—
•  een geletterde samenleving: bevorderen geletterdheid 

en leesplezier;
•  participatie in de informatiesamenleving: digitale 

inclusie en digitaal burgerschap;
•  een leven lang ontwikkelen: basisvaardigheden en 

blijvende inzetbaarheid.

—

Bron: Netwerkagenda Openbare bibliotheekvoorzieningen
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Missie 

Visie 2023 - 2026

De komende jaren bouwen we voort aan de maatschappelijke 
educatieve bibliotheek. Dat vraagt veel van onze organisatie, 
aan flexibiliteit, veranderingsbereidheid en specifieke deskun-
digheid. Daarvoor moeten we samenwerken. Binnen de sector, 
met onze netwerken, de gemeente en collega-bibliotheken in 
de omgeving. Met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta gaan we 
onderzoeken of we de succesvolle samenwerking kunnen uit-
breiden. Voor een duurzame toekomst hebben we elkaar nodig, 
daar zijn beide bibliotheken van overtuigd.

Met onze dienstverlening richten wij ons op leesbevordering 
en leesplezier, participatie in de informatiesamenleving 
en digitale inclusie, een leven lang ontwikkelen en op het 
bieden van een veilige plek voor ontmoeting en culturele 
inspiratie. Op deze terreinen zijn wij in 2025 uitgegroeid tot 
een onmisbare partner voor de gemeente, voor organisaties, 
instellingen en alle inwoners in Nissewaard. In deze notitie 
geven we aan hoe we dit gaan doen.

Wij stimuleren zelfredzaamheid. Sommige mensen hebben 
aan een klein duwtje in de rug genoeg om mee te kunnen 
doen in de samenleving. Die mensen helpen wij graag. 
Anderen hebben daar niet genoeg aan, die nemen we bij 
de hand. Hierin zoeken we de grenzen op van wat van een 
bibliotheek mag worden verwacht. We doen dat in nauw 
overleg met de gemeente en onze partners. 
Samen werkings partners én de inwoners in Nissewaard 
zien en maken gebruik van onze betrouwbaarheid 
en deskundigheid. Steeds meer gaan wij op pad en 
organiseren wij activiteiten en spreekuren op locatie. Onze 
maatschappelijke en educatieve dienstverlening in de dorpen 
van Nissewaard voeren we op.

In 2026 is de invoering van een gratis basisabonnement voor 
alle volwassen inwoners in Nissewaard afgerond. Dat zorgt 
voor meer bereik en meer gebruik van onze dienstverlening. 
En op termijn meer eigen inkomsten. We realiseren dat o.a. 
door gericht te sturen op gedrag van onze gebruikers, als 
basis voor onze betaalde dienstverlening. 

Je kunt veel in onze bibliotheek. Er is keuze genoeg. Maar 
niets moet. De Boekenberg is vooral een veilige thuishaven 
in de gemeente. Waar je geen consument bent en niet wordt 
lastig gevallen, waar je als je dat wilt onopgemerkt in alle rust 
kunt vertoeven en je zinnen kunt verzetten. Met onze fysieke 
en digitale collectie bij de hand. En dat geldt zowel voor De 
Boekenberg in Spijkenisse als voor onze kleinere vestigingen 
in Heenvliet en Zuidland en op diverse locaties in de stad en 
dorpen.

De Boekenberg wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor 
medewerkers en voor vrijwilligers. Dat is in deze tijden van 
arbeidskrapte extra belangrijk. Dat doen wij op veel manieren. 
Met een positieve cultuur en een veilig werkklimaat. En door 
gericht te sturen op perspectief en ruimte voor huidige en 
toekomstige medewerkers.

De Boekenberg is een belangrijk gebouw in en voor Nissewaard. 
Als eigentijdse schatbewaarder zien wij het als onze taak dat 
zoveel mogelijk inwoners en organisaties uit Nissewaard actief 
gebruikmaken van de mogelijkheden van De Boekenberg.

—
Een gratis basisabonnement voor 
alle inwoners. Met een gezonde dosis 
maatschappelijk ondernemerschap werken 
we aan een toekomstbestendige bibliotheek 
met een vernieuwd verdienmodel.
Victor Thissen, directeur-bestuurder

—

We willen veel en we vragen veel van ons zelf. Dat verandert 
richting 2026 niet. Maar niet alles kan en soms is een pas op 
de plaats nodig in deze hectische samenleving. Dat zorgt niet 
alleen voor ruimte in het hoofd, het maakt dat De Boekenberg 
ook in 2026 een fijne organisatie is om voor en mee te werken.

Bibliotheek de Boekenberg is een vanzelfsprekende maatschappelijke partner voor organisaties, instellingen en 
inwoners in de gemeente Nissewaard. Wij bieden inwoners in Nissewaard de mogelijkheid zich persoonlijk te 
blijven ontwikkelen. Bibliotheek de Boekenberg levert een zichtbare bijdrage aan een actieve leer- en leescultuur.



Maatschappelijke  
waarde
Wij zijn als bibliotheken inmiddels heel bedreven in het 
benoemen van onze maatschappelijke waarde. Maar is het niet 
zo dat je die waarden moet laten optekenen door onze klanten 
en partners? De waarde moet blijken uit onze dienstverlening. 
Iedere dag opnieuw.

Toch kan het geen kwaad om de maatschappelijke waarde nog 
eens duidelijk onder elkaar te zetten. Dat biedt ons ook houvast 
in de keuzes die we maken.

Onze bijdragen aan de samenleving:

—
•  De Boekenberg is een deskundige partner op het gebied 

van lezen, leesbevordering en digitale  
vaardigheden; 

•  Met onze dienstverlening en brede programmering 
stimuleren wij persoonlijke ontwikkeling en  
culturele inspiratie; 

•  Wij werken aan zelfredzaamheid en stimuleren meedoen in 
de samenleving;

•  Wij bieden een plek voor ontspanning en  
ontmoeting, voor iedereen, dicht bij huis

—

Wij zijn een sterke en betrouwbare samenwerkingspartner,  
die u om een boodschap kunt sturen.

Kernwaarden  
en drijfveren 
Wij koesteren onze kernwaarden: bereikbaarheid, 
betrouwbaarheid, actualiteit en onafhankelijkheid.  
De kernwaarden zeggen ook iets over onze (persoonlijke) 
drijfveren, in wat ons bindt, over wat wij belangrijk vinden in 
onze organisatie en waar we elkaar op aanspreken.

Klantgericht: we geven onze dienstverlening vorm vanuit de 
behoefte van de klant. 

Deskundig: als lerende organisatie werken we voortdurend 
aan de kwaliteit en deskundigheid van onze dienstverlening. 

Innovatief: nieuwsgierigheid en ondernemerschap liggen ten 
grondslag aan onze innovatieve ambities.

Daadkrachtig: dingen gedaan krijgen, dat zit in onze 
werkwijze en organisatiecultuur ingebakken. 

We houden de vinger aan de pols. Regelmatig houden we 
onderzoeken en halen we de vraag op bij inwoners, partners 
en stakeholders. Werken we voldoende vraaggericht? En hoe 
beoordelen de partners onze deskundigheid? Dat zijn vragen 
die we met regelmaat stellen. We streven naar een 8. 

—
Plekken waar je ‘gewoon kunt zijn’  
zonder dat je iets moet, worden steeds 
schaarser. Zo fijn dat dit in de bieb wel 
gewoon nog kan.
Bezoeker

—
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Onze werkwijze en aanpak

Voordat we over de inhoud gaan hebben, geven we eerst 
enkele uitgangspunten die veel zeggen over onze werkwijze en 
aanpak en vaak bepalend zijn voor de keuzes die we maken.

•  Als we het hebben over dienstverlening en programma’s, 
bedoelen we fysieke en online dienstverlening. Binnen 
Bibliotheek de Boekenberg gaan fysiek en digitaal steeds 
meer hand in hand. 

•  Samenwerken is het devies, met de sector, collega- 
bibliotheken in de omgeving en met tal van organisaties 
en instellingen, van basisscholen tot het bedrijfsleven.

•  Onze rol in de dienstverlening en programmering wisselt 
vaak. Van bedenker en initiator, tot organisator en 
uitvoerder. Wat onze rol ook is, hij is afgestemd met onze 
partners. 

•  We hechten waarde aan vernieuwing en innovatie, soms 
lopen we buiten de gebaande paden. We weten één ding:  
vernieuwing zit niet alleen in aansprekende nieuwe  
programma’s, maar ook in kleine veranderingen en  
verbeteringen in onze werkwijze. 

•  Wij streven naar een financieel toegankelijke dienst
verlening. Soms is een programma of activiteit gratis, 
soms vragen we een bijdrage. Dat hangt van de activiteit 
en de beoogde doelgroep af. 

•  Onze dienstverlening is er voor iedereen, hoog – en laag 
opgeleid, ongeacht achtergrond en komaf. Met onze  
programmering willen wij nadrukkelijk een bijdrage  
leveren aan een inclusieve en duurzame samenleving.

•  In de samenleving, bij mensen jong en oud, zit heel veel 
kennis en ervaring. Die kennis gaan we delen en inzetten, 
de verhalen bieden we een podium. Op die manier wordt 
onze dienstverlening en programmering nog meer van, 
voor en door de inwoners van Nissewaard. 

•  En tot slot, mocht het nog niet duidelijk zijn: we willen 
veel, maar we kunnen niet alles. Niet meedoen is ook een 
keuze. Als harde keuzes nodig zijn, dan maken we ze.

Twee speerpunten  
van beleid 
In dit meerjarenbeleidsplan maken we onderscheid in 
maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijk 
ondernemerschap. 

Speerpunt 1. Maatschappelijke dienstverlening gaat over de 
inhoud, over onze kernfuncties. 

Speerpunt 2. Maatschappelijk ondernemerschap gaat over 
marketing en data, over het verdienmodel en over ons gebouw 
De Boekenberg. 

Van een scherpe scheiding tussen beide speerpunten is geen 
sprake. Ze vullen aan en versterken elkaar. Want zonder 
ondernemerschap geen maatschappelijke dienstverlening en 
vice versa.

In beide speerpunten bespreken we vier programmalijnen.  
Per punt geven we aan hoe we het gaan doen. Dat doen we 
kort en bondig, de uitwerking met concrete doelstellingen volgt 
in jaarplannen en projectplannen. Daar waar we nu al SMART 
kunnen zijn, zullen we dat zeker doen.
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Maatschappelijke dienstverlening

1. Lezen en leesbevordering 

In Nederland zijn bijna 2 miljoen functioneel laaggeletterden. 
Een vierde van alle 15-jarigen in Nederland kan niet goed 
genoeg lezen om goed mee te kunnen doen in de samenleving. 
International vergelijkingsonderzoek (PISA, 2019 en 2020) 
laat zien dat Nederland wat betreft leesvaardigheid onderaan 
de lijstjes bungelt. Ook het leesplezier is afgenomen, zo leert 
hetzelfde onderzoek. Inmiddels spreekt de politiek ook over een 
leescrisis in de Nederlandse samenleving en is er sprake van 
een breed gedragen leesoffensief. Daar doen wij aan mee,  
vol overtuiging en onvermoeibaar. Het is in alles onze ambitie 
een zichtbare bijdrage te leveren aan een stimulerende 
leescultuur in Nissewaard, vooral voor de leeftijdsgroep 
0-18 jaar. De Bibliotheek op school is daarvoor een stevig 
fundament.

•  We bouwen verder aan de doorgaande leeslijn van 0 tot 
80 jaar. Van Boekstart en de Voorleesexpress voor de 
kleinsten, de Bibliotheek op school en dr. Leesplezier voor 
schoolgaande kinderen tot aan leesclubs voor volwassenen  
en voorlezen aan dementerenden. Gezinsaanpak en  
ouderbetrokkenheid zijn hierin belangrijke speerpunten.  
We onderzoeken in 2023 de mogelijkheid of we in  
samenwerking met zorginstellingen een (voor)lees- en  
luisterprogramma op locatie, dus in de instellingen,  
kunnen ontwikkelen. 

•  In 2026 is ieder kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar lid van 
de bibliotheek en is 100� van de ouders doordrongen 
van het belang van lezen. In 2026 heeft nagenoeg iedere 
basisschool in Nissewaard een Bibliotheek op school. 
Onderwijsprofessionals en ouders zien en ervaren ons als 
de deskundige en inspirerende partner op het gebied van 
lezen, leesbevordering en digitale geletterdheid. 75� van 
onze partners in het basisonderwijs maakt actief kennis 
en gebruik van de programma’s en dienstverlening die 
wij ontwikkelen. De samenwerking met de middelbare 
scholen breiden we uit. Dat is echt maatwerk. We zetten 
gericht in op dienstverlening voor de onderbouw en het 
vmbo-onderwijs. In 2026 werken we in enige vorm met alle 
middelbare scholen samen in ons werkgebied. 

•  De Boekenberg ademt lezen. We investeren continu in 
de deskundigheid van de collega’s op het gebied van 
leesplezier, leesbevordering en kennis over de collectie. 
We stimuleren en faciliteren gericht de ontwikkeling van 
leesclubs en leescommunities. 

•  We werken aan een actuele collectie, steeds meer gebaseerd 
op data en leengedrag van onze leden en gebruikers. De 
uitleencijfers zijn in 2026 terug op het niveau van 2019, 
van vóór de coronacrisis. De uitleenmogelijkheden van 
e-books gaan we met doelgroepgerichte campagnes extra 
benadrukken. Dat leidt tot een verdubbeling van de uitlening 
van e-books in 2026. 
Veel aandacht gaat de komende jaren uit naar ontsluiting 
van de collectie. Dat doen we onder meer met (tijdelijke) 
themacollecties die aansluiten bij een lokale activiteit. Maar 
ook door extra aandacht voor de presentatie en vindbaarheid 
van onze collectie. Wij zijn ervan overtuigd dat collectie en 
programmering elkaar kunnen versterken. Meer dan voorheen 
betrekken we de inwoners bij het samenstellen en presenteren 
van de collectie. Hiervoor ontwikkelen we tenminste twee 
nieuwe initiatieven voor 2026.

 

De Bibliotheek op school
Voor basisscholen zijn wij de deskundige partner op het 
gebied van lezen, leesbevordering en digitale geletterdheid. 
Wij ondersteunen basisscholen met een collectie met 
uitleenfaciliteiten, een boeiende programmering en veel 
deskundigheid. 

Team Jeugd & Educatie
Met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta hebben we onze krachten 
gebundeld tot één team Jeugd & Educatie. Zo zorgen wij voor 
flexibiliteit en nog meer kwaliteit en innovatie. Dagelijks is 
ons team van 15 onderwijsspecialisten, leesconsulenten en 
mediacoaches op nagenoeg alle 74 basisscholen op Goeree 
Overflakkee en VoornePutten aanwezig. De dienstverlening 
van Team Jeugd & Educatie is zichtbaar en dichtbij. Voor 
leerkrachten en ouders zijn wij een vast aanspreekpunt en 
vooral een deskundige partner. Meer informatie over team 
Jeugd & Educatie op www.lezenenleren.nl
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2.  Meedoen in de informatiesamenleving: 
digitaal burgerschap en digitale inclusie

Niet iedereen kan profiteren van de kansen die het internet 
biedt en de toenemende online dienstverlening. Formulieren 
invullen, informatie zoeken, solliciteren, bankieren, toegang tot 
de gezondheidszorg, communicatie met school…, hoe doen 
mensen dat die online niet goed uit de voeten kunnen komen?
Naar schatting kunnen 4 miljoen Nederlanders niet of beperkt 
gebruikmaken van het internet. Een op de vijf Nederlanders 
heeft geen of beperkte digitale vaardigheden of heeft geen 
goedwerkende apparatuur en een internetconnectie. Digitale 
ongelijkheid gaat vaak samen met maatschappelijke problemen 
die elkaar kunnen versterken. Denk aan werkeloosheid, 
een laag inkomen, schulden, lage taalvaardigheid, een 
migratieachtergrond en een gebrek aan sociale relaties. Dit 
maakt digitale ongelijkheid een complex en urgent probleem. 
Dat leidt tot ongelijke kansen in de samenleving. Ook in 
Nissewaard zijn duizenden inwoners die om die reden niet of 
niet goed genoeg mee kunnen doen. Dat aantal moet omlaag. 
Daar gaan wij samen met andere partijen in de gemeente 
aan werken, waarbij de meeste nadruk zal liggen op digitale 
inclusie. Maar laten we eerst goed duidelijk maken wat we 
onder digitaal burgerschap en digitale inclusie verstaan. 

 

Digitaal burgerschap: wat verstaan we er 
onder?
Digitaal Burgerschap is een prominent thema geworden 
op de agenda van bibliotheken. Wie digitaal vaardig is, 
verkent nieuwe digitale mogelijkheden, benut de kansen 
die technologie biedt en ontwikkelt vaardigheden die nodig 
zijn om te ontdekken en te experimenteren. Wie digitaal 
weerbaar is, is zich bewust van risico’s, maakt bewuste 
keuzes en beschermt zichzelf op digitaal gebied. Deze 
kennis en vaardigheden vormen de basis voor een actieve 
bijdrage aan de digitale informatiesamenleving.
Digitaal burgerschap richt zich op jeugd en volwassenen 
die al de basisvaardigheden hebben voor een 
zelfstandig gebruik van het internet en de technologische 
ontwikkelingen.
Thema’s die aan de orde komen zijn mediawijsheid, 
nepnieuws en desinformatie, cyberveiligheid, 21-eeuwse 
vaardigheden, digitale gezondheidsvaardigheden, creatieve 
digitale vaardigheden en citizen science. 

Digitale inclusie: wat verstaan we er onder? 
Digitale inclusie richt zich op volwassenen die het 
ontbreekt aan operationele computer- en internet-
vaardigheden, bijvoorbeeld basale vaardigheden die nodig 
zijn om eenvoudige computerprogramma’s te gebruiken, 
e-mails te versturen, online formulieren in te vullen of 
contact te hebben met de digitale overheid. 
Met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), met de 
computercursussen Digisterker en Klik & Tik heeft de 
dienstverlening rondom digitale inclusie een stevige basis 
in onze bibliotheek.

Sinds najaar 2020 hebben wij een Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) in De Boekenberg.
Een IDO is voor mensen die moeite hebben met 
digitale dienstverlening en vragen hebben over het 
zaken doen met de overheid. De IDO’s zijn een initiatief 
van grote landelijke uitvoeringsorganisaties, zoals de 
Belastingdienst, het SVB, het CAK en het UWV. Wij 
verzorgen de informatiepunten en de spreekuren. 
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•  Voor een robuuste dienstverlening op het gebied van 
digitaal burgerschap is samenwerken op brede schaal een 
must. Wij nemen deel aan landelijke pilots, experimenteren 
met instrumenten en met kansrijke initiatieven. Wij 
stellen een beleidsplan digitaal burgerschap met 
uitvoeringsprogramma en subsidieprogramma op. Dat 
plan is klaar in 2024. Vóór die tijd doen wij mee aan pilots, 
experimenteren wij met activiteiten en programmering. 
Onze programmering digitaal burgerschap is down to earth 
en behapbaar. 

 
•  Wij ontwikkelen een leerlijn digitale geletterdheid jeugd 

met een uitvoeringsprogramma dat aansluit op onze 
dienstverlening van de Bibliotheek op school. Dat plan is 
klaar in 2024. In dat plan komen thema’s als 21-eeuwse 
vaardigheden, kritisch en creatief denken, ict- en informatie-
vaardigheden, computational thinking en mediawijsheid 
aan de orde. Vóór 2024 doen we al ruime ervaring op met 
activiteiten en programma’s.  
Ook de NPO-gelden zetten wij vanaf 2022 in op het thema 
digitale geletterdheid jeugd, maar dan richten we ons met 
name op de kwetsbare jeugd.

•  Veel van onze activiteiten gericht op digitale inclusie en 
onze rol als gids in de informatiesamenleving vinden 
vanuit het IDO plaats. We coördineren en organiseren 
het cursusaanbod en verwijzen inwoners door. We 
experimenteren met uitbreiding van de informatiefunctie 
naar thema’s als sociaaljuridische dienstverlening, 
e-health, schuldpreventie en duurzaamheid. Daar gaan 
we mee door. Wij werken gericht aan de zichtbaarheid 
van onze IDO-dienstverlening. Daar schakelen we ook 
onze samenwerkingspartners en netwerken voor in. Het 
aantal deelnemers aan de cursussen digitale vaardigheden 
verdubbelt voor 2026. 

•  Het IDO heeft zich in kort tijd bewezen, nadat het enkele 
jaren geleden in Nederland is geïntroduceerd. Het is 
nu zaak de organisatie en dienstverlening van het IDO 
financieel te borgen. We gaan hierover in 2022 nog het 
gesprek met de gemeente aan.

•  De dienstverlening van het IDO staat of valt met de 
deskundigheid van onze medewerkers in de directe 
dienstverlening. Onze medewerkers zijn speciaal getraind 
op vraagherkenning en klantgerichtheid. En ze weten 
goed wat de aangesloten overheidsinstanties doen, zodat 
ze bij specifieke vragen goed kunnen doorverwijzen. De 
behoeften en vragen van inwoners veranderen soms heel 
snel. Daar moeten wij continu alert op zijn en zorgen dat we 
up to date informatie en begeleiding kunnen geven. 
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3. Leven lang ontwikkelen 

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen stellen 
andere en hogere eisen aan de vaardigheden van burgers. Het 
onderscheid tussen theoretisch en praktisch opgeleide mensen 
lijkt alleen maar groter te worden. Dat is een ongewenste 
ontwikkeling. Een leven lang ontwikkelen staat hoog op de 
politieke agenda, o.a. met de introductie van een persoonlijk 
ontwikkelbudget. 
Wij willen een laagdrempelige leeromgeving bieden waarin we 
inwoners informatie bieden, ondersteunen in het keuzeproces, 
doorverwijzen of met een eigen aanbod op weg  helpen en 
hen stimuleren kennis te delen en talenten te ontplooien. Op 
het gebied van e-learning en online leerplatformen vindt een 
enorme versnelling plaats. De sector werkt aan professioneel 
aanbod en optimaal (digitaal) gebruiksgemak. Wij volgen de 
ontwikkelen, doen mee aan pilots en breiden onze e-learning 
activiteiten stapsgewijs uit.
Het programma Leven Lang Ontwikkelen stemmen we af op 
drie verschillende doelgroepen. Zo kunnen we zoveel mogelijk 
inwoners gericht bereiken en een bijdrage leveren aan de 
positieve leercultuur in Nissewaard, waarbij De Boekenberg 
steeds meer als een ‘school of life’ wordt ervaren. Ons motto is: 
leren is leuk, maakt je rijker en je bent er nooit te oud voor.

—
De constante aanloop bij het IDO laat 
zien dat veel inwoners moeilijk kunnen 
meekomen in de digitale wereld.
Kelly Bosma, medewerker informatie & advies

—

•  Voor de doelgroep kwetsbare inwoners hebben 
we het DigiTaalhuis. In 2023 stellen we een nieuw 
digitaalhuisbeleid op, samen met de netwerkpartners, en 
werken we aan de certificering van het DigiTaalhuis. De 
dienstverlening van het DigiTaalhuis stemmen we goed af 
met het IDO. In 2026 bereiken we met onze dienstverlening 
van het DigiTaalhuis 50� meer inwoners.

•  Voor de doelgroep werkende volwassenen groeit De 
Boekenberg de komende jaren uit tot een plek voor het 
doorontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan 
een blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Van een 
cursus zakelijk schrijven tot een cursus Engels of websites 
bouwen, van een workshop presenteren tot een workshop 
solliciteren via LinkedIn. We organiseren het zelf of we 
verwijzen door. Met dit aanbod gaan we actief de boer 
op richting het bedrijfsleven en (grote) maatschappelijke 
instellingen. We beginnen klein en  werken hierin samen 
met andere bibliotheken in de regio Rijnmond.  

•  De doelgroep volwassenen die werkt aan persoonlijke 
ontwikkeling en ontplooiing bereiken we onder meer 
met ons cursusaanbod van de Volksuniversiteit. We 
onderzoeken continu waar behoefte aan is en stemmen ons 
aanbod daarop af. De komende jaren werken we aan de 
verdubbeling van het aantal cursisten. In de samenleving 
is zoveel boeiende kennis aanwezig. We gaan een 
programma Kennismakers ontwikkelen, waarin we inwoners 
van Nissewaard uitdagen hun kennis te delen en verhalen 
te vertellen. Onze rol is organiseren en faciliteren. Maar 
het podium zelf is voor de inwoners van de gemeente. 
Het spreekt vanzelf dat we in dit nieuwe programma ook 
weer nadrukkelijk de samenwerking zoeken met partners 
in de gemeente. Een vergelijkbaar programma waarmee 
wij al langer werken is ‘Oud Geleerd Jong Gedaan’. In dit 
programma draait het om het delen van kennis en het slaan 
van een brug tussen jongeren en ouderen. 
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Volksuniversiteit De Boekenberg
In 2021 hebben wij in goed overleg de activiteiten van 
Volksuniversiteit de Kring in Spijkenisse overgenomen. 
Na één jaar op de winkel passen en ervaring opdoen 
willen wij het aanbod uitbreiden en beter afstemmen op 
de vraag vanuit de markt. Daarover gaan we in gesprek 
met de doelgroep. We gaan werken met verschillende 
leervormen die aansluiten bij de huidige tijdsgeest: 
in kleine groepjes, in de vorm van hoorcolleges, 
kortdurend of langere cursussen, fysiek bij elkaar of 
online op afstand, of een combinatie van beide, in een 
‘blended’ omgeving. In dit traject is het van groot belang 
om met de juiste docenten samen te werken en hen 
aan ons te binden.
De activiteiten zetten we voort onder de naam 
Volksuniversiteit de Boekenberg. Waar mogelijk zoeken 
we de samenwerking met andere bibliotheken die een 
vergelijkbaar aanbod aanbieden. Het doel is dat vanaf 
2022-2023 het programma tenminste kostendekkend 
kan draaien. Dat vraagt goed ondernemerschap met 
veel aandacht voor marketing en klantrelaties.

 

Het DigiTaalhuis Nissewaard
Sinds 2015 hebben wij een DigiTaalhuis in De 
Boekenberg. Hier kunnen de inwoners van Nissewaard 
terecht die moeite hebben met de basisvaardigheden 
lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. 
Onderzoek van Probiblio (*) leert dat ca. 12 � van 
de volwassenen in Nissewaard tot de doelgroep 
laaggeletterden hoort. De groep volwassenen met 
onvoldoende digitale vaardigheden is beduidend groter. 
Vanuit het DigiTaalhuis verzorgen wij een breed pakket 
aan dienstverlening, w.o. ondersteuning bij taallessen, 
inzet van taalcoaches, fysieke en digitale taalcafés, 
taalondersteuning met financiële thema’s, spreekuren, 
intakes en doorverwijzingen. Daarnaast verzorgen wij de 
training ‘Herkennen & doorverwijzen’, voor bijvoorbeeld 
zorginstellingen en huisartsen. In het DigiTaalhuis werken 
wij samen met tientallen opgeleide vrijwilligers. Samen 
met de gemeente vormen we de kerngroep welke wordt 
geadviseerd door Stichting Lezen en Schrijven. We 
sturen op hoofdlijnen en werken aan financiële borging 
van het DigiTaalhuis. Cruciaal voor deze dienstverlening 
is de DigiTaalhuis balie in de Boekenberg. Op deze 
centrale plek worden hulpvragen van inwoners behandeld 
en wordt er doorverwezen naar partners uit het netwerk. 
Het is dé plek voor informatie, advies en doorverwijzing. 
Samen met het netwerk zorgen we voor structuur, 
zichtbaarheid en dienstverlening op maat.
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4. Culturele ontspanning en ontmoeting

In deze programmalijn komen twee van de functies van de 
Wsob-wet samen, t.w.: het kennismaken met kunst en cultuur en 
het organiseren van ontmoeting en debat. Deze programmalijn 
leent zich uitstekend voor lokale binding en samenwerking. De 
programmering zal divers zijn, hoogdravend of toegankelijk, 
gratis of tegen een kleine bijdrage. Soms is het braaf, soms 
zoeken we de randen op. Heel veel kan en mag. Van politieke 
debatten, literaire lezingen tot informatiemarkten of kleinschalige 
activiteiten gericht op eenzaamheidsbestrijding. Daarbij lopen de 
beoogde doelen uiteen van het bieden van culturele inspiratie 
tot het bijdragen aan sociale cohesie en leefbaarheid in wijken 
en kernen. We nemen actief deel aan lokale activiteiten en 
evenementen in de stad en dorpen. 
In deze programmalijn zit veel uitdaging en ondernemerschap. 
Daar zit ook een valkuil: dat we te veel willen, met te weinig 
spankracht en met beperkte financiële mogelijkheden.  
Hoe dan ook zal deze programmering een groot beroep doen op 
het organiserend vermogen en de flexibiliteit van de organisatie.  
Een beperkte greep uit onze plannen:

•  Juist in deze programmalijn is het cruciaal ideeën en 
wensen op te halen bij inwoners en onze partners. Dat 
gaan we nog vaker doen, doelgroepgericht en gebruik 
makend van gedragsdata die we verzamelen. We gaan 
kleine pilots uitvoeren of we meer met reeksen en kleine 
abonnementsvormen kunnen gaan werken, bijvoorbeeld 
een collegereeks of een filmabonnement. Daarmee doen we 
ervaring op die we vanaf 2026 nodig hebben als we het gratis 
basisabonnement voor alle volwassenen willen invoeren.

•  In De Boekenberg en onze kleinere vestigingen in Heenvliet 
en Zuidland willen wij een podium bieden. Voor groepen 
en individuen. Een vrije ruimte waarin iedereen kennis en 
talenten kan delen. Waar meningen mogen worden gehoord, 
neutraal door hoor en wederhoor, of door het organiseren van 
tegengeluid. Dat scherpt de geest. De bibliotheek organiseert 
en faciliteert nu al met regelmaat debatten en haakt 
daarbij in op lokale thema’s en ontwikkelingen. We gaan 
die debatfunctie meer inhoud en vorm en een duidelijker 
‘smoelwerk’ geven, ook door samenwerking met lokale en 
regionale partners.

•  We zetten extra in op de ontwikkeling en organisatie van 
sociaal maatschappelijke activiteiten rondom actuele thema’s 
en gericht op specifieke doelgroepen. Van een mamacafé 
tot een workshop voor geïnteresseerden in genealogie 
tot een kookcafé voor kinderen. Het woord café moet je 
overigens niet te letterlijk nemen. Toch kan Zinnig, ons eigen 
café in De Boekenberg zeker een stimulans zijn om een 
sociaal- maatschappelijke activiteit te organiseren.  Denk aan 
ontbijtjes voor alleenstaanden bijvoorbeeld. In de organisatie 
van deze cafés is maatwerk en samenwerken een must. 
Want we moeten vooral niet alles zelf willen ontwikkelen en 
organiseren. 

•  Waar in de vorige plannen ‘ontmoeten’ centraal staat, willen 
wij graag ook een omgeving bieden waar juist niets moet. 
Waar je zogezegd kunt ont-moeten. Want ont-moeten is 
in dit tijdsgewricht een schaars goed. Daar gaan we dus 
géén programmering op los laten. En toch staat het iedere 
dag op de agenda. Dan heb je het over gastvrijheid en 
klantgerichtheid en de manier waarop wij dat invullen. Over 
de veilige en vertrouwde plek die wij willen bieden. Een plek 
waar niets moet.
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Maatschappelijk ondernemerschap

1. Marketing en communicatie 

De basis van ons marketing- en communicatiebeleid staat. 
Daar bouwen we nu voortvarend op door. Uitdagingen 
genoeg, want de ontwikkelingen gaan snel en de klant 
heeft hoge verwachtingen. Internal branding, positionering, 
webmarketing, communitybuilding, customer journeys, CRM, 
stakeholderscommunicatie, marketing automation, het komt 
allemaal voorbij de komende vier jaar. Daarbij maken we goed 
gebruik van de kennis en de tools vanuit de sector. Voor nu 
beperken we ons tot de onderstaande ontwikkelingen.

•  We werken een plan uit gericht op een scherpe positionering 
en duidelijke internal branding. Dat is niet nieuw, dat doen 
we nu ook. Maar we maken er een gericht en continu proces 
van. Bij internal branding gaat het erom dat medewerkers 
en vrijwilligers weten waar wij voor staan en dat ook 
consequent toepassen in de eigen werkzaamheden. 
Wat is de visie en de belofte aan onze klanten en welk 
karakter hoort daarbij. Dit zorgt voor meer saamhorigheid 
en betrokkenheid onder de werknemers. Hierdoor kunnen 
we ook eenduidiger communiceren naar onze klanten. We 
realiseren ons dat het thuiswerken een extra dimensie geeft 
aan het werken aan saamhorigheid en betrokkenheid. 

•  Online en digitale presentatie en aanwezigheid is van het 
grootste belang. We ontwikkelen in 2023 een integrale 
online marketingstrategie. Belangrijke aanpassingen aan de 
website voeren we dit jaar al door, met méér gebruiksgemak 
als belangrijkste doel. In de tussentijd continueren we onze 
online campagnes. Niet alles werkt voor iedere doelgroep. 
Daar zijn we al achter. We meten en monitoren en passen 
zo nodig onze campagnes en acties aan. 

•   Klanten worden relaties, die worden uitgenodigd zelf iets te 
komen brengen (informatie, kennis etc.) en op die manier 
onze bibliotheek mede vormgeven. Bouwen aan relaties lukt 
niet zonder inzicht in de klant. Wat beweegt hem, waar ligt 
zijn belangstelling, wat vindt hij van onze dienstverlening, 
van welke dienstverlening maakt hij gebruik? Dat zijn 
vragen die er toe doen in een relatie. En die gegevens 
gaan we verzamelen om er vervolgens mee aan de slag te 
gaan. Dat doen we stelselmatig, systematisch en uiteraard 
met in acht name van de privacywetgeving (AVG). Meer 
klantinzicht en goede klantrelaties zijn een belangrijk 
uitgangspunt van ons nieuwe verdienmodel. Het nieuwe 
CRM-systeem gaat daar steeds beter bij helpen.

•   Onze marketing- en communicatiespecialisten ontwikkelen 
zich steeds meer tot interne adviseurs. Gevraagd en 
ongevraagd staan zij andere teams terzijde met advies en 
ondersteuning en introduceren zij nieuwe marketingtools en 
digitale toepassingen. 

—
Nog steeds verwelkomen wij vele 
groepen uit het buitenland vanwege 
ons bijzondere pand. Speciaal voor 
hen hebben we een audiovisuele tour 
ontwikkeld.
Silvia Kuijs, medewerker front office

—
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2. Gebouw De Boekenberg en citymarketing

In 10 jaar is De Boekenberg uitgegroeid tot een vertrouwd beeld 
in Spijkenisse. De gemeente is de trotse eigenaar en verhuurder 
van het pand. Wij zijn de trotse huurder van het gebouw 
De Boekenberg. Dat zorgt voor binding en een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Met meer dan 200.000 bezoekers per jaar 
is De Boekenberg de grootste maatschappelijke instelling van 
de gemeente. Daar zijn we blij mee, maar dit zal niet leiden tot 
tevredenheid en genoegzaamheid. 
De gemeente heeft destijds niet voor niets gekozen voor een 
iconisch gebouw voor de bibliotheek. Dat getuigt van lef. Op 
haar manier ‘vraagt het gebouw’ erom met lef en visie gebruikt 
te worden, gebruikmakend van het unieke karakter van de 
Boekenberg. Dat doet de bibliotheek samen met tal van partijen 
en met heel veel inwoners.

•  Het staat niet in onze missie, maar het gebruik van 
het gebouw De Boekenberg zien wij als een van onze 
belangrijkste opdrachten. Onze programmering, de 
focus op samenwerking, de ruime openingstijden, het 
streven naar meer gebruikersparticipatie, onze horeca en 
verhuuractiviteiten, het zijn allemaal activiteiten die ook als 
doel hebben dat zoveel mogelijk inwoners en organisaties 
uit Nissewaard ons weten te vinden. Daar gaan wij de 
komende beleids periode onverminderd mee door. Waarbij 
ons eerste doel is de bezoekersaantallen weer terug te 
brengen naar de pre-corona tijd. 

•  Een gebouw als De Boekenberg vraagt secuur beheer en  
onderhoud en een goede afstemming tussen alle partijen. 
Dat kost tijd en energie. Die willen wij er ook de komende 
jaren insteken, in nauw overleg met de gemeente. Onze 
inzet is met de gemeente zo spoedig mogelijk afspraken 
te maken over de aanstelling van een beheerder annex 
conciërge. 

•  Citymarketing is iets wat je met de gehele stad doet. Wij 
pakken onze rol en zetten De Boekenberg in. Dat doen 
we op tal van kleine manieren, door de dichtregels van de 
stadsdichter op De Boekenberg te plaatsen, door tientallen 
groepen bezoekers vanuit de hele wereld gratis en vol 
overgave te verwelkomen en een rondleiding te geven, 
door als eerste bibliotheek van Nederland een audio-
visuele rondleiding te ontwikkelen. In 2023 willen wij een rol 
spelen tijdens het wereldwijde Bibliotheekcongres dat dat 
jaar in Rotterdam wordt gehouden. Over onze rol maken 
we nu afspraken. Met de gemeente zouden wij graag een 
plan willen ontwikkelen hoe gebouw en bibliotheek De 
Boekenberg de komende jaren een nog actievere rol kan 
spelen in de marketing van gemeente Nissewaard.
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3.  Verdienmodel en fondsenwerving en 
financieringsmix

We hebben op meerdere plekken vastgesteld dat de rol en 
functie van de bibliotheek in de samenleving verandert. En 
dat onze dienstverlening en de maatschappelijke impact 
mee verandert. We hebben ook gezien dat de klant nieuwe 
verwachtingen heeft en andere eisen stelt. Hierdoor verandert 
ook onze relatie met de klant. Maar ons aloude ‘eigen’ 
verdienmodel opgebouwd rondom leenabonnementen 
verandert niet mee. En dat terwijl het aantal betalende leden 
al jaren daalt en het model geen recht doet aan de diversiteit 
van onze dienstverlening. 
Tegen deze achtergrond zijn wij in 2015 de interne discussie 
gestart over de houdbaarheid van het huidige verdienmodel. 
Het huidige verdienmodel loopt op z’n laatste benen. Niets 
doen is geen optie, daar waren we het snel over eens. 
Met de introductie van een gratis basis abonnement voor                                                                                                                                           
18-30 jarigen in 2018 en voor alle 12.000 vrijwilligers in 
2021 hebben we belangrijke stappen gezet naar een 
gratis basisabonnement voor alle volwassen inwoners in 
Nissewaard. Inmiddels vindt de introductie van een gratis 
basisabonnement op meerdere plekken navolging in 
Nederland.

We geven graag nog een keer de redenen waarom wij werken 
aan een gratis basisabonnement. Redenen die vanaf de start 
van het traject in 2015 gelden. 

Meer impact
Wij willen impact maken, zoveel als mogelijk er toe doen.  
En dat begint met een groot bereik, veel mensen die je kennen 
en weten te vinden en die vervolgens je dienstverlening 
gebruiken. Meer bereik en meer gebruik dus, dat is onze weg 
naar meer impact.

Stevigere financiële basis
Met de vernieuwing van het verdienmodel werken we aan een 
gezonde financiële basis in een goede balans tussen publiek 
gefinancierde dienstverlening en dienstverlening gebaseerd op 
het profijtbeginsel. Hierdoor ontstaat op termijn een stevigere 
financiële basis met meer balans in de financieringsmix.

Voor de beleidsperiode tot 2026 werken wij aan de volgende 
ambities:

•  Het gratis basisabonnement voor vrijwilligers dat we 
in 2021 hebben ingevoerd bevindt zich in de eerste 
groeifase. We zetten in op meer bereik en ontwikkelen 
op de doelgroep afgestemde dienstverlening en 
programmering. Nieuwe SMART geformuleerde 
doelstellingen over aantallen en financiële cijfers stellen 
we in het najaar van 2022 op.

•  We werken toe naar een gratis basisabonnement voor alle 
volwassenen in 2026, vanzelfsprekend in nauw overleg 
met de gemeente. Belangrijke voorwaarden zijn dat we de 
op data en gedrag gestuurde CRM-werkwijze volledig in 
de vingers hebben en dat we ervaring hebben opgedaan 
met het freemium model, zie het kader hiernaast. 

•  We brengen de mogelijkheden in kaart voor een Leven 
lang ontwikkelen-aanbod voor bedrijven en grote 
maatschappelijke instellingen in de gemeente en regio. 
We werken daar  nu met andere bibliotheken uit regio 
Rijnmond aan en  starten in 2023 met enkele pilots. Wij 
zien in een cursus aanbod basisvaardigheden voor het 
bedrijfsleven en  
organisaties een potentiële inkomstenbron. Om een zelfde 
reden gaan we met bedrijven en instellingen in gesprek 
om onze bibliotheekabonnementen op te nemen in het 
arbeidsvoorwaardenpakket voor hun medewerkers.

•  We ontwikkelen in 2023 een fondsenwervingsbeleid 
en maken een start met de implementatie.  En we 
introduceren een vorm van een ‘vrienden van … 
abonnement’.
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Vernieuwing van ons verdienmodel
We werken al een aantal jaar aan de vernieuwing van ons 
verdienmodel. We doen dat zorgvuldig, weloverwogen en in 
overleg met de gemeente. We lopen hierin voorop, samen 
met enkele andere bibliotheken. Dat is een extra uitdaging. 
Maar gelukkig zien we dat de discussie in de sector steeds 
breder wordt gevoerd. Wij doen daar uiteraard actief aan 
mee. De ruwe contouren van ons toekomstig verdienmodel 
zijn opgebouwd rondom vier pijlers, te weten:

•  Gratis basisabonnement 
Het gratis basisabonnement laat een lid over de 
volle breedte kennismaken en gebruikmaken van de 
dienstverlening van de bibliotheek, inclusief het gratis 
lenen van een beperkt aantal materialen. Goed te weten 
dat onze maatschappelijke dienstverlening gericht op 
basisvaardigheden gratis is en blijft.

•  Betaalde programmering 
Dit betreft ons lees-, leer-, doe- en kijkaanbod. Denk 
bijvoorbeeld aan workshops, cursussen, lezingen, 
films en activiteiten. Voor deelname aan deze 
activiteiten betaal je een kleine bijdrage. Een gratis 
basisabonnement verleidt, verbindt en stimuleert. Wil je 
meer, dan moet je een financiële bijdrage leveren, want 
voor niets gaat de zon op. In jargon wordt dit ook wel 
een freemium verdienmodel genoemd.

•  Horeca en verhuur 
Dit betreft al onze meer ‘commerciële’ activiteiten, zoals 
ons eigen Café Zinnig en de verhuur van ruimtes in De 
Boekenberg.

•  Maatwerk 
Onder de noemer maatwerk verzamelen we sterk 
doelgroepgerichte activiteiten en dienstverlening, die alle 
op hun eigen manier bijdragen aan maatschappelijke 
impact en een evenwichtige financieringsmix en dus 
aan een toekomstbestendige bibliotheek. Denk aan 
trainingen basisvaardigheden voor het bedrijfsleven, 
kunst- en cultuurexcursies en de oprichting van een 
‘vrienden van stichting’. 



4. Horeca en verhuur 

In 2016 hebben we als een van de eerste bibliotheken 
in Nederland gekozen voor horeca in eigen beheer en 
exploitatie. Van die keuze hebben we geen moment 
spijt gehad en de redenen van toen staan nog steeds 
recht overeind. We hebben zelf de touwtjes in handen, 
dat zorgt voor continuïteit en flexibiliteit van onze 
horecadienstverlening. En het doet een extra beroep op onze 
gastvrijheid en klantgerichtheid. Inmiddels is Café Zinnig een 
klein begrip geworden in Nissewaard en draagt het bij aan de 
dagelijkse gezelligheid en reuring ‘op de berg’. 
De Boekenberg is een gebouw van en voor iedereen. Voor 
vaste partners en eenmalige huurders. Voor een brainstorm, 
directievergadering of huwelijk. Een grootschalig evenement 
of een privaat tête-à-tête. We hebben prachtige ruimtes en 
uitstekende faciliteiten. En dat voor charmante tarieven. 
Vanuit Café Zinnig verzorgen wij graag de catering.
Horeca en verhuur, onze meer commerciële activiteiten, zijn 
een belangrijke component van ons toekomstig verdienmodel, 
zie p. 17. Daarnaast draagt het bij aan een optimaal gebruik 
van alle mogelijkheden van gebouw De Boekenberg. Daarom 
maken we ons hard voor de doorontwikkeling van wat we 
noemen ‘de achterste schaakruimte’ tot een vergader- en 
cursuslocatie. 

Tot 2026 werken wij aan de volgende doelstellingen:

•  Onze eerste ambitie is de financiële cijfers van onze 
horeca en verhuuractiviteiten zo spoedig mogelijk terug 
te brengen naar het niveau van vóór de coronacrisis, om 
daarna door te groeien naar degelijke zwarte cijfers in 
2026.

 
•  De plannen voor de doorontwikkeling van de achterste 

schaakruimte tot een inspirerende vergader- en 
cursuslocatie zijn in een vergevorderd stadium. De 
samenwerking hierin met de gemeente is hecht. Het 
beheer en de exploitatie komt bij de bibliotheek te liggen. 
Dat is een grote uitdaging en verantwoordelijkheid die we 
graag aannemen. 

•  We streven naar optimale financiële transparantie. 
Daarom onderzoeken we in 2023 de haalbaarheid en 
wenselijkheid van een gescheiden financiële administratie 
en exploitatie van de meer ‘commerciële activiteiten’ van 
De Boekenberg.
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Organisatie en HR

We willen veel zoals u leest, maar we moeten ons zelf 
niet voorbij lopen. We zijn niet blind voor de noodzaak de 
dingen aan de ‘achterkant’ goed te regelen. Dat klinkt weinig 
aantrekkelijk, ‘de achterkant’, maar laten we duidelijk zijn: 
een soepel lopende organisatie, een ingewerkt team en een 
professionele bedrijfsvoering zijn keihard nodig om onze 
ambities waar te maken. 

De transitie naar de maatschappelijke bibliotheek vraagt 
veel. Aan medewerkers wordt gevraagd mee te groeien en 
zich de nieuwe kennis en competenties eigen te maken. 
Voor specifieke deskundigheid zoeken wij de samenwerking 
met collega-bibliotheken in de regio. Een extra uitdaging de 
komende jaren is de krappe arbeidsmarkt. 
Gezien de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en in de 
branche wordt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de 
organisatie steeds belangrijker. Online werken en thuiswerken 
zijn daar goede voorbeelden van. Medewerkers worden bij 
deze veranderingen betrokken en uitgedaagd een bijdrage te 
leveren. 

Voor wat betreft de inrichting van de organisatie houden we 
de vinger strak aan de pols. Indien aanpassingen nodig zijn, 
doen we dat. Het is een open deur, maar blije medewerkers 
zijn onze beste ambassadeurs, het visitekaartje van de 
organisatie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de ruimte 
om te groeien en je zelf te ontwikkelen. 

—
Door als vrijwilliger te werken doe ik weer 
mee en leer ik iedere dag weer bij! Vorig jaar 
volgde ik maar liefst 9 online trainingen 
vanuit De Boekenberg.
Vrijwilliger

—

•  In 2021 hebben we een nieuw strategisch HR-beleid  
opgesteld. Daarin staan we stil bij talentontwikkeling,  
competentiemanagement, inclusie, diversiteit en de  
duurzame inzet van collega’s. De nieuwe opzet van  
beoordelings- en functioneringsgesprekken gaat hier 
op aansluiten. In 2022 / 2023 voeren we het nieuwe 
functieboek in. Dat zorgt voor duidelijkheid en flexibiliteit.

•  Het vinden en aan ons binden van nieuwe collega’s is een 
uitdaging, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Waar 
nodig en mogelijk zoeken we actief de samenwerking 
met collega-bibliotheken in de regio. We realiseren ons 
dat we een uitdagende en innovatieve organisatie in 
een boeiende werkomgeving zijn met veel ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling. De aantrekkingskracht van 
gebouw  
De Boekenberg is een extra onderscheidende factor op  
de krappe arbeidsmarkt.

•  Bibliotheek de Boekenberg ziet de meerwaarde en het 
belang van de inzet van vrijwilligers. Daarom werken wij 
continu aan een actueel en eigentijds vrijwilligersbeleid. 
En daarom hechten wij zo aan de certificering ‘Vrijwillige 
Inzet Goed Geregeld’. In de werving en selectie van 
vrijwilligers gaan wij beter inspelen op de drijfveren van de 
potentiële  
vrijwilligers. De verwachting is dat het aantal vrijwilligers  
de komende jaren zal toenemen, waarbij de specifieke 
deskundigheid van vrijwilligers meer uiteen zal lopen.  
Meer budget wordt beschikbaar gesteld voor binden en 
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. 
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Financiën
Over de financiën is hiervoor al het nodige gezegd. De 
financiële basis van Bibliotheek de Boekenberg is gezond. Dat 
moet in de toekomst ook zo blijven. Daarom werken we aan 
de invoering van het freemium-verdienmodel met als belangrijk 
onderdeel een gratis basisabonnement voor alle volwassen 
inwoners van Nissewaard. Dat doen we in goed overleg met de 
gemeente en met partners. Daarnaast zijn we met de gemeente 
in gesprek om te komen tot financiële meerjaren afspraken. Het 
doel is om die afspraken in 2023 vast te stellen.

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg wordt ingezet om de effectiviteit en de efficiency 
te waarborgen. Uitgangspunt voor de kwaliteitszorg is de 
planning & control cyclus. Deze wordt twee jaarlijks tegen het 
licht gehouden. Mede op basis van het meerjarenbeleidsplan 
wordt elk jaar een integraal jaarplan opgesteld. De input 
daarvoor komt van de teams in jaarwerkplannen. Regelmatig 
houden we tevredenheids- en wensenonderzoeken onder 
verschillende doelgroepen. Daarnaast zetten we Biebpanel 
structureel in. Biebpanel is een klantenonderzoek platform dat 
door Probiblio wordt aangeboden. 

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. 
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. Elke vier jaar wordt door de Stichting Certificering 
Openbare Bibliotheken een audit uitgevoerd. De eerst volgende 
zal plaatsvinden in 2025.

Slotwoord
Bedankt voor het lezen van ons plan. Spreekt het je aan?  
Zie je kansen, wil je meedoen? Klop bij ons aan of loop binnen. 
Misschien kom je ons tegen op school, bij een evenement, op 
straat. Wij gaan graag het gesprek aan en kijken er naar uit om 
samen met jou te bouwen aan de toekomst van Bibliotheek de 
Boekenberg.

Colofon
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