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Welkom

Kunst en cultuur komt tot uitdrukking in voorstellingen
en exposities en in de samenwerking met erfgoed, musea
en podia. Het dynamische werkveld van de Bibliotheek
zorgt voor ontmoetingen op velerlei niveau en biedt de
mogelijkheid om
met elkaar het debat te voeren over datgene wat voor de
(lokale) samenleving van belang is.

A. de klassieke bibliotheek
in nieuw perspectief

B. Lezen: Jeugd & onderwijs

Onafhankelijk

4

Betrouwbaar

publieke waarden

D

1. Toegankelijkheid • Van de toe
gang tot de openbare bibliotheek
wordt niemand uitgesloten: iedere
burger kan en mag gebruik maken
van de diensten van de bibliotheek.
Iedere bezoeker moet toegang
hebben tot informatie met zo laag
mogelijke (financiële) toegangs
drempels.

C

2. Pluriformiteit • De bibliotheek
maakt geen onderscheid, zij heeft
een aanbod voor alle bevolkings
groepen en bevordert zoveel
mogelijk dat bevolkingsgroepen
in aanraking komen met de denk
beelden van anderen.

B

3. Onafhankelijkheid • De open
bare bibliotheek is neutraal en nietcommercieel. Het samenstellen van
een collectie en het leggen van con
necties moet daarom losstaan van
(politieke en economische) belan
gen.

A

4. Betrouwbaarheid • De snelle
toename aan informatie maakt het
voor burgers van belang te weten op
welke informatie zij in hun handelen
kunnen vertrouwen. De bibliotheek
heeft als betrouwbaar instituut de
opdracht om burgers te ondersteunen bij het beoordelen van in
formatie.

Onze kernfuncties zijn lezen – leren – informeren en, daaraan
ondersteunend, cultuur en ontmoeting en debat. Deze kernfuncties worden in onze kennissamenleving steeds belang
rijker.
Om kennis te kunnen ontwikkelen en uit te wisselen, te leren,
moet een mens zich kunnen informeren. En om zich te infor
meren moet een mens kunnen lezen. Lezen staat dus centraal
en vormt het essentiële startpunt. Informeren blijft een
belangrijke taak van de Bibliotheek. We bieden toegang tot
informatie en ondersteunen mensen bij het aanleren van
vaardigheden in de omgang met informatie.

3

C. Leren:
participatie & zelfredzaamheid

D. Informeren:
Persoonlijke ontwikkeling

terug naar buiten!
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Partner in persoonlijke ontwikkeling
Als Bibliotheek zijn wij er voor en door mensen. Onze insteek
is altijd dat ieder mens aan zijn eigen ontwikkeling kan werken
en daarmee volwaardig aan de samenleving kan deelnemen.
We handelen vanuit vier publieke waarden die samen ons
unieke karakter weergeven.

Toegankelijk

Pluriform

terug naar Welkom

De Bibliotheek maken we samen

Het uitlenen van boeken en andere materialen, of ze nu
fysiek of digitaal zijn, is en blijft een belangrijke taak van
de Bibliotheek. Dat neemt niet weg dat de Bibliotheek
veel meer is dan een ruimte die wordt opengesteld
om een collectie uit te lenen. De Bibliotheek heeft een
brede functie, zoals uit de beschrijving van de drie
programmalijnen blijkt.
Door de klassieke uitleenfunctie effectiever en efficiënter
in te richten kunnen we tijd, geld, ruimte en expertise
inzetten op nieuwe klantbehoeften en op de maat
schappelijk educatieve functie van de bibliotheek. Hierbij
richten we ons altijd op de waarde voor de klant.
Onze gebouwen vormen de basis van waaruit we werken.
De faciliteiten die we bieden moeten aansluiten bij de
programmalijnen, maar bovenal moeten mensen zich
welkom voelen en de Bibliotheek een fijne plek vinden
om te verblijven. De bibliotheekgebouwen vormen het
daadwerkelijke maatschappelijk hart van de samenleving,
waar publiek elkaar ontmoet en commentaar levert op
ontwikkelingen in de samenleving.

B. Lezen: Jeugd & onderwijs
C. Leren:
participatie & zelfredzaamheid

D. Informeren:
Persoonlijke ontwikkeling

•

•
•

werken in 2020 alle medewerkers vanuit de bedoeling 		
van de Bibliotheek. Alle medewerkers zijn zich bewust 		
van hun eigen bijdrage hieraan en handelen er naar. Doelen
en ambitie van de organisatie vormen het kader waarbinnen
we werken. Zelforganisatie is een leidend principe;
zijn in 2020 de talenten van medewerkers in beeld en op
de juiste plek ingezet;
vormen vrijwilligers in 2020 een vast onderdeel van
ons personeelsbestand. Vrijwilligers zijn van toege-
voegde waarde voor de Bibliotheek, zij zijn enthousiast 		
over de doelstellingen van de Bibliotheek en dragen dit 		
enthousiasme uit.

Mensen maken de Bibliotheek
De Bibliotheek in nieuw perspectief met de drie
programmalijnen als uitgangspunt vraagt een
nieuwe manier van werken. Bij deze manier van
werken spelen klanten en partners een actieve
rol in de uitvoering van onze dienstverlening.
Volgens dit concept kan de Bibliotheek niet eens
bestaan zonder een actieve inbreng van klanten en
partners. Zij ondersteunen bijvoorbeeld als gastheer
of gastvrouw bij de uitvoering van verschillende
publieks- en promotieactiviteiten in de bibliotheek,
maar kunnen ook meewerken aan het opzetten en
uitvoeren ervan.
Door de technologische ontwikkelingen en
de centralisering zijn veel van de traditionele

werkzaamheden uit het takenpakket van de biblio
thecaris verdwenen. De nadruk ligt nu en in de
toekomst veel meer op gastheerschap (en het
ondersteunen van vrijwilligers hierbij), didactiek
en pedagogiek, leesbevordering, cultureel onder
nemerschap, lobby, fondsenwerving en netwerken.
Deze omschakeling vraagt om vaardig-heden op
het gebied van omgaan met klanten, commercieel
handelen, resultaatgerichte plannen schrijven,
relatiemanagement, educatie- en organisatie
vaardigheden. Daarnaast zijn, door de rol van de
Bibliotheek op het gebied van ICT-vaardigheden, ook
digitale vaardigheden een belangrijke competentie
voor ondersteuning aan mensen die hier minder
vaardig in zijn. Overigens kent onze hele dienst
verlening steeds meer digitale componenten wat
de noodzaak van deze vaardigheden extra onder
streept.
Een mix van betaalde en niet-betaalde krachten
waarborgt zo de continuïteit en bewaakt de kwaliteit
van de invulling van onze kernfuncties.
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A.de klassieke
bibliotheek in
nieuw perspectief

Daarom:

terug naar Welkom

wijs met informatie en ict
Ontvangen > verwerken > creëren

A. de klassieke bibliotheek
in nieuw perspectief

B.Lezen: jeugd &
onderwijs

bibliotheek:
Doorgaande lijn
lezen & ICTvaardigheden

Ouders

Alle kinderen gelijke kansen

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Alle kind
eren moeten kansen krijgen zich te ontwikkelen en te
ontplooien om zo volwaardig mee te kunnen doen in onze
samenleving. Daarom:

•
•

•
•
•
•
•

bereiken we in 2020 alle kinderen van 4 – 12 jaar met
de dienstverlening van de Bibliotheek;
heeft de Bibliotheek in 2020 een plan voor samenwerken Voorschool en Basisschool (IKC) waarin de
Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang zijn geïntegreerd en is dit bij twee IKC geïmplementeerd;
haalt 75% van de ouders met een pasgeboren kindje
in 2020 het boekstartkoffertje op in de Bibliotheek;
bereiken we in 2020 80% van de kinderen met een
leesachterstand met passende programma’s om
deze leesachterstand te verkleinen;
werken we in 2020 samen met het voortgezet onderwijs in alle VMBO scholen met het programma de
Bibliotheek op school VO;
neemt 40% van de basisscholen in 2020 de door de
Bibliotheek aangeboden programma’s voor informatievaardigheden af;
en vormen mediawijsheid/informatievaardigheden
in 2020 een vanzelfsprekend onderdeel van ons aanbod voor 0-18 jarigen.

C. Leren:
participatie & zelfredzaamheid

D. Informeren:
Persoonlijke ontwikkeling

meer lezen

vinden, verbinden en overdragen

beter in taal

ict geletterdheid

meer kansen

Lezen = leuk
Meer leesplezier > meer lezen >
beter in taal > meer kansen
De primaire taak van de Bibliotheek begint bij
geletterdheid in brede zin. Lezen is de basis
voor het verwerven van kennis en stimuleert
verbeeldingskracht en creativiteit. Het is een
vaardigheid die bijdraagt aan ontwikkeling en
ontplooiing en op latere leeftijd kansen vergroot.
Met lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen.
Kinderen van ouders, die hun baby al voor dat deze
acht maanden oud is voorlezen, scoren hoger op
taal.

Basisschoolleerlingen gaan steeds minder lezen naar
mate ze ouder worden. 8% van de kinderen verlaat
de basisschool met een taalachterstand en de laag
geletterdheid onder 15-jarigen is zelfs 14%. Taalen leesontwikkeling houdt daarom niet op na de
basisschool.
Leesbevordering is een middel bij uitstek om de
taalontwikkeling te stimuleren. De Bibliotheek,
met specifieke expertise op dit terrein, is een
krachtige partner in het lokale beleid tegen taal
achterstanden. De doorgaande leeslijn 0 – 18 jaar
is door bibliotheken ontwikkeld om een bijdrage te
leveren aan het voorkomen van taalachterstanden
en laaggeletterdheid op latere leeftijd.

Consultatiebureaus
vroeg/voorschools
primair onderwijs
voortgezet
onderwijs
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ICT-geletterdheid is een basisvaardigheid voor het
kunnen verwerven en uitwisselen van kennis en
deelname aan de samenleving. De Bibliotheek is
expert in het vinden, verbinden en overdragen van
informatie en speelt als adviseur ook in de toekomst
een belangrijke rol.

Kinderen kunnen via de huidige media eenvoudig
zelf actief deelnemen en informatie aanbieden.
Het is daarom belangrijk dat zij leren kritisch met
media om te gaan en de kansen te benutten die
media bieden. Jonge kinderen pakken nieuwe
mediaontwikkelingen snel op. De ontwikkeling van
mediabewustzijn, mediabegrip, media-attitude en
mediagedrag voor kinderen is van groot belang om
in de huidige samenleving te kunnen participeren.
Het doel van een doorgaande lijn Mediawijsheid is
om het mediabewustzijn en mediavaardig zijn te
ontwikkelen bij kinderen, leerkrachten en ouders.

terug naar Welkom

aanpak van laaggeletterdheid

A. de klassieke bibliotheek
in nieuw perspectief

C.Leren: Participatie &
Zelfredzaamheid

De Bibliotheek is één van de kernpartners in
Hengelo en Hof van Twente in de aanpak van laag
geletterdheid. Samen met Gemeente, Wijkracht
Salut en ROC van Twente willen we komen tot een
sluitende aanpak in het terugdringen van laag
geletterdheid in Hengelo en Hof van Twente. Om de
doelgroepen te bereiken werken we nauw samen
met toeleidende organisaties die veelvuldig met hen
in contact staan.

Aanpak probleem =
blootleggen oorzaak

Aanpak oorzaak =
verhelpen problemen

De ervaren problemen

De onderliggende oorzaken

• Minder kansen op werk
• Financiële problemen
• Gezondheids-problemen
• Problemen bij opvoeding

Gebrek aan:
• Taalvaardigheid
• Digitale vaardigheden
• Rekenvaardigheid

inzetten van digitale media voor persoonlijke ontwikkeling
en maatschappelijke positie

Iedereen doet mee

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen niet in staat om
mee te draaien in de samenleving. Zij kunnen niet goed
genoeg lezen, rekenen of met computers omgaan. Zonder
deze vaardigheden loop je tegen problemen aan op het
gebied van werk, geldzaken, gezondheid en is het
moeilijker om te zorgen voor de optimale opvoeding voor
je kinderen. Daarom:

•

•

•

heeft de Bibliotheek in 2020 een sluitend
programma om de verschillende laaggeletterde
doelgroepen te bereiken in samenwerking met alle
relevante partners;
heeft de Bibliotheek in 2020 een samenhangend
programma gerelateerd aan de thema’s geld,
werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op
het terugdringen van laaggeletterdheid en vergroten
van de digitale vaardigheden. Samenwerking met
(lokale) partners is altijd ons uitgangspunt.
is de Bibliotheek in 2020 de vanzelfsprekende plaats
voor het bieden van toegang tot de digitale overheid
en de ondersteuning bij het werken met de digitale
overheid.

D. Informeren:
Persoonlijke ontwikkeling

aanpak van laaggeletterdheid

verkleinen van de digitale kloof

zoeken, selecteren en evalueren
van informatie

digitale zelfredzaamheid
Met de enorme groei van de wereldwijd gepro
duceerde digitale informatie groeit het belang
om goed met die informatie te kunnen omgaan.
Het verwerven van die vaardigheden gaat verder
dan technische vaardigheden, of ‘knoppenkunde’,
alleen. De meer inhoudelijke vaardigheden als
zoeken, selecteren en evalueren van informatie zijn
van groot belang. Dit geldt ook voor strategische
vaardigheden: het inzetten van digitale media voor
persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de
maatschappelijke positie.
Het Rijksprogramma Digitale Overheid 2017
stimuleert mensen om zoveel mogelijk
online te regelen. Van het aanvragen van een

parkeervergunning, het doorgeven van een adres
wijziging en het verlengen van een ID-kaart tot het
digitaal inschrijven bij de KvK als nieuwe onder
nemer of het invullen van een belastingaangifte. Ook
het kunnen werken met een digitale werkmap bij het
UWV hoort daarbij.
In Nederland is circa 5% van de mensen digitaal
niet-zelfredzaam en ongeveer 15% van de mensen
alleen met ondersteuning. In de Bibliotheek bieden
we programma’s die mensen helpen om digitale
basisvaardigheden te verkrijgen die daarmee bij
dragen aan het verkleinen van de digitale kloof.
Ook voor deze programma’s geldt dat we daar waar
mogelijk een relatie leggen werk, geld, gezondheid
en opvoeding.
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B. Lezen: Jeugd & onderwijs

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen in de leeftijd
van 16-65 jaar laaggeletterd. Zij hebben te veel
moeite met lezen en schrijven om mee te kunnen
doen in het dagelijks leven. Taalvaardigheid is de
basis voor participatie in de samenleving, voor
zelfredzaamheid en zelfsturing. De overheid is
er veel aan gelegen dat de laaggeletterdheid in
Nederland wordt teruggedrongen. De Stichting
Lezen & Schrijven is opgericht om laaggeletterdheid
te voorkomen en terug te dringen. Een extra impuls
bleek nodig. Van 2012 tot en met 2015 is het project
Taal voor het Leven uitgevoerd. In zes pilotregio’s,

waarvan Twente er één was, is een werkwijze op
gezet. De resultaten waren dermate positief dat dit
project een vervolg heeft gekregen: Tel mee met
Taal.

terug naar Welkom

De Bibliotheek initieert

A. de klassieke bibliotheek
in nieuw perspectief

B. Lezen: Jeugd & onderwijs

We laten kunstenaars, politici, denkers, opinie
leiders, wetenschappers en publiek elkaar ont
moeten en commentaar leveren op ontwikkelingen
in de samenleving. Zo ontstaat er draagvlak onder
een breed publiek en de participatie van een zo
groot mogelijke groep mensen. Iedereen kan met
elkaar van gedachten wisselen, en kan zijn of haar
mening vormen over de thema’s die ertoe doen in
onze samenleving.

‘Meningsvorming door kennis en argumenten’. Dit is belangrijk voor
ons kernfunctie ‘ontmoeting en debat’ en hoort bij de kern van deze
strategische lijn ‘betrokken en actief’.

C. Leren:
participatie & zelfredzaamheid

D.Informeren: persoonlijke
ontwikkeling
Betrokken en actief

toegang tot informatie en kennis

Ook in de toekomst blijft de Bibliotheek een vitale schakel
in de kennissamenleving. De Bibliotheek is, naast school, de
enige instelling die garandeert dat iedereen toegang heeft tot
informatie, bronnen en kennis om zichzelf te ontwikkelen. Het
gaat daarbij om een veelheid aan soorten kennis en informatie,
in databanken en elektronische boeken, maar ook op papier en in
de hoofden van mensen. De Bibliotheek is het knooppunt waar de
kennis samenkomt, wordt gedeeld en doorontwikkeld. De collectie
blijft een belangrijk onderdeel, maar steeds meer gaat het om
samenbrengen van kennis uit de lokale samenleving. Daarom:

•

•

•

is in 2020 de collectie van de Bibliotheek, in alle vormen, 		
een afspiegeling van vraag en aanbod vanuit de 			
verschillende kernfuncties (lezen, leren, informeren) binnen
de lokale samenleving. Daarmee profileert de Bibliotheek
zich als het knooppunt waar kennis (vanuit die verschillende
vormen) samenkomt;
is de Bibliotheek in 2020 een kennisrijke omgeving 			
waar mensen samenkomen, studeren en werken.
Dit blijkt uit een hoge bezettingsgraad van de verschillende
werkplekken en zalen voor activiteiten. Deze werkplekken
en zalen zijn toegankelijk, veilig en van hedendaagse 		
faciliteiten voorzien;
realiseert de Bibliotheek Hengelo tot en met 2020 jaarlijks
twee thematische programma’s met maatschappelijke 		
relevantie, die bestaan uit verschillende activiteiten, waarbij
het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht
en verkend. Deelnemers aan deze activiteiten waarderen ze
positief en vinden ze voor herhaling vatbaar.

ontwikkeling en ontplooiing van
individu en samenleving

knooppunt waar kennis samenkomt,
gedeeld en doorontwikkeld

vormen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ruimtes voor
cursussen, workshops, trainingen, presentaties,
spreekuren, ontmoetcafés, voorbereidingen, overleg.
We bieden een fysieke en digitale collectie aan die
breed informatief ondersteunend is. Inwoners kunnen Als Bibliotheek bieden we deze ruimte aan en zijn we
de verbindende schakel tussen de verschillende
in de Bibliotheek terecht voor een goed (lokaal)
maatschappelijke organisaties.
overzicht van de mogelijkheden die er zijn voor
verdere persoonlijke ontwikkeling. Als maatschap
Voor wie meer wil dan alleen thuis werken of
pelijk hart in de samenleving is de Bibliotheek zelf
studeren bieden we werkplekken en ruimtes waar
een belangrijke plek voor persoonlijke ontwikkeling.
mensen, ondersteund en gestimuleerd door de
Verenigingen, instanties, organisaties en groepen
beschikbare hulpmiddelen, kunnen samenwerken en
hebben behoefte aan ruimte om kennis, gedachten
studeren. Bezoekers van de Bibliotheek komen kennis
en overtuigingen met elkaar uit te wisselen en te
halen én kennis brengen.

De Bibliotheek faciliteert

INWONERS

de Bibliotheek
LOKALE
ORGANISATIES

faciliterend &
initiërend

INFORMATIE &
COLLECTIES
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Goede, betrouwbare informatie is belangrijk. De
Bibliotheek organiseert lezingen en debatten en
laat mensen kennismaken met kwesties waarover
niet iedereen het eens is. We nemen geen stelling,
maar laten zien wat er rondom maatschappelijke
en andere vraagstukken al bedacht en geschreven
is, zodat je op basis van kennis en argumenten een
mening kunt vormen. Op neutraal terrein stand
punten uitwisselen, zonder de noodzaak elkaar te
overtuigen. Dit past uitstekend bij onze publieke
waarden.

We gaan op zoek naar de juiste wisselwerking tussen
enerzijds onze lokale opdracht en anderzijds de
lokale vraag.

