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Voorwoord
Het voorliggende beleidsplan is een vervolg op het
beleidsplan ‘De bibliotheek als gids’ 2012-2016. We blikken
terug op de afgelopen periode en kijken vooruit. De periode

kennis

waar we op terugkijken was de periode waarin de nieuwe
wet op het openbare bibliotheekwerk van kracht werd. In
deze wet zijn de vijf functies van de openbare bibliotheek
vastgelegd: ter beschikking stellen van kennis en informatie;
bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;

connectie
informatie
ontwikkeling

bevorderen van lezen en het laten kennismaken met
literatuur; organiseren van ontmoeting en debat; laten
kennis maken met kunst en cultuur. Deze functies zitten al
diep geworteld in onze programmering. De gekozen koers
binnen onze bibliotheken sluit goed aan bij de wet.
Wij zien het als een belangrijke taak om het beleid van onze
bibliotheken zo veel mogelijk af te stemmen op het beleid
van onze vijf gemeenten. De bibliotheek als partner van de
gemeente, met een lokale agenda als leidraad in beleid en
programmering. Die agenda maken we samen met onze
gemeenten. Dat gaan we de komende periode nog verder
vormgeven.
Huisvesting van de bibliotheken is een belangrijk
aandachtspunt

literatuur

voor

deze

beleidsperiode.

Afgelopen

jaren hebben wij bovenal gewerkt aan de inhoudelijke
ontwikkeling

van

onze

bibliotheken:

een

gedegen

programmering neerzetten, voor jong en oud. Nu lopen
we steeds vaker tegen de grenzen aan van wat mogelijk is
in onze huidige gebouwen, die zijn gebouwd en ingericht

lezen

naar het idee van een bibliotheek als uitleencentrum. Het
ontbreekt vaak aan ruimtes om groepen te ontvangen
tijdens openingstijden van de bibliotheek, aan rustige
gedeelten voor studie en aan privacy-bestendige ruimtes.

educatie

We mogen constateren dat de gebouwen niet meer overal
voldoen om onze inhoudelijke functies te vervullen. Nu er
andere eisen aan het gebouw van de bibliotheek worden
gesteld, zijn er aanpassingen nodig. De centrumfunctie
van de grotere stadsbibliotheken (“de bibliotheek in de
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huiskamer van de stad”) komt steeds duidelijk naar voren.
Voor de dorpsbibliotheken blijkt samenvoeging in grotere
multifunctionele accommodaties vaak een goede keuze, om
de dienstverlening te versterken en kosten te besparen. Dat
is voor ons steeds het uitgangspunt in het vestigingsbeleid:

debat

de dienstverlening staat centraal.
Voor de organisatie zien wij de komende periode als een
uitdaging om de projectorganisatie te transformeren tot
een netwerkorganisatie, om zo te blijven meebewegen in de
dynamische omgeving. Scholing blijft een punt van aandacht,

ontmoeting
beweging

nu er geen echte bibliotheekopleiding meer bestaat. We
moeten ons blijven ontwikkelen om de nieuwe taken van
de bibliotheek te kunnen vervullen. Naar buiten gaan en
samenwerken vraagt andere kennis en vaardigheden dan
een bibliotheek waarin de uitlening centraal stond.
Naar buiten gaan en samenwerken met een grote diversiteit
aan partners, zonder onze eigen functies uit het oog te
verliezen, dat is de beweging die wij graag in onze biblio-

kunst

theek zien. Steeds met als uitgangspunt de persoonlijke
ontwikkeling van burgers in ons werkgebied. Niet op basis
van aanbod maar uitgaande van de uitdagingen waar de
(lokale) samenleving voor staat. Op basis daarvan kijken wij
hoe wij onze mensen en collectie het beste kunnen inzetten,
passend bij de lokale agenda en steeds in overleg met onze
gemeenten. Zo komen we samen verder en is de bibliotheek

cultuur
samenwerking

altijd dichtbij.

Het bestuur van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken,
Gio van Creij, directeur-bestuurder
Mari Nelissen, bestuursvoorzitter

collectie
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Terugblik
In het beleidsplan ‘De bibliotheek als gids’ 2012-2016 stond de transitie
van het bibliotheekwerk centraal: van distributie naar ontsluiting, van
consument naar burger en van informatie naar kennis. Na vier jaar van
bezuinigingen en vorming van een nieuwe organisatie kan de balans
worden opgemaakt.
Onze organisatie is afgelopen periode gegroeid naar een samenhangend
werkgebied van vijf gemeenten (Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel)
met een goede spreiding van voorzieningen binnen de dorpen en steden.
Ondanks de bezuinigingen is in deze periode de specifieke openbare
bibliotheekkennis behouden en op sommige punten zelfs uitgebreid. Door
opschaling zijn wij er als Noord Oost Brabantse Bibliotheken in geslaagd om
de bezuinigingen gezamenlijk op te vangen en onze lezers zoveel mogelijk
te sparen. Zo zijn de abonnementsgelden slechts gering gestegen. Er zijn
geen gedwongen ontslagen gevallen en collecties zijn op peil gebleven.
Dat wil zeggen: in de breedte van de collectie zijn de aantallen verminderd,
maar niet in de diepte. We hebben delen van ons verdienmodel aangepast
en vernieuwd door onze dienstverlening uit te breiden: er zijn organisaties
ondersteund met diensten op het gebied van salaris- en financiële
administratie, bibliotheken hebben hun intrek genomen in multifunctionele
accommodaties en ruimtes in bestaande bibliotheken zijn verhuurd aan
externe partijen, waardoor er op huisvesting bespaard is. Daarnaast hebben
we innovatiegelden en fondsen verworven om innovatieve projecten op te
zetten.
De periode waar we op terugkijken was ook de periode waarin de nieuwe
wet op het openbare bibliotheekwerk van kracht werd. In deze wet zijn de
vijf functies van de openbare bibliotheek vastgelegd: ter beschikking stellen
van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en
educatie; bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
organiseren van ontmoeting en debat; laten kennis maken met kunst en
cultuur. Deze functies zitten al diep geworteld in onze programmering.
De gekozen koers binnen onze bibliotheken sluit goed aan bij de wet. De
collectie vormt in ons bibliotheekwerk steeds het uitgangspunt: het is de
grondstof waarmee wij werken. Inhoudelijk hebben we afgelopen periode
ons dan ook niet laten afleiden door allerlei modes en trends, maar juist
op een authentieke manier geprobeerd onze geprogrammeerde bibliotheek
verder te ontwikkelen. Collectie en connectie zijn daarin sleutelwoorden.
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Terugblik
Landelijk wordt onze organisatie steeds vaker gezien en ingezet als innovatieve
bibliotheek. Er werden in onze bibliotheken landelijke studiedagen georganiseerd
en medewerkers gaven in het land workshops en trainingen om andere
bibliotheekorganisaties te scholen in onze aanpak van de geprogrammeerde
bibliotheek. Verschillende landelijke innovatie-prijzen werden in de wacht
gesleept voor projecten als Lezers van Stavast, Wijsheid in Crisistijd, Kennismakers
en Werk en Inspiratie. Ook kregen verschillende medewerkers persoonlijke
innovatieprijzen voor hun werk.

Voor onze organisatie betekende deze landelijke aandacht een extra stimulans
tot innovatie en een prikkel om verder na te denken over de ontwikkeling van het
bibliotheekwerk. We hebben afgelopen jaren een aanpak gekozen waarin we niet
afwachten maar juist vooruit denken en zijn nieuwe wegen ingeslagen. Daarbij
past dat we ook afgelopen beleidsperiode weer ruimte hebben kunnen creëren
om nieuwe (jonge) medewerkers aan te nemen, die een bijdrage leveren aan een
verdere ontwikkeling van de geprogrammeerde bibliotheek. De ontwikkeling van
onze geprogrammeerde bibliotheek vindt natuurlijk steeds plaats in lijn met
landelijke, regionale en provinciale ontwikkelingen.
De samenwerking met onze gemeenten verloopt soepel en constructief, zowel
op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. We hebben de afgelopen periode de
bibliotheek nog meer als een beleidsinstrument van de gemeente gepositioneerd.
Samen met de gemeenten kijken wij welke beleidsdoelen gerealiseerd moeten
worden en welke rol de bibliotheek daarin zou kunnen spelen. In Uden was er
bijvoorbeeld de wens om burgers meer actief te betrekken bij de democratische
besluitvorming.
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Terugblik
Dit leidde er toe dat er een G1000 werd opgezet waarin de bibliotheek een van
de actieve samenwerkingspartners was. In Veghel werd met Werk en Inspiratie
aandacht besteed aan de groeiende groep werklozen in de gemeente door de
deelnemers positief te inspireren door middel van ontmoeting in de bibliotheek
en door verhalen uit de collectie. In Oss probeert de bibliotheek samen met andere
partijen bijeenkomsten te organiseren waar betrokken burgers nadenken over
uiteenlopende uitdagingen. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld om te
informeren, maar ook om mensen te bewegen zelf actie te gaan ondernemen.
In alle gemeenten wordt er sterk ingezet op de digitale geletterdheid van de
burgers door middel van cursussen in samenwerking met partners zoals het ROC,
welzijnsorganisaties, etc. De ontwikkeling van de bibliotheek als beleidsinstrument
van de gemeente wordt deze periode verder voortgezet en vormgegeven. De
bibliotheek krijgt steeds meer een actieve rol in de lokale (gemeentelijke) agenda.
Daar zal in dit beleidsplan veel aandacht aan worden geschonken.
Terugkijkend kunnen we concluderen dat onze organisatie en de gekozen
beleidsontwikkeling stabiel en toekomstgericht is. We maken voortdurend de
afweging wat nog passend en welke dienstverlening “versleten” is en, om in
bibliotheektermen te blijven, afgeschreven moet worden. Hierdoor zijn wij in
staat zijn om steeds opnieuw innovatie vorm te geven en tot onderdeel te maken
van onze dienstverlening. Dat is waar we de komende beleidsperiode ook weer op
gaan inzetten.

De opbouw van ons beleidsplan volgt de ‘gouden cirkel’ van Simon Sinek, door achtereenvolgens
aandacht te besteden aan het waarom, wat en hoe. Tussen het waarom en het wat belichten we het

‘voor wie’. We hebben ons laten inspireren door de rijke collectie en de tekst voorzien van passende
citaten.

Dit beleidsplan omvat de periode 2016-2020. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen in de
samenleving zullen wij halverwege deze periode een herijking houden van ons beleidsplan.
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Een bibliotheek in de 21e eeuw: Waarom?
Lange tijd stond in de publieke opinie de

beschikbaar gekomen en in plaats van zoveel

toekomst van de bibliotheek ter discussie: is

mogelijk informatie beschikbaar te stellen

een bibliotheek eigenlijk nog wel nodig als

(wat in het begin van de openbare bibliotheek

‘straks alles digitaal is’? Sommigen dachten

belangrijk was) gaat het nu veel meer om een

zeker van niet. Maar die opvatting is de laatste

gids te zijn in een tijd van informatieovervloed.

jaren gekanteld. Niet langer wordt er getwijfeld

Juist in een tijd waarin er steeds meer nadruk

aan de waarde van de bibliotheek voor de

wordt gelegd op de zelfredzaamheid en

samenleving. De bibliotheek verandert mee met

participatie van burgers, is er behoefte aan

de ontwikkelingen in de samenleving en juist

een betrouwbare plaats en bronnen waardoor

daardoor is zij voor veel mensen van waarde.

mensen worden gestimuleerd te leren en
zichzelf verder te ontwikkelen.

Al vanaf de oprichting van de openbare

Door alle beschikbare informatie neemt juist de

bibliotheek staat de persoonlijke ontwikkeling

vraag naar kennis en inzicht toe. Wat doen we

van burgers centraal. In de 19de en het begin

met al die informatie? Wat is nu betrouwbaar?

van de 20ste eeuw ontstonden de eerste

Wat leert ons alle informatie? En hoe ga je

openbare leeszalen. In eerste instantie leenden

om met alle digitale zaken, wanneer ben je

zij nog geen boeken uit. In 1899 startte de

mediawijs? Allemaal vragen die leiden naar een

bibliotheek van Dordrecht met de uitleen van

antwoord op de vraag waarom een bibliotheek

boeken en daarmee werd het begin gelegd

van belang is in de samenleving.

van het stelsel aan openbare bibliotheken.
Informatie beschikbaar maken voor alle lagen

Binnen onze bibliotheek vinden wij het belang-

van de bevolking en daarmee bijdragen aan de

rijk om voortdurend aandacht te schenken aan

ontwikkeling van de samenleving was én is nog

de ontwikkeling van onze bibliotheek. Wat zijn

steeds het doel van de openbare bibliotheek.

de uitgangspunten van ons bibliotheekwerk,
voldoen wij daar aan, wat zijn ontwikkelingen

De middelen om die doelen te bereiken zijn -

waarop we moeten inspelen, etc. Afgelopen

zeker de afgelopen tien jaar - sterk veranderd.

jaren hebben wij twee essays gepubliceerd

Bibliotheken

ontwikkelingen

waarin we op zoek zijn gegaan naar de

op het vakgebied ingezet en gebruikt om

fundamenten van de openbare bibliotheek.

de dienstverlening aan de lezers daar waar

In het eerste essay stond de bibliotheek in

mogelijk in digitale vorm aan te bieden.

algemene zin centraal, in het tweede essay de rol

Daarmee is de service voor de lezer passend in

van de bibliothecaris binnen deze bibliotheek.

dit digitale tijdperk. De website en de catalogus

We wilden hiermee een zoektocht inzetten,

worden

bijvoorbeeld

omdat het niet langer gaat om de vraag of er

om reserveringen te plaatsen die klaar staan

in de toekomst nog een bibliotheek is, maar om

bij een bezoek aan de bibliotheek. Dat is een

de vraag: welke bibliotheek? Op basis van de

dienstverlening die door de klanten sterk wordt

eeuwigheidswaarde die een bibliotheek omvat,

gewaardeerd. Er is een grote digitale collectie

namelijk lezen, leren en informeren. We stelden

hebben

veelvuldig

alle

gebruikt,
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Een bibliotheek in de 21e eeuw: Waarom?
onszelf de vraag wat nu de waarde van de

ontwikkelingen in de samenleving die (indirect)

bibliotheek is. We kwamen uit bij betrokkenheid;

een antwoord geven op de vraag waarom

betrokken bibliotheken, die staan voor actieve

een (betrokken) bibliotheek van waarde is.

deelname aan de gemeenschap. Bibliotheken

Tekstgedeelten hiervan zijn afkomstig uit het

die burgerschap stimuleren en vormgeven -

rapport.

en daarmee de samenleving dienen. Bedoeld
om het individu te laten nadenken over zijn

Het belang van kennis en inzicht neemt toe

plaats in de wereld, over de vraag hoe hij zich

Nederland wil een kenniseconomie zijn en

verhoudt tot de andere subjecten in de wereld,

streeft naar een toppositie op internationaal

tot het gezicht van de ander. De waarde van

niveau. Een belangrijk kenmerk voor een

de bibliotheek, zo concludeerden we, is dat

kenniseconomie is dat burgers zich hun

de bibliotheek ontsluiert, een brug bouwt

hele

tussen object en subject. Tegelijk stelden we

Internationalisering, technologische revoluties,

vast dat we daar misschien wel een nieuw

diversiteit, de snelle ‘veroudering’ van kennis

‘soort’ - betrokken - bibliothecarissen voor

en de verwerking van een veelheid aan kennis

nodig hebben. En met de term bibliothecaris

vereisen een brede vorming en ontwikkeling

bedoelen wij dan alle medewerkers die

van alle burgers. Nog meer dan vroeger en nu,

werkzaam zijn in de publieke dienstverlening

zal een leven lang leren in de toekomst een

en alle medewerkers die werken ten behoeve

gegeven zijn. Er komt meer nadruk te liggen op

van de publieke dienstverlening. Een betrokken

het leren buiten de formele structuren van het

bibliothecaris in een betrokken bibliotheek:

onderwijs. Goed kunnen lezen is een voorwaarde

iemand die een verhaal kan vertellen en mensen

voor volwaardige maatschappelijke participatie

kan verbinden rondom verhalen. Iemand die

als burger en als lid van de samenleving. In onze

mensen kan voeden met de ins en outs van

kennissamenleving is ca. 80 procent van het

de dilemma’s waar we voor staan. Een gids,

werk gerelateerd aan lezen en schrijven. Uit

die altijd een connectie met de collectie weet

recent internationaal onderzoek van de OECD

te leggen. We proberen ons bibliotheekwerk

(Organisation for Economic Cooperation and

zo vorm te geven dat we daadwerkelijk die

Development) blijkt dat Nederland wereldwijd

betrokken bibliotheek zijn. Daarmee sluiten we

de derde positie inneemt op het gebied van

aan op de ontwikkelingen in de samenleving.

taalvaardigheid. Toch is er reden tot extra

We schetsen - op basis van het VNG rapport

aandacht: het percentage laaggeletterden steeg

Lokaal bibliotheekwerk: een handreiking voor

ten opzichte van 17 jaar geleden van 9,4 % naar

gemeenten (2015) - de belangrijkste trends en

11,9 %.
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leven

kunnen

blijven

ontwikkelen.

Een bibliotheek in de 21e eeuw: Waarom?
Momenteel zijn er in Nederland ca. 1,3

Het verwerven van vaardigheden gaat daarom

miljoen laaggeletterden, waarvan twee derde

verder dan technische vaardigheden alleen.

autochtone burgers zijn. De laaggeletterde

Ook inhoudelijke vaardigheden als zoeken,

groep

laagopgeleide

selecteren en evalueren van informatie, en

volwassenen (vrouwen, werklozen en ouderen)

strategische vaardigheden zijn van groot belang.

en inburgeraars. De verwachting is dat, bij

Hoewel het belang van informatievaardigheden

ongewijzigd beleid, het gemiddelde niveau van

toeneemt, wijst onderzoek uit dat veel mensen

geletterdheid tot 2020 verder zal dalen.

hierover nog vaak onvoldoende beschikken. Bij

bestaat

vooral

uit

ouderen schort het nog vaak aan de technische
Mediawijsheid wordt onmisbaar
Niet

alleen

goed

kunnen

vaardigheden en bij kinderen en tieners juist

lezen

is

een

aan de inhoudelijk gerelateerde vaardigheden.

voorwaarde voor maatschappelijke participatie.

Binnen

Met de enorme groei van de wereldwijd

belangrijker welke bronnen betrouwbaar zijn

geproduceerde digitale informatie groeit het

en hoe je dat kunt beoordelen. Het vraagt tijd

belang om goed met die informatie te kunnen

en inspanning om dat al vanaf jonge leeftijd

omgaan. Mediawijsheid start

aan kinderen te leren.

met

goede

deze

context

wordt

het

steeds

informatie- en leesvaardigheden maar reikt dus

Technologische ontwikkelingen zorgen voor

verder. Mediawijsheid is volgens de Raad voor

structurele veranderingen op het gebied van

Cultuur omschreven als het geheel van kennis,

werk en in de manier van samenleven in de

vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers

huidige en toekomstige maatschappij. Als

zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen

wordt gekeken naar de huidige technologische

in een complexe, veranderlijke en fundamenteel

ontwikkelingen zoals robotisering en slimme

gemedialiseerde

communicatie

formuleerde

een

wereld.

Mediawijzer.net

operationele

definitie:

tussen

technologie

is

het

van belang dat kinderen de essentie van

mediawijsheid is de verzameling competenties

computertechnologie

die je nodig hebt om actief en bewust deel te

computers in kunnen zetten om een probleem

nemen aan onze mediasamenleving. Het gaat

op te lossen. Computational thinking wordt

dus om het kritisch kunnen kijken naar media,

steeds belangrijker: logisch redeneren, coderen,

maar ook naar je eigen gedrag hierbinnen.

programmeren,

Het draait om bewustwording en actieve

patroonherkenning. Het is een aanvulling op

deelname. En dat kan niet zonder goede

de lees- en schrijfvaardigheden waar we niet

informatievaardigheden.

zonder kunnen.

leren

systematisch

begrijpen

denken

en

en
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Een bibliotheek in de 21e eeuw: waarom?
Digitalisering zet door
Digitalisering zorgt er voor dat toegankelijkheid

is daar een mooi voorbeeld van!) maar door

en snelheid van informatie toenemen, met

technologische

als gevolg een explosieve groei in digitale

mogelijkheden vergroot om producten op

content. Mede door deze ontwikkeling is

grotere schaal te huren, lenen, ruilen, geven

zowel de omvang van het informatieaanbod

en delen. Ook het uitwisselen van kennis en

als de manier waarop het wordt gebruikt,

informatie vindt in steeds grotere mate online

aan grote veranderingen onderhevig. Door

plaats. Twitter (#durftevragen) en Wikipedia

de digitalisering is content gemakkelijker te

vervullen de functie van de encyclopedie. Leren

raadplegen. Bijna alle Nederlanders hebben

wordt steeds meer een sociaal proces dat

toegang tot internet. Nieuwe technologieën

plaatsvindt in co-creatie en door samenwerken

zorgen er voor dat, naast het vergaren, ook het

en delen.

ontwikkelingen

zijn

de

creëren en delen van informatie eenvoudiger
wordt.

Gebruikers

voegen

gemakkelijk

De participatiesamenleving

informatie toe aan reeds beschikbare content en

De verzorgingsstaat ontwikkelt zich naar een

worden zelf producent. Tegelijkertijd is er ook in

participatiemaatschappij

de huidige informatiesamenleving informatie

een actieve rol hebben in plaats van op

die niet altijd en overal beschikbaar is en blijven

de overheid te leunen. Het uitgangspunt

er groepen die geen of beperkte toegang hebben

van het overheidsbeleid is dat de eigen

tot deze informatie. Dit heeft direct gevolgen

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van

voor het individu: op het niveau van persoonlijke

de burger dient te worden gefaciliteerd en

ontwikkeling maar evenzeer in het kunnen

gestimuleerd.

waarin

burgers

realiseren van noodzakelijke kwalificaties voor
Cultureel ondernemerschap

de hedendaagse arbeidsmarkt.

Lange tijd waren de continuïteit en ontwikkeling
van het cultuuraanbod in Nederland verzekerd
Belang van netwerken en de ‘community’

– of op zijn minst voorspelbaar – door een

neemt toe

trendvolgende manier van publieke en private

Waar

voorheen

de

samenleving

was

financiering. Maar die tijd is voorbij en komt

gestructureerd rondom instituten, is nu een

zeker op korte termijn niet terug. In het huidige

verschuiving te zien naar structuren rondom

maatschappelijke en economische klimaat

het individu en de community (gemeenschap)

is – ook in andere sectoren – bijna niets meer

buiten deze instituten om. Denk aan zzp-ers

vanzelfsprekend,

die hun eigen broodfonds regelen in plaats

zich daaraan niet onttrekken. Er is een flinke

van te kiezen voor ‘traditionele’ verzekeraars.

kloof tussen de financieringsbehoefte in de

In de huidige samenleving spelen onderlinge

culturele sector en de financiële middelen

connecties, kennisdeling en samenwerking een

vanuit de publieke, financiële en private/

steeds belangrijkere rol. Delen en samenwerken

maatschappelijke sector.

is geen nieuw fenomeen (de ‘oude’ bibliotheek
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de

culturele

sector

kan

Een bibliotheek in de 21e eeuw: waarom?

Als Noord Oost Brabantse Bibliotheken zien wij cultureel ondernemerschap als het vermogen van de

organisatie om alert, actief, adaptief en receptief te zijn op wat er in je omgeving gebeurt en daarop

in (durven) spelen. Een cultureel ondernemer benut elke kans om de connectie tussen collectie en lezer

te leggen. Cultureel ondernemerschap gaat in onze bibliotheken bovenal om de inhoud, om het leggen
van (niet alledaagse) samenwerkingsverbanden, binnen en buiten de mogelijkheden die er zijn. Cultureel ondernemerschap maakt evenzeer onderdeel uit van de attitude om het bibliotheekbedrijf op een

zakelijke en rationele manier te exploiteren. Het is een attitude waarin wij de eeuwigheidswaarden van
de bibliotheek in nieuwe hedendaagse vormen gieten, zonder de oorspronkelijke fundamenten van het
bibliotheekwerk uit het oog te verliezen.

Demografische krimp en urbanisatie
De bevolking krimpt in kleinere gemeenten,

in 2014 tot 22% in 2025 en 25% in 2040. Op het

vooral aan de randen van Nederland, en

platteland is en blijft het aandeel ouderen het

groeit in steden. Het Planbureau voor de

hoogst: soms tot meer dan 30 procent van de

Leefomgeving (PBL) en het CBS verwachten

lokale bevolking. Niet alleen de vergrijzing maar

dat het aantal gemeenten en regio’s dat in

ook de ontgroening (minder jeugd) zal van

de nabije toekomst met één of meer vormen

vergaande invloed zijn op de lokale samenleving

van demografische krimp te maken krijgt,

en het beleid van gemeenten. In onze eigen

zal toenemen. Tegenover de regionale krimp

regio in Noord Oost Brabant is geen sprake van

staat voortgaande urbanisatie. Er is sprake van

krimp en ook is er geen verwachting dat daar

groei van bevolking in steden, vooral in de vier

in de nabije toekomst sprake van zal zijn (Bron:

grote steden. Deze grote steden blijven een

Kaart krimpgebieden en anticipeergebieden

belangrijke bestemming voor immigranten en

2015, Rijksoverheid). Wel zal er sprake zijn van

jongeren. De verwachting is dat het aandeel

vergrijzing.

65-plussers in de bevolking toeneemt van 17%

Deze geschetste ontwikkelingen zien we ook terug in het rapport ‘Bibliotheek van de toekomst:
knooppunt voor kennis, contact en cultuur’ zoals dat in 2014 werd geformuleerd. Dit rapport van de
Commissie Cohen bevat de opdracht voor de openbare bibliotheek voor de komende jaren. Lezen, leren

en informeren blijft hierin de kerntaak van de openbare bibliotheek. De nadruk komt steeds meer te
liggen op het leggen van waardevolle verbindingen, van collectie naar connectie. De verbondenheid
met de lokale gemeenschap is essentieel.

15

Jaarlijks:
•

worden ruim een half miljoen bezoeken aan een van onze vijftien bibliotheken gebracht.

•

trekt onze website ruim honderdvijftig duizend bezoekers.

•
•
•
•

nemen ruim vijftien duizend mensen deel aan een van onze ruim driehonderd activiteiten.
lenen ruim tweeduizend leden circa vijftienduizend ebooks.

wordt onze nieuwsbrief maandelijks naar vijfendertigduizend personen verstuurd.

hebben de verschillende Facebook- en Twitter accounts van de bibliotheek ruim drieduizend volgers.

Als Noord Oost Brabantse Bibliotheken willen wij dat burgers in ons werkgebied zich kunnen

ontwikkelen op een wijze die bij hen past, stimuleren dat burgers zich betrokken voelen bij

de samenleving, extra ondersteuning bieden aan mensen met een onderwijs- of taalachterstand

en mensen ondersteunen in het gebruik van alle beschikbare moderne informatiedragers

en informatiebronnen.
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Voor wie werken wij?
Ons werkgebied

Onze gemeenten

Het werkgebied van de Noord Oost Brabantse

Deze beleidsperiode willen we samen met

Bibliotheken omvat vijf gemeenten: Bernheze,

onze gemeenten zoeken naar wegen om de

Landerd, Oss, Uden en Veghel. Deze gemeenten

bibliotheek - naast partner op het gebied

hebben samen ongeveer 200.000 inwoners,

van kunst en cultuur - nog meer als partner

waarvan er ruim 40.000 lid zijn van onze

op het gebied van educatie (een leven lang

bibliotheek. Samen leenden ze in 2015 ruim

leren) te beschouwen en in te zetten. Daar

1

er

waar taal, lezen en schrijven onderdeel is

veel mensen die de bibliotheek gebruiken

van het gemeentebeleid wil de bibliotheek

(bijvoorbeeld om de krant of een tijdschrift te

de natuurlijke partner van de gemeenten

lezen, of om te werken) zonder lid te zijn.

zijn. Uitgangspunt is daarbij steeds dat de

miljoen

materialen. Daarnaast

zijn

individuele burger van dit beleid profiteert.
Van jong tot oud

Tegelijkertijd gaan wij er impliciet vanuit dat dit

Binnen onze vijf gemeenten richten wij ons

een belangrijke bijdrage aan de samenleving als

op alle groepen in de samenleving, van jong

geheel levert. Ook sluiten onze bibliotheken aan

tot oud. 66% van onze leden is jonger dan 18

op maatschappelijke thema’s en stimuleren en

jaar. Daarom gaat er veel aandacht in onze

faciliteren discussies. Steeds in samenwerking

bibliotheken naar de jeugd en zal dit komende

met onze gemeenten om de burger te betrekken

periode nog verder worden geïntensiveerd. De

bij het bestuur van de gemeenten.

aandacht voor de jeugd begint al bij baby’s via

Om dit alles te bereiken zal de bibliotheek

het Boekstart programma waarmee ouders

in elke gemeente een zogenoemde lokale

van pasgeborenen worden uitgenodigd in de

bibliotheek agenda samenstellen. In deze

bibliotheek. Met basisscholen en voortgezet

lokale bibliotheek agenda worden activiteiten

onderwijs instellingen vindt veel samenwerking

en gemeentelijk beleid met de daarin gestelde

plaats, onder meer via projecten op de scholen

beleidsprioriteiten

zelf en door klassenbezoeken aan de bibliotheek.

geconcretiseerd.

Veel studenten gebruiken de bibliotheken

doelstelling om de bibliotheek op het gebied

tegenwoordig als een rustige plaats om te

van taal, lezen en schrijven en burgerschap als

studeren. Voor volwassenen hebben we een

beleidsinstrument van gemeenten in te zetten.

uitgebreide dienstverlening door middel van

Op die manier kiezen wij tevens voor een sterke

een volwaardige programmering. Binnen de

lokale verankering waardoor de bibliotheek

groep volwassenen richten we ons specifiek

nog meer een bibliotheek van de burger en

op een aantal groepen, namelijk op mensen

samenleving wordt. Als bibliotheek zullen wij

die moeite hebben met lezen en schrijven en

hiertoe in deze beleidsperiode initiatieven

specifieke doelgroepen zoals werkzoekenden

nemen.

door

de

Nadrukkelijk

bibliotheek
met

de

en professionals die scholing willen op het
gebied van de collectie (denk bijvoorbeeld aan
professionals in de kinderopvang).
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Wat bieden wij?
In de wet op het openbare bibliotheekwerk zijn

het gebruik van betrouwbare informatie voor

de vijf functies van de openbare bibliotheek

werkstukken bij jongeren tot het leren omgaan

vastgelegd: ter beschikking stellen van kennis

met digitale zaken voor volwassenen die daar

en informatie; bieden van mogelijkheden tot

moeite mee hebben.

ontwikkeling en educatie; bevorderen van
lezen en het laten kennismaken met literatuur;

In onze bibliotheken is het uitgangspunt steeds

organiseren van ontmoeting en debat; laten

het programmeren: een coherent programma

kennis maken met kunst en cultuur. Deze

aanbieden waaronder de activiteiten vallen. De

functies worden vaak samengevat onder de

basis hiervoor is de lokale agenda per gemeente,

noemer ‘lezen, leren en informeren’.

daarbinnen vallen de vijf wettelijke functies.

Dat lezen, leren en informeren gebeurt in onze

We schetsen hieronder welke activiteiten onze

bibliotheken in allerlei vormen. Van voorlezen

bibliotheken doen en gaan doen. Als indeling

voor de allerkleinsten tot het stimuleren van

houden we hiervoor de vijf functies van de wet

lezen van ouderen, en van het stimuleren van

aan.

De lokale bibliotheek agenda is een van de pijlers van ons bibliotheekbeleid. Uitgangspunt is dat elke
bibliotheek haar eigen lokale kleur heeft, afgestemd op de burgers en op het gemeentelijke beleid. De
bibliotheek wil passen in de omgeving en dat vraagt om een interactie tussen gemeente, bibliotheek en

inwoners. Met behulp van een lokale bibliotheek agenda worden gemeentelijk beleid en daarin gestelde

beleidsprioriteiten door de bibliotheek geconcretiseerd. Hiermee proberen we ook een actualiteit in te
bouwen in onze programmering. Is er lokaal een onderwerp dat veel aandacht vraagt, dan spelen we
daar op in.

1 - Ter beschikking stellen van kennis en informatie (fysiek en digitaal)
“De lokale bibliotheek als ‘warenhuis’ van

In ons vorige beleidsplan schetsten wij als

kennis en informatie zal in de toekomst minder

onderdeel van de paradigmashift reeds de

belangrijk worden. (...) De lokale bibliotheek zal

beweging van informatie naar kennis. Het

zich kunnen profileren in de ondersteuning van

verschaffen van context gebeurt steeds vaker

gebruikers bij het vinden van materialen die zij

op maat. Zo zien we in onze bibliotheken dat

zoeken door ‘het verschaffen van context’. De

de thematische verhaaladviezen die onze

advies- en gidstaak neemt aan belang toe. De

bibliothecarissen samenstellen erg populair

bibliotheek betrekt daarbij de leden en andere

zijn. Een actueel onderwerp wordt van context

burgers in het kader van ‘co-creatie.”

voorzien door in een advies titels samen te

(VNG rapport).

brengen rondom dat thema. Dat samenbrengen
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Wat bieden wij?
van die titels is een creatief proces waarvoor

Op het gebied van het verzamelen en ontsluiten

veel kennis van de collectie vereist is: kennis

van informatie zijn recreatie en toerisme voor

in de breedte en in de diepte. Denk aan het

onze bibliotheken een belangrijk domein. Zo

kunnen begrijpen van literatuur, het kunnen

verzamelt en ontsluit de bibliotheek de infor-

beoordelen van gegevens van uitgeverijen,

matie voor UIT (kunst en cultuur) en Toerisme.

recensies op waarde weten te schatten, etc.

Er is steeds meer informatie over kunst, cultuur,

Een ander voorbeeld van het verschaffen van

recreatie en toerisme beschikbaar en de actuele

context op maat zijn bibliothecarissen die

stand van zaken vergt continue aanpassingen.

regelmatig spreekuren voor docenten houden

Daarbij nemen onze bibliotheken een sleutel-

over welke materialen geschikt zijn in de klas. In

positie in, iets wat onze gemeenten belangrijk

ons essay ‘Over bibliotheken en betrokkenheid:

vinden. De bibliotheek dient hierin als instru-

de bibliothecaris’ gaan we dieper in op de vraag

ment van gemeentelijk beleid.

welke kennis en vaardigheden nodig zijn om

De bibliotheek streeft ernaar om mensen toe-

deze context te kunnen bieden.

gang te geven tot betrouwbare en volledige informatie waarna zij hun eigen keuzes kunnen

‘Co-creatie’ is gericht op het betrekken van ons

bepalen. Dit wordt bijgehouden in een digitale

publiek bij de programmering en krijgt een

culturele agenda ten behoeve van de website

steeds belangrijkere rol in onze bibliotheken.

UITpunt Oss en UITpunt Veghel. Tevens verza-

Het project Kennismakers is hiervan een suc-

melt de bibliotheek informatie over recreatie en

cesvol voorbeeld. KennisMakers is een oproep

toerisme voor de websites Toerisme Oss, Maas-

aan mensen om hun passie of kennis te delen.

meanders en Toerisme Veghel. De gebruikte

De bibliotheek faciliteert hierin en brengt men-

database G!DS biedt bovendien een goede ba-

sen bij elkaar. De achterliggende gedachte is dat

sis om in de toekomst ook WMO-informatie te

de bibliotheek een grote collectie en dus, samen

gaan ontsluiten.

met haar medewerkers, veel kennis in huis heeft,

G!DS is een landelijke database van de open-

maar niet álle kennis. KennisMakers kunnen dit

bare bibliotheken in Nederland en bevat orga-

aanvullen en daarmee de collectie van de biblio-

nisatiegegevens op het terrein van onder meer

theek een extra dimensie geven. Mensen komen

zorg, werk, onderwijs, erfgoed, cultuur en re-

niet langer alleen naar de bibliotheek om ken-

creatie. De informatie uit deze database wordt

nis te halen, maar ook om kennis te brengen.

gebruikt om websites te voorzien van adressen,

Belangrijk hierbij is de lokale verankering van

openingstijden, contactgegevens, diensten, ac-

de bibliotheek: mensen uit eigen dorp of stad

tiviteiten, producten etc. van organisaties en

worden direct betrokken en onderdeel van de

instellingen. Elk type website kan G!DS-infor-

kennisdeling van de bibliotheek. KennisMakers

matie ophalen, van onderwijssites tot gemeen-

is inmiddels overgenomen door diverse biblio-

tegidsen en van zorgwijzers tot dienstencata-

theken in het land. Eind 2015 is er vanuit de lan-

logi. Informatie hoeft alleen in G!DS te worden

delijke Innovatieraad een innovatiebijdrage van

aangepast en wordt vervolgens correct in alle

10.000 euro verleend om het project de komen-

aangesloten websites getoond.

de jaren verder door te ontwikkelen.
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De visie van bibliothecaris Hans van Duijnhoven

De rol van de bibliotheek is nadrukkelijk niet om die ideeën te bedenken, maar wel om burgers in haar
omgeving te voeden met deze ideeën. In relatie tot de dilemma’s waar we in onze sterk veranderende
wereld voor staan.

het
Freek Spits

verhaaladvies
over

Presentatie
Stichting
FreeKenia

Soldaten

3

Weg der geesten-trilogie / Pat Barker
De boeken ‘Niemandsland’, ‘Het oog in de deur’ en ‘Weg der geesten’
zijn gebundeld in deze uitgave.
We volgen in deze boeken verschillende Engelse soldaten tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Ze maken onvoorstelbare dingen mee. Geen van
hen komt ongeschonden uit de strijd, zowel lichamelijk als geestelijk
raken ze verwond.

Oorlogsgedruis / Edmund Blunden
De Engelse dichter Edmund Blunden vocht tijdens de Eerste
Wereldoorlog in België. In dit boek, dat tien jaar na de oorlog voor het
eerst uitkwam, vertelt hij zijn ervaringen. Hij vraagt zich af waarom de
oorlogshandelingen als in een flits voorbij zijn gegaan en het gewone
leven gewoon weer doorgaat. Hij verwerkt deze periode door veel te
dichten en te schrijven.

100 jaar
Vluchtoord
Uden

Wo. 6 mei 2015
Van 19.30 - 20.30 uur
Nistelrode, de Bibliotheek

Door het koren / Thomas Boyd
We volgen hoofdpersoon William Hicks in de aanloop naar en tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Na een eerste periode van afwachten en
verveling komt Hicks in het heetst van de strijd terecht. Een tijd vol
ontberingen, in de loopgraven en tussen het koren op de landerijen
van Noord-Frankrijk.
De schrijver putte voor dit boek uit zijn eigen ervaring.

Post voor mevrouw Bromley / Stefan Brijs

Gratis toegang

Augustus 1914. In Londen melden duizenden jongemannen zich aan
om te gaan vechten tegen de Duitsers. Martin Bromley, zeventien en
te jong voor het leger, probeert de twee jaar oudere John Patterson te
overreden samen in dienst te gaan, maar die wil zijn droom om te
gaan studeren niet opgeven. Uiteindelijk slaagt Martin er met een list
in naar het front te vertrekken en blijft John achter in een stad waar
de druk op dienstweigeraars toeneemt.

www.bibliotheekbernheze.nl

2 - Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
“In het lokaal bibliotheekbeleid krijgt de functie

alleen van belang voor de persoonlijke ontwik-

ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling

keling van mensen maar ook voor het kunnen

en educatie een zwaarder accent. De bibliotheek

mee (blijven) doen op de arbeidsmarkt.

ontwikkelt zich daarbij als lokaal kenniscentrum

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk

voor leesbevordering, bestrijding van laaggelet-

voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan

terdheid en mediawijsheid.”

langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze

(VNG rapport).

taken hebben de gemeenten overgenomen van
de Rijksoverheid. Het achterliggende idee is dat

Moeite met lezen

gemeenten het dichtst bij de inwoners zitten en

Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterde vol-

de zorg effectiever, met minder bureaucratie en

wassenen (16-65 jaar). Het gaat om 12% van de

goedkoper kunnen leveren. Gemeenten stimu-

beroepsbevolking. Als ook de leeftijdsgroep 65+

leren de burger om meer zelf te regelen. Dat kan

wordt meegerekend, dan is het percentage nog

alleen wanneer mensen beschikken over vol-

veel hoger. Onvoldoende beheersing van de ba-

doende lees- en digitale vaardigheden. De be-

sisvaardigheden taal en rekenen en een tekort

strijding van laaggeletterdheid en het verwer-

aan digitale vaardigheden, zijn een belemme-

ven van digitale vaardigheden heeft dus onze

ring voor zelfredzaamheid en duurzame parti-

voortdurende aandacht. We schetsen wat er op

cipatie (De Openbare Bibliotheek in het Sociaal

dit terrein gebeurt in onze bibliotheken. Gezien

Domein, Thomas Bersee, Cubiss, 2014). Terwijl

het toenemende belang van zelfredzaamheid

die zelfredzaamheid en participatie juist steeds

zullen wij hier ook deze beleidsperiode een

belangrijker wordt. Een leven lang leren is niet

sterk accent op leggen.
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Moeite met lezen: de praktijk in onze bibliotheken

laaggeletterdheid in de gemeente te bestrijden

In Veghel en Bernheze wordt er al enkele jaren

en digitale vaardigheden van de burgers te ver-

samengewerkt tussen gemeente, Ons Welzijn,

groten. In Oss is in overleg met de gemeente Oss

ROC de Leijgraaf en de bibliotheek in een ªaan-

besloten dat er in het kader van het armoedebe-

bod aan laaggeletterden in de vorm van de cur-

leid in 2016 in de bibliotheek een Taalhuis wordt

sus Leren? Gewoon doen! Deze cursus is voor de

opgezet. Daarbij wordt de samenwerking met

laaggeletterde inwoners uit de eigen gemeente,

ROC De Leijgraaf, UWV en IBN geïntensiveerd.

die beter willen leren lezen, schrijven en rekenen.

Ook worden er contacten gelegd met (lokale)

Docenten van het ROC geven lessen in de biblio-

deskundigen en vrijwilligers die zich met taal

theken, ondersteund door vrijwilligers. De cur-

bezig houden.

sist wordt gedurende de cursus begeleid door
de maatschappelijk begeleider van Ons Welzijn.

Digitale vaardigheden

In beide gemeenten zijn ook leeskringen voor

Op het gebied van digitale vaardigheden wor-

laaggeletterden actief, in Veghel inmiddels uit-

den er in Bernheze, Oss, Uden en Veghel Klik

gebreid met een schrijfkring voor laaggeletter-

en Tik cursussen aangeboden en in Landerd, in

den. De samenwerking met diverse partners

samenwerking met de gemeente en het ROC,

heeft onlangs geleid tot het openen van een

cursussen digitale vaardigheden. Tabletcafés

Taalpunt in Bibliotheek Veghel: een herkenbare,

worden in vrijwel alle vestigingen gehouden en

fysieke plek in de bibliotheek die als huiskamer

druk bezocht. Mensen leren elkaar handige tips

fungeert en waar informatie rondom basisvaar-

en trucs voor het werken met hun tablet. Voor

digheden is verzameld en wordt aangeboden.

veel mensen is het ook een fijne gelegenheid

Het is een plek waar iedereen terecht kan die

om anderen te ontmoeten. Zo staan kennisde-

aan de slag wil met basisvaardigheden waaron-

ling en ontmoeting ook hier weer centraal.

der spreken, lezen en schrijven, computervaar-

Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar

digheden en (voor)lezen en spelen. Het Taal-

hun digitale loketten. Of het nu gaat om het

punt helpt mensen op weg die moeite hebben

aanvragen van huurtoeslag, om werk zoeken

met taal en is er voor mensen die in Nederland

of om het doorgeven van een verhuizing. Ook

geboren en getogen zijn én voor anderstaligen.

vraagt de overheid steeds vaker om een digi-d.

De bibliotheek is faciliterend en ondersteunend

In zijn ‘Visiebrief digitale overheid 2017’ stelt

en heeft een collectie, het Anderslezen Plein, het

minister Plasterk dat het versterken van de zelf-

Makkelijk Lezen Plein en diverse voorzieningen

redzaamheid en digivaardigheid van burgers

en hulpmiddelen om de taal te leren. Er zijn cur-

een essentiële randvoorwaarde is voor het rea-

sussen inburgering in de bibliotheek, er is een

liseren van de digitale overheid. In dat verband

Taalcafé en de VoorleesExpress.

noemt de minister het programma Digisterker

In Uden is in september 2015 de Kerngroep Taal

als een van de mogelijkheden voor ondersteu-

voor het Leven Uden opgericht. Ook hier is het

ning van minder digivaardige burgers. Vanaf

doel om in samenwerking met partners als

2016 wordt het programma Digisterker in al

Vluchtelingenwerk, Ons Welzijn, het ROC, de

onze gemeenten aangeboden.

gemeente en de Stichting Lezen en Schrijven
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Mediawijsheid
Op de scholen voeren onze jeugdspecialisten

meren voor kinderen. Daar is veel vraag naar

veel projecten uit op het gebied van mediawijs-

en de kinderen zijn hier enthousiast over. De

heid: projecten over het veilig en bewust om-

bibliotheek helpt scholen hierbij door bijvoor-

gaan met internet en sociale media, over cyber-

beeld projecten aan te bieden rondom de Bee-

pesten, maar ook over het verantwoord omgaan

Bot, maar ook workshops Scratch. Ook in onze

met games. Het aanbod is zowel gericht op

eigen bibliotheken besteden we veel aandacht

scholieren als op docenten. Speciale aandacht

aan mediawijsheid. Vanuit ouders en docenten

gaat steeds vaker uit naar het leren program-

is hier veel behoefte aan.

Vakoverstijgende vaardigheden zijn onmisbaar voor het leven, werken en leren in de toekomst. Het

gaat dan bijvoorbeeld om het vermogen creatief, kritisch en analytisch te denken, ondernemend
te zijn en samen te werken. Deze vaardigheden krijgen echter pas betekenis door ze met concrete
leerinhoud te verbinden, waardoor leerlingen opgedane kennis leren toepassen. Het is dan ook niet zo
dat leerlingen zich straks geen kennis meer eigen hoeven te maken omdat toch alle informatie online

vindbaar is. Leerlingen hebben juist kennis nodig om informatie te duiden, complexe vraagstukken te

doorgronden, creatieve oplossingen te bedenken en nieuwe vaardigheden te leren. Kennisoverdracht is
en blijft daarom een essentieel onderdeel van het onderwijs.

Beleidsreactie op het advies van het Platform Onderwijs2032, Sander Dekker, staatssecretaris OCW

de belangrijkste taak en dat begint al bij

“

de allerkleinsten. Landelijke projecten en

van de kinderopvang en van crèches.

“In het bevorderen van lezen heeft de toekomstige
bibliotheek onverminderd een taak. Dat geldt
met name voor de jonge (nog niet schoolgaande)
en de schoolgaande jeugd”.
(VNG rapport)
Leesbevordering

is

voor

de

bibliotheek

“

3 - Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur

De mens
leest zich de wereld in
Coen Simon

We geven voorlichting over voorlezen aan
docenten van basisscholen, aan medewerkers

campagnes zoals BoekStart, de Nationale
Voorleesdagen en de Voorleesexpress helpen

Na de periode van het voorlezen komt het zelf

om

Daarnaast

leren lezen. Onze bibliotheken werken nauw

proberen wij zoveel mogelijk aansluiting te

samen met het basis- en voortgezet onderwijs

vinden met partners in ons eigen werkgebied.

om leerlingen niet alleen technisch te leren

voorlezen

te

stimuleren.

23

Wat bieden wij?
lezen, maar vooral ook om hen leesplezier

De bibliotheek stimuleert ook volwassenen

bij te brengen. Dit doen we door te zorgen

om meer te lezen en om kennis te nemen van

voor een goede collectie, zowel in onze eigen

literatuur. Samenkomen in de bibliotheek

vestigingen als op de scholen. Naast die collectie

rondom een bepaalde collectie is een geliefd

is het met name de inbreng van de kennis

onderdeel in de programmering. De avonden

en diensten door de jeugdbibliothecarissen

van de Lezers van Stavast - waarbij een

die hoog wordt gewaardeerd en in deze

bibliothecaris de recente collectie non-fictie

periode zal worden gecontinueerd. Steeds

onder de aandacht brengt - zijn al enkele jaren

vaker ligt daarbij het accent op training van

drukbezocht. Ook groepen waarbij de collectie

leerkrachten op het gebied van jeugdliteratuur

voor speciale doelgroepen wordt uitgelicht,

en mediawijsheid. Ook hebben veel scholen via

zoals Werk en Inspiratie voor werkzoekenden

het bibliotheeksysteem Schoolwise een toegang

- zijn succesvol. Boekenproeven, waarin biblio-

tot de digitale bibliotheek.

thecarissen vertellen over gelezen (nieuwe)

De samenwerking met het voortgezet onderwijs

boeken, blijft populair. Een nieuwe variant

zal verder worden uitgebouwd op het gebied

hierop is Boek & Babbel. Centraal bij alle

van leesbevordering en bronnenonderzoek.

bijeenkomsten staat steeds de kennis van de

Hierover worden allerlei projecten aangeboden,

bibliotheekmedewerkers en de ontmoeting met

in samenwerking met de leerkrachten. Steeds

elkaar. De komende jaren blijven we dit soort

vaker wordt ook de vraag gesteld naar de

initiatieven programmeren.

mogelijkheden van huiswerkbegeleiding in de
bibliotheek. Dat willen wij in de voorliggende
periode verder uit gaan werken.

Het is een uitdaging om in deze tijd kinderen aan het lezen te krijgen. Als bibliotheek proberen

wij continu om de vormen aan te passen aan de tijdsgeest. Daarom gaan wij de komende periode
bouwgesprekken met partners voeren. Bouwgesprekken, zoals benoemd in de Trendrede 2016, om te

komen tot de juiste analyse waarom kinderen en jongeren weinig lezen. Om zo tot juiste analyses te
komen en van daaruit te gaan handelen.
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“Eigentijdse lokale bibliotheken nemen een
positie in het hart van de gemeenschap:
uitnodigend, inspirerend en stimulerend voor
mensen van alle leeftijden en achtergronden. Om
een actieve rol te vervullen in de samenleving is
de bibliotheek zichtbaar en gaat eropuit om
samen met partners initiatieven te ontplooien.”
(VNG rapport)

“

“

4 - Organiseren van ontmoeting en debat

Alle werkelijke leven
is ontmoeting
Martin Buber

Onze fysieke bibliotheken bieden daarvoor de
ruimte. Dat willen we blijven faciliteren.

Het organiseren van ontmoeting zit in veel van
onze activiteiten geworteld. Of het nu gaat om

Op het gebied van debatteren gaan we kritisch

een schrijversbezoek waarin we met elkaar in

kijken naar onze programmering. Misschien

gesprek gaan, of een community waarin we met

is het woord ‘debat’ minder geschikt aan het

anderen van gedachten wisselen over een thema,

worden. In de Trendrede 2016 wordt in plaats

steeds is ontmoeting met de (onbekende) ander

daarvan het ‘bouwgesprek’ voorgesteld. Een

een van de doelen. Elkaar begrijpen begint met

gesprek waarin niet de kloof tussen partijen

elkaar leren kennen. En dat kan niet zonder

verder

elkaar te ontmoeten. Juist in een wereld waarin

gemeenschappelijke grond wordt gezocht. Een

steeds meer zaken digitaal worden, blijft het

bouwgesprek kan een mooi vertrekpunt zijn als

van belang om plaatsen te hebben waar we de

wij een actueel onderwerp op de agenda willen

ander letterlijk tegenkomen.

zetten.

wordt

uitgediept, maar

juist

de

De visie van bibliothecaris Hans van Duijnhoven

Een openbare bibliotheek is in mijn ogen een van de weinige plekken in het publieke domein waar

burgers van verschillend allooi, niveau, afkomst, rang en stand elkaar kunnen treffen. En een bibliotheek
kan vanuit alle eerder genoemde zaken activiteiten (gaan) organiseren om mensen uit hun comfort

zone te halen. Niet als doel op zich, maar vooral om te voorkomen dat veel mensen blijven ‘hangen’
in hun koker; en amper meer open willen (of kunnen) staan voor andere burgers en geluiden. Het
jaarthema van 2016 is niet voor niets: Wat delen we met elkaar?

We willen niet debatteren, we willen construeren. Van belang is niet een woordenstrijd te winnen,
maar om grip te krijgen op de materie. Het huidige debat is een eindeloze herhaling van meningen en
gemeenplaatsen, waarin deelnemers geen centimeter bewegen. Waarom zouden we de kloof tussen
partijen verder uitdiepen? Liever bevragen we elkaar op de afwegingen die we maken, zonder direct
tot conclusies te hoeven komen. Het Socratische gesprek is in opkomst. We zoeken naar inzicht in het

proces dat tot een keuze leidt. Dat vergt geduld. Luisteren, de tijd nemen, oefenen, zonder elkaar weg
te zetten of los te laten. We willen geen ruzie over verschillen, maar een gedeeld aanknopingspunt

vinden. Bouwstenen willen we plaatsen. (...) Liever dan het strijdtoneel op te zoeken, exploreren we
gemeenschappelijke grond. Trendrede 2016
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5 - Laten kennis maken met kunst en cultuur
De invulling van deze functie is sterk afhankelijk

Nu de samenwerking met archieven steeds meer

van lokale keuzes en het bestaande aanbod

vorm krijgt is ook de brug naar het verleden

van culturele voorzieningen. (...) De bibliotheek

hierin gemakkelijk gemaakt. Wanneer we als

ontleent haar aantrekkingskracht mede aan het

bibliotheek aan de hand van het jaarthema

cultureel aanbod. Veel bibliotheken koppelen

aandacht vragen voor de actuele collectie,

hun informatiefunctie aan een kalender van

kunnen we het archief bijvoorbeeld vragen om

activiteiten die samen met partners, zoals

dit juist vanuit historisch materiaal te belichten.

theaters, muziekscholen, musea en historische

Het verleden verbindt immers het heden met de

verenigingen wordt ingevuld. In samenwerking

toekomst. Waar erfgoed vroeger nog wel eens

met een (streek)archief of regionaal historisch

werd bestempeld als ouderwets, zien we nu een

centrum kunnen aantrekkelijke activiteiten

sterke revival. Mensen zijn benieuwd naar hun

worden aangeboden, ook in samenwerking met

wortels, naar hun herkomst. Naar de verhalen

de landelijke digitale bibliotheek.

van vroeger. Veel boeken die een duik nemen

(VNG rapport)

in het verleden worden populair, zoals Gouden
Jaren van Annegreet van Bergen. Ook vanuit het

De rijke collectie van onze bibliotheken is

onderwijs is er veel vraag naar lokaal erfgoed.

het ideale vertrekpunt om mensen kennis te

Voor onze bibliotheken is het daarom belangrijk

laten maken met kunst en cultuur. We doen

om erfgoed te blijven faciliteren, zeker in de

dit op allerlei manieren, voor jong en oud en

grote vestigingen.

in samenwerking met allerlei partners. Of het
nu een lezing is bij een actuele (landelijke)
kunstexpositie, een thematisch verhaaladvies
bij

een

historische

gebeurtenis

in

onze

gemeenten, of een workshop waarin juist de
nadruk ligt op zelf aan de slag gaan.
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Hoe bereiken wij onze doelen?
Wat is nu nodig om onze functies als bibliotheek te vervullen? Hoe gaan wij onze doelen realiseren? In
dit hoofdstuk schetsen wij wat nodig is en waar de komende periode onze aandacht naar uit gaat, op
het gebied van huisvesting, collectie, personeel, samenwerking en organisatie.

De grondstoffen van ons werk...
•

Passende huisvesting: met ruimtes en samenwerkingsmogelijkheden die passen bij de geschetste

•

Een gedegen collectie: met een brede basis en voldoende diepgang

•
•
•

functies van onze bibliotheken

Mensen met vakmanschap: betrokken bibliothecarissen
Samenwerkingsverbanden met tal van partners
Een organisatie die bovenstaande faciliteert

Passende huisvesting
De bibliotheek is een plaats waar iedereen

tijdens openingstijden van de bibliotheek, aan

mag komen, een publieke huiskamer. Voor

rustige (afgeschermde) gedeelten voor studie

ontmoeting tussen mensen om elkaar te helpen,

en aan privacy-bestendige gedeeltes voor

maar ook voor zakelijke afspraken tussen

bijvoorbeeld een spreekuur over financiën.

zelfstandigen. En veel lezingen, spreekuren
en workshops vinden plaats in de bibliotheek.

Landelijk zien we dat er voor grotere biblio-

Nog altijd komen veel mensen voor de collectie.

theken vaak wordt gekozen voor nieuwbouw

Maar steeds vaker wordt ook de waarde van de

of een grootschalige verbouwing om de

bibliotheek als openbaar gebouw gezien en als

bibliotheek bestendig te maken voor de

plek voor studie en concentratie. We zien steeds

komende decennia. In kleinere dorpen zien we

meer mensen die het bibliotheekgebouw ook

dat de bibliotheek steeds vaker het hart vormt

(weer!) gebruiken als plaats om te gaan lezen.

van een multifunctionele accommodatie, waar

In alle rust een boek lezen waar je thuis niet aan

partners elkaar kunnen versterken. Het geheel

toekomt.

is meer dan de som der delen. Ook steeds vaker
wordt het belang gezien van een bibliotheek

Afgelopen jaren hebben wij bovenal gewerkt

voor leefbaarheid in een dorp of als verrijking

aan de inhoudelijke ontwikkeling van onze

van een centrum, waar meer functies worden

bibliotheken: een gedegen programmering

ondergebracht nu het aantal winkels drastisch

neerzetten, voor jong en oud. Nu lopen we

terugloopt.

steeds vaker tegen de grenzen aan van wat

Huisvesting is dus een belangrijk aandachts-

mogelijk is in onze huidige gebouwen, die zijn

punt. In samenspraak met onze gemeenten

gebouwd en ingericht naar het idee van een

gaan we kijken hoe we onze vestigingen zo

bibliotheek als uitleencentrum. Het ontbreekt

kunnen inrichten dat zij voldoen aan de functies

vaak aan ruimtes om groepen te ontvangen

van de bibliotheek in de 21e eeuw.
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blijven, maar vooral ook de diepte ingaan.

“

De focus ligt binnen onze bibliotheken niet

bibliothecarissen en vraagt een brede kennis.

op de populaire boeken en het aantrekkelijk

Bronnen van kennis zijn ook de mensen in ons

aanbieden daarvan (retail-formule) maar op

werkgebied. Een project als ‘Kennismakers’

een evenwichtige collectie van fictie en non-

dat afgelopen beleidsperiode werd ontwikkeld

fictie. De collectie is de ‘grondstof’ van de

samen met Bibliotheek Den Bosch is hier

diensten van de bibliotheek en alle activiteiten

een mooi voorbeeld van. Het basisidee is om

zijn erop gericht deze collectie in te zetten voor

mensen die kennis nodig hebben of interessant

de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud.

vinden, te koppelen aan mensen die deze kennis

Leden van onze bibliotheken hebben toegang

bezitten en willen delen. Het project heeft de

tot de gehele collectie binnen het werkgebied

programmering in onze bibliotheken verbreed

(en via gastlenen ook daarbuiten). Ook hebben

en verrijkt.

Lezen, leren en informeren. Dat kan niet zonder
een gedegen collectie. Een fysieke collectie in de
bibliotheken, en een steeds groter wordende
digitale

collectie. De

bibliotheek

ontsluit

bronnen en zorgt dat mensen bij de juiste
informatie kunnen. De collectie moet breed

“

Een gedegen collectie

Wijze woorden over
de actualiteit komen soms
van mensen die allang
zijn overleden
Sanne Blauw

zij de nationale digitale bibliotheek, met een
groeiende collectie e-books, tot hun beschikking.

Komende beleidsperiode gaan we het idee van
mensen als onderdeel van onze collectie verder

In de komende twee jaren gaan wij over van

vormgeven. Hoe neem je hun kennis op in de

collectioneren per vestiging naar centraal

collectie en hoe zorg je er voor dat deze vorm van

collectioneren voor de hele organisatie. Naast

collectioneren past binnen een collectiebeleid

tijdbesparing kan dit vooral ook voordeel

gebaseerd op betrouwbare bronnen? Dat zijn

opleveren voor de evenwichtigheid van de

vragen waar we ons deze periode over gaan

collecties en het onderling rouleren. ICT

buigen. Dit proces wordt mede gefaciliteerd

mogelijkheden kunnen later worden uitgebreid

door innovatiegeld dat hiervoor eind 2015

waardoor ook op basis van het gebruik van

werd verstrekt aan onze bibliotheken door de

de collectie, kan worden aangeschaft. De

Koninklijke Bibliotheek.

basisgedachte is dat collectioneren weer een
kennisproces zal worden en niet, zoals nu

Mensen met vakmanschap

grotendeels het geval is, een administratief

Naast de collectie bepaalt het personeel de

proces.

kwaliteit van de bibliotheek en is dus van groot
belang. Het actief aanbieden van de collectie op

Bronnenkennis is van groot belang en het boek

allerlei manieren vraagt andere vaardigheden

en digitale vormen zijn niet het enige middel.

en

Kennis van bronnen is van oudsher een taak van

dan de traditionele bibliotheektaken op het
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competenties

van

onze

medewerkers
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gebied van distributie. In het essay dat we

een netwerk van jonge bibliothecarissen op

afgelopen periode hebben gepubliceerd over de

te richten, voor collegiale uitwisseling en als

bibliothecaris gaan we hier uitgebreid op in.

broedplaats voor nieuwe ideeën.

Centraal staat steeds dat de bibliothecaris
van nu een nieuwsgierige instelling heeft en

Als Noord Oost Brabantse Bibliotheken vinden

(groepen) mensen wil helpen bij het leren lezen

wij het belangrijk om kennis die wij binnen onze

en het verkrijgen van kennis. Van groot belang

bibliotheken verwerven uit te dragen. Dat doen

is een goed netwerk te kunnen opbouwen

we door regelmatig cursussen en workshops

binnen het werkgebied en steeds meer over de

voor personeel van andere bibliotheken te

grenzen van de eigen bibliotheek te kijken. Dat

verzorgen. Het is een gemis dat er een landelijk

vraagt om durf en vaardigheid in netwerken.

opleidingsplatform

De functieprofielen zijn afgelopen periode

collega’s te scholen. Dat is een knelpunt waar

aangepast aan de eisen van de huidige taken

wij en veel andere bibliotheekorganisaties

van een bibliotheekmedewerker en er vinden

tegen aan lopen. Het zou mooi zijn als hiervoor

taakstellende functioneringsgesprekken plaat-

landelijk initiatieven ontstaan om (nieuwe)

sen. Medewerkers groeien door op basis van

collega’s goed te kunnen opleiden. In onze eigen

hun kwaliteiten en prestaties en niet zozeer op

regio zijn wij, in samenwerking met omliggende

basis van hun opleiding.

bibliotheken, bezig om een mobiliteitscentrum

ontbreekt

om

nieuwe

te ontwikkelen om collegiale uitwisseling
Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in

te stimuleren en ontwikkelde kennis tussen

ontwikkeling van medewerkers. Dat is een

bibliotheken uit te wisselen. We gaan daarbij ook

proces wat continu onze aandacht heeft.

op zoek naar een flexibele pool van deskundige

Binnen het nieuwe functiehuis is vooral kennis

(tijdelijke)

en attitude van belang, en niet zozeer opleiding.

proberen wij onze organisatie af te stemmen

Er is geen echte specifieke bibliotheekopleiding

op een nieuwe generatie medewerkers met

meer, wat de kans biedt om mensen met

eigen wensen en eisen. We proberen vormen

diverse achtergronden aan te stellen, die kennis

te kiezen waarin er zowel ruimte is voor

met zich mee brengen die voorheen niet in

tijdelijke verbanden, maar waarbij ook een

onze bibliotheken te vinden was. Specifieke

duurzame verbinding met de organisatie niet

bibliotheekkennis verwerven zij dan vervolgens

uit het oog wordt verloren. Daarnaast is er

binnen onze bibliotheken, een voorbeeld van

binnen onze organisatie een summerschool in

learning on the job. Afgelopen jaren hebben we

oprichting: een project waarbij medewerkers

zo al diverse nieuwe medewerkers aangesteld

kunnen kiezen uit een aanbod van trainingen

met uiteenlopende achtergronden. Deze over

en workshops die gedurende een paar dagen

het algemeen pas afgestudeerde medewerkers

worden georganiseerd. Medewerkers stellen

werken vooral in projecten op het gebied van

hun eigen training samen, passend bij hun

educatie (leesbevordering) en nieuwe vormen

taken. Zo proberen wij voortdurend om het

van kennisdeling (community’s). Een aantal

vakmanschap van onze mensen op peil te

van deze jonge medewerkers is bezig om

houden en verder te ontwikkelen.

medewerkers.

Als

werkgever
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Samenwerkingsverbanden met tal van partners
Wij doen niets meer alleen. Dat is het motto

De organisatie is nu klaar om een nieuwe

dat we gebruiken bij het opzetten van nieuwe

fase in te gaan; de netwerkorganisatie.

projecten en het vernieuwen van bestaande

Hierbij is niet de dienstverlening van de

dienstverlening. Uitgangspunt is steeds dat

bibliotheek leidend maar een vraagstuk op

we dingen samen doen, passend binnen de

basis van bijvoorbeeld de lokale agenda en

lokale agenda per gemeente. We durven

de samenwerking met relevante partners.

hierbij breed te denken en staan open voor

Afstemming en samenwerking zijn altijd

samenwerking met allerlei partijen om de

gericht op de maatschappelijke meerwaarde.

lokale agenda verder vorm te geven en onze

Deze transformatie tot een netwerkorganisatie

programmering te verdiepen en te verrijken.

gaan we komende periode actief vormgeven.

Naast ‘traditionele’ samenwerking met scholen,

Binnen het kader van cultureel ondernemer-

archieven en heemkundekringen komen er

schap zullen ook in deze periode initiatieven

steeds vaker partners op het gebied van welzijn

genomen worden. De afgelopen jaren heeft

en zorg in beeld. Bijvoorbeeld in de aanpak van

het zwaartepunt onder meer gelegen op het

laaggeletterdheid en digitale geletterdheid.

verwerven van projectgelden. Deze projecten

Bij het

worden verworven op de volgende basis:

aanpakken van maatschappelijke

vraagstukken is de bibliotheek in beeld en

•

samen kijken we hoe we een antwoord kunnen
geven op de vragen die voor ons liggen. Dat

geen of een verrekenbaar beslag op
reguliere bibliotheeksubsidies

•

gebeurt steeds in samenspraak met onze

een meerwaarde in innovatieve, immateriële zin

gemeenten.

•

Organisatie

Steeds is het uitgangspunt hierbij een sterke

De

bibliotheek

transformeert

van

begrensd in de tijd

een

lokale verankering (op basis van de lokale

distributie- naar een kennisorganisatie. Het

agenda) en inhoudelijke vernieuwing. Ook bij

gaat steeds minder om praktisch handelen en

het verhuren van ruimtes in de bibliotheken

steeds meer over de ontwikkeling van kennis.

wordt

De bibliotheek heeft veel kennis en kwaliteit in

bibliotheek steeds als uitgangspunt gehanteerd.

huis en de organisatie moet ruimte geven aan

Voorbeelden zijn het verhuur van de raadszaal/

kennisdeling en waardevermeerdering.

trouwzaal, cursusruimten, horeca enz.

We hebben gekozen voor een organisatie zo
plat als mogelijk en een overlegstructuur die
voorkomt dat teveel tijd aan vergaderingen
moet worden besteed. Juist de samenwerking
in uitvoering is belangrijk en er wordt ruimte
gegeven aan inhoudelijk overleg. Elk team
heeft een zeker mandaat in het kader van
ondernemerschap en lokale kleur.
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de inhoudelijke opdracht

van de
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Centraal in onze visie staat kennisverrijking. Het concept van kennisverrijking is gestoeld op de
paradigmashift waarbij grote nadruk wordt gelegd op ontsluiting van informatie en het in context

aanbieden daarvan. De vertaling van deze mooie woorden is de grote opgave voor onze bibliotheken.
Daarbij is niet de distributie van boeken en andere materialen leidend, maar de ontwikkeling van

kennis. Het personeel wordt geschoold en zij trainen elkaar om die kennis vervolgens in te zetten als

middel in de kennisontwikkeling van de diverse benoemde doelgroepen. Daarbij dient de bibliotheek
niet alleen als instituut om kennis te halen, maar ook om kennis te brengen. De bibliotheek treedt naar

buiten en ‘buiten’ komt naar binnen. De bibliotheek neemt in dit proces een initiërende en bemiddelende
positie in. Daarbij is de betrokkenheid met het werkgebied essentieel en lokale verankering gaat vóór
uniformiteit van de bibliotheekvoorziening - Kennisverrijking als kompas, het verhaal van de Noord
Oost Brabantse Bibliotheken, certificeringsrapport 2014-2017
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Tot slot: samen verder
De bibliotheek heeft vanuit de wet een bijzon-

van burgerschap. Uitgangspunt is steeds dat

dere taak opgelegd gekregen. In dit beleidsplan

burger en samenleving van dit beleid profiteert.

wordt hieraan vorm gegeven. Wij zien het als

In de lokale bibliotheek agenda per gemeente

een belangrijke en heldere opdracht om het

worden activiteiten en gemeentelijk beleid met

beleid van onze bibliotheken ook zo veel mo-

de daarin gestelde beleidsprioriteiten door de

gelijk af te stemmen op het beleid van onze vijf

bibliotheek geconcretiseerd. Nadrukkelijk met

gemeenten. Deze beleidsperiode willen we sa-

de doelstelling om de bibliotheek op het gebied

men met onze gemeenten zoeken naar wegen

van taal, lezen en schrijven en burgerschap als

om de bibliotheek niet alleen als partner op het

beleidsinstrument van gemeenten in te zetten.

gebied van kunst en cultuur te beschouwen,

Op die manier kiezen wij tevens voor een sterke

maar bovenal ook op het gebied van educatie

lokale verankering waardoor de bibliotheek nog

(een leven lang leren). Daar waar taal, lezen en

meer een bibliotheek van de burger en samen-

schrijven onderdeel is van het gemeentebeleid

leving wordt.

wil de bibliotheek nog meer de natuurlijke partner van de gemeenten zijn, ook op het gebied

Zo is de bibliotheek altijd dichtbij.
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