MOTOR VAN
EEN VAARDIGE
SAMENLEVING
Meerjarenbeleid 2021 - 2024

INLEIDING
Een nieuw beleidsplan maken is enerzijds
een opgave; aan de andere kant ook een
mooi moment voor reflectie over de afgelopen jaren en het nadenken over toekomstverwachtingen.
Dit keer werd dit interessante proces echter ook beïnvloed door
de coronamaatregelen. Hoewel lang niet zo erg getroffen door
deze omstandigheden als diverse andere culturele instellingen,
heeft de dienstverlening van de Bibliotheken toch te maken
gehad met de maatregelen.
Openingstijden vervielen geheel, dan wel deels. De programmering was uiterst beperkt; dan wel volledig uitgesteld. Drukbezochte Bibliotheken leerden in korte tijd omgaan met zeer
beperkt en gereguleerd bezoek.
Duidelijk geworden is wel dat Bibliotheken als buitengewoon
belangrijk worden ervaren, zeker nu de samenleving moet
leren omgaan met grote beperkingen. Een openbare, toegankelijke en fijne plek in de samenleving, waar ruimte is voor
ontmoeting, informatie, ontwikkeling, ontdekking en ontspanning is meer dan ooit van onschatbare waarde.

Impact
Juist in deze bijzondere omstandigheden, bleek er veel behoefte aan een Bibliotheek. Een onmisbare plek. Maar dat word je
niet vanzelf. Bij al onze activiteiten, stellen we ons de vraag:
"Heeft de klant hier baat bij?". Het leveren van deze klantwaarde is essentieel.
De komende periode zullen we dan ook extra aandacht besteden aan het meten van de impact van al onze activiteiten.
Zo worden we steeds meer de relevante plek in stad en dorp.

Maatschappelijke opgave
De Bibliotheek heeft een centrale rol in de samenleving, maar
we doen het niet alleen. Samen met onze partners en inwoners,
geven we vorm aan de programmering en onze doelstellingen.
Op deze wijze is ook dit beleidsplan tot stand gekomen. In diverse sessies met beleidsambtenaren van Hengelo, Hof van
Twente en Oldenzaal en onze partners uit welzijn, cultuur en
onderwijs is nagedacht over onze maatschappelijke opgaves.
In dit beleidsplan geven we aan hoe we deze opgaves de komende jaren gaan invullen. Niet alleen. Maar met, voor en door
onze inwoners, partners, medewerkers en vrijwilligers.

Gezamenlijk maken we de Bibliotheek;
de motor van een vaardige samenleving.
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TERUGBLIK
In de achter ons liggende beleidsperiode
hebben we vier programmalijnen opgezet
en uitgewerkt. Er is een brede samenwerking ontstaan in de drie gemeenten op
het gebied van onderwijs, sociaal domein,
culturele en maatschappelijke partners.
A: Klassieke Bibliotheek in nieuw perspectief
De verbrede functie van de Bibliotheek hebben we vormgegeven door onszelf anders te organiseren. (Lokale) samenwerking
staat centraal en het actief werken aan samenwerking met de
drie bibliotheekstichtingen Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal maakt het mogelijk steeds beter op elkaar in te spelen
en daardoor meer efficiënt en effectief te werken. Met name
op het vlak van de bedrijfsvoering (financiën, huisvesting, ICT,
marketing & communicatie, vrijwilligersbeleid) zijn reeds
noodzakelijke voordelen behaald.

B: Jeugd & Onderwijs
Inmiddels voert een belangrijk deel van de scholen in ons werkgebied het programma de Bibliotheek op school uit, waar mogelijk geïntegreerd met BoekStart in de kinderopvang waar het
een Integraal Kind Centrum (IKC) betreft. Daarmee bereiken we
bijna alle kinderen om zo door leesplezier taalachterstanden te
voorkomen.
In de afgelopen beleidsperiode is naar voren gekomen hoe
belangrijk de voorschoolse periode is als het gaat om taalontwikkeling. Daarmee is een focus ontstaan op de gezinsaanpak:
aandacht voor ontwikkeling van basisvaardigheden van laagtaalvaardige volwassenen met (jonge) kinderen. Zo kunnen
we de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken en ook in deze
gezinnen leesmotivatie op jonge leeftijd stimuleren.

C: Participatie & Zelfredzaamheid
De afgelopen beleidsperiode is ingezet op integrale samenwerking met lokale partners op het sociaal domein om de positie
van onvoldoende (digitaal) geletterde inwoners te verbeteren.
Er is beter in beeld waar knelpunten zitten en concrete activiteiten zorgen voor het ontwikkelen van basisvaardigheden.

plek waar ontmoeting plaatsvindt en dialoog gevoerd wordt.

Het resultaat van de samenwerking op landelijk niveau van
diverse overheidsinstanties en de Koninklijke Bibliotheek (KB) is
de introductie van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)
in de Bibliotheken. Het IDO is bedoeld om laagdrempelig vragen te beantwoorden en informatie te verschaffen over de
diverse overheidsinstanties die veelal digitaal communiceren
en lastig taalgebruik hanteren.

In onze steeds sneller veranderende maatschappij is blijven
ontwikkelen noodzakelijk. Zo blijven we bijvoorbeeld voldoende vaardig en interessant op de arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk om de vraagstukken, waar we ons in onze maatschappij voor gesteld zien staan, te kunnen begrijpen en er een
goede mening over te vormen. Digitale ontwikkelingen brengen ons nieuwe mogelijkheden en tegelijkertijd zien we dat het
vraagt om nieuwe afspraken over hoe we ons tot elkaar verhouden. Een plek in de lokale gemeenschap waar meningen en
dialoog bij elkaar komen is daarbij geen overbodige luxe.

D: Persoonlijke Ontwikkeling

Verder bouwen

We kunnen ook stellen dat de Bibliotheek zijn plek heeft gevonden als kennisrijke locatie waar je kunt werken en studeren.
Deze kennisrijke plek blijkt uit het steeds wisselende aanbod
van cursussen, lezingen, kenniskringen en nog veel meer. De

De basis is gelegd. De komende beleidsperiode gaan we verder
op de ingeslagen weg, ondersteund door de landelijke en regionale beleidslijnen, die het mede mogelijk maken de Bibliotheek
die aandacht te geven die het nodig heeft.

LEESWIJZER
In dit beleidsplan kijken we allereerst naar waarom we doen wat we doen: de opdracht die we als Bibliotheek hebben vanuit
landelijk, regionaal en lokaal perspectief. Vervolgens voegen we daar onze missie en visie aan toe. Met drie strategische
thema’s beschrijven we vervolgens waarop onze focus in deze beleidsperiode zal liggen en de doelen die we willen bereiken.
Tenslotte beschrijven we onze aanpak en hoe we mensen en middelen in zullen zetten om onze ambities waar te maken.

MAATSCHAPPELIJKE
OMGEVING
De Bibliotheek valt onder de wetgeving
van de Wet stelselvoorziening openbare
Bibliotheken. Het stelsel bestaat uit drie
lagen: landelijk, regionaal en lokaal.
Landelijk gaat het om de Koninklijke Bibliotheek (KB), regionaal
om de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) en lokaal
om de Bibliotheken. Samen zijn de drie lagen verantwoordelijk
voor de uitvoering van de wet.

Kernfunctie
Binnen de wet dient de Bibliotheek te voldoen aan vijf kernfuncties:
1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie
2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
3. Bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur
4. Organiseren van ontmoeting en debat
5. Kennismaken met kunst en cultuur
Hoe de Bibliotheek aan deze vijf kernfuncties invulling geeft,
wordt mede bepaald door de maatschappelijke omgeving
waarin we opereren op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Landelijke ontwikkelingen
In november 2020 verscheen “Bibliotheekconvenant 2020 –
2023: Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de
bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke
opgaven”. Een convenant ondertekend door de partijen: VNG,
Vob, SPN, KB, IPO en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
In het convenant beschrijven de partijen drie inhoudelijke
maatschappelijke opgaven voor de Bibliotheek en één randvoorwaardelijke opgave:

Geletterde samenleving
Bevorderen van geletterdheid en leesplezier

Participatie in informatiesamenleving
Digitale inclusie en digitaal burgerschap

Leven lang ontwikkelen
Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid

Basis garanderen
Randvoorwaarden voor de inhoudelijke lokale opgaven

Provinciale en regionale ontwikkelingen
Het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken is een intensieve
samenwerking van Rijnbrink en de 23 bibliotheekstichtingen in
Overijssel, met in totaal 90 vestigingen, bijna 400 medewerkers, 240.000 leden en ruim 4 miljoen bezoekers per jaar. Deze
samenwerking is voor ons van groot belang.

Het Netwerk heeft een eigen meerjarenbeleidsplan geformuleerd: “Samenkracht: Netwerk Overijsselse Bibliotheken, periode
2021 – 2024”. Lokale opgaven en landelijke beleidslijnen komen
in dit plan samen. We zoeken de samenwerking met andere
Bibliotheken om ruimte te maken voor co-creatie en innovatie.
De samenwerking biedt ons inspiratie en kennisdeling en leidt
tot effectievere sturing en efficiënter organiseren. Kortom,
samen kunnen we meer doen.
In de komende beleidsperiode zullen we onderzoeken hoe we
onze slagkracht gezamenlijk nog verder kunnen vergroten,
zodat we een volgende stap kunnen maken in de uitvoering
van het gezamenlijk management.

Ook van invloed is het cultuurbeleid van de provincie Overijssel. De provincie formuleert in "Raak! Cultuurbeleid 2021 –
2024" de volgende uitgangspunten:
> We willen dat cultuur toegankelijk is voor iedereen...
Iedereen kan meeprofiteren van de rijkdom van cultuur,
ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en
woonplaats.
> ... brengen mensen en organisaties bij elkaar op
gemeenschappelijke thema’s...
Veel organisaties zijn bezig met gelijksoortige vraagstukken.
Netwerkontwikkeling en kennisverspreiding in de sector is
een belangrijke taak.
> … en zoeken de verbinding met anderen
Met een frisse blik kijken naar andere sectoren om zo tot
creatieve oplossingen voor opgaven te komen.
Het zijn herkenbare uitgangspunten die naadloos aansluiten
op het landelijk Bibliotheekconvenant.

Lokale ontwikkelingen
De Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal werken
nauw samen. Ons vertrekpunt is een gezamenlijke opgave die
we lokaal uitvoeren.
De maatschappelijke vraagstukken waar we vanuit de Bibliotheken aan willen werken, zijn vraagstukken waar elke gemeente zich de komende jaren voor gesteld ziet staan en waar
niet één organisatie of instelling de oplossing voor kan bieden.
Het zijn complexe vraagstukken met een grote impact op de
maatschappij.
Ze komen voort uit:
> een verminderde leesvaardigheid en leesplezier bij kinderen;
> de (digi)tale kloof die steeds groter wordt;
> een zich terugtrekkende overheid;
> de noodzaak tot een leven lang ontwikkelen;
> een verdere individualisering van de maatschappij waarbij de
kans op eenzaamheid toeneemt.
Als Bibliotheek faciliteren we ook de dialoog over wat er speelt
in de maatschappij. Daarom hebben we in de aanloop naar dit
beleidsplan de dialoog gefaciliteerd met de drie gemeenten en
onze andere belangrijkste samenwerkingspartners over deze
ontwikkelingen en vraagstukken.
Ieder kon meepraten over de wederzijdse beelden en verwachtingen vanuit de eigen mogelijkheden en rollen. Daarmee hebben we niet alleen essentiële input voor ons beleid opgehaald,
maar hebben de deelnemers ook waardevolle input kunnen ophalen voor de eigen praktijk.
De waardering voor dit initiatief door de partners zien we als
aanmoediging om de maatschappelijke opgaven, waar we allemaal een rol in hebben, centraal te blijven zetten. En te blijven
verdiepen op hoe iedere partner hier het best een bijdrage aan
kan leveren.

MISSIE EN VISIE
De belangrijkste motivator voor ons werk
blijft onze missie:
"De Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente en
Oldenzaal hebben een betekenisvolle rol in het toegankelijk maken en helpen duiden van informatie
en kennis, die burgers in staat stellen bewust en
actief te participeren in de samenleving en die
burgers stimuleren zich levenslang te ontwikkelen."
Vanuit onze missie hebben we met onze medewerkers gekeken
naar hoe we de komende beleidsperiode van betekenis willen
en kunnen zijn voor de inwoners van Hengelo, Hof van Twente
en Oldenzaal.
De maatschappelijke meerwaarde die we als Bibliotheek willen
bieden heeft te maken met de strategische thema’s voor de
komende periode en wat wij met deze thema’s willen bereiken.
Daarboven staat de belofte van onze Bibliotheken aan de inwoners van Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal:

Je voelt je er thuis, je steekt er wat op, we helpen je
verder. De Bibliotheek is er voor je.
In onze visie verwoorden we deze belofte als volgt:
De Bibliotheek is een toegankelijke en veilige (leer- en
ontwikkel) plek voor iedereen
Iedereen is welkom in de Bibliotheek, iedereen kan zich er thuis
voelen. Wie je ook bent en wat je ook zoekt. We creëren een veilige omgeving om jezelf te zijn en om anderen te ontmoeten.
We geven je de ruimte om jouw eigen weg te ontdekken, zonder
oordeel.
De Bibliotheek is de wegwijzer naar informatie
We adviseren bij hulpvragen en verwijzen door als dat nodig is.
We helpen je bij te blijven en mee te doen in de samenleving.
We nemen de tijd voor je. We helpen je kennis op te doen en de
betrouwbaarheid van informatie te evalueren.
De Bibliotheek prikkelt de nieuwsgierigheid
De Bibliotheek is een plek waar we je inspireren. Wij dagen je
uit om steeds weer iets nieuws te ontdekken, jouw kennis te
vergroten en het beste uit jezelf te halen. We zijn altijd op zoek
naar nieuwe initiatieven.
De Bibliotheek werkt altijd samen en verbindt mensen met
elkaar
We tonen interesse in de mens. We staan open voor de wereld
met al zijn verhalen. We gaan actief op onderzoek uit. We laten
mensen in aanraking komen met de denkbeelden van anderen.
We werken zoveel mogelijk samen met verschillende partners.

De Bibliotheek stelt de klant centraal
In de Bibliotheek is altijd wat te doen. De Bibliotheek geeft
positieve energie. We nodigen je uit mee te doen en jezelf uit te
dagen. Om mee te denken en bij te dragen. De Bibliotheek is er
van, voor en door jou.
Het uitdragen van deze visie en beloften vormt de basis voor de
positie die we willen innemen in de lokale gemeenschap en is
daarom het vertrekpunt voor onze verantwoording naar stakeholders.

Drie strategische thema's
Alle ontwikkelingen – landelijk, regionaal en lokaal – zijn
meegenomen in de formulering van de strategische thema's
waar we ons de komende beleidsperiode voor zullen inzetten:
> Een geletterde samenleving
> Participatie in de informatiesamenleving
> Een leven lang ontwikkelen

GELETTERDE
SAMENLEVING
De Bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen. Verschillende onderzoeken
en adviezen laten over een reeks van jaren een dalende leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zien.

Ons strategisch doel
De Bibliotheek is de lokale partner om jeugd en
volwassenen te ondersteunen bij hun taalvaardigheden én leesplezier. Geletterdheid en kritisch
denken dragen bij aan gelijke kansen voor iedereen op een goede toekomst in onze samenleving.

Onze ambitie voor 2024
1. We hebben positie ingenomen binnen de integrale aanpak
op het gebied van (laag)geletterdheid met lokale partners,
waarbij onderlinge rollen voor alle partijen duidelijk zijn.
2. We bereiken de laagtaalvaardige inwoners van onze gemeenten met programma’s die hen ondersteunen bij leesvaardigheid en leesplezier.
3. We hebben binnen het onderwijs een positief leesklimaat
geborgd, waarbij speciale aandacht is voor het stimuleren van
lezen bij kinderen die met een taalachterstand de school dreigen te verlaten en waar mogelijk binnen een brede gezinsaanpak.

Dit doen we onder andere door:

Leesvaardigheid
Stimuleren van lezen
Leesplezier

> in samenwerking met onze lokale partners de doelgroepen
actief op te zoeken en een aanbod te bieden dat aansluit bij
de behoefte. We blijven in contact met de doelgroep en verbeteren ons aanbod continu, waardoor de programma’s een
stijging vertonen in bezoekersaantallen en positief worden
gewaardeerd;
> het (voor)lezen te verankeren in het onderwijscurriculum met
de doorgaande programmalijnen van Kunst van Lezen voor
kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs;
> een positief leesklimaat te creëren wat kinderen hongerig
maakt om te lezen. De Bibliotheek werkt samen met partners
aan een goed leesaanbod, een sterke leescultuur en positieve
leesmotivatie;
> ouders beter toe te rusten en ondersteunen bij de taalontwikkeling van hun kind om taalachterstand te verminderen.
Er is extra aandacht voor laagtaalvaardige gezinnen (doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid);
> activiteiten te bieden gericht op leesbevordering, leesplezier
en promotie van de lees- en literaire cultuur;
> activiteiten en materialen te bieden die ondersteunen bij het
vergroten van de geletterdheid bij volwassenen: terugdringen
van laaggeletterdheid.

PARTICIPATIE IN
DE INFORMATIESAMENLEVING
Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact
op vrijwel alle domeinen van ons leven. De burger die niet in
staat is om digitale middelen te gebruiken, kan niet of minder
goed meedoen in de samenleving. Dit heeft effecten voor de
werkgelegenheid, voor het sociaal functioneren en voor het
contact met de e-overheid.
Het digitaalvaardig maken en houden van de Nederlandse
burger is een van de grootste maatschappelijke opgaven van
dit moment.
Het gaat hierbij om volwaardig mee kunnen doen aan de digitale maatschappij (digitale inclusie) en informatie op juistheid
kunnen inschatten en interpreteren (digitaal burgerschap).

Ons strategisch doel
De Bibliotheek is het lokale (informatie)platform
voor digitale geletterdheid en mediawijsheid,
waardoor beschikbare techniek en informatie
toepasbaar worden in het dagelijks leven.

Onze ambitie voor 2024
1. Alle inwoners (jong én oud) in onze gemeenten kunnen in de
Bibliotheek kennismaken met digitale technologie en wat dit
betekent voor communicatie en toegang tot informatie.
2. We bieden een laagdrempelige ondersteuningsstructuur op
het gebied van digitale informatie in het algemeen en de digitale overheid in het bijzonder.
3. Digitale geletterdheid en mediawijsheid vormen een onderdeel van het aanbod voor het onderwijs.

Dit doen we onder andere door:
> (digitale) informatie toegankelijker te maken in bereik én
begrijpelijkheid, waaronder digitale overheidsinformatie;
> het vergroten van digitale geletterdheid van kinderen en
jongeren in een doorgaande leerlijn binnen het onderwijs;
> het bieden van activiteiten gericht op de ontwikkeling van
technologische en digitale kennis voor jong en oud aan de
hand van vraag en behoefte van de doelgroep.

Digitale inclusie
Digitaal burgerschap

LEVEN LANG
ONTWIKKELEN
Onze samenleving is continu in beweging. Bijblijven vraagt
voortdurende aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe
vaardigheden. Het gaat daarbij zowel om het opdoen van
basisvaardigheden (zoals lezen, rekenen, digitale vaardigheden) als om het doorontwikkelen van vaardigheden die
bijdragen aan blijvende inzetbaarheid. Een leven lang ontwikkelen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven van het
individu en daarmee aan een vitale samenleving in zijn geheel.

Ons strategisch doel
De Bibliotheek is de verbindende en verdiepende
partner voor inwoners om zich een leven lang te
blijven ontwikkelen met speciale aandacht voor
mensen die moeite hebben om mee te komen.

Onze ambitie voor 2024
1. Het aandeel inwoners dat mee kan doen in de samenleving is
toegenomen, door programma’s die zijn gericht op het
vergroten van de zelfredzaamheid en participatie (zoals
eenzaamheid, gezondheid, werk en geld) en die aansluiten bij
de behoefte van de doelgroep(en).
2. We hebben een werkwijze waardoor het ontwikkelen van
(thema)activiteiten van, met en door inwoners tot stand
komt. Door de inzet van kennis en kunde van onze inwoners
delen we kennis en inspiratie en brengen we ontmoetingen
tot stand.
3. Onze Bibliotheken zijn aantoonbaar een stimulerende
leeromgeving voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen
en we hebben een duidelijke positie ingenomen binnen het
lokale maatschappelijke veld op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling.

Dit doen we onder andere door:

Basisvaardigheden
Blijvende inzetbaarheid
Persoonlijke ontwikkeling

> een uitgebreid cursusaanbod op basisvaardigheden lezen,
rekenen en digitale vaardigheden aan te bieden;
> de Bibliotheek een aantrekkelijke plek te laten zijn voor kinderen en jongeren om er te verblijven en ze te stimuleren
kennis op te doen, hun leeshonger te stillen en te werken aan
digitale geletterdheid;
> activiteiten te bieden gericht op het individu dat kennis wil
ophalen en/of delen;
> de dialoog te faciliteren: het uitwisselen van opinies en
opinievorming;
> het initiëren van communitybuilding (gemeenschapsvorming) waarbij individuen zich in groepsverband met
elkaar verbinden rondom een bepaald onderwerp of doel.

ONZE AANPAK
In het organiseren van ons werk bouwen we verder op de aanpak van de afgelopen
beleidsperiode. De drie Bibliotheekstichtingen hebben gekozen voor een verdergaande
samenwerking. Naast een gezamenlijke directievoering kiezen we ervoor te werken vanuit
één werkorganisatie met aandacht voor de lokale kleur, om daarmee de efficiëntieslag te
vergroten.
Dit doen we met vier teams; drie teams richten zich op de inhoud, het vierde team bedrijfsvoering ondersteunt op de inhoud vanuit specifieke expertise.
Elk team draagt bij aan alle drie strategische thema’s vanuit de
eigen speerpunten en aandachtsgebieden. Samen ontwikkelen
zij de programma’s die aansluiten op de strategische thema’s
en voeren de activiteiten uit. Wat de teams doen komt tot uitdrukking in de jaarlijkse teamagenda’s en onderliggende
project- en beleidsplannen.

Team Lezen: Jeugd & Onderwijs
Team Lezen richt zich op de jeugd van 0-18 jaar, die hun
(digitale) geletterdheid en kritisch denken leren ontwikkelen,
zodat iedereen dezelfde kansen heeft op een goede toekomst.

Lokale speerpunten
Hengelo
In Hengelo gaan we door met het integreren en borgen
van BoekStart in de kinderopvang in elke de Bibliotheek op
school/IKC, in nauwe samenwerking met het bestuur van de
Dr. Schaepmanstichting, Spring peuterspeelscholen, Partou
kinderopvang en de gemeente.
Daarnaast is er aandacht voor uitbreiding van de jeugdprogrammering. De belangrijkste discussie gaat over het vrijmaken van ruimte, vooral op het gebied van personeel en financiën, voor vernieuwingen van Jeugd en borging van Onderwijs. Met name de jeugdprogrammering, de pilot digitale
geletterdheid en de pilot makerslab moeten een structureel
onderdeel gaan uitmaken van onze activiteiten.
Hof van Twente
De speerpunten voor Hof van Twente zijn het uitbreiden van de
Bibliotheek op school/IKC (inclusief BoekStart in de kinderopvang) en het uitbreiden van de jeugdprogrammering, in nauwe
samenwerking met het onderwijs, de Reggehof, CuBaHof, de
gemeente en eventuele andere partners.
De belangrijkste discussie gaat over het ontbreken van structurele middelen om deze speerpunten te realiseren, waardoor
er al twee jaar stilstand én een wachtlijst is voor deelname aan
de Bibliotheek op school en het onmogelijk is om vernieuwingen (op het gebied van bijvoorbeeld digitale geletterdheid /
jeugdprogrammering / pilot makerslab) door te voeren.
Oldenzaal
Het speerpunt voor deze beleidsperiode is te komen tot een
integrale jeugdprogrammering, in nauwe samenwerking
met de jeugd zelf en de belangrijkste (zorg)partners rondom

het kind. De belangrijkste discussie gaat over de onvoldoende
voelbare nut en noodzaak voor de Bibliotheek op school en
onvoldoende middelen voor uitbreiding hiervan, waardoor er
na de voorzichtige start met vier scholen geen groei meer heeft
plaatsgevonden.

Team Leren: Participatie & Zelfredzaamheid
Team Leren richt zich op kwetsbare volwassenen, die ondersteuning nodig hebben in hun basisvaardigheden, zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk mee kan doen in de samenleving.

Lokale speerpunten
Hengelo
In Hengelo zijn we een serieuze samenwerkingspartner binnen
het sociale domein. De Bibliotheek maakt deel uit van de regiegroep taal (gemeente Hengelo, Wijkracht, ROC van Twente en
Stichting Lezen en Schrijven) die samen werken aan het terugdringen van laaggeletterdheid in Hengelo.
Op het Ontwikkelplein faciliteert de Bibliotheek meerdere
frontoffices van sociaal domeinpartners die de Bibliotheek zien
als een laagdrempelige en neutrale ontmoetingsplek in de stad
waar burgers zich kunnen laten informeren en non formeel
kunnen bijleren.
Het Informatiepunt Digitale Overheid maakt hier onderdeel
van uit. Digitaal burgerschap vormt naast het bevorderen van
een geletterde samenleving een belangrijk speerpunt.
Hof van Twente
In Hof van Twente werkt de Bibliotheek binnen het sociale domein goed samen met welzijnsorganisatie Salut in de vorm van
onder andere een taalpunt, taalcafés, belastingspreekuren en
computercursussen.
In het voorjaar van 2021 gaan Salut en de Bibliotheek in Goor
samen verder in één gebouw. Dit biedt voor de komende jaren
extra kansen om de samenwerking verder te intensiveren.
Oldenzaal
In Oldenzaal zoeken we samen met de partners in het sociaal
domein naar ieders rol en verwachtingen binnen dit domein.
Zowel bestuurlijk als inhoudelijk zal dit zich de komende
periode verder uitkristalliseren.
Met de verhuizing naar de nieuwe locatie heeft de Bibliotheek
een belangrijke stap gezet in de verdere uitwerking en rolverduidelijking naar de nieuwe maatschappelijke en educatieve
opgave. Daarbij is het onderscheid tussen maatschappelijk en
cultuurdomein vaak miniem.

Team Informeren: Persoonlijke ontwikkeling
Team Informeren richt zich op alle volwassenen die zelfstandig
mee kunnen doen in de samenleving en intrinsiek gemotiveerd
zijn zich verder te ontwikkelen.

Lokale speerpunten
Hengelo
Hengelose culturele partners kennen elkaar en weten in grote
lijnen wat de anderen doen. Ieder heeft zijn eigen mix van
contacten, doelgroepen en expertise waardoor we elkaar goed
aanvullen in de stad. Beter samenwerken betekent dat we meer
van elkaars expertise gebruik maken en doelgroepen bereiken die eerst onbereikbaar leken. We zoeken elkaar op zodra
dat nodig is. Er is geen vast overlegmoment om plannen en
kennis uit te wisselen, waardoor sommige kansen mogelijk
niet ten volle benut worden. Er is een wens om te onderzoeken
wat de gewenste vorm is om beter van elkaar op de hoogte te
blijven.
Hof van Twente
Hof van Twente is een grote gemeente met kleine dorpskernen
en veel buitengebied, waar zaken als lager inkomen en leegstand een grote rol spelen. In de ambtelijke ambitie lijkt persoonlijke ontwikkeling zich vooral op het thema participatie te
richten.
Oldenzaal
Oldenzaal is een kleine stad, met een hechte gemeenschap. In
2020 is de samenwerking met gemeente en lokale partners
(cultureel en welzijn) versterkt. Het actieplan 2021, als uitwerking van dit meerjarenbeleidsplan, gecombineerd met de ambities en plannen van onze Oldenzaalse partners, vormt een
vertrekpunt met als doel de Bibliotheek te verstevigen binnen
het lokale veld als strategische partner.

Team Bedrijfsvoering
Team Bedrijfsvoering zet zich in voor alle organisatorische en
beheersmatige, financiële, ICT, vrijwilligers- en marketing &
communicatieve aspecten van de Bibliotheek in z’n geheel en
voor het faciliteren van alle teams, in alle vestigingen, in het
bijzonder.
Vanuit marketingcommunicatie werken we verder aan het
opnieuw invullen van het lidmaatschap van de Bibliotheek. Het
lidmaatschap moet veel breder zijn dan alleen een abonnement om boeken te lenen. Met het supportersprogramma voor
klanten, vrijwilligers en donateurs zijn al diverse stappen gezet. Dit wordt verder uitgewerkt tot een strategie om de betrokkenheid van alle groepen bezoekers in de online en fysieke
Bibliotheek te maximaliseren.
Een Bibliotheek kan niet meer functioneren zonder vrijwilligers. Vrijwilligerswerk vraagt daarmee een volwaardige
inbedding in de organisatie onder professionele aansturing.
Naast het actueel houden van het vrijwilligersbeleid betekent
dit aandacht voor vrijwilligers in het zien, erkennen en waarderen van wie ze zijn en wat ze voor ons doen.
Omtrent de financiële administratie zijn belangrijke stappen
in een transparante en uniforme opbouw voor de drie stichtingen reeds gezet. We ontwikkelen verder waar nodig en

mogelijk. Daarmee hebben we cijfers snel en adequaat inzichtelijk voor monitoring en bijsturing.
Deugdelijkheid van onze automatiseringssystemen en het
bijhouden van alle ontwikkelingen zijn binnen ons ICT-beleid
van strategisch belang. Ons klantadministratiesysteem Wise is
daarbij onmisbaar voor een goede klantenservice in de Bibliotheek. We faciliteren kennis en kunde bij onze medewerkers,
zodat ze alle systemen optimaal kunnen inzetten.
Een laatste belangrijke component binnen Team Bedrijfsvoering zijn huisvesting en facilitaire zaken. De afgelopen jaren
hebben we geïnvesteerd om alle vestigingen in te richten naar
de eisen van deze tijd. Onderhoud en het doorvoeren van aanpassingen staan ook de komende beleidsperiode hoog op de
agenda, zodat de faciliteiten in onze vestigingen optimaal
bijdragen aan het behalen van de ambities in dit beleidsplan.

MENSEN EN
MIDDELEN
De complexiteit van de werkzaamheden
in de Bibliotheek is door de Bibliotheekwet toegenomen. Daarmee is een groeiende behoefte ontstaan aan goede hoogopgeleide professionals.
Mensen die in staat zijn de vertaalslag te maken van de strategie naar de uiteindelijke activiteiten die bijdragen aan een
ontwikkelde samenleving. De ‘nieuwe’ bibliothecaris staat
open voor vernieuwingen in het vak en voor de veranderingen
in de samenleving; staat met beide benen in de maatschappij
en heeft een proactieve, signalerende en innovatieve houding;
is ondernemend en ziet voortdurend kansen voor nieuwe
dienstverlening, projecten en activiteiten.

Drie stichtingen, één werkorganisatie
De samenwerking tussen de drie stichtingen is erop gericht
elkaar sterker te maken als maatschappelijk-educatieve voorziening in de lokale samenleving. Daarbij is gekozen voor
werken vanuit één werkorganisatie. De ‘winst’ van één werkorganisatie is dat er lokaal meer uitvoeringskracht beschikbaar
komt voor de activiteiten en programma’s. Denkkracht wordt
over de stichtingen heen gebundeld, zodat de (lokale) uitvoeringskracht vergroot wordt.
Deze transitie vraagt andere inzet en vormen van (samen)werken van medewerkers. Onderling, maar ook in het netwerk.
Talenten moeten ingezet worden op de juiste plek, om in
samenspel met partners en inwoners een sterke lokale programmering te faciliteren en te realiseren. Hoewel één werkorganisatie impliceert dat de verandering een structuuraanpassing is, vraagt deze structuuraanpassing vooral een
aanpassing in ieders manier van werken, houding en gedrag.
Een aantal leidende principes staan aan de basis van onze
nieuwe werkorganisatie:

> Werken en organiseren langs de inhoudelijke
(programma)lijnen: Lezen, Leren, Informeren
met ondersteuning vanuit Team Bedrijfsvoering;
> De Publieksservice is van ons allemaal;
> Hoge mate van samensturing in de teams
vanuit eigenaarschap en heldere rollen;
> Faciliterend leiderschap van het Regieteam.
Al met al vraagt dit zeker wat van de medewerkers. Vakmanschap is en blijft belangrijk. Blijven leren, aansluitend bij de
interne en externe ontwikkelingen is noodzakelijk en vanzelfsprekend. Als Bibliotheek willen we een lerende omgeving zijn
voor onze medewerkers. Een ontwikkelplan, dat parallel loopt
met ons meerjarenbeleid, biedt ondersteuning aan medewerkers zich te blijven ontwikkelen vanuit de eigen talenten en

met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Ook onze vrijwilligers bieden wij een scholingsprogramma aan dat zich richt op
persoonlijke ontwikkeling.

De collectie
Een openbare Bibliotheek zonder collectie is geen Bibliotheek.
De collectie stellen we niet alleen meer ter beschikking om te
lenen. Samen met de programmering levert de collectie namelijk een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke kansen van onze inwoners. De collectie staat
daarbij niet op zichzelf, maar vormt een logisch geheel met de
activiteiten en programma’s van de Bibliotheek. De activiteiten
en programma’s zetten als het ware de collectie aan het werk.
Onder collectie verstaan we alle zowel fysieke als digitale
mediavormen. Voor een deel hebben we deze collectie zelf in
huis. Veel informatie is echter ook buiten de Bibliotheek te
vinden. Bibliotheekmedewerkers zijn experts in het vinden en

verbinden van deze externe bronnen. De doorverwijsfunctie
wordt steeds belangrijker naarmate de hoeveelheid online
beschikbare informatie toeneemt.

Financiering en verantwoording
Op dit meerjarenbeleidsplan zal een meerjarenbegroting
volgen, inclusief ruimte voor investeringen, waarmee we een
goede basis voor robuuste, toekomstbestendige Bibliotheekorganisaties neerleggen.
Onze Bibliotheken zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van
subsidie van de lokale overheid. Naast deze structurele subsidie
hebben we eigen inkomsten uit bijdragen van de inwoners van
onze werkgebieden en projectsubsidies uit fondsen en grote
landelijke projecten. De hoogte van de financiering bepaalt uiteindelijk wat we als Bibliotheek kunnen waarmaken voor de
inwoners van onze gemeenten.
De Bibliotheek wil een bijdrage leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Wat de effecten zijn van onze inspanningen op deze vraagstukken gaan we meten. Dit doen we
door de juiste indicatoren te koppelen aan het culturele waardemodel dat we hiervoor gebruiken. De gemeente Hengelo
hanteert het culturele waardemodel voor alle culturele instellingen voor het verantwoorden van de subsidiebijdrage van de
gemeente. Het model is zodanig ingericht dat het inzicht geeft
in de maatschappelijke waarde van een instelling. Omdat vanuit elke gemeente gevraagd wordt naar dit inzicht, passen we
het model toe voor elk van onze stichtingen.
Het model gaat uit van een organisatieprofiel zoals dit door
gemeenten en Bibliotheek samen is vastgelegd. Dit profiel
toetsen we op vier dimensies van kwaliteit:
> Productie: de daadwerkelijke activiteiten
> Publieksbereik: naar doelgroepen
> Positie: de toegevoegde, maatschappelijke waarde
> Erkenning: professionele erkenning vanuit de diverse
stakeholders
Naast indicatoren die de output meten, stellen we vast welke
(maatschappelijke) effecten we met onze inspanningen willen
bereiken. De resultaten op output en impact vormen samen
onze verantwoording. Deze impactmeting werken we de komende jaren verder uit, zodat we in 2024 verder aantoonbaar
hebben gemaakt welke maatschappelijke bijdrage de Bibliotheek levert en het belang van de Bibliotheek voor de lokale
samenleving kunnen onderstrepen.

www.bibliotheekhengelo.nl
www.hofbibliotheek.nl
www.bibliotheekoldenzaal.nl

