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ZO ZIEN WIJ DE BIBLIOTHEEK IN 2018 

 

De bibliotheek maakt het mogelijk, dat je een leven lang kunt leren, lezen, je 

ontspannen, je verdiepen, je verbazen, dat je met elkaar in gesprek kunt gaan 

en je kunt er ook heel wat wijzer worden. De drempel is laag, de openbare 

bibliotheek is voor iedereen bereikbaar. Daarmee levert de bibliotheek de 

samenleving waarde, steeds weer opnieuw, ook in een snel veranderende 

omgeving. 

De bibliotheek van de 21e eeuw toont ondernemerschap. Wij zijn alleen relevant 

als onze deuren open staan. Offline en online, voor alle burgers en voor onze 

maatschappelijke partners. Bezuinigingen zetten de bereikbaarheid en de 

kwaliteit van de bibliotheek onder druk.. We moeten onze dienstverlening 

aanpassen en vernieuwen, terwijl veel klanten gebruik willen blijven maken van 

de bestaande bibliotheekdiensten voor het lenen van boeken, het in de 

bibliotheek raadplegen van informatie, voor school, studie of werk. Ons 

antwoord hierop is ondernemerschap. Onze strategie is er op gericht de 

bibliotheek bereikbaar te houden voor zoveel mogelijk mensen, terwijl er 

gelijktijdig specifieke aandacht is voor jeugd en ook voor volwassenen die een 

taalachterstand hebben of niet optimaal gebruik kunnen maken van nieuwe 

media. Hiervoor werken we samen met partners in onze regio en met andere 

bibliotheken. 

De wetgever heeft per 1 januari 2015 de wet op het stelsel van openbare 

bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking gesteld. Onderscheidend daarin zijn 

de publieke waarden (betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, pluriformiteit, 

toegankelijkheid, authenticiteit) en functies (lezen, leren, informeren, kunst en 

cultuur, ontmoeting en debat) van de openbare bibliotheek. Daarnaast wordt het 

samenhangend stelsel van bibliotheekvoorzieningen en ieders rol daarin 

vastgelegd. Juist ook vanwege de samenhang tussen de digitale en de fysieke 

bibliotheek. 

Die waarden en die functies zijn voor de wetgever van groot belang gezien de 

inhoud van de nieuwe Bibliotheekwet. De veranderende omstandigheden vragen 

om een heroriëntatie en een andere prioriteitsstelling. Onze gemeentelijke 

opdrachtgevers doen dan ook terecht een beroep op een andere openbare 

bibliotheek. Een bibliotheek die het onderwijs steunt op het gebied van lees- en 

taalvaardigheid en ook op het gebied van mediawijsheid. Een bibliotheek die het 

bevorderen van leesplezier en taalvaardigheid en het stimuleren van het op een 

verantwoorde, effectieve en efficiënte wijze gebruiken van nieuwe media 

(mediawijsheid) enthousiast en professioneel vormgeeft. En een bibliotheek die, 

met extra aandacht voor de kwetsbare groepen, het iedereen in het 

verzorgingsgebied mogelijk maakt volwaardig aan het maatschappelijke leven 

deel te nemen.  
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Op basis hiervan hebben wij de volgende missie en visie geformuleerd. 

MISSIE 

De bibliotheek staat midden in de maatschappij met een eigentijdse missie: 

De bibliotheek is het lokale fysieke en digitale informatieknooppunt dat de 

persoonlijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen stimuleert en faciliteert. 

De bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, 

onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en 

groepen en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de democratie en de 

kennissamenleving. De kernfuncties van de bibliotheek zijn lezen, leren en 

informeren en daaraan ondersteunend cultuur, ontmoeting en debat.  

VISIE 

De bibliotheek levert waarde aan samenleving en individu. Hoe? 

• Wij zijn een actieve partner van het onderwijs en leveren diensten en 

expertise op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en 

informatievoorziening. 

• Wij stimuleren de geletterdheid, mediawijsheid en nieuwsgierigheid van 

burgers, met name van burgers die een taalachterstand hebben of niet 

goed mee kunnen in onze digitale, snel veranderende wereld. 

• Wij stimuleren lezen, leren en ontwikkeling in een inspirerende, 

laagdrempelige en eigentijdse omgeving. 

• Wij gidsen naar en bieden toegang tot fysieke en digitale informatie. 

• Wij zijn een betrouwbare partner, nemen het voortouw in vernieuwing en 

bieden een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. 

• Wij nemen het initiatief om samen met andere culturele en 

maatschappelijke instellingen een vernieuwende en waar mogelijk 

gezamenlijke programmering te bieden op het gebied van kunst, cultuur, 

ontwikkeling en literatuur. 

• Wij bieden werk met goede ontplooiingsmogelijkheden en 

arbeidsvoorwaarden in een innovatieve en resultaatgerichte organisatie. 

Een actieve partner zijn van het onderwijs houdt in, dat wij het onderwijs 

structureel ondersteunen op het gebied van lees- en taalvaardigheid en op het 

gebied van mediawijsheid, een en ander onder de noemer preventie van 

laaggeletterdheid. Bibliotheek Het Markiezaat acht deze structurele 

ondersteuning essentieel voor de komende jaren. Ook vindt de bibliotheek het 

van groot belang om samen met partners in de regio vorm en richting te geven 

aan het gezamenlijk bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van 

zelfredzaamheid en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Tot slot vindt de 

bibliotheek het belangrijk, dat er aandacht is en blijft voor leesplezier en 

leescultuur. Dit zijn de inhoudelijke thema’s van onze kijk op bibliotheek Het 
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Markiezaat voor de periode tot en met 2018. Deze thema’s worden uitgewerkt 

langs een 2-tal lijnen:  

• De educatieve bibliotheek (Boekstart, de Bibliotheek op school en het 
programma “Tel mee met Taal” van het ministerie van OC&W) 

• De programmeer bibliotheek (de fysieke bibliotheek 3.0, de digitale 
bibliotheek en het bibliotheek-activiteiten-programma 
 

Een en ander impliceert, dat we onze koers moeten verleggen. De 

ontwikkelingen in ons vakgebied en de ontwikkelingen in het lokaal en regionaal 

bibliotheekwerk vragen om nieuwe competenties en een andere inzet van 

medewerkers en een andere inzet van middelen. Meer middelen voor de 

preventie en het bestrijden van laaggeletterdheid, voor de digitale bibliotheek en 

voor het bibliotheek-activiteiten-programma betekent minder middelen voor de 

“productie” van uitleenuren in de vestigingen.  

Professionaliteit, samenwerkingsgerichtheid, veranderingsbereidheid, innovatie, 

spreiding, bereikbaarheid en zichtbaarheid zijn belangrijke criteria voor de 

maatschappelijke performance van de openbare bibliotheek. Samenwerking met 

alle relevante maatschappelijke partners vindt de bibliotheek om meerdere 

redenen wenselijk en noodzakelijk. Op de allereerste plaats is verbondenheid 

met haar maatschappelijke omgeving voorwaarde voor realisering van haar 

doelen, anderzijds is samenwerking met partners nodig om de kosten te 

beperken. 

Onderstaand zoomen we in op de twee programmalijnen waar de bibliotheek 

zich de komende jaren op zal richten, in nauwe samenwerking met gemeenten, 

onderwijs, bedrijven, bibliotheken en andere partijen in de regio.  

 

A. De Educatieve Bibliotheek 

A.1. Boekstart 

Boekstart is een leesbevorderingsprogramma voor baby’s en peuters. Het is een 

samenwerkingsprogramma voor gemeente, consultatiebureau, peuterspeelzaal, 

kinderopvang en bibliotheek. Het richt zich bij baby’s met name op het voorlezen 

door ouders en in een later stadium richt Boekstart zich ook op het voorlezen 

door de begeleiding in de peuterspeelzalen en kinderopvang. Met ons 

Boekstartprogramma willen we in ons beleidsplanperiode alle ouders bereiken, 

die een kind krijgen en ook alle peuters op de peuterspeelzalen en in de 

kinderopvang. 

Een van de meest effectieve manieren waarmee ouders de taalontwikkeling van 

hun kind kunnen bevorderen is voorlezen. De bibliotheek wil samen met de 

partners binnen Boekstart de voorleescultuur binnen het gezin versterken. 

Kinderen uit een taalarm gezin, waar voorlezen ook niet vanzelfsprekend is, 
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komen vaak met een beperkte woordenschat (circa 1.000 woorden) op de 

basisschool. Daarentegen hebben kinderen die uit een taalrijk gezin komen, 

waar voorlezen gebruikelijk is, veelal een woordenschat van circa 3.000 woorden 

bij hun komst op de basisschool. Het kind uit een taalarm gezin begint op de 

basisschool dan ook met een achterstand van 2.000 woorden. Het percentage 

kinderen, dat met een beperkte woordenschat op de basisschool komt bedraagt 

25% van het totaal aantal kinderen, dat naar de basisschool gaat. Deze 

achterstand wordt door middel van het woordenschatonderwijs niet meer 

ingehaald, waardoor deze kinderen met een taalachterstand van circa 2,5 jaar 

naar het voortgezet onderwijs gaan. 

Voorlezen is essentieel voor de taalontwikkeling van elk kind en om die reden 

van groot belang voor de algehele ontwikkeling van kinderen om later op een 

goede manier in onze samenleving te kunnen participeren. Kinderen met een 

voldoende taalniveau en met voldoende kennis van het optimaal gebruik van 

nieuwe media hebben later meer kansen op de arbeidsmarkt. 

Wat gaat de bibliotheek daar voor doen? 

- Een actieve benadering van gemeenten, ouders en consultatiebureaus om 

door middel van samenwerking zoveel mogelijk pas geboren kinderen en 

hun ouders te bereiken.  

- Een actieve benadering van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor 

een groot bereik van peuters. 

- Wij leveren expertise, een lees- en mediaplan, een collectie en een 

leeshoek. 

- Actief uitdragen, dat voorlezen essentieel is voor de taalontwikkeling van 

baby’s en peuters. 

- Werving en scholing medewerkers.  

- Aanschaffen licenties op specifieke systeem applicaties. 

- Gebruik maken diensten en producten bibliotheeksector.  

Beoogde resultaten: 

• Gemeenten, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
zien de bibliotheek als een logische partner bij de ontwikkeling van baby’s en 
peuters. 

• Sterk verbeterd bereik van ouders met baby’s en peuters.  
• Versterkt imago bibliotheek. 
• De bibliotheek wordt als een belangrijke partner vgezien bij de ontwikkeling 
van zogenaamde integrale kindcentra. 

 

A.2. De Bibliotheek op School  

De Bibliotheek op school (dBos) is een relatief nieuwe en toch al erkende, 

educatieve landelijke aanpak, gericht op lees-/taalontwikkeling en op 

mediawijsheid ten behoeve van de leerlingen van het basisonderwijs en 
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voortgezet onderwijs, een en ander in het kader van de preventie van 

laaggeletterdheid. De activiteiten van de Bibliotheek op school vinden plaats in 

de school. Een bewuste keuze, omdat het programma zich richt op elk kind in 

het onderwijs en niet elk kind de vanzelfsprekendheid kent om met haar/zijn 

ouder(s) naar de bibliotheek te gaan. De Bibliotheek op school is een 

samenwerkingstraject van gemeente, onderwijs en bibliotheek.  

Samen er voor zorgen, dat kinderen die het onderwijs verlaten op het gebied 

van taal en nieuwe media voldoende bagage hebben op weg naar hun 

participatie in onze samenleving. De bibliotheek richt zich in dit verband met 

name op de samenwerking en op de inhoudelijke ondersteuning van het 

onderwijs op het gebied van taal en mediawijsheid. 

Hoe ziet dan de Bibliotheek op school er uit? De Bibliotheek op school bestaat uit 

een aantal elementen, die aan elkaar zijn verbonden. Het betreft de collectie 

(fysiek en digitaal), de LeesMediaConsulent van de Bibliotheek, de 

LeesCoördinator van de school (een leerkracht) en de monitor. Deze vier 

elementen vormen samen de Bibliotheek op school. De LeesMediaConsulent en 

de LeesCoördinator maken voor elke groep jaarlijks zowel een Leesplan als een 

Mediaplan en samen zorgen zij ervoor, dat deze plannen binnen de school 

worden uitgevoerd op basis van de vastlegging van structureel (voor)lezen in 

het beleidsplan van de school. Met behulp van de jaarlijkse monitor wordt inzicht 

gegeven in de resultaten van het uitvoeren van de programma’s, een en ander 

ten behoeve van het opstellen van de nieuwe plannen. 

De Bibliotheek op school is er voor elke leerling en voor elke school in het 

werkgebied, waarbij de eerste aandacht uitgaat naar het basisonderwijs. 

Wat gaat de bibliotheek daarvoor doen? 

- Versterken en uitbreiden van actieve samenwerking met onderwijs en 

gemeente.  

- Inventarisatie wensen/behoeften/mogelijkheden van het basisonderwijs 

ten behoeve van fasering. Onze prioriteit leggen we bij scholen waar de 

taalachterstanden het grootst zijn. 

- Scholen voortgezet onderwijs op aanvraag bedienen met maatwerk. 

- Werving en scholing medewerkers (opgeleid tot leesMediaconsulent).  

- Aanschaffen licenties op specifieke systeem applicaties. 

- Gebruik maken diensten en producten bibliotheeksector.  

- De bibliotheek op school wordt gefaseerd gerealiseerd.  

- Eind planperiode (eind 2018) beschikken alle basisscholen een op maat 

gesneden bibliotheek op school. 

Beoogde resultaten: 

• Zichtbare en meetbare verbetering van de leesvaardigheid, taalvaardigheid 
en mediawijsheid van kinderen. 

• Sterk verbeterd bereik van alle kinderen t/m de basisschoolleeftijd.  
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• Versterkt imago bibliotheek. 
• Bibliotheek wordt beschouwd als ondersteunende en belangrijke partner van 
het onderwijs op het gebied van taal en mediawijsheid. 
 
 
 

A.3. Tel mee met Taal, het bestrijden van laaggeletterdheid 

Nederland heeft een bevolking met een hoog gemiddeld niveau van 

taalvaardigheden in vergelijking met andere Europese landen. Ook behoort 

Nederland tot de landen met het laagste percentage laaggeletterden. Niettemin 

is het percentage laaggeletterden in ons land in de afgelopen 17 jaar gestegen 

van 9,4% (1994) naar 11,9% (2012). Dit percentage impliceert, dat in 

Nederland circa 1.3 miljoen mensen ouder dan 15 jaar laaggeletterd zijn. 

Autochtonen met een middelbare opleiding vormen weliswaar in absolute 

aantallen nog steeds de grootste groep laaggeletterden, maar in specifieke 

risicogroepen heeft een stijging plaatsgevonden. Zo is in de leeftijdsgroep 55 tot 

65 jaar inmiddels 21% van de bevolking onvoldoende geletterd om zelfstandig 

maatschappelijk actief te zijn. Ook onder de allochtonen van de eerste generatie 

is het percentage laaggeletterden gestegen: van 25,8% (1994) naar 36,2% 

(2012).  

Tenslotte is de laaggeletterdheid in de afgelopen jaren sterker gestegen onder 

vrouwen dan onder mannen. Dit speelt vooral bij vrouwen die het arbeidsproces 

verlaten omdat zij bijvoorbeeld voor hun kinderen gaan zorgen. 

  

Taalonderhoud is essentieel  
Eén van de oorzaken van de toename van het aantal laaggeletterden is de 

vergrijzing. Met het ouder worden neemt de taalvaardigheid af. Veel mensen die 

nu laaggeletterd zijn, hebben een goede basis meegekregen in het regulier 

onderwijs, maar die basis blijkt niet altijd voldoende te zijn voor het verdere 

leven. Mensen die in hun werk of dagelijkse routine weinig lezen of schrijven, 

lopen het risico om hun taalvaardigheid te verliezen. 

Laaggeletterdheid is niet alleen een belemmering voor individuele mensen, maar 

ook voor hun omgeving. Groeiende verschillen in taalbeheersing vergroten 

sociale ongelijkheid, verkleinen de maatschappelijke en financiële 

zelfredzaamheid van mensen en bevestigen traditionele rolverdelingen tussen 

mannen en vrouwen. Laaggeletterdheid is ook een economisch probleem, 

vanwege verminderde productiviteit van laaggeletterden, lagere 

belastingopbrengsten en hogere zorgkosten. 

Laaggeletterdheid effectief aanpakken  
Voor veel laaggeletterden is de drempel hoog om zich in te schrijven voor een 

taalcursus. Juist daarom is het van belang om verschillende organisaties in de 

nabije omgeving van laaggeletterden te betrekken vanuit hun eigen rol. Zij 
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kunnen laaggeletterden vinden en hen doorverwijzen naar een geschikt 

taalaanbod. Dat kan in een roc zijn, maar ook bij andere taalaanbieders en in 

een bibliotheek. Formeel en non-formeel taalaanbod moeten elkaar in dit traject 

aanvullen. Voor laaggeletterden kan de drempel voor de bibliotheek mogelijk 

worden beperkt door het openbare, waardenvrije en neutrale karakter van de 

bibliotheek. Taalscholing kan het beste plaatsvinden op de plek waar 

laaggeletterden toch al zijn: op hun werk bijvoorbeeld, of in een uitzendbureau 

of ziekenhuis. We willen dat meer maatschappelijke organisaties hun rol in het 

vinden en scholen van laaggeletterden erkennen en onderling goed 

samenwerken. De bibliotheek ziet ook een rol in de regie voor zichzelf. 

Drie domeinen  
Laaggeletterdheid kan bij uitstek effectief worden aangepakt waar de grootste 

problemen rondom taalachterstanden en laaggeletterdheid spelen en waar 

nieuwe verbindingen tussen organisaties het meest kansrijk zijn. Dit zijn het 

gezin, de arbeidsmarkt en de gezondheid(zorg). In dit verband wil de bibliotheek 

het netwerk rond deze drie domeinen versterken en onderhouden. 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2015 in dit 

verband het programma “Tel mee met Taal” ontwikkeld en gecommuniceerd met 

gemeenten en andere betrokken partijen, waaronder ook de bibliotheken in 

Nederland. De minister zet fors in op het bestrijden van laaggeletterdheid in 

Nederland en acht een netwerkaanpak essentieel voor het succes van het 

programma. 

In de arbeidsmarktregio West-Brabant is al een netwerkaanpak van het 

bestrijden van laaggeletterdheid gerealiseerd. Veel gemeenten, bedrijven en 

instellingen onderkennen het probleem van laaggeletterdheid in de regio West-

Brabant. De Bibliotheek is een initiator en een actieve partner en neemt 

initiatieven om de aanpak van laaggeletterdheid (verder) vorm te geven.  

Weliswaar is onderkennen van het probleem belangrijk, maar essentieel in de 

aanpak is het oppakken van ieders rol in de keten van de aanpak van 

laaggeletterdheid. Wij zetten ons de komende jaren niet alleen in op de 

inhoudelijke aanpak van het bestrijden van laaggeletterdheid door middel van 

cursussen, workshops, bijeenkomsten en het inrichten van een fysiek Taalhuis, 

maar we willen ook een belangrijke bijdrage leveren om met de verschillende 

partners in de Arbeidsmarktregio West-Brabant in gesprek te blijven voor wat 

betreft de rol die de verschillende partijen in de netwerkaanpak voor hun 

rekening moeten nemen. Wij realiseren ons, dat het bestrijden van 

laaggeletterdheid een aanpak vraagt die gericht is op duurzaamheid. Het zal een 

kwestie zijn van een lange adem om de doelstellingen te bereiken. 

Gedrevenheid, professionaliteit en de samenwerkingsbereidheid van de 

bibliotheek moeten de duurzame aanpak van het bestrijden van 

laaggeletterdheid garanderen. 
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Wat gaan we daar voor doen? 

• Het (verder) opbouwen van het netwerk van partners ten behoeve van de 
aanpak van het bestrijden van laaggeletterdheid, gedifferentieerd naar de 
domeinen gezin, werk & inkomen en zorg. 

• Invulling geven aan het programma “Tel mee met Taal”van het Ministerie 
van OC&W. 

• Werven en scholing van medewerkers. 
• Initiatieven nemen voor een gefaseerde aanpak, waarin de verschillende 
partners zich realiseren welke rol zij moeten oppakken en daartoe ook 
overgaan  

• Het ontwikkelen van toegesneden programma’s (cursussen, workshops, 
bijeenkomsten) voor de aanpak van het bestrijden van laaggeletterdheid. 

• Het oprichten en realiseren van een Taalhuis en/of Taalpunten als fysieke 
plek in de bibliotheek, speciaal ingericht voor de aanpak. 

 

Wat is het beoogde resultaat? 

• Het realiseren van een duurzaam netwerk in de regio voor het bestrijden van 
laaggeletterdheid 

• Het door middel van een duurzame netwerkaanpak reduceren van het 
percentage laaggeletterden in de regio West-Brabant. 

• De bibliotheek wordt gezien als een belangrijke en betrouwbare partner in de 
aanpak van het bestrijden van laaggeletterdheid. 

• Bedrijven, gemeenten en andere partijen verwachten en waarderen 
initiatieven van de bibliotheek op het gebied van het bestrijden van 
laaggeletterdheid. 

• Het imago van de bibliotheek is sterk verbeterd. 
 

B. De Programmeer Bibliotheek 

B.1. De digitale bibliotheek 

De bibliotheek streeft naar een 24/7 bereikbaarheid, met een veelheid aan 

diensten, met de mogelijkheid om van huis uit of elders te zoeken, te vinden en 

te raadplegen in alle nationale bronnen die door de infrastructuur toegankelijk 

zijn gemaakt. Dit lang voorbereide scenario wordt in het begin van de 

planperiode werkelijkheid. de Bibliotheek Het Markiezaat sluit zich aan op deze 

infrastructuur waardoor dat alles aan haar lezers, leners en bezoekers binnen 

bereik is. In de bibliotheek en thuis. Via PC, tablet of smartphone.  

De digitale bibliotheek is in het begin van de planperiode vooral een platform 

waarmee diensten worden aangeboden. Vele diensten worden op nationaal 

niveau ontwikkeld en beheerd. de Bibliotheek Het Markiezaat kan hier als 

deelnemer aan het stelsel (als gecertificeerde bibliotheek) zonder extra kosten 

gebruik van maken.  
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Digitale content, op nationaal niveau gedigitaliseerd en aangekocht, ontsloten 

via deze infrastructuur, bestaat uit indrukwekkende hoeveelheden materiaal 

(boeken, kranten, tijdschriften) uit het bezit van de Koninklijke Bibliotheek voor 

zover de rechten hierover beschikbaar zijn. Door de jaarlijkse uitname uit het 

gemeentefonds betalen de gemeenten deze content.  

Gedurende de planperiode zal het aantal voor uitleen beschikbare nieuwe E-

book-titels jaarlijks met naar verwachting enkele duizenden toenemen. Dat is 

nog steeds een bescheiden aantal ten opzichte van de jaarlijkse aanwas van 

nieuwe fysieke titels (ca. 30.000). De digitale bibliotheek komt niet in plaats van 

de fysieke bibliotheek. De digitale bibliotheek is complementair aan de fysieke 

bibliotheek en omgekeerd. Wie een abonnement op de diensten van de fysieke 

bibliotheek neemt, krijgt er ook de diensten van de digitale bibliotheek bij.  

De nationale bibliotheekpas doet als basiskaart haar intrede. In combinatie met 

de komst van de digitale bibliotheek biedt dit geheel nieuwe inzichten op de 

bestaande abonnementsstructuur. Weliswaar zijn er mogelijkheden voor 

uitgebreide variaties op de bestaande structuur. Dit laat onverlet dat de 

Bibliotheek Het Markiezaat haar abonnementsstructuur steeds zal afstemmen 

met collega bibliotheken in het regionale netwerk. 

Wat gaan we daar voor doen? 

• Aansluiten op digitale infrastructuur. 
• Aanbieden digitale bibliotheekdiensten (nationaal ontwikkeld), inclusief 
nationale bibliotheek huisstijl. 

• Aanbieden digitale content (productie/kopen nationaal niveau). 
• Inzetten diensten t.b.v. “communities”: inzetten diensten die het mogelijk 
maken mensen uit het eigen verzorgingsgebied te verbinden met content 
van de bibliotheek en andere bronnen, met elkaar en met kennis, interesses 
en inzichten van anderen / gelijkgestemden. 

• Presenteren Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) en leveren bijbehorende 
diensten: zoeken, vinden, raadplegen, aanvragen, leveren, etc. 

• Veel aandacht voor beheer/actualisatie eigen presentatie in digitaal domein; 
• Alle medewerkers scholen op digitale vaardigheden. 
• Permanent zichtbaar bestaan, waarde en mogelijkheden digitale bibliotheek 
uitdragen. 
 

Wat is het beoogde resultaat? 

• Het Markiezaat als volwaardige partner verbonden met nationale bibliotheek 
infrastructuur en daaraan verbonden diensten. 

• Inwoners verzorgingsgebied gaan gedurende planperiode jaarlijks x % meer 
zoekacties en transacties aan via digitale bibliotheek. 

• Digitale performance bibliotheek Het Markiezaat wordt door inwoners 
verzorgingsgebied gewaardeerd met gemiddeld een 8. 
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B.2. Het bibliotheek-activiteiten-programma 

Het functioneren van de verschijningsvormen van de Bibliotheek Het Markiezaat 

wordt naast de “passieve” beschikbaarheid pas echt leven in geblazen met een 

uitgebreid activiteitenprogramma. Dat is niet nieuw. Dat is in de huidige 

exploitatie van de bibliotheek reeds tot grote hoogte gebracht. 

Daar gaan we in versterkte mate mee door. 

We zien mogelijkheden om de waarde van deze activiteiten te vergroten door 

sterker dan tot nu toe aan te sluiten op lokale behoeften en het zoeken van 

samenwerking met partners binnen het verzorgingsgebied. Dat vereist een 

actieve betrokkenheid van de bibliotheekorganisatie en haar medewerkers bij 

wat er in haar directe omgeving gebeurt. Dat vereist een attitude van cultureel 

ondernemerschap. De noodzaak ertoe wordt nadrukkelijk onderkend. 

Het activiteitenprogramma moet bijdragen aan de inhoudelijke thema’s: 

ondersteuning van het (lees)onderwijs, bijdragen aan leesplezier en leescultuur 

en vergroten van participatie. Het programma moet tevens bijdragen aan de 

maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van burgers. 

Naast het zelf uitvoeren van een eigen activiteitenprogramma wordt gestreefd 

naar ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten met partners en het bieden van 

mogelijkheden en faciliteiten aan derden voor uitvoering van hun activiteiten. 

Uiteraard voor zover deze aansluiten op de bibliotheek doelstellingen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

• Het huidige activiteiten programma evalueren. 
• Actief ontwikkelen netwerk potentiële partners op verschillende niveaus: 
lokaal, gemeente, gehele verzorgingsgebied.  

• Enthousiasmeren partners voor deelname aan gezamenlijk 
activiteitenprogramma. 

• Aanbieden bibliotheek als platform voor activiteiten. 
• Vormgeven aan cultureel ondernemerschap 
 

Wat zijn de beoogde resultaten? 

• Jaarlijkse toename aantal activiteiten met x % tov voorgaand jaar. 
• Realisatie toename die activiteiten als gevolg van initiatief buiten de 
bibliotheek met faciliterende bibliotheek. 

• De bibliotheek wordt gezien als dé programmamaker op het gebied van 
lezen, leesplezier en mediawijsheid 

• De bibliotheek wordt gezien als belangrijke faciliteerder van lokale 
sociaal/culturele activiteiten en wordt als zodanig benaderd. 

 

B.3. De fysieke bibliotheek 3.0 

De fysieke bibliotheek 3.0 is een hoogwaardige bibliotheekvoorziening die zich 

steeds aanpast aan de actualiteit met vernieuwende, in de markt gevraagde en 
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ook verrassende diensten en een programma dat mede is afgestemd op lokale 

wensen en zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale 

partners. Gastvrijheid, innovatieve dienstverlening en professionaliteit zijn 

kernwaarden. De bibliotheek is een laagdrempelige plek waar de bezoeker graag 

verblijft en anderen ontmoet.  

Wij streven naar realisatie en exploitatie van één hoogwaardige 

bibliotheekvoorziening per gemeente in ons werkgebied. 

Er is sprake van verschillende serviceniveaus (full-service, midden-service en 

selfservice). Niet elk openingsuur zijn alle diensten beschikbaar. Onbemande 

openstelling, het delen van personele inzet met partners, 

zelfbedieningsapparatuur, eventueel inzet van vrijwilligers, kunnen als middel 

aangewend worden om het beoogde serviceniveau en het aantal openingsuren te 

bieden.  

Professionaliteit van medewerkers, bedoeld voor meer gespecialiseerde 

dienstverlening, wordt vergroot door structurele scholing. De bibliotheek 

beschikt over een actuele collectie fysieke en digitale boeken, biedt toegang tot 

een groot aantal databases (krantenbanken, fotobanken, tijdschriftenbanken, 

etc.) en is verbonden met de nationale digitale bibliotheekinfrastructuur.  

De Nationale Bibliotheek Catalogus geeft toegang tot collecties van de collega 

bibliotheken in de regio, van de Centrale Discotheek van Rotterdam, van de 

Koninklijke Bibliotheek, de Nederlandse universiteitsbibliotheken en nationale 

erfgoedinstellingen. Kortom: de gehele collectie Nederland. Hier kan men terecht 

voor de basisbibliotheekdiensten: lid worden, boeken lenen, collecties 

raadplegen, aanvragen en reserveren. Alle materiaal dat niet lokaal voorhanden 

is kan via deze services geleverd worden. 

Er is uiteraard vrij toegang tot het internet. Wie moeite heeft met de nieuwe 

media wordt wegwijs gemaakt in het gebruik van computers, tablets, e-readers 

en smartphones. Naast uitleg over de gebruiksmogelijkheden worden door de 

bibliotheek cursussen verzorgd over verstandig gebruik van deze techniek en 

sociale media (mediawijsheid).  

De huisvesting zal met zoveel mogelijk partners gedeeld worden: gemeente, 

zorginstellingen, sociaal-culturele instellingen, etc. Het delen van huisvesting, 

diensten en informatie verhoogt de klantwaarde, de zichtbaarheid van elke 

participant in een dergelijk centrum en verbindt de bibliotheek met de directe 

omgeving. De bibliotheek biedt een platform aan vele lokale initiatieven en 

faciliteert deze met content en expertise. Ook hiervoor zullen medewerkers  

toegerust worden.   

Wat gaan we daarvoor doen? 

• In overleg met gemeenten vaststellen vestigingsbeleid per gemeente. 
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• Kiezen beoogde locatie nieuw vorm te geven fysieke bibliotheek 3.0 per 
gemeente. 

• Afbouwen kleine, uitsluitend op uitlenen gerichte bibliotheekvestigingen. 
• Aangaan samenwerkingsrelaties met partners uit de domeinen 
sociaal/cultureel, zorg, welzijn, etc. 

• Herinrichten voorzieningen, rekening houdend met gezamenlijk programma, 
digitale bibliotheek en gastvrije faciliteiten. 

• Aandacht voor kernwaarden gastvrijheid, samenwerkingsgerichtheid, 
innovatieve dienstverlening en professionaliteit. 

 

Beoogde resultaten op het eind van de planperiode: 

• Per gemeente 1 hoogwaardige, fysieke bibliotheek, waarbij het streven is om 
dit te realiseren in een gebouw met andere partners met zo min mogelijk 
fysieke muren en zo min mogelijk schotten tussen de verschillende, 
participerende organisaties. 

• bezoekers waarderen de vernieuwingen in de bibliotheek. 
• Bezoekers voelen zich thuis in de bibliotheek. 
• Bibliotheek maakt maatschappelijke platformfunctie waar door jaarlijkse 
stijging aantal activiteiten uitgevoerd door derden. 

• De bibliotheek wordt gezien als waardevolle informatie leverende partner 
door alle organisaties, instellingen, burgerinitiatieven die een beroep doen. 
 

Hoe gaan we dat allemaal doen? 

De ambities zijn groot. Het realiseren van de bibliotheek zoals wij die zien als 

antwoord op de publieke opdracht van onze subsidiegevers dwingt tot een aantal 

heldere keuzes. 

Wij achten het noodzakelijk de twee geformuleerde en nader vorm gegeven 

lijnen door te zetten in deze planperiode, namelijk De Educatieve Bibliotheek en 

De Programmeer Bibliotheek. 

We denken middelen te kunnen vrijspelen door integrale samenwerking op 

meerdere gebieden met gemeenten, met andere bibliotheken en met andere 

culturele en maatschappelijke organisaties, lokaal en regionaal. 

De gezamenlijke aanpak van de Bibliotheek op School vergt forse, maar 

noodzakelijke investeringen, zowel op het gebied van medewerkers als op het 

gebied van collecties en de digitale randvoorwaarden. 

In personeel moet geïnvesteerd worden op zowel inhoud als op het gebied van 

management om alle beoogde veranderingen te kunnen sturen en begeleiden, in 

accountmanagement om relaties aan te kunnen gaan en meerwaarde te 

genereren met alle beoogde doelgroepen (scholen, sociaal-culturele instellingen, 

partners, etc.), in professionaliteit voor ondersteuning van het leesonderwijs en 

mediawijsheid. 
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Middelen zijn altijd schaars. Cultureel ondernemerschap zal ontwikkeld moeten 

worden, vooral gericht op het tot stand brengen van een uitgebreider 

gezamenlijk programma en op het reduceren van kosten. Waar mogelijk willen 

wij onze inkomsten vergroten. 

We zijn actief op zoek naar kostenbesparingen door samen te werken met 

bibliotheken, ondernemingen, onderwijs en culturele en andere instellingen. De 

vorming van gezamenlijke culturele voorzieningen (ook in fysieke zin) in deze 

regio moet een belangrijke bijdrage leveren aan de kostenbesparingen door 

gezamenlijk gebruik van ruimtes, door het delen van voorzieningen, 

gezamenlijke programmering, gezamenlijk beheer en ook door het delen van 

bepaalde functies. We willen de kosten verlagen en de effectiviteit verhogen van 

onze inspanningen op meerdere terreinen  (IT, marketing etc.). Voor de 

bibliotheekprocessen (catalogus, leners- en leenadministratie) wordt ingezet op 

één landelijk IT-systeem. Bij nieuwe initiatieven kijken we actief naar ‘best 

practices’ en we evalueren initiatieven aan de hand van de PDCA-cirkel om op 

die manier een structureel lerende organisatie te creëren. 

Het ondernemerschap in de organisatie wordt versterkt. Onze medewerkers zijn 

het belangrijkste bedrijfskapitaal en we willen hen maximaal in staat stellen de 

transformatie van de bibliotheek mee te maken en te realiseren. De bibliotheek 

van de 21e eeuw heeft mensen nodig met de juiste competenties om 

klantgericht, klant- en vraaggestuurd te werken en tegelijkertijd initiatieven te 

ontplooien om klanten en partners nog meer te boeien en binden. 

Waarde en waardering 

Op dit moment zijn het vooral de politici die een oordeel geven over onze 

maatschappelijke waarde. Zij spreken zich er namens hun kiezers over uit of de 

kosten opwegen tegen de waarde die de bibliotheek levert aan de samenleving. 

De gezamenlijke bibliotheken willen overheid, politiek en andere stakeholders 

meer inzicht geven in de maatschappelijke waarde die de bibliotheek levert met 

de focus op het volgende: 

• de waarde voor de kenniseconomie, met de dienstverlening aan het 

onderwijs (leesbevordering, mediawijsheid en informatievoorziening en –

verwerking), de toegang tot informatie in digitale en fysieke vorm, de 

levering van informatie op maat, faciliteiten als werk- en studieplekken 

etc. 

• de waarde voor alfabetisering en de bestrijding van laaggeletterdheid. 

• de waarde voor de ontwikkeling van informatievaardigheden. 

• de waarde als “de leesmotor” van Nederland. 

• de waarde voor maatschappelijke thema’s als sociale samenhang, het 

educatieve en culturele klimaat, welzijn en de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van dorpen, steden en wijken. 
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