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Wij geloven dat je,
als je van jongs af aan leest,
je jezelf ontwikkelt, je blik verruimt en
een genuanceerdere blik op de maatschappij krijgt.
Wij geloven dat we met de bibliotheek een rol kunnen
spelen in het bieden van informatie en het aanleren van
vaardigheden zodat mensen zelf een oordeel kunnen vormen.
Daardoor krijgen inwoners van Beverwijk en Heemskerk de
mogelijkheid om bewust, kritisch en actief deel te nemen
aan de maatschappij.
Als je leest word je ondergedompeld in een andere wereld:
lezen prikkelt de fantasie en brengt ontspanning.
Lezen helpt tegen eenzaamheid.
Wie leest ontdekt een andere wereld:
de bibliotheek maakt je rijker!
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1. Achtergrond
De veranderingen in de maatschappij vragen om
een andere invulling van de bibliotheekfunctie.
Het gaat hierbij onder andere om:
• de decentralisaties van de Participatiewet,
de AWBZ en Jeugdzorg;
• de toenemende aandacht voor laaggeletterdheid;
• de noodzaak om zelfredzaam te zijn;
• de toename van de digitalisering.
Het rapport Cohen geeft een goede aanzet voor
de toekomst van het bibliotheekwerk:
• de bibliotheek stimuleert, ondersteunt, faciliteert en
rust burgers toe om mee te kunnen doen in
en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving;
• de primaire taak van de bibliotheek begint bij
geletterdheid in de brede zin. Ict-geletterdheid
is ook een basisvaardigheid;
• de bibliotheek zal zich in de toekomst moeten
richten op andere belangrijke vaardigheden die
de 21ste eeuw van mensen vraagt;
• de bibliotheek biedt een prettige en stimulerende
omgeving om te leren, te lezen of letterlijk onder
de mensen te zijn. De bibliotheek wordt een
centrale, dynamische ontmoetingsplek waar men
zich kan ontspannen, anderen kan ontmoeten en
waar actief burgerschap wordt gestimuleerd.
Per 01-01-2015 is de Wet stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Hierin zijn
vijf kernfuncties beschreven:
1 Het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
2 Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling
en educatie;
3 Het bevorderen van lezen en laten kennismaken
met literatuur;
4 Het organiseren van ontmoeting en debat;
5 Het laten kennismaken met kunst en cultuur.
Deze vijf kernfuncties vormen een samenhangend
geheel en dragen volgens artikel 5 van de Wsob bij aan
de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de
maatschappelijke kansen van het algemene publiek.
De bibliotheek zet hiervoor alle vijf kernfuncties
gezamenlijk in.
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In de wet wordt ook beschreven wat de waarden
zijn van waaruit gewerkt wordt:
• Betrouwbaarheid
• Onafhankelijkheid
• Authenticiteit
• Pluriformiteit
• Toegankelijkheid
Bibliotheek IJmond Noord en Bibliotheek Velsen
werken op een aantal vlakken met elkaar samen.
Gezamenlijk zijn ook toekomstscenario’s opgesteld
waaruit geput is voor dit Beleidsplan.
Naast bovenstaande informatie is de bevolkingsontwikkeling onderzocht* waaruit blijkt dat met
name de gemeente Heemskerk vergrijst. Ook zijn de
resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek en
het onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde
van Bibliotheek IJmond Noord (beiden uit 2014) in
dit Beleidsplan verwerkt.
* prognose kerncijfers bevolking CBS

2. Missie en visie
Missie

Visie

Bibliotheek IJmond Noord biedt alle inwoners
toegang tot een laagdrempelige, aangename, veilige,
openbare omgeving. Wij stimuleren mensen om
kennis te vergaren voor hun persoonlijke ontwikkeling.
We leveren een actieve bijdrage aan de maatschappelijke participatie van alle inwoners. Wij blijven
werken aan een sterke verbinding met de inwoners
en de gemeenten in ons werkgebied. De bibliotheek
levert een belangrijke bijdrage aan het gemeentelijke
beleidsdoel van beide gemeenten: alle inwoners
doen zelf en samen zo lang en actief mogelijk mee
in de samenleving.

Bibliotheek IJmond Noord:
• werkt samen met sociale, maatschappelijke
en culturele organisaties;
• biedt aan inwoners een platform om kennis
te delen;
• is dé samenwerkingspartner voor het onderwijs;
• voert de regie op het gebied van de aanpak van
laaggeletterdheid;
• zet zich in voor leesbevordering en stimuleert
het leesplezier;
• draagt bij aan het vergroten van mediawijsheid;
• richt zich op kwetsbare groepen zoals kinderen
en ouderen.
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3. Bibliotheek IJmond Noord 2017 - 2020
De maatschappij verandert en dat betekent dat ook
de bibliotheek verandert. De uitleenfunctie neemt in
belang af. Het blijft een belangrijke taak van de
bibliotheek, maar de bibliotheek ontwikkelt zich naar
een veel bredere functie dan alleen uitlenen. De collectie is steeds meer ondersteunend aan de (deels
nieuwe) taken van de bibliotheek op het gebied van
educatie en op het sociaal domein. De bibliotheek
vergroot de taal- en digivaardigheid, bevordert
zelfredzaamheid*, informeert burgers, voorkomt eenzaamheid, prikkelt de fantasie en brengt ontspanning.
Met deze bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling
dient de bibliotheek een groot publiek belang op
sociaal, educatief, cultureel én economisch gebied.
Met behulp van het onderstaande Bibliotheekhuis
worden de doelstellingen van Bibliotheek IJmond
Noord voor de komende drie en een half jaar
vastgelegd. Elk jaar wordt in overleg met de
gemeenten een Jaarplan opgesteld waarin de
doelstellingen geconcretiseerd worden.
*Zelfredzaamheid is het vermogen om zelfstandig het leven te leiden
en om de eigen problemen op te lossen
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3.1 Rationaliseren klassieke bibliotheek
Bouwstenen van deze klassieke bibliotheek zijn:
• de collectie
• de uitleenfunctie
• leesbevordering en literatuur
• deskundige medewerkers
• vrijwilligers
• samenwerkingspartners
De collectie* (fysiek en digitaal) is actueel, breed en
afwisselend: de klant wordt verrast en verleid om
boeken te lenen, ook door de collectie in de bibliotheek
zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Nu al bepalen
klanten voor een deel de collectie doordat zij verzoeken
om aanschaf indienen. Er zal geëxperimenteerd
worden met nog directere invloed van de klanten.
*Gebaseerd op art. 10 Wsob en collectieprofielen
Bibliotheek IJmond Noord organiseert de uitleenfunctie zo effectief en efficiënt mogelijk. Dit is een
voortdurend proces en onderzoek daarnaar zal ook
gedurende deze beleidsperiode verricht worden.
Op dit moment komt nog 70% van de bezoekers
voor de uitleenfunctie naar de bibliotheek.
Deskundige medewerkers met een passie voor lezen
en literatuur geven advies op maat. Deze zogenaamde

full-service-uitleenblokken worden aangevuld met
selfservice-uitleenblokken. Tijdens deze uitleenuren is
een vrijwillige gastvrouw of /-heer aanwezig en wordt
van de klant verwacht dat hij/zij zich zelfstandig redt.
De kernfunctie ‘Het bevorderen van lezen en laten
kennismaken met literatuur’ maakt onderdeel uit
van de klassieke bibliotheek. Lezen brengt mensen
ontspanning, brengt hen in een andere wereld,
prikkelt hun fantasie en heeft een positief effect op
hun emphatisch vermogen. Wie leest ontdekt een
andere wereld! Alleen mensen die blijven lezen
kunnen hun leesvaardigheid op niveau houden.
Bibliotheek IJmond Noord organiseert een scala
aan activiteiten ter bevordering van het lezen, onder
andere door landelijk ontwikkelde leesbevorderingscampagnes zoals de Boekenweek. De bibliotheek
organiseert en ondersteunt leeskringen. Medewerkers
gaan op allerlei plaatsen het leesplezier bij ouderen
stimuleren. Samen met het Kennemer Theater en
de boekhandel organiseert de bibliotheek literaire
lezingen. Ook met andere organisaties worden ter
bevordering van het leesplezier activiteiten georganiseerd. Lokaal literair talent krijgt de mogelijkheid zich te presenteren. Mocht klanten niet meer
zelfstandig de bibliotheek kunnen bezoeken, dan staan
de vrijwilligers van de Bibliotheek-aan-Huis-service
voor hen klaar.

Doelstelling 1
De collectie (fysiek en digitaal) is actueel, breed
en afwisselend

Doelstelling 2
De uitleenfunctie is zo effectief en efficiënt
mogelijk ingericht

Doelstelling 3
De bibliotheek stimuleert het leesplezier en
laat kennismaken met literatuur
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3.2 Ontwikkelen maatschappelijke
bibliotheek
De bibliotheek vervult al een aantal jaren een rol in
het sociaal domein. Daarbij wordt met name rekening
gehouden met kwetsbare groepen in de Beverwijkse en
Heemskerkse samenleving. Deze transformatie zal zich
de komende beleidsperiode steeds verder voortzetten.
Bouwstenen van de maatschappelijke bibliotheek zijn:
• de collectie
• terugdringen laaggeletterdheid onder volwassenen
• digitale vaardigheden voor volwassenen
• kennis en informatie beschikbaar stellen; kennis
halen en delen
• de 100-talentenjeugdbibliotheek
• laagdrempelige verblijfsplek
• kunst, cultuur en historisch erfgoed
• deskundige medewerkers
• vrijwilligers
• samenwerkingspartners
De collectie (fysiek en digitaal) is actueel, breed en
afwisselend.
De bibliotheek voert de regiefunctie uit op het gebied
van laaggeletterdheid. Er wordt samengewerkt met
taalaanbieders, sociale teams en de gemeenten.
De bibliotheek zorgt voor regelmatig overleg tussen
allen die werken aan het verminderen van de laaggeletterdheid. Er is een speciale collectie voor laaggeletterde volwassenen: ‘Lees en Schrijf’.
In de bibliotheek is een Taalhuis. Dit is een fysieke
herkenbare plaats in de bibliotheek waar taalspreekuren worden gehouden. Bezoekers van het taalspreekuur krijgen deskundig advies over de beste formele of
informele opleidingsmogelijkheden om hun taalvaardigheid te verbeteren.
Het aantal leeskringen voor laaggeletterden wordt
uitgebreid. Deelname aan deze leeskringen vergroot
het zelfvertrouwen van de laaggeletterde en dat leidt
weer tot een hogere mate van zelfredzaamheid.
Deskundige medewerkers van de bibliotheek, deskundige medewerkers van de samenwerkende organisaties en vrijwilligers zorgen voor een groeiend bereik
van het aantal laaggeletterden.
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Taalvaardigheid is een basisvaardigheid, maar digitale
vaardigheid is dat ook. Zeker nu ook de overheid volledig digitaal is gaan werken. Landelijk worden allianties
gesloten tussen de bibliotheeksector en onder andere
de Belastingdienst en het UWV. Lokaal wordt uitvoering
gegeven aan de behoefte van de burgers door onder
andere digitale spreekuren, workshops en trainingen
zoals Digisterker. Mediawijsheid is van belang om
mensen zelfstandig in de maatschappij te kunnen
laten functioneren. Ouderen krijgen speciale aandacht.
Seniorweb is voor deze doelgroep een belangrijke
samenwerkingspartner van de bibliotheek.
Ook het laten kennis maken met nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van ICT, programmeren of apparatuur
behoort tot de ambities van de bibliotheek. In het verleden is dit gebeurd door mensen kennis te laten maken
met de 3D printer en de Oculus Rift (virtual reality).
Inmiddels kijken we naar domotica en de rol van de
robot op allerlei terreinen in het leven van mensen.
Verdere ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.
Bij het ter beschikking stellen van kennis en informatie
is de fysieke en digitale collectie van de bibliotheek
belangrijk. Inwoners moeten zelfstandig informatie
kunnen zoeken en vinden en de gevonden informatie
kunnen beoordelen op betrouwbaarheid. Daar waar
mensen dit niet zelfstandig kunnen, spelen deskundige
medewerkers een belangrijke rol. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de maatschappij die gericht zijn op het
delen van spullen zoals gereedschappen en auto’s en
op het delen van kennis. Het is belangrijk om mensen
een open podium te bieden waar zij hun kennis kunnen uitdragen ten behoeve van andere inwoners. Dat
kan gaan over hun beroep, maar ook over hun passie
of hun hobby. De bibliotheek wil een platform zijn voor
inwoners die hun kennis willen delen met anderen.
In de 100 talenten jeugdbibliotheek spreekt kinderen
aan op hun verschillende interesses. De kinderen
krijgen de kans zich op allerlei manieren te ontwikkelen. Ze zijn betrokken bij de programmering, denken
mee over de inrichting van hun jeugdbibliotheek en
proberen nieuwe media uit. De 100 talentenjeugdbibliotheek versterkt de 21ste eeuwse vaardigheden
bij kinderen: samenwerken, kritisch denken, probleem-

oplossing, zelfregulering en creatief denken.
Hierdoor is de bibliotheek een plek waar kinderen
graag verblijven om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.
De bibliotheek is een neutrale en tegelijkertijd de
meest toegankelijke plek in een dorp, wijk of stad.
Bibliotheek IJmond Noord wil een prettige, laagdrempelige verblijfsplek zijn, een plaats waar inwoners komen om kennis en informatie te halen, om activiteiten
bij te wonen, om boeken te lenen, om te studeren, om
te werken of om aan hun digitale vaardigheden te werken. Een deel van die inwoners komt ook naar de bibliotheek omdat zij zich onder de mensen willen begeven.
Ook deze functie helpt bij de bestrijding van eenzaamheid. Uit klantenpanelonderzoek blijkt een voortdurende behoefte aan een goede horecavoorziening.
De bibliotheek verbreedt deze ontmoetingsfunctie met
samenwerkingspartners én met inwoners. Vestiging
Beverwijk wordt aangepast aan de moderne tijd.
Men wil kunst en cultuur ervaren en beleven. De
bibliotheek is geen cultuurtempel, maar probeert wel
kunst en cultuur bereikbaar te maken. Onderzocht
wordt welke activiteiten met samenwerkingspartners
georganiseerd kunnen worden. In samenwerking met
Museum Kennemerland en de historische verenigingen
brengt de bibliotheek lokaal historisch erfgoed onder
de aandacht van de inwoners van Beverwijk en van
Heemskerk. Hierbij zetten we nieuwe digitale middelen
in zoals multitouchtafels, maar ook lezingen en het
(ver)tonen van films en foto’s dragen bij aan dit doel.

Doelstelling 4
De regierol op het gebied van bestrijding
laaggeletterdheid wordt sterker ingevuld en
het Taalhuis wordt verder uitgebreid

Doelstelling 5
De bibliotheek werkt verder met haar
samenwerkingspartners aan het vergroten van
de mediawijsheid van de volwassen inwoners

Doelstelling 6
De bibliotheek wordt een platform voor
inwoners die hun kennis willen delen
met anderen

Doelstelling 7
De 100 talentenjeugdbibliotheek wordt
voort-gezet en focust zich op de 21ste eeuwse
vaardigheden

Doelstelling 8
De bibliotheek verbreedt samen met andere
organisaties de ontmoetingsfunctie; vestiging
Beverwijk wordt aangepast aan de nieuwe tijd

Doelstelling 9
Het lokaal historisch erfgoed wordt samen
met Museum Kennemerland en de historische
verenigingen zichtbaar gemaakt; onderzoek
naar samenwerking op het gebied van nieuwe
activiteiten rond kunst en cultuur
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3.3 Ontwikkelen educatieve bibliotheek
Van oudsher zijn de contacten tussen de bibliotheek
en het basisonderwijs goed en intensief. De bibliotheek
voert haar wettelijke taak uit door het onderwijs te ondersteunen. Het onderwijs is de belangrijkste partner
van de bibliotheek. Maar ook voordat het basisonderwijs voor het kind in beeld komt, is de bibliotheek
aanwezig: op het consultatiebureau, in de kinderdagverblijven, in de gezinnen thuis. En natuurlijk ook in
de 100-talentenjeugdbibliotheek. Ook het bereiken
van jongeren is een aandachtspunt.
Bouwstenen van de educatieve bibliotheek zijn:
• de collectie
• voorkomen laaggeletterdheid en vergroten
leesplezier
• de Bibliotheek op School (dBos)
• mediawijsheid kinderen
• jongeren en het Voortgezet Onderwijs
• deskundige medewerkers
• vrijwilligers
• samenwerkingspartners
De collectie (fysiek en digitaal) is actueel, breed en
afwisselend.
Het voorkomen van laaggeletterdheid hangt nauw
samen met het bevorderen van het plezier in lezen.
Zo vroeg mogelijk kennismaken met gedichtjes en
voelboekjes, zo vroeg mogelijk beginnen met voorlezen
helpt allemaal bij het vergroten van de woordenschat
van het kind. Zo wordt voorkomen dat er al taalachterstand is aan het begin van de schoolcarrière (op
dit moment komt ongeveer 25% van de kinderen met
taalachterstand op de basisschool). Bibliotheek IJmond
Noord voert Boekstart en Boekstart in de Kinderdagopvang uit. Boekstart is een programma dat ouders
ertoe aanzet om de taalontwikkeling vanaf de geboorte van hun kind door middel van voorlezen te
stimuleren. Naast de inzet van leesconsulenten en
collecties worden pedagogisch medewerkers getraind
in interactief voorlezen. Verder worden de jongste
taalzwakke kinderen in Beverwijk door een vrijwilliger
eens per week in het gezin voorgelezen. Dit project
heet de VoorleesBV (in Heemskerk organiseert Stichting
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Welschap een vergelijkbaar project waaraan de bibliotheek meewerkt, namelijk ‘Heemskerk leest voor’).
Gedurende deze beleidsperiode wordt op 75% van
de basisscholen de Bibliotheek op School (dBos)
gerealiseerd. dBos is een landelijk programma voor
taalstimulering. Doel ervan is het leesplezier van
kinderen te vergroten en hen zo te stimuleren meer
te lezen, thuis en op school. Bibliotheken, basisscholen
en gemeenten werken structureel samen aan taalontwikkeling. Onderzoek toont aan dat kinderen die
dagelijks voor hun plezier lezen hoger scoren op de
Citotoetsen. Als een kind plezier in lezen heeft, is de
kans groot dat taalachterstand voorkomen wordt.
Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis ver‑
werven, zich ontwikkelen en opgroeien tot een zelfredzame burger. Een professionele leesconsulent van
de bibliotheek vervult op de school een adviserende
en ondersteunende rol voor de leescoördinator en het
team van de school. Er wordt een lees- en mediaplan
opgesteld en de resultaten worden gemeten met de
Monitor. Ook ouders zijn betrokken bij het vergroten
van het leesplezier: hun betrokkenheid versterkt het
effect van de inspanningen van bibliotheek en school.
Inmiddels zijn veel bibliotheken en basisscholen
overgestapt op dBos en de resultaten zijn zeer positief.
Het mediawijzer maken van kinderen zodat zij leren
omgaan met de digitale wereld, is belangrijk. Goed
informatie zoeken, vinden en selecteren hoort bij de
basisvaardigheden. Speciaal opgeleide mediacoaches
van de bibliotheek brengen de kinderen in aanraking
met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
media. Zij begeleiden de kinderen ook bij het goed
omgaan met sociale media. Dit gebeurt in de klas
én in de bibliotheek.
De bibliotheek probeert ook jongeren het plezier in
lezen te laten behouden. Veel van hen krijgen andere
interesses en gaan minder lezen. Die verminderde
interesse in lezen is één van de belangrijkste redenen
waarom op dit moment 14% van de jongeren laaggeletterd is. Samen met het voortgezet onderwijs
wordt alles in het werk gesteld om het percentage
laaggeletterden zo laag mogelijk te krijgen. Het

leesplezier vasthouden/ hernieuwen is daarbij een
belangrijk middel. Onderzoek toont aan dat lezers niet
alleen hoog scoren op taalvaardigheid, maar ook op
schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen.
Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat de jongeren
betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en beter
in de maatschappij kunnen functioneren. De bibliotheek
biedt jongeren in de Hang-out al uitgebreide jongeren‑
collecties op diverse niveaus. Daarnaast onderzoekt de
bibliotheek of dBos ook geschikt is voor het Voortgezet
Onderwijs. Indien dit het geval blijkt, zal in eerste instantie gekozen worden voor dBos voor het VMBO waar
de taalachterstand het meest hardnekkig is.
We schenken blijvend aandacht aan het leren zoeken,
vinden en selecteren van informatie. Het vinden van
betrouwbare informatie blijft ook, of misschien zelfs
juist, voor jongeren een moeilijke klus.

Doelstelling 10
Voortgang projecten gericht op voorkomen
taalachterstand nul tot vierjarigen;
verdere implementatie van Boekstart
in de Kinderdagopvang

Doelstelling 11
dBos op 75% van de basisscholen

Doelstelling 12
Mediacoaches blijven kinderen op school en
in de bibliotheek mediawijzer maken

Doelstelling 13
Stimuleren leesplezier en informatievaardigheden jongeren; onderzoek naar dBos
in het Voortgezet Onderwijs
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4. De middelen om de doelen te bereiken
4.1 Samenleving

4.2 Gemeenten

Inwoners van onze gemeenten vormen het grootste
potentieel bij het (helpen) bereiken van onze doelstellingen. En tegelijkertijd helpt de bibliotheek hen weer
om hún eigen doelstellingen te realiseren. Samen
met de inwoners en de lokale organisaties werkt de
bibliotheek aan de doelstellingen uit dit Beleidsplan.
Inwoners leveren hieraan in toenemende mate een
bijdrage. De bibliotheek werkt samen met meer dan
veertig organisaties in het werkgebied. Leidend bij
de samenwerking is de vraag of de doelen van
de bibliotheek beter bereikt kunnen worden. Een
andere keer is efficiency de reden tot samenwerking.
De bibliotheek vervult in toenemende mate een
actieve rol in al deze vormen van samenwerking.
De bibliotheek werkt bovendien samen op regionaal,
provinciaal en landelijk bibliotheekniveau.

De bibliotheek sluit goed aan bij het beleid van de
gemeenten en mag daarom rekenen op hun betrouwbare, structurele steun. Beide gemeenten stellen
centraal: ‘Alle inwoners doen zelf – en samen – zo
lang en actief mogelijk mee in de samenleving’.
Hieraan levert de bibliotheek een belangrijke bijdrage.
De gemeentelijke beleidskernpunten voor het
bibliotheekwerk zijn:
• Taal telt
• Een leven lang leren
• Cultuur verbindt
• Van collectie naar connectie
De gemeenten zijn de belangrijkste financiers en
opdrachtgevers op basis van de eerder genoemde
Wsob. De gemeenten kijken naar innovatieve opties
om de bibliotheek in te zetten en te ondersteunen.
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4.3 Medewerkers

4.4 Financiën

Voor het slagen van onze missie en visie zijn de
medewerkers essentieel. Vakkennis, klantgerichtheid
en verkoopvaardigheden blijven belangrijke waarden.
Ook digitale vaardigheden spelen daarbij een steeds
belangrijkere rol. Met name de maatschappelijke
bibliotheek vraagt andere kwaliteiten: het verkrijgen
van diepgaande kennis van de samenleving. Wat
leeft er in Beverwijk en in Heemskerk? Om vervolgens
kansen grijpen om daar met de bibliotheek en andere
organisaties en inwoners op in te spelen. De rollen van
programmamaker en verbinder van partijen en maatschappelijke initiatieven vragen andere competenties.
De educatieve bibliotheek vraagt naast de bestaande
capaciteiten om een actieve en stimulerende houding
naar het onderwijsteam van de basisscholen. Stapsgewijs zullen de medewerkers de mogelijkheid krijgen
mee te groeien in de nieuwe rollen.

De bibliotheek moet er voor zorgen dat de dienstverlening van de bibliotheek betaalbaar blijft voor de
sociaal zwakkeren in onze samenleving. De subsidie
van de gemeenten heeft de laatste jaren herhaaldelijk
onder druk gestaan. Deze subsidiebedragen zijn en
blijven echter wel noodzakelijk om de basisdienst‑
verlening van de bibliotheek in stand te houden.
De gemeente moet niet alleen vanuit een integraal
perspectief kijken naar haar beleidsterreinen, maar
ook naar de bijbehorende budgetten.
De bibliotheek treedt met de gemeenten in overleg
om tot een meerjarenbegroting te komen, onderdeel
uitmakend van dit Beleidsplan. Binnen de bestaande
subsidiebedragen zal een verschuiving van middelen
plaats vinden van de klassieke uitleenbibliotheek
naar de maatschappelijke en educatieve bibliotheek.
De gebruikersinkomsten lopen iets terug.
De bibliotheek onderzoekt de mogelijkheden om
deze inkomsten op niveau te houden.
Tegelijkertijd onderzoekt de bibliotheek opties voor
andere geldstromen. Er is gestart met het benaderen
van bedrijven en fondsen voor het vinden van extra
financiering voor projecten. Tijdens deze beleids‑
periode zetten we in op een stijging van de inkomsten
naar jaarlijks 3% van de omzet.

Naast de medewerkers zijn ook de vrijwilligers
van belang bij het bereiken van de doelen van de
bibliotheek. Zonder vrijwilligers zou de bibliotheek
al haar taken niet uit kunnen voeren. Van oudsher
werkt de bibliotheek al veel met vrijwilligers, maar
de laatste jaren heeft een nieuwe groep vrijwilligers
zich aan de bibliotheek verbonden: als voorlezer of
als gastvrouw of gastheer. In de Nota Vrijwilligersbeleid is vastgelegd dat vrijwilligers primair worden
ingezet op basis van aanvulling en ondersteuning.
Mede met het oog op de maatschappelijke bibliotheek
zal de rol van de vrijwilliger toenemen.
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5. Tot slot
Dit Beleidsplan is ambitieus. Na vaststelling van dit
Beleidsplan wordt elk jaar een Jaarplan opgesteld met
concretisering van de doelstellingen. Al werkende weg
wordt jaarlijks gekeken of we al onze doelstellingen
halen of dat bijstelling noodzakelijk is.
Het vastleggen van de resultaten gebeurt nog
grotendeels in cijfers: het bereik. De bibliotheek is al
enkele jaren bezig met het proberen te beschrijven
van de outcome: wat is het effect in het persoonlijk of
maatschappelijk leven? Dit blijkt niet simpel vast te
leggen te zijn. Landelijk worden hiervoor instrumenten
ontwikkeld. De bibliotheek zal deze bij gereed komen
direct toepassen.
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