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1. Inleiding 
Voor u ligt de Meerjarenstrategie 2013 -2016 van de Vereniging Netwerk van 
Overijsselse Bibliotheken (VNOB). De voorliggende strategie is tot stand gekomen 
onder regie van het Directie Overleg Bibliotheken Overijssel (DOBO), het centrale 
overlegorgaan van de VNOB. Met de uitvoering van deze strategie geven de 
Bibliotheken in Overijssel een vervolg aan de in 2008 gestarte strategie die gebaseerd 
is op de longtail van Chris Anderson. In de periode 2008-2011 heeft de VNOB het 
meerjarenprogramma GPS; de Tomtom van Bibliotheekvernieuwing uitgevoerd. De 
uitgangspunten en behaalde resultaten van het meerjarenprogramma GPS zijn een 
belangrijke basis voor de uitwerking van het meerjarenprogramma 2013-2016. 
Opnieuw kiezen de Overijsselse Bibliotheken er voor om krachten te bundelen. 

 
Het speelveld van de Bibliotheek is groot en kent veel dynamiek. In de komende 
periode groeit de Bibliotheek van het uitlenen van collecties naar een schatkamer van 
bronnen en van educatie naar werkplaats. Tegelijkertijd ontwikkelt de Bibliotheek zich 
door tot een ‘ontmoetingsplek’ met als doel mensen in staat te stellen kennis, 
ervaring en interesses te delen. Doordat de Bibliotheek er voor kiest een breder 
aanbod van diensten (schatkamer, werkplaats en ontmoetingsplaats) te faciliteren 
maakt ze haar eigen speelveld groter. Hoewel we de komende periode de 
uitleenfunctie van de Bibliotheek verder willen benutten (cash-cow strategie), willen 
we ook de andere  kernfuncties van de Bibliotheek – lezen, leren en informeren – een 
prominente plek geven.    

 
Bezuinigingen zullen hun effect hebben op de Bibliotheken. Het is te verwachten dat 
dit met name effect heeft op de spreiding van Bibliotheken. De kans bestaat dat er 
vestigingen gesloten worden, minder bibliobussen ingezet worden en gezocht zal 
worden naar kleinere locaties bij andere organisaties zoals het onderwijs, Kulturhusen 
en andere mogelijke partners. In 2011/2012 is er onderzoek gedaan naar het 
spreidingsbeleid van Overijsselse Bibliotheken. In de nieuwe beleidsperiode zal dit 
spreidingsbeleid uitgevoerd worden. De Bibliotheekformule zal verder 
doorontwikkelen en bijdragen aan het behalen van goede Bibliotheekvoorzieningen in 
kleine kernen. Daar waar de bezuinigingen heftig zijn, zal het de komende jaren veel 
van Bibliotheken vragen om ze uit te voeren, hun organisaties af te slanken, nieuwe 
organisatievormen te creëren. Aan de ene kant afbouwen en reorganiseren en aan de 
andere kant nieuwe concepten neerzetten en zorgen dat hetgeen overblijft van 
maatschappelijke waarde blijft of daarin juist toeneemt. 

 
Naast bezuinigen gaan lokale overheden er ook steeds meer toe over om bij subsidies 
niet de instelling en haar prestaties als leidraad te nemen, maar te subsidiëren om 
gewenste maatschappelijke effecten en resultaten te realiseren. Veel gemeenten 
zetten in toenemende mate hun gelden in op basis van programma's die verkaveld 
aanbesteed worden(het zgn. maatschappelijk aanbesteden in plaats van subsidiëren). 
Meedoen aan maatschappelijke aanbestedingen, vanuit welke rol dan ook, vraagt van 
ons dat we veel investeren in lokale netwerken en coalities op het sociale en culturele 
domein. Dat vergt niet alleen dat we om kunnen gaan met concurrentie bij schaarser 
wordende middelen, maar ook dat we binnen hetzelfde verzorgingsgebied elkaar 
steeds sneller kunnen vinden. Daarbij moeten we onderzoeken in hoeverre wij in 
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allerlei samenwerkingsverbanden onze expertise faciliteren en onze gebouwen in 
kunnen brengen als onderdeel van de aan te besteden kavels. 
 
In Europa groeit de markt van e-books momenteel langzaam. De grote vraag is 
wanneer het gebruik van e-books en e-readers in een stroomversnelling terecht 
zal komen. Op dit moment bevinden we ons in een overgangsfase waarin het van 
belang is, mediawijsheid te bevorderen en te werken aan regulering op het 
gebied van inhoud en infrastructuur. De gidsrol die Bibliotheken van oudsher 
vervullen in de wereld van informatie blijft nog steeds van kracht, zij het in een 
andere vorm. Mediawijsheid zal voor volgers en achterblijvers in de wereld van 
het veranderend mediagebruik nodig zijn om connected te blijven met de 
maatschappij. De komende vijf jaar is een transitieperiode, het mediagebruik zal 
verder opschuiven richting digitalisering, maar grote groepen mensen zullen ook 
nog gebruik maken van traditionelere, fysieke media. Voor Bibliotheken betekent 
dat een tweesporenbeleid en een hoge mate van alertheid om de fysieke en 
digitale bibliotheek goed op elkaar te laten aansluiten zodat ze elkaar versterken. 
 
Belang van de Vereniging Netwerk van Overijsselse Bibliotheken (VNOB) 
De Vereniging Netwerk van Overijsselse Bibliotheken heeft het afgelopen decennium 
haar meerwaarde voor de individuele Bibliotheken ruimschoots bewezen. De 
gebundelde krachten en gedeelde expertise heeft er voor gezorgd dat het wiel niet 
twee keer uitgevonden hoeft te worden en dat er razendsnel ingespeeld kan worden 
op veranderingen in de samenleving. Juist in de komende periode – waarin lokale 
Bibliotheken als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen verder onder druk komen te 
staan, is deze provinciale Bibliotheeklaag van essentieel belang. Het vormt het 
cement waarmee de Bibliotheken niet alleen overeind blijven, maar zich bovendien 
verder kunnen ontwikkelen. 

 
De VNOB is actief op provinciaal niveau, is het gezamenlijke van alle Overijsselse 
Bibliotheken en vormt de verbindende schakel tussen het landelijke en lokale 
Bibliotheekwerk.  Deelname aan de VNOB heeft grote voordelen voor de lokale 
Bibliotheek:  
 

• Meerwaarde voor de klanten. De klanten krijgen een veel breder 
assortiment bibliotheekdiensten. Deze zijn bovendien van een hogere 
kwaliteit tegen een lage prijs en voor alle klantgroepen: burgers, 
maatschappelijke instellingen, scholen en overheden; 

• Kwaliteit en innovatie. Het bundelen van kennis resulteert in een 
verhoogde kwaliteit en vernieuwingen; 

• Kosteneffectiviteit. Het benutten van schaalvoordelen zorgt ervoor dat er 
middelen vrijgemaakt kunnen worden voor andere productontwikkelingen; 

• Slagkracht. Het gezamenlijk organiseren van producten en diensten ter 
versterking van het cultureel ondernemerschap en de marketing van de 
bibliotheek leidt uiteindelijk tot een sterk merk. 
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2. De Vereniging Netwerk van 
Overijsselse Bibliotheken – 
groeiend bereik en gebruik 
‘De wereld verandert, de Bibliotheek verandert’  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. Er zijn vele 
voorbeeldprojecten met geld van OCW uitgevoerd met tal van overdraagbare 
vernieuwingen. De Vereniging Netwerk van Overijsselse Bibliotheken  heeft de 
afgelopen jaren sterk ingezet op gezamenlijke vernieuwing van de Bibliotheek 
(Bibliotheekformule), 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.  
 
Op vele fronten zijn de Overijsselse Bibliotheken aan de slag gegaan met 
vernieuwen en verbeteren waardoor de Bibliotheken beter aansluiten bij de 
wensen van de klant. Diverse Bibliotheken zijn heringericht en vernieuwd. Alle 
Bibliotheken in Overijssel gebruiken de nieuwe landelijke huisstijl en maken 
gebruik van retailervaringen waardoor ze het assortiment aantrekkelijk 
presenteren en klanten verleiden tot het meenemen van meer materialen.  De 
Bibliotheken vormen een onderdeel van zowel een sterk lokaal maatschappelijk, 
educatief en cultureel netwerk, als een sterk samenwerkend Bibliotheeknetwerk 
op provinciaal en landelijk niveau.  
 
De resultaten van het afgelopen meerjarenprogramma mogen er zijn. Het 
merendeel van de onderdelen van de voorgenomen programma’s zijn 
gerealiseerd en hebben geleid tot het ombuigen van het dalend gebruik naar een 
forse groei van het gebruik van de Bibliotheek in de periode 2008-2011:  

• Leden: van 314.152 naar 362.377    
• Uitleningen: 12.442.799 naar 12.833.969  
• Bereik vroegschools en basisonderwijs : van 422 naar 694 
• Samenwerking scholen VO en ROC’s: van 42 naar 81  

 
Waar landelijk (gemiddeld) de ledenaantallen stijgen maar uitleningen nog dalen, 
stijgen in Overijssel zowel de ledenaantallen als de uitleningen. Dat biedt een 
goede uitgangspositie voor een nieuw meerjarenplan. Maar wel in een tijd waarin 
bezuinigd wordt en waar de technologische en maatschappelijke veranderingen 
aan de orde van de dag zijn. Na een schets van de veranderende samenleving en 
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de positie van de openbare Bibliotheek hierin, wordt de strategie voor de 
komende jaren uiteengezet en uitgewerkt in een meerjarenplan.  
 
2.1 De veranderende samenleving  

Diverse trends zorgen ervoor dat de samenleving in een hoog tempo verandert.  De 
veranderingen hebben grote invloed op de wijze waarop mensen hun dagelijks leven 
organiseren. Wat zijn de trends en veranderingen en wat betekent dat voor het 
Bibliotheekwerk. Een greep uit ontwikkelingen in de samenleving:  

 
2.1.1 Verstedelijking en vergrijzing 

Steden hebben een grote aantrekkingskracht, met name op de jeugd en jonge 
gezinnen. Dorpen raken leger, scholen verdwijnen. Hier komt bij dat Nederland 

vergrijst, het aantal alleenstaanden groeit, 
mensen langer alleen wonen voordat ze aan 
gezinsvorming beginnen en vaak minder 
kinderen krijgen. Dit zorgt voor een krimp van 
de bevolking, wat gevolgen zal hebben voor het 
voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de 
dorpen. De vergrijsde bevolking is echter wel 
een doelgroep voor de Bibliotheek om rekening 
mee te houden.  
 

2.1.2 Digitalisering en veranderend mediagebruik 

De opkomst van E-books, e-content, smartphones, tablets en sociale netwerken lijkt 
niet meer te stuiten. Informatie is 24 uur per dag op iedere willekeurige plek 
beschikbaar, mensen zijn voortdurend connected. Dit heeft een enorme impact op de 
wijze waarop we met informatie omgaan en de manier waarop we informatie zoeken 
en verwerken. Er ontstaat een “zap mindset”. Daar komt bij dat de samenleving het 
internet ontdekt heeft als een plek om haar identiteit vorm te geven, contacten te 
onderhouden, te discussiëren en initiatieven te ontplooien. Sociale netwerken zoals 
Hyves en Facebook zijn onderdeel van het dagelijks leven geworden. Er ontstaat 
steeds meer behoefte aan nieuwe manieren om de overvloed aan informatie te 
filteren en doorzoekbaar te maken. De mogelijkheden van sociale media, apps en 
mobiele apparaten bepalen bovendien steeds meer de manier waarop gebruikers 
digitale content gebruiken. 
 
2.1.3 Kennissamenleving 

De samenleving wordt steeds meer een kennissamenleving. Niet iedereen kan mee 
doen aan deze kennissamenleving. Hierdoor neemt polarisatie toe, met aan het ene 
eind van het spectrum mensen met beperkte vaardigheden en toegang (not 
connected) en aan het andere eind van het spectrum de nieuwe “generatie 
Einstein”(connected). Laaggeletterden, nieuwkomers en achterstandsleerlingen in het 
onderwijs zijn extra aangewezen op de Bibliotheek. Daarnaast zien we dat het 
ontstaan van kennis verandert. Het lijkt er op dat kennis niet langer het resultaat zal 
zijn van individuele inspanningen door steeds dieper in te gaan op de materie. Het 
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komt steeds meer tot stand in de wisselwerking tussen mensen, door ervaringen, 
netwerken, social verkeer(uit: De Barbaren van A. Barrico). 
 
2.1.4 Individualisering en socialisering 

We hebben een druk bestaan, leven in een multiculturele samenleving waarin 
traditionele verbanden wegvallen en de individualisering en vergrijzing toenemen.  
Verbanden worden tijdelijker en veranderlijker. Via sociale media en het sociale web 
ontstaan veel virtuele ontmoetingen en communities. Door deze manier van 
ontmoeten ontstaat de behoefte aan sociale samenhang, aan plaatsen en momenten 
waar ervaringen met gelijkgestemden gedeeld kunnen worden. Individuen 
organiseren zich tegelijkertijd informeel rond thema’s waarbij de drijfveren bestaan 
uit ontmoeting, beleving en kennisdeling. 
 
2.1.5 Consumentengedrag  

De klant is niet langer een passieve consument. Via internet worden content, 
meningen en verhalen vrijelijk gedeeld met anderen. De moderne consument is 
zelfbewust, kiest uit het aanbod datgene wat het beste bij zijn identiteit past en deelt 
zijn ervaringen steeds meer met andere consumenten. Sociale netwerken spelen 
daarbij een belangrijke rol. Consumenten worden niet alleen slimmer, maar ook 
veeleisender. Mensen raken eraan gewend dat ze alles kunnen krijgen op het moment 
dat het hen uitkomt. Maatwerk en gemak worden steeds belangrijker. Consumenten 
eisen een aanbod dat in hoge mate is afgestemd op hun persoonlijke wensen en 
interesseprofiel. Gezien haar streven een plaats voor ontmoeting en debat te zijn, 

zowel in digitale als in fysieke zin, kan de 
Bibliotheek inspelen op de ontwikkelingen 
rondom maatschappelijke participatie. Door 
klantwaarde centraal te stellen in haar fysieke 
en digitale diensten kan de Bibliotheek 
inspelen op maatwerk en de behoefte aan 
gemak van de consument. Klanten 
verwachten van Bibliotheken dezelfde mate 
van dienstverlening die ze kunnen krijgen 
van (online) winkels en overige aanbieders: 
we willen niet alleen aanbod op maat, we 
willen het vooral ook snel. 

 
2.1.6 Het nieuwe werken  

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren flexibeler geworden, een ontwikkeling die nog 
versterkt is door de recessie. Het aantal zzp’ers neemt toe. Flexibel werken wordt 
steeds gebruikelijker, ook bij werknemers met een vaste baan. Het ‘nieuwe werken’ 
stelt mensen in staat om een betere balans te vinden tussen werk en vrije tijd. 
Dankzij steeds verdergaande internettechnologie kan overal en altijd gewerkt worden. 
Flexwerkers komen samen in nieuwe (net)werkomgevingen met een sociaal en open 
karakter, goede koffie en een snel wireless netwerk. De Bibliotheek zal in haar 
verdienmodel hierbij aansluiting zien te vinden. 
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2.1.7 Subsidies onder druk  

Door de recente economische crisis blijven de belastinginkomsten van het Rijk flink 
achter bij de prognoses, met grote gevolgen voor de uitkeringen naar provincie- en 
gemeentefondsen. Op landelijk niveau wordt het Bibliotheekwerk nu nog ontzien. Op 
lokaal niveau is de situatie zorgwekkend. Gemeenten staan voor de opdracht een 
nieuw evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven. De Bibliotheek, zo blijkt uit 
recent onderzoek, staat bovenaan de lijst van bezuinigingsposten. Subsidie is niet 
meer vanzelfsprekend. Een zakelijker tijdperk is ingetreden met concurrentie, 
openbare aanbesteding en meetbare prestatieafspraken. Dat doet een groter beroep 
op het maatschappelijk ondernemen van Bibliotheken. Wij zullen ons de komende 
periode in moeten stellen op beter opdrachtnemerschap richting onze subsidiënten en 
op een verdere verkenning van de verschillende rollen die wij daar in kunnen nemen 
zoals regievoerder, hoofdaannemer en onderaannemer. 
 
2.1.8 Van subsidiëren naar maatschappelijk aanbesteden 

Lokale overheden kiezen er steeds vaker voor om te subsidiëren teneinde gewenste 
maatschappelijke effecten en resultaten te realiseren. De rol van de gemeente 
verschuift van financier naar opdrachtgever. Gemeenten verwachten hierbij dat het 
bibliotheekbeleid aansluit op de gemeentelijke beleidsthema’s. Dit doen ze in 
toenemende mate via programma’s die verkaveld aanbesteed worden, waarbij de 
diverse gesubsidieerde instellingen soms regievoerder, soms hoofdaannemer en soms 
onderaannemer zijn.  
Investeren in lokale netwerken en coalities op het sociale en culturele domein 
 
2.1.9 Duurzaam is trend 

Milieubewustzijn en ecologisch verantwoord consumeren beginnen een steeds groter 
draagvlak te krijgen. Moderne consumenten willen steeds meer inzicht in het 
productieproces van de producten die zij kopen: wat is de herkomst, is het eerlijk 
geproduceerd met oog voor mens en milieu? Milieubewuster leven betekent ook dat 
mensen dieper gaan nadenken over hun eigen levenswijze en relatie tot de wereld. 
Een grotere behoefte aan zingeving, persoonlijke groei en maatschappelijke 
betrokkenheid is het gevolg. Steeds meer mensen streven naar een betere 
levenskwaliteit, een gezond lichaam, authenticiteit, betekenis en diepgang. De 
bronnen van de Bibliotheek zijn hierin onuitputtelijk en het unieke leenprincipe van de 
Bibliotheek kan zij vanuit oogpunt van duurzaamheid veel nadrukkelijker uitbuiten. 

 
Deze ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande veranderingen hebben invloed 
op de Bibliotheken en hun dienstverlening. Wij zien voor de Bibliotheken in de 
toekomst een belangrijke functie weggelegd. De Bibliotheek is een echte 
ontmoetingsplek, een ruimte waar burgers elkaar fysiek kunnen ontmoeten en waar 
activiteiten plaatsvinden gericht op lezen, leren en informeren. De Bibliotheek zal een 
actieve rol gaan spelen in het faciliteren van informatie & contact waardoor 
kennisoverdracht en cocreatie kan plaatsvinden. Bovendien dragen de Bibliotheken  
bij aan de ontwikkeling van gemeenschapszin en sociale verbanden. Het dichte 
netwerk van Bibliotheekvoorzieningen is hiervoor een belangrijk pluspunt, vrijwel 
iedereen heeft een Bibliotheek in de buurt. 
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3.  De toekomst van de 
Bibliotheek in een veranderde 
samenleving  
 
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.  
Naast het lezen van boeken wordt een verdere groei van (gratis) digitale content 
verwacht. Voor iedereen en altijd overal beschikbaar. De verwachting is dat veel 
content gratis beschikbaar komt en dat mensen alleen voor de beste c.q. 
relevante content bereid zijn te betalen. Er wordt nog even veel tijd aan lezen 
besteed als vroeger. De manier waarop men leest verandert wel. Doordat mensen 
een steeds drukker bestaan hebben wordt losse content aantrekkelijker dan het 
lezen van een volledig boek. Lezen blijft een belangrijke vorm van ontspanning en 
fun.  
 
De digitalisering en het gebruik van internet wint aan kracht. 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. Bibliotheken zullen inspelen op bovengenoemde trends door meer in te 
spelen op gemeenschapszin en lokale betrokkenheid. Het faciliteren van een 
ontmoetingsplek is een grote kans voor de Bibliotheek met daarbij aansluitend de 
mogelijkheid om de collectie en het uitlenen van de collecties meer uit te buiten.  
 
Dat Bibliotheken de komende jaren de accenten moet verleggen, lijkt voor de 
hand te liggen. De kernfuncties zullen blijven: lezen, leren en informeren. 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. 
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3.1 Lezen de basisvoorwaarde om mee te kunnen en blijven doen 

Lezen vormt het fundament voor 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 zorg- en 
welzijnsinstellingen. De Bibliotheek mikt op betere cito-scores door een betere 
leesvaardigheid, minder laaggeletterdheid (is nu ruim 10%!), betere faciliteiten 
en hulp voor mensen die door allerlei oorzaken (dyslexie, fysieke beperkingen) 
meer moeite met lezen 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. 
 
3.2 Leren: de Bibliotheek maakt een leven lang leren mogelijk 
 
Zelfontplooiing kent geen leeftijdsgrens. De Bibliotheek helpt mee de algemene 
ontwikkeling van jongeren én volwassenen te bevorderen en op peil te houden. Dit 
doen we intensief op scholen in samenwerking met docenten en leerkrachten. 
Daarnaast vormt de Bibliotheek zelf de perfecte studieplek met werkruimte, 
studiemateriaal en pc’s met toegang tot verscheidene digitale bronnen. De Bibliotheek 
is dé plek om je te ontplooien.  

 
3.3 Informatie en kennis op maat 

De Bibliotheek zet zich in om in het huidige oerwoud aan informatie sturing en 
houvast te bieden. De Bibliotheek staat pal voor kwalitatieve en objectieve 
informatievoorziening, zowel analoog als online. We zijn onafhankelijk, veilig en 
bieden waardevolle informatie op maat. Dit alles met als doel burgers in staat te 
stellen zich te ontplooien zodat zij aan de maatschappij kunnen deelnemen als 
actieve, participerende burgers. De Bibliotheek is de leesmotor van Nederland en 
draagt actief bij aan de deelname van alle burgers in de kennismaatschappij.  
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. 
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4. Strategische uitgangspunten 
en doelstellingen VNOB 
Het speelveld van de Bibliotheek is groot en kent veel dynamiek. De positie van 
de Bibliotheek zal zich versterken als het educatieve en ontspannende karakter 
van de Bibliotheek verder wordt ontwikkeld. De Bibliotheek groeit van het 
uitlenen van collecties naar een schatkamer van bronnen en van educatie naar 
werkplaats. Tegelijkertijd ontwikkelt de Bibliotheek zich door tot een 
‘ontmoetingsplek’ met als doel mensen in staat te stellen kennis, ervaring en 
interesses te delen. Doordat de Bibliotheek er voor kiest zich op drie gebieden 
verder te ontwikkelen maakt ze haar eigen speelveld groter. De Bibliotheek kiest 
voor het faciliteren van een breder aanbod van diensten (schatkamer, werkplaats 
en ontmoetingsplaats). 
 
4.1 Missie, propositie en kernwaarden 

Missie: 
De Bibliotheek helpt je te groeien door het delen van informatie,  
kennis en ervaring zodat je actief kan deelnemen aan de maatschappij. 
 
Kernwoorden zijn groeien, delen, kennis 

• Groeien: Voor een goede participatie in onze huidige kennismaatschappij 
is het nodig dat burgers continu doorleren en zichzelf ontwikkelen zodat ze 
actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

• Delen: kennis is niet langer uitsluitend het resultaat van individuele 
inspanningen door steeds dieper in te gaan op de materie. Het komt 
steeds meer tot stand in de wisselwerking tussen mensen, door 
ervaringen, netwerken, sociale media. 

• Kennis: omvat een laagdrempelige toegang tot bronnen van informatie en 
de mogelijkheden om zich te bekwamen in het omzetten van informatie 
naar kennis. 

 
De kernfuncties van de lokale Bibliotheek vormen de basis voor de strategie van 
de Vereniging Netwerk van Overijsselse Bibliotheken. De kernfuncties zijn; leren, 
lezen en informeren. De gezamenlijke inspanningen op netwerkniveau zijn er op 
gericht om deze kernfuncties naar een hoger plan te tillen. 
 
Propositie 
De Bibliotheek is de autoriteit voor toegang tot informatie, zelfredzaamheid en 
ontplooiing binnen handbereik. 
 
Kernwaarden 
De Bibliotheek heeft een drietal kernwaarden. In principe hoeft ze hier geen extra 
energie in te steken omdat ze deze kernwaarden al heeft. De kwalificerende 
waarden zijn: 

• Betrouwbaar 
• Toegankelijk 
• Betrokken  
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Om de propositie waar te maken zijn de volgende waarden van belang: 
• Bloei 
• Cohesie 
• Pro-actief 
• Leuk 

 
4.2 Strategie 2013-2016  

In de periode 2008-2011 heeft het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken het 
meerjarenprogramma GPS; de Tomtom van Bibliotheekvernieuwing uitgevoerd. 
De uitgangspunten en behaalde resultaten van het meerjarenprogramma GPS zijn 
een belangrijke basis voor de uitwerking van het meerjarenprogramma 2013-
2016. Daarnaast zijn er twee belangrijke speerpunten namelijk, het erfgoed 
Overijssel en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Bibliotheken 
zijn laagdrempelig en bereiken een breed en groot publiek waardoor ze een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan beide speerpunten. Opnieuw kiest het 
Netwerk van Overijsselse Bibliotheken er voor om krachten te bundelen om 
onderstaande strategie te realiseren. 
 
Ontwikkelen vanuit Schatkamer naar Werkplaats naar 
Ontmoetingsplaats.  
In het meerjarenprogramma 2013-2016 gaan we er vanuit dat de Bibliotheek een 
bredere culturele rol gaat vervullen. Dat betekent dat de Bibliotheek zich gaat 
ontwikkelen vanuit zijn huidige positie - die we Schatkamer  noemen – naar een 
Werkplaats voor mensen die moeten leren en wordt de Bibliotheek een 
Ontmoetingsplaats om meer sociale cohesie te creëren voor mensen die zichzelf 
willen ontwikkelen. Door deze drie onderdelen te combineren en op elkaar af te 
stemmen heeft de Bibliotheek een sterke positie op het gebied van leren, lezen 
en informeren.  
 
Actief spreidingsbeleid met Bibliotheekfuncties dichtbij de burger.   
Het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken maakt zich hard voor 
Bibliotheekfuncties dichtbij de burgers. De Bibliotheek blijft als functie onderdeel 
uitmaken van zowel de stedelijke centra als kleinschalige voorzieningen in 
kernen, dorpen, wijken en buurten. Door een sterk ontwikkeld gezamenlijk 
collectie- en transportnetwerk kunnen leden in hun lokale Bibliotheek gebruik 
maken van een compleet collectieaanbod dat aansluit bij hun behoeften.  
Bibliotheken worden hierbij zoveel mogelijk ingericht op basis van de Ideale 
Bibliotheekformule.   
 
Het versterken van de maatschappelijke en educatieve functie.  
We zoeken de komende periode voortdurend de samenwerking met het onderwijs 
en maatschappelijke partners. Programma’s voor leesbevordering, media-
educatie, het bestrijden van laaggeletterdheid en inburgering leveren een 
belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke participatie van de inwoners van 
Overijssel.  
 
Het doorontwikkelen van de digitale Bibliotheek.  
Internet heeft de wereld van informatie en communicatie drastisch veranderd. 
‘Alle kanalen open’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft een goed beeld 
van de snelle veranderingen die ook de komende vijf jaar zullen plaatsvinden. De 
digitale Bibliotheek krijgt de komende jaren een flinke impuls, waarbij de 
Bibliotheken in Overijssel zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijk ontwikkelde 
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infrastructuur. Hierdoor profiteren de inwoners van Overijssel maximaal van het 
Overijsselse en landelijke digitale Bibliotheekaanbod. De uitdaging is om de 
digitale en fysieke Bibliotheek goed op elkaar te laten aansluiten zodat ze elkaar 
versterken en een toenemend aantal gebruikers op een eigentijdse wijze langs de 
vele kanalen gebruik laten maken van het aanbod aan informatie en diensten. 
 
Strategische doelen: 
Op basis van bovenstaande strategie zijn doelen geformuleerd zoals: 

• consolideren van het percentage volwassen leden op het niveau van 1-1-
2012; 

• 50% van de Overijsselse Basisscholen nemen deel aan ‘De Bibliotheek op  
School’ ter bevordering van de taalontwikkeling om zodoende 
laaggeletterdheid te voorkomen; 

• het aantal digitale bezoekers is gelijk aan het aantal fysieke bezoekers 
• aantoonbare bijdrage aan het vergroten van het leesplezier en verbeteren 

van de mediawijsheid via monitoring en toegepast onderzoek. 
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5. Meerjarenprogramma  
2013 – 2016  
De strategie wordt uitgewerkt in drie inhoudelijke programmalijnen en een lijn 
flankerend beleid. Per programmalijn worden diverse speerpunten genoemd die 
vervolgens uitgewerkt gaan worden in projectplannen. Aansluitend aan de 
programmalijnen is de meerjarenbegroting. In de jaarplannen wordt van jaar tot 
jaar concreet invulling gegeven aan de programmalijnen.   
 
Programmalijn 1: De Schatkamer 

De fysieke Bibliotheekvestiging blijft de komende jaren de basis voor een goede 
Bibliotheekvoorziening die door grote groepen burgers – jong en oud - gebruik 
wordt. De Bibliotheek vervult een belangrijke functie in het stimuleren van 
recreatief leesplezier. En om allerlei media te lenen, om bronnen te raadplegen, 
om er te werken of studeren en in toenemende mate ook om aan activiteiten in 
de Ontmoetingsplaats deel te nemen. Daarvoor moeten de Bibliotheken een 
moderne uitstraling hebben, gemakkelijk toegankelijk zijn, ruime openingstijden 
hebben en goede zelfservice mogelijkheden bieden zodat ze uitnodigen om 
gebruik te maken van alles wat er geboden wordt. We streven naar een goede 
spreiding van fysieke vestigingen o.a. door het doorontwikkelen van de 
Bibliotheekformule, die het mogelijk maakt om in kleine dorpen de 
Bibliotheekvoorziening te blijven aanbieden. 
 
Speerpunten  

• Optimaliseren van de Schatkamer door o.a. de collectie online beschikbaar 
te maken, de mogelijkheid van het reserveren te optimaliseren, aanbod 
aantrekkelijker te presenteren en de fysieke beleving te versterken. Het is 
noodzakelijk om de fysieke collectie te beperken zodat er ruimte ontstaat 
voor de Werkplaats en Ontmoetingsplaats. 

• De Schatkamer toegankelijker maken o.a. door een tabblad erfgoed in de 
digitale Bibliotheek en klanten (digitaal) proactief te adviseren bij het 
maken van hun keuzes (volgens het Amazone principe). Door gebruik te 
maken van uitleengegevens moet advies op maat mogelijk zijn, gekoppeld 
aan informatie met betrekking tot beschikbaarheid en vindbaarheid.  

• Voor kinderen en jongeren ligt de uitdaging rondom de formule-
uitgangspunten: up to date, toegankelijk en leuk & ontwikkelen. Hoe kan 
het aanbod geoptimaliseerd worden zodat het beter aansluit bij de 
behoefte van hen? Welk aanbod moet gecreëerd worden zodat  het 
aansluit bij de lifestyle van de jeugd. Rondom ‘kids’ moet uitgezocht 
worden hoe de Bibliotheek kinderen spelenderwijs/ontdekkingsgewijs kan 
laten kennis maken met de Schatkamer. 
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Programmalijn 2: De Werkplaats 

Van oudsher zijn de Bibliotheken een goede samenwerkingspartner van het 
onderwijs als het gaat om lezen, leren en informeren. 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. Deze beleidsperiode zetten we in op de uitbouw van 
de dienstverlening aan het onderwijs en voorkoming en bestrijding van 
laaggeletterdheid. Voor het onderwijs gaat het om structurele afspraken en 
programma’s gericht op doorlopende leerlijnen en mediawijsheid. In de vroeg- en 
voorschoolse leeftijd wordt gestart met intensieve programma’s om van jongs af 
aan leesplezier bij te brengen. Op het gebied van laaggeletterdheid draaien we op 
provinciaal niveau mee in allerlei programma’s die laaggeletterdheid voorkomen 
of opheffen. De methodieken en programma’s op provinciaal niveau sluiten 
naadloos aan op de lokale activiteiten ter voorkoming en bestrijding van 
laaggeletterdheid. Vanuit deze programmalijn zetten we bewust in op taal en 
lezen waardoor alle kinderen gelijke kansen krijgen in hun ontwikkeling. 
Het kunnen omgaan met informatie behoort tot de basisvaardigheden van ons 
bestaan. Wie goed wil functioneren moet minstens kunnen lezen en schrijven. 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 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 bij het beleven van 
plezier aan lezen, bij smaak- en leesontwikkeling en bij verdieping van lezen en 
de leesbeleving. 
 
Speerpunten  

• Het aanbod dat zich richt op de jeugd, zoals Biebsearch moet duidelijker in 
de markt gezet worden, leuker en interactiever worden, meer richten op 
mediawijsheid, doorontwikkeld worden in samenwerking met de 
doelgroep. 

• Voor mensen met een achterstand moet een aanbod ontwikkeld worden in 
samenspraak met de doelgroep, de Bibliotheek moet zich presenteren als 
‘de partner’ op het gebied van taal & lezen, laaggeletterdheid, erfgoed en 
de focus leggen op mediawijsheid en oefenprogramma’s. 
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Programmalijn 3: De Ontmoetingsplaats 

Ontmoetingsplaats betekent voor de Bibliotheek het mobiliseren van ‘fans’. 
Gelijkgestemden samenbrengen om met elkaar informatie en ervaringen en 
daarmee kennis te delen. Actuele en verrassende thema’s zijn daarbij 
randvoorwaardelijk voor succes. Om fans te mobiliseren kan aangesloten worden 
bij bestaande communities of zelf rondom grote actuele thema’s communities te 
creëren en faciliteren. Kennis en ervaringen delen en mensen met elkaar in 
contact brengen en betrokken worden zijn activiteiten van de Bibliotheek. Dit past 
ook bij de ontwikkeling dat steeds meer Bibliotheken hun rol vervullen vanuit 
Kulturhusen of andere multifunctionele gebouwen.  
 
Speerpunten  

• Een consistent aanbod van workshops voor volwassenen, met actuele 
thema’s en cultureel erfgoed bij voorkeur in samenwerking met partners 
inclusief een digitaal platform zodat eensgestemden elkaar kunnen blijven 
“vinden” ook buiten de workshops om. 

• Goede communicatie is essentieel voor de ontmoetingsplaats, een 
marketingcommunicatieplan voor de ontmoetingsplaats opstellen zodat de 
Bibliotheek pro-actief communiceert en fans weet te mobiliseren. 

• Een aanbod van programma’s en workshops voor de jeugd, aanbod en 
thema’s zijn vastgesteld in samenwerking met de doelgroep, er is een 
digitaal platform dat het programma ondersteunt en een goed 
marketingcommunicatieplan. 

 
Programmalijn 4: Flankerend beleid 

De nieuwe positionering van de Bibliotheek heeft gevolgen voor het HR beleid van 
de Bibliotheken. De keuzes die gemaakt zijn vragen deels ook om een andere rol 
van werknemers in de Bibliotheken. Deels is hier al mee begonnen vanuit de 
Bibliotheekformule maar bijvoorbeeld het zelfservice concept moet van zelfservice 
naar excellente zelfservice. Het moet beter en gemakkelijker worden voor de 
klant dan het voorheen was. ICT-systemen moeten optimaal werken. 
Marketing wordt ook in deze beleidsperiode gezien als een belangrijke 
voorwaarde voor het positioneren en inrichten van de dienstverlening en is 
daarmee een aspect dat door alle programmalijnen loopt. 
 
Speerpunten  

• Het zelfservice concept moet van zelfservice naar excellente zelfservice  
met bijbehorend HR beleid. 

• Nieuwe strategie doorvertalen in HR beleid. 
• De merkidentiteit van de Bibliotheek doorontwikkelen en de nieuwe 

kernwaarden van de Bibliotheek doorvertalen naar de manier van 
communiceren. 

• De Bibliotheek moet proactief communiceren, meer gebruik maken van 
planning, social media en participatie aan communities. Het 
marketingbesef, ondernemerschap, de eigen verantwoordelijkheid en 
resultaatgerichtheid van medewerkers zal bovendien verder moeten 
groeien om aan de veranderende klantwens te kunnen voldoen. 
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Schematische weergave van de programmalijnen. 

 


