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1. De Bibliotheek Kop van Overijssel in ontwikkeling
en op weg naar het 100-jarig bestaan
“De wereld verandert, de Bibliotheek verandert mee” is de afgelopen jaren het motto van het
bibliotheekwerk geweest: landelijke bibliotheekvernieuwing met als trefwoorden schaalvergroting,
cultureel ondernemerschap en inhoudelijke vernieuwing. Er is veel werk verricht om de
dienstverlening aan te laten sluiten bij de veranderde omgeving van beeldcultuur en digitalisering.
Het Overijssels Bibliothekennetwerk (DOBO) heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op gezamenlijke
vernieuwing van de Uitleenbibliotheek (Winkelformule), de dienstverlening aan het onderwijs als
onderdeel van de digitale leeromgeving (Biebsearch) en de bibliotheekwebsite (Ideale webpresence).
Marketing heeft centraal gestaan bij deze vernieuwingsimpuls. De bestaande klant is centraal gesteld
bij de inspanningen om een teruglopend gebruik te stoppen. Het uitgebreide markt- en
klantonderzoek ‘De klant is Koningin’ leverde de kennis van doelgroepen om de collecties, de
inrichting & presentatie en de uitleenvoorwaarden te vernieuwen.
De Bibliotheek Kop van Overijssel heeft actief geparticipeerd in de landelijke en provinciale
programma’s. Op vele fronten is de Bibliotheek aan de slag gegaan met vernieuwen en verbeteren,
zowel van de fysieke vestigingen als de digitale bibliotheekwebsite. In 2011 is de website geheel
vernieuwd en is zich in de afgelopen jaren door blijven ontwikkelen.
Er is een uitgebreid programma ontwikkeld van culturele, informatieve en educatieve activiteiten. Er
zijn specifieke diensten ontwikkeld: van de afdeling “Taalpunt” voor laaggeletterden, ‘Makkelijk
Lezen’ voor kinderen die moeite hebben met lezen en ‘Aangepast lezen’ voor slechtzienden en
mensen met een fysieke leesbeperking.
De vestigingen in Vollenhove en Oldemarkt zijn heringericht volgens het winkelconcept, in
Steenwijkerwold geheel vernieuwd en gesitueerd in een Multicultureel centrum. In Steenwijk heeft
de Bibliotheek met de Rabobank en een aantal andere partners een nieuwe huisvesting betrokken en
deze ingericht volgens de nieuwste normen.
De Bibliotheek vormt een onderdeel van zowel een sterk lokaal maatschappelijk, educatief en
cultureel netwerk, als een sterk samenwerkend bibliotheeknetwerk op provinciaal en landelijk
niveau.
Bezuinigingen en technologische en maatschappelijke veranderingen zijn in deze tijd aan de orde van
de dag . Na een schets van de positie van de Openbare Bibliotheek in de veranderende samenleving,
wordt de strategie voor de komende jaren uiteengezet en uitgewerkt in dit meerjarenplan 20152020. Het jaar 2020 is een bijzonder jaar, de Bibliotheek Kop van Overijssel viert dan haar 100-jarig
bestaan.

2. De toekomst van de Bibliotheek in een veranderende samenleving.
2.1 De dynamische Openbare Bibliotheek.
De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee. Zo is het de afgelopen decennia gegaan en
zo zal het zeker blijven gaan. De constante factor is dat de Bibliotheek er voor iedereen is die zich wil
ontwikkelen, die wil (leren) lezen, die wil leren, studeren of die zich wil informeren. De
omstandigheden waarbinnen de Bibliotheek haar taken uitvoert zijn revolutionair veranderd.
Digitaal is een zee aan informatie beschikbaar. De Bibliotheek selecteert die en maakt die
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toegankelijk in de Digitale Bibliotheek, Bibliotheek.nl. Dat is een goed verzorgde, nieuwe
internetdienst met toegang tot alle fysieke bibliotheken, kwaliteitsinformatie & eigentijdse
applicaties en diensten. Tegelijkertijd maakt de Bibliotheek haar klanten wegwijs in de wereld van de
nieuwe media, internet, en sociale media als Facebook en Twitter. Want mediawijsheid en het
kunnen beoordelen van aangeboden informatie is in hoog tempo een onmisbare vaardigheid
geworden, voor jong en oud.
De dynamiek van de Bibliotheek zien we ook terug in veelheid aan maatschappelijke en culturele
activiteiten. Haar dienstenpakket is steeds breder geworden. Van een plek waar je kennis en
informatie opdoet, en een boek leent, is de Bibliotheek een laagdrempelige ontmoetings-, studie- en
werkplek geworden, waar het goed toeven is, waar je gemakkelijk in contact komt met anderen en
waar je interessante, culturele evenementen bezoekt. De Bibliotheek is gegroeid in deze sociaalculturele rol, waarin zij overigens graag samen met andere organisaties optrekt. Ondertussen heeft
zij haar diensten geprofessionaliseerd, en heeft ze kwaliteitszorg en certificering ingevoerd om de
kwaliteit van haar dienstverlening blijvend te verbeteren.

2.2 De toekomst van de Openbare Bibliotheek.
Het zijn voorbeelden waaruit blijkt dat de Bibliotheek maatschappelijke ontwikkelingen op de voet
volgt. Wie wil weten hoe de Bibliotheek er over pakweg tien jaar uitziet, doet er goed aan relevante
maatschappelijke trends in kaart te brengen. Digitalisering en het gebruik van mobiel internet zullen
kracht winnen. Dat geldt ook voor individualisering en zelfredzaamheid; mensen raken steeds meer
op zichzelf aangewezen. Vergrijzing, de daarmee samenhangende grotere behoefte aan zorg, de
multiculturaliteit en samenhang in de samenleving vullen deze ontwikkelingen nog aan. Dat
bibliotheken zullen inspelen op bovengenoemde trends, is zeker. Dat zij daarbij andere accenten
moeten leggen, lijkt voor de hand te liggen. De kernfuncties zullen blijven: lezen en leesbevordering,
informatievaardigheden en mediawijsheid, toegang tot kennis, tot cultuur, tot een ‘leven lang leren’.
Al deze functies die de Bibliotheek vervult, zijn broodnodig, nu én in de toekomst. Immers: bewoners
van Nederland zullen meer dan ooit tevoren over voldoende basisvaardigheden moeten beschikken
om zich een plek te verwerven in onze maatschappij, om zich te kunnen blijven ontwikkelen, om
oplossingen te vinden voor de problemen waar de samenleving voor staat, kortom, om actief deel te
kunnen nemen aan onze democratische samenleving.

2.3 Lezen en schrijven: de basisvoorwaarden om mee te kunnen en blijven
doen.
Lezen en schrijven vormen het fundament van een continue individuele ontplooiing. Zonder dat kun
je in onze moderne samenleving eenvoudigweg niet meedoen. Wie aan taalontwikkeling wil doen,
zal veel moeten lezen, en wie lezen zegt, zegt… Bibliotheek. Leesbevordering staat voor bibliotheken
centraal. Leesbevordering op maat, opdat zoveel mogelijk mensen mee willen en kunnen doen. In de
komende jaren zullen steeds meer bibliotheken zich richten op verbetering van leesvaardigheid om
zo de taalontwikkeling van Nederlanders te stimuleren. Dat gebeurt in samenwerking met educatieve
instellingen. Maar ook met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en consultatiebureaus, met zorgen welzijnsinstellingen. De Bibliotheek mikt op betere cito-scores door een betere leesvaardigheid,
minder laaggeletterdheid (is nu 13% in de gemeente Steenwijkerland!), betere faciliteiten en hulp
voor mensen die door allerlei oorzaken (dyslexie, fysieke beperkingen) meer moeite met lezen
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hebben. En een uitgebreid e-Book aanbod voor iedereen die zich op de digitale snelweg verplaatst.
Dat is wat de Bibliotheek te bieden heeft, omdat juist mensen die lezen zich ontwikkelen.

2.4 Laaggeletterdheid
In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat staat gelijk aan zeker 1
op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie die moeite heeft met lezen en schrijven. Veel mensen
hebben moeite om gedrukte of geschreven informatie te verwerken en kunnen hierdoor minder
goed functioneren in de samenleving, thuis en op het werk. Uit onderzoek blijkt dat 65% autochtoon
is en 43% werkloos of inactief is.
In Steenwijkerland is 13% van de bevolking laaggeletterd. Streven is dit percentage te verlagen met
1% per jaar (dit betekent 56 mensen per jaar), tot 8% in
2020.
Om dit te bereiken is in januari 2014 het Taalpunt
De Bibliotheek Kop van Overijssel
geopend. Het Taalpunt helpt op diverse manieren, het
streeft ernaar in de periode 2015geeft hulp bij praktische vragen, cursussen Nederlands via
2020 de laaggeletterdheid in
het ROC, individuele begeleiding door opgeleide
Steenwijkerland met 1% per jaar te
taalcoaches, etc. Ongeveer een half jaar na de start waren
verlagen
er al 70 deelnemers.
Het plan is in 2015 een Taalcafé op te richten, waar op
informele wijze diverse thema’s besproken worden, taalspelletjes en oefeningen gedaan kunnen
worden en natuurlijk naast het oefenen van de Nederlandse taal ook sociale contacten opgedaan
kunnen worden.
Samenwerking tussen Gemeente, Onderwijs, Bibliotheek en Bedrijfsleven vindt gestalte in het
Deltaplan Laaggeletterdheid.
De Bibliotheek besteed ook aandacht aan bestrijding van Digibetisme in samenwerking met het
Senoirweb.

2.5 Een plek om wijzer te worden : een leven lang leren.
Samenwerking:
Bibliotheken werken intensief samen met leerkrachten, want scholen kunnen niet buiten de
Bibliotheek. Leren gebeurt niet alleen in het klaslokaal. Veel van de persoonlijke ontwikkeling vindt
plaats buiten schooltijd en na de schooljaren. De Bibliotheek helpt mee om de algemene
ontwikkeling van jongeren én volwassenen te bevorderen en bij te houden. De Bibliotheek is een
prima studieplek, goed voorzien van studiemateriaal, pc’s en met toegang tot digitale bronnen. Die
rust en ruimte biedt voor concentratie en reflectie. De Bibliotheek is met recht een plek om wijzer te
worden.
Fysieke dienst: Bibliotheek Op School.
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Het concept Bibliotheek Op School introduceren betekent een bijdrage aan het Deltaplan
(bestrijding) Laaggeletterdheid Steenwijkerland.

Event: CreaTfablab.
Workshops onder leiding van talentvolle studenten/scholieren voor geïnteresseerden,
inclusief media en de website van de bibliotheek.

2.6 Informatie en kennis op maat.
Informatie is er tegenwoordig in overvloed. De Bibliotheek is een veilige plek in het publieke domein
waar waardevolle informatie op maat beschikbaar is en onafhankelijk wordt aangeboden. Zonder
belemmeringen, eenvoudig te vinden en betaalbaar te raadplegen. De Bibliotheek is te gebruiken op
school, op het werk, onderweg en thuis. Via pc, smartphone en e-boeklezer. Lezer, student, burger,
werknemer en professional hebben allen toegang tot deze bron. Bibliotheek.nl is in de
onoverzichtelijke ‘cloud’ van digitale informatie, een overzichtelijke bron waaruit mensen hun
gegevens halen en verwerken, en waarbinnen ze kennis maken met het voor hen nog onbekende.
Dat is belangrijk, want goed geïnformeerde burgers die ook nog eens uit de voeten kunnen met
moderne communicatiemiddelen (internet, sociale media) zijn maatschappelijk actieve,
participerende burgers.

2.7 Laagdrempelig deelnemen aan cultuur.
Cultuur is in de steeds verder globaliserende wereld het cement van de samenleving. De Bibliotheek
is ook over 10 jaar een publieksvoorziening, culturele toegangspoort en animator. Ze stimuleert
cultuurbeleving en ondersteunt maatschappelijke groeperingen die zich - ieder vanuit het eigen
perspectief - inzetten voor de publieke zaak in het algemeen en gemeenschapszin, betrokkenheid,
tolerantie en integratie in het bijzonder. Door taal en literatuur, door presentaties en
tentoonstellingen, lezingen en debat over geschiedenis, filosofie en de meest uiteenlopende
culturele gebruiken. Door dit alles op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen
zorgt de Bibliotheek voor een bloeiend cultureel klimaat, dat zeker ook bijdraagt aan de economische
aantrekkelijkheid van gemeenten. Bedrijven, overheid en burgers profiteren daarvan.

2.8 De Bibliotheek over 10 jaar: ondernemen in het digitale tijdperk.
De Bibliotheek toont zich een initiatiefrijke, maatschappelijke en culturele ondernemer die vanuit
haar functies lokale samenwerkingsverbanden aangaat die meerwaarde bieden en het leefklimaat
positief beïnvloeden. Door haar kennis van de lokale gemeenschap en door de
samenwerkingsverbanden daarbinnen te benutten weet de Bibliotheek nieuwe financiële kaders te
scheppen, waarin investeringen en opbrengsten in helder perspectief tot elkaar staan.
Bibliotheken werken steeds intensiever samen en realiseren een gezamenlijke (digitale) backoffice en
inkoop van digitale content. Bibliotheekgebruikers hebben daardoor overal in Nederland toegang tot
dezelfde onderscheidende kwaliteitsdiensten. Daarin zal Bibliotheek.nl, als infrastructurele
voorziening en als dienstenpakket, net als de fysieke dienstverlening, efficiënt en kosteneffectief als
integrale services georganiseerd zijn. Dit én de samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en
branchebedrijven heeft geleid tot een dienstenniveau waar in de wereld geen tegenhanger van
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bestaat en waar gemeenten en hun burgers trots op mogen zijn.

2.9 De voetafdruk van de Bibliotheek.
Van ruim 4 miljoen Nederlanders (waarvan 50% jeugd) die een bibliotheekpas hebben in 2013 groeit
de gebruikerskring (1 pas wordt door meerdere gezinsleden gebruikt) naar 6 miljoen in 2021. De
bibliotheekpas is cruciaal om mee te kunnen doen, zich te ontwikkelen, informatie en kennis te
vergaren, zich bij de gemeenschap betrokken te voelen, zich economisch te kunnen verbeteren en bij
te blijven. In 2020 is de gebruikerskring in Steenwijkerland 50%.
Invoering nationale bibliotheekpas.
Het project de Nationale Bibliotheekpas ontwikkelt één pas die burgers toegang geeft tot alle
landelijke en lokale digitale diensten. Zij krijgen zo ook veel gemakkelijker toegang tot de fysieke
collectie van alle bibliotheken in heel Nederland
Bibliotheken treden daarmee veel sterker als eenheid op en het netwerk van bibliotheken wordt in
belangrijke mate versterkt.
Het project is opgedeeld in drie deelprojecten: deel 1 gaat
over de lidmaatschapsstructuur, deel 2 gaat over een
landelijke pas en deel 3 gaat over de tarieven en de
Vanaf 2015 kunnen klanten uit
leenvoorwaarden. Momenteel (2014) zijn werkgroepen
Nederland gebruik maken van
bezig met de uitvoering van de deelprojecten. Vanaf 2015
gastlenerschap. Vanaf 2016 maakt
kunnen bibliotheekleden uit Nederland al gebruik maken
de Bibliotheek Kop van Overijssel
van gastlenerschap.
volledig gebruik van de Nationale
Het streven is om de Nationale Bibliotheekpas in 2016 te
Bibliotheekpas.
introduceren.
De Bibliotheek Kop van Overijssel zal hier dan ook volledig
gebruik van maken en aansluiten bij landelijk uniforme
tarieven en voorwaarden.

3. Strategische uitgangspunten en doelstellingen van de Bibliotheek
Kop van Overijssel
Missie en kernwaarden.
De missie van de Bibliotheek Kop van Overijssel laat zich samenvatten in de kernwoorden
Kennis, Ontwikkeling en Verbeelding voor individu en samenleving.
Kennis omvat een laagdrempelige toegang tot bronnen van informatie en de mogelijkheden om zich
te bekwamen in het omzetten van informatie naar kennis.

Ontwikkeling stimuleert groei van individu en samenleving. Voor een goede participatie in onze
huidige kennismaatschappij is het nodig dat burgers continu doorleren en zichzelf en hun eigen
meerjarenplan 2015-2020 Bibliotheek Kop van Overijssel
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omgeving proberen te verbeteren.

Verbeelding omvat de toegang tot een rijk scala aan bronnen op het gebied van kunst, cultuur en
ontspanning. Verbeelding omvat ook inspiratie en het scheppen van nieuwe vormen van cultuur.
“De Bibliotheek als de stationshal van de verbeelding”.

De Bibliotheek is goed in:
- objectieve informatie
- betrouwbare informatie
- (hulp bij) selectie en ordening van informatie

Strategie 2014-2018
3.1 Financiële kaders
De financiële kaders zijn bepalend, daarbinnen moeten keuzes gemaakt worden: extra activiteiten
zijn alleen mogelijk na extra inkomsten. De basis ligt bij een goede planning- en controlcyclus en
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

3.2 Kernfuncties
De Bibliotheek ondersteunt vijf kerntaken:
a. ter beschikking stellen van kennis en informatie
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b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met
literatuur
d. organiseren van ontmoeting en debat
e. laten kennis maken met kunst en cultuur.
De kerntakenbepalen de inhoud van de dienstverlening.

Streven is in de periode
2015-2020 een CreaTfablab
in de vestiging Steenwijk op
te zetten

3.3 Spreiding.
De Bibliotheek heeft met de digitale bibliotheek en de
verschillende vestigingen een ruime spreiding over de Kop van Overijssel. De uitvoering van deze
kerntaken wordt op verschillende wijzen ingevuld binnen de verschillende vestigingen.
•

Bibliotheek Steenwijk: Centrale collectie met totale aanbod / Extra focus op Educatie en
Cultuur / Staf en centrale back-office ondersteuning

•

Vollenhove, Oldemarkt
Op maat, sterk doelgroepgericht, altijd in samenwerking
met partners,

•

Giethoorn, Steenwijkerwold. Gesitueerd in Multi
Functionele Centra, ingericht volgens winkelconcept.

•

St. Jansklooster. Traditionele Bibliotheek.

•

Maatwerk op locatie: Servicepunten: afhaal en brengpunt
Schoolbieb in Kuinre, Wanneperveen en Blokzijl
Zelforganisatie staat centraal.

•

CreaTfablab. (Onderzoek naar haalbaarheid).
In het CreaTfablab komen alle ins en outs over internet, maar ook over (nieuwe) media aan
bod, zoals digitale fotografie en video en gaming. Er zijn internetlessen, incidentele
workshops over internetbankieren en sociale media, of maakt een filmpje over de wijk. In het
CreaTfablab wordt mensen als het ware ‘mediawijs’.

•

Bibliotheek op school. (Onderzoek naar haalbaarheid).
Op deze wijze werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling,
leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te
lezen, op school en thuis. Met de Bibliotheek op school gaan school en Bibliotheek een
meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid. Een professionele
leesconsulent van de Bibliotheek biedt advies en ondersteuning, leesgedrag en resultaten
worden gemonitord.
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3.4 Marktgericht én vraag gestuurd
Marktgericht segmenteren naar doelgroepen vormt de basis voor de brede dienstverlening van de
Bibliotheek:


breed publiek – op basis van de klantbeschrijvingen ‘Klant is Koningin’



educatieve en maatschappelijke doelgroepen

Vraagsturing organiseren gebeurt op basis van gerichte communicatie met klantgroepen, individuen
en alliantiepartners.

3.5 Visie: consolideren en vernieuwen
De Bibliotheek zal een tweeslag moeten maken: consolideren en vernieuwen.
Consolideren
De uitleenfunctie is nog steeds de “cash cow” van de Bibliotheek. Vanuit het behoud van bestaande
klanten op basis van hun binding met de huidige dienstverlening zal de groei in het bereik en het
gebruik van de Bibliotheek geconsolideerd worden. De goed gespreide bibliotheekwinkel waarbij
uitlenen van waarde is voor grote groepen mensen blijft de komende jaren belangrijk.
Frontoffice: meer open tegen lagere kosten. Het doorvoeren van de vergaande
zelfbedieningsconcepten en de huisvesting in multi-functionele accommodaties zorgt dat de
vestigingen meer open zijn tegen lagere (formatie) kosten.
Backoffice: kwaliteit en ontwikkeling borgen tegen lagere kosten in de Provinciale Backoffice van
Overijsselse Bibliotheken op een aantal gebieden: collectie, educatie en digitale bibliotheek.
Vernieuwen
De Bibliotheek zal blijven investeren in vernieuwing van die functies die van belang zijn voor het
meerjarenplan 2015-2020 Bibliotheek Kop van Overijssel
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toekomstig functioneren. De ontwikkeling richt zich op de Digitale Bibliotheek, de
activiteitenprogramma’s van de beleefbibliotheek en op specifieke bibliotheekdiensten voor
educatieve en maatschappelijk doelgroepen. Van belang is dat deze diensten een substantieel bereik
hebben, waardoor de waarde van de lidmaatschapspas verschuift van ‘uitleenpas’ naar
‘bibliotheekpas’. Herijking van de servicepunten in Kuinre, Blokzijl en Wanneperveen is gewenst.

3.6 Strategische doelen van de Stichting Bibliotheek Kop van Overijssel: lange termijn – 5 jaar
Op basis van bovenstaande visie zal de Bibliotheek Kop van Overijssel met gepaste ambities de
toekomst tegemoet treden. De algemene strategische doelen die op langere termijn nagestreefd
worden sluiten hierop aan. Deze zijn richtinggevend bij de keuzes voor de activiteiten en de
programma’s in de periode 2015 – 2020.
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•

25 % bevolking van Steenwijkerland is lid Bibliotheek

•

50% bevolking van Steenwijkerland bezoekt Bibliotheek of activiteit

•

400.000 bezoekers – fysieke vestigingen in Steenwijkerland
 Verblijfsduur van 15-30 minuten per uitleenbezoek verlengen tot 30- 45
min.
 Elke dag wat te doen aan culturele, informatieve en educatieve
activiteiten

•

450.000 uitleningen

•

120.000 bezoekers - website
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4. Meerjarenprogramma 2015-2020
De strategische doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende programmalijnen voor 2015-2020.
Programmalijn 1: – De fysieke Bibliotheek als ontmoetingsplaats.
De fysieke bibliotheekvestiging blijft de komende jaren de basis voor een goede
bibliotheekvoorziening die door grote groepen burgers - jong en oud - gebruik wordt. Er wordt
gestreefd naar het handhaven van de huidige gespreide voorziening op basis van het
zelfbedieningsconcept. Om allerlei media te lenen, om bronnen te raadplegen, om er te werken of te
studeren en in toenemende mate ook om aan programma’s deel te nemen. De Bibliotheek is een
fysieke ontmoetingsplaats en faciliteert activiteiten in samenwerking met anderen. Daarvoor
moeten de vestigingen ruime openingstijden hebben en de ‘winkelformule’ uitgebouwd worden tot
‘bibliotheekformule’. Zelfbediening is daarbij het uitgangspunt. Het gegroeid gebruik van de
afgelopen jaren wordt gecontinueerd voor wat betreft de uitleenfunctie en de kernfunctie
Informatie & Lezen. De kernfuncties Educatie en Cultuur worden verder ontwikkeld.
Er zal onderzoek gedaan worden naar verbetering van de Afhaal/Brengpunten in overleg met
Plaatselijke Belangen verenigingen. Het huidig gebruik is minimaal. Door promotie en verbetering
wordt gestreefd naar een groei van 10% per jaar vanaf 1 januari 2015.
Programmalijn 2: Informatie & Lezen.
Het kunnen omgaan met informatie behoort tot de basisvaardigheden van ons bestaan. Wie goed wil
functioneren moet minstens kunnen lezen en schrijven, maar zeker ook mondig en informatievaardig
ofwel mediawijs zijn. Omgaan met zoekmachines, iets aanvragen bij de gemeente of informatie
vinden over je hobby of persoonlijke interesse. De Bibliotheek helpt burgers verder met grote
toegankelijkheid, deskundig personeel dat graag helpt, ruime openingstijden en een goede en
aantrekkelijke collectie media en digitale bronnen. Maar wie op achterstand staat heeft behoefte aan
meer dan dat. De Bibliotheek biedt programma’s en ondersteunt op het gebied van
laaggeletterdheid, inburgering en mediawijsheid. De Bibliotheek zorgt de komende jaren extra voor
het verbeteren van de participatie in de samenleving en wil hierbij grotere aantallen burgers
bereiken – mede door gebruik te maken van de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers en
alliantiepartners. Met lezen en film kijken prikkelt en voedt men de verbeelding. Met literatuur
verrijken we onze gedachten. Met lezen wordt de algemene ontwikkeling gestimuleerd en zijn wij in
staat in bredere kaders te denken. De Bibliotheek ondersteunt mensen bij het beleven van plezier
aan lezen, bij smaak- en leesontwikkeling en bij verdieping van lezen en de leesbeleving. Daarom
organiseert de Bibliotheek lezingen of ondersteunt zij leeskringen. Deze functie wordt voortgezet
met als doel het bereik uit te bouwen. Leeservaringen delen en mensen met elkaar in contact
brengen en betrokken worden bij activiteiten van de Bibliotheek.
Programmalijn 3: Educatie & Jeugd.
De inzet van de Bibliotheek is dat iedereen die naar school gaat, zoveel mogelijk vrij toegang moet
hebben tot informatie via de Bibliotheek. Voor veel scholieren in het basisonderwijs is dat nu al het
geval. Speerpunten in het aanbod zijn ontwikkelen van taal, lezen en leesplezier en mediawijsheid.
Het aanbod van diensten aan het onderwijs vindt plaats vanuit de Provinciale backoffice. De
uitvoering is lokaal. Het Biebwijz-aanbod is uitgebouwd naar ‘de Bibliotheek op school ‘ en er is het
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concept ‘Biebsearch’ voor Voortgezet onderwijs en ROC. De komende vijf jaar vormt de uitbouw van
de dienstverlening voor de lerenden in onze samenleving op basis van kostendekkende
dienstverlening een belangrijk speerpunt. Het gaat om structurele afspraken en programma’s gericht
op doorlopende leerlijnen. In de vroeg- en voorschoolse leeftijd wordt gestart met intensieve
programma’s om van jongs af aan leesplezier bij te brengen (BoekStart). De Bibliotheek ontwikkelt
zich door tot een gespecialiseerde ondersteuner.
De Bibliotheek werkt nauw samen met het Platform Cultuureducatie van Steenwijkerland. Jaarlijks
wordt er een cultuurmenu voor het basisonderwijs samengesteld waarin de Bibliotheek ook
participeert. Er wordt ook gestart met het introduceren van de Bibliotheek op School.
Er is een overvloed aan informatie . De Bibliotheek is een veilige plek in waar de informatie op maat
beschikbaar is en onafhankelijk wordt aangeboden. Zonder belemmeringen, eenvoudig te vinden en
betaalbaar te raadplegen. De Bibliotheek is te gebruiken op school, op het werk, onderweg en thuis.
Via pc, smartphone en e-boeklezer. Iedereen heeft toegang tot deze bron. Bibliotheek.nl is in de
onoverzichtelijke ‘cloud’ van digitale informatie, een overzichtelijke bron waaruit mensen hun
gegevens halen en verwerken, en waarbinnen ze kennis maken met het voor hen nog onbekende.
Het is belangrijk jeugd te vormen tot goed geïnformeerde burgers die uit de voeten kunnen met
moderne communicatiemiddelen (internet, sociale media) en op een veilige plek hun informatie
weten te vinden.

Programmalijn 4: Digitale Bibliotheek.
Internet heeft de wereld van informatie en communicatie drastisch veranderd. De Bibliotheek heeft
de website op een hoogwaardige wijze ontwikkeld. Daarmee is het voorbeeld gerealiseerd voor een
eigentijdse flexibele website op nationaal niveau. De ambitie is om de Digitale Bibliotheek in de
komende jaren zodanig uit te bouwen, dat een toenemend aantal gebruikers op een eigentijdse
manier langs de vele kanalen van de digitale snelweg gebruik kan maken van het aanbod aan
informatie en diensten. Toekomstperspectief is een gezamenlijke landelijke professionele Digitale
Bibliotheek met een gezamenlijke ICT-infrastructuur. Dit heeft ook geleid tot het opstellen van een
nieuwe bibliotheekwet.
Een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, is in de
maak. De beoogde inwerkingtreding van de wet is
1 januari 2015. Deze nieuwe bibliotheekwet heeft tot doel te komen tot een actualisering van de
wettelijke bepalingen voor de openbare bibliotheek. De huidige wet is sterk verouderd en biedt
geen adequate basis meer voor de huidige praktijk van het bibliotheekwerk en voor de digitale
ontwikkelingen in de bibliotheeksector. Elementair in de wet is de vorming van een landelijke
digitale Bibliotheek. Hiervoor draagt het Rijk de verantwoordelijkheid. De uitvoering wordt belegd
bij de Koninklijke Bibliotheek. Er ontstaat een keten: Koninklijke bibliotheek – provinciale Bibliotheek
– lokale Bibliotheek. De bekostiging van de landelijke digitale Bibliotheek wordt deels onttrokken aan
de lokale begroting.
Het Medialab vormt een digitale verbinding (kennis delen, cocreatie).
Programmalijn 5: Collectie en Presentatie
De Bibliotheek heeft actuele eigen collecties voor een breed publiek (strategische doelgroepen –
Mosaïc segmentatie), en complete collecties via het netwerk van bibliotheken
(samenwerkingscollecties). De digitale collecties worden uitgebouwd. Er zijn speciale collecties voor
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de servicebibliotheken gericht op maatschappelijke educatieve doelgroepen. Er wordt
gecollectioneerd op basis van een rationeel collectiemodel dat door alle Bibliotheken in Overijssel
wordt gehanteerd. De collectie wordt doorontwikkeld op basis van snel veranderend gebruik en
nieuwe ontwikkelingen zoals e-Books, muziek, en digitale bronnen die in toenemende mate
gestreamd worden. Ook kunnen maatwerkcollecties gecreëerd worden.
In juni 2012 is het Centraal Collectioneren in Overijssel opgestart. Een team van collectioneurs voert
de centrale aanschaf uit voor de aangesloten bibliotheken in Overijssel.
De presentatie is in winkelstijl, waarbij schapruimte wordt aangeboden aan (commerciële) derden en
gebruikt wordt voor nieuwe diensten van de bibliotheek.
Programmalijn 6: Marketing, Tarieven en Gebruiksvoorwaarden
Bibliotheken zetten zich in toenemende mate nadrukkelijker op de kaart. Dat is mogelijk door een
duidelijkere markt- en klant oriëntatie. De Bibliotheek richt zich op een breed publiek op basis van de
Mosaïcsegmentatie. Tot op het kleinste postcodeniveau is zicht op de omvang van de doelgroepen
en het bereik van de Bibliotheek.
De Bibliotheek richt zich op specifieke educatieve en maatschappelijke doelgroepen op basis van
nauwe samenwerking met partners die actief zijn voor deze doelgroepen. De Bibliotheek oriënteert
zich nadrukkelijk op haar klanten door klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) te houden.
Belangrijkste marketingdoelstelling is ledenbehoud van de individuele leden. Dat vraagt om
voortdurende inspanningen om afhaken te beperken en om nieuwe leden te werven. De ledengroei
komt uit het verwerven van nieuwe leden op basis van 100% lidmaatschap, o.a. via
onderwijsinstellingen en gerichte acties. Inzet van nieuwsbrieven en sociale media zijn gericht op het
opbouwen en onderhouden van de band met de leden en het uitzetten van diensten en services.
Invoering nationale bibliotheekpas.
Het project de Nationale Bibliotheekpas ontwikkelt één pas die burgers toegang geeft tot alle
landelijke en lokale digitale diensten. Zij krijgen zo ook veel gemakkelijker toegang tot de fysieke
collectie van alle bibliotheken in heel Nederland
Bibliotheken treden daarmee veel sterker als eenheid op en het netwerk van bibliotheken wordt in
belangrijke mate versterkt. Het streven is om de Nationale Bibliotheekpas in 2016 te introduceren.
De Bibliotheek Kop van Overijssel zal hier dan ook volledig gebruik van maken en aansluiten bij
landelijk uniforme tarieven en voorwaarden.
Programmalijn 7: Personeel & Organisatie en Kwaliteit
7.1 Formatie


De omvang van de formatie blijft gelijk. Bij vertrek medewerkers worden de taken intern
herschikt. Er zal meer gebruik gemaakt worden van flexibele inzet van formatie.

•

Verschuiven ureninzet in Frontoffice van servicebibliotheken naar bibliotheekwinkels tijdens
openingsuren. Inzet toezichturen via partners in multifunctionele accommodatie.

•

Deelname aan Provinciale backoffice : Educatie, Digitale Bibliotheek, Collectie, Marketing.
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7.2 Kwalitatieve formatie
•

De kwaliteit van de formatie wordt uitgebouwd: een compact professioneel team met meer
meerwaarde voor de gebruiker. Uitbouwen functie Publieksservice ten behoeve van zelfstandig
en alleen kunnen werken in de uitleenbibliotheek: klantbenadering, winkelverzorging,
collectiepresentatie en ondersteuning bij zoekproces klant. Eenvoudige werkzaamheden worden
uitgevoerd door inzet opruimscholieren t.b.v. opruimen en logistiek. De specialisten functie
wordt meer ingezet op nieuwe taken / dienstverlening rond backoffice-programma’s Educatie en
Jeugd (o.a. Taal en lezen, Mediawijsheid) Kennis en Informatie (Kennisthema’s,), Cultuur en
Lezen, en Digitale Bibliotheek.

7.3 Mobiliteit, Werving en selectie, Scholing
•

Deelname mobiliteitsbureau Overijssel – waardoor meer ruimte komt voor persoonlijke
loopbaanmogelijkheden.

•

Scholing gericht op ontwikkeling van de functies Bij de specialist gaat het om inhoudelijke
specialisatie op programma’s zoals Mediawijsheid, Taal en lezen. In de Frontoffice gaat het om
de veranderende functie met nadruk op advies en digitale vaardigheden.

•

Formuleren ouderenbeleid gelet op de leeftijdsopbouw.

7.4 Vrijwilligers
•

Er zullen meer gekwalificeerde vrijwilligers ingezet worden om groei van deelname aan
backoffice programma’s op te vangen. Ze worden specifiek getraind en werken onder
verantwoordelijkheid en supervisie van consulenten bij programma’s als Biebsearch en
Voorlezen. Het gaat hierbij om additionele inzet die niet mag leiden tot verdringing van betaalde
arbeidsplaatsen.

•

Er wordt extra inzet gepleegd voor de coördinatie van vrijwilligers als het gaat om beleid en
uitvoering.

7.5 Medezeggenschap, interne communicatie en arbo
•

Er wordt gewerkt in nauwe samenspraak met de PVT, werkoverleg bij de verschillende
organisatie-onderdelen een arboplan gebaseerd op de RI&E en op het KTO.

7.6 Kwaliteit
•

De Bibliotheek neemt deel aan de landelijke certificering van openbare bibliotheken op basis van
het INK-model.
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Programmalijn 8: Financiën, ICT en Huisvesting
•

In het financieel beleid staan beperken kosten, vergroten inkomsten gebruikers, op peil houden
van de egalisatiereserve, het beheersen van de risico’s centraal.

•

De ondersteuning van de facilitaire processen is uitbesteed op provinciaal netwerkniveau op
basis van SLA’s (Service Level Agreement).

•

De provinciale ICT infrastructuur voor de bibliotheekprocessen en de Digitale Bibliotheek zal in
toenemende mate overgaan in de landelijk digitale infrastructuur van Bibliotheek.nl. Daarmee
kan kwaliteit en vernieuwing worden geborgd tegen gelijkblijvende kosten. Mogelijk wordt
bekostiging door subsidiering van provincie en rijk overgenomen. De bibliotheek blijft
verantwoordelijk om de lokale infrastructuur te laten aansluiten bij het veranderend gebruik van
de Bibliotheek.

•

Vernieuwen en herijken servicepunten

Programmalijn 9: Samenwerking bibliotheken
Bibliotheken hebben provinciaal en landelijk een rijke traditie om samen te werken. De Bibliotheek
Kop van Overijssel is lid van de Vereniging Netwerk van Overijsselse Bibliotheken, met een
provinciale backoffice op deelterreinen, neemt bibliothecaire en facilitaire diensten af van
Rijnbrinkgroep. Op landelijk niveau worden diensten afgenomen van de Nederlandse Bibliotheek
Dienst en dient Bibliotheek.nl zich aan als landelijke partner op het gebied van de digitale
Bibliotheek.
Ook lokaal is er sprake van samenwerking. De hoofdvestiging in Steenwijk is met een aantal partners
gehuisvest in één gebouw. Met het Seniorweb wordt samengewerkt op het gebied van educatie en
mediawijsheid, met de Speel-O-Theek op het gebied van spelen en leren, de samenwerking met de
Galerie gaat om kunst en ontmoeting. Daarnaast biedt de Bibliotheek stageplaatsen voor
maatschappelijke stages van de leerlingen van het voortgezet onderwijs en vervult een sociale rol
door het bieden van een werk/leerplek aan medewerkers van de NoordWestGroep bij Perron3. De
plaatselijke boekhandel huurt een displaymeubel in de uitleen voor de verkoop van boeken, om op
deze wijze de leescultuur verder te versterken. Verder wordt er veel samengewerkt met de
Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de Brede School Vollenhove.
Al bestaande samenwerking met diverse externe partijen wordt gecontinueerd.

Beeld van de Bibliotheek Kop van Overijssel in 2020
In 2020 kan iedereen in de Kop van Overijssel naar een bijdetijdse Bibliotheek met ruime
openingstijden. En of de Bibliotheek nu groot of klein is, er is altijd van alles te vinden om tevreden
naar huis te gaan. Vaak wordt vooraf via de website besteld en staat het klaar in de Bibliotheek.
Ruim de helft van de bevolking maakt regelmatig gebruik van de Bibliotheek. Steeds vaker wordt de
Bibliotheek gebruikt om deel te nemen aan een activiteit rond lezen, literatuur of een informatief
onderwerp of om er te werken en te studeren. Activiteiten voor kinderen in alle vestigingen worden
druk bezocht. De hele week zijn er tal van informatieve activiteiten waar je op allerlei gebied wijzer
van wordt. De Bibliotheken zijn de thuisbasis voor tientallen leeskringen. De mensen van de
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Bibliotheek staan je met raad en daad bij als het gaat om het vinden van de juiste boeken, films of
informatie. Maar ze helpen je ook om alle nieuwe media goed te kunnen gebruiken. Ze weten je
‘door te verbinden’ met andere meer gespecialiseerde instellingen. Ze zijn goed op de hoogte en nog
vriendelijk en behulpzaam ook.
De digitale Bibliotheek raakt bij steeds meer mensen ingeburgerd. Op alle soorten apparaten, van de
pc thuis, de smartphone tot de tablet, is de Bibliotheek handig in de buurt om snel goede bronnen bij
de hand te hebben en e-Books te kunnen lezen. De Bibliotheek is met Biebsearch onderdeel van de
elektronische leeromgeving van de scholen. Met bijzondere leesprogramma’s worden kinderen van
jongs af aan vertrouwd gemaakt met boeken, voorlezen en zelf lezen. Met de vernieuwde
Bibliotheek aan de Meppelerweg als nieuw multimediacentrum is er een publiekstrekker in de stad
bijgekomen. Jong en oud komen er graag en verblijven er geruime tijd. Er zijn gespecialiseerde
afdelingen met bijzondere programma’s.
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