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In 2012 begint voor de Bibliotheek Wijchen een nieuwe beleidsperiode. De financiële crisis dwingt de gemeente Wijchen tot
aanzienlijke bezuinigingen. Ook de bibliotheek ontkomt daar
niet aan en moet zowel haar aanbod als haar personele organisatie flink inkrimpen. Behalve de crisis en de daarmee gepaard
gaande bezuinigingen ligt een breed scala aan andere economische, technologische, demografische, culturele en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen ten grondslag aan het beleidsplan. In dit plan noemen we er enkele, zoals de digitalisering, de rol van de sociale media, de vergrijzing, de nieuwe wetgeving voor de bibliotheekbranche, het gewijzigde provinciale
subsidiebeleid en de samenwerking in het Gelderse netwerk van
bibliotheken.
In ons plan verwoorden wij onze ambitie om voor de burgers in
de gemeente Wijchen een goed en krachtig bibliotheekwerk te
realiseren. Onze missie is: "Wij vergroten en verrijken de leefwereld van de inwoners van de gemeente Wijchen". In onze visie is
de bibliotheek er voor iedereen: jong en oud, arm en rijk, geletterd en niet- of minder geletterd. Wij besteden speciale aandacht aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 16 jaar en aan
kwetsbare groepen. Wij werken daarbij vanuit onze vijf kernwaarden: klantgericht, verantwoordelijk, professioneel, drempelvrij en blijvend in ontwikkeling.
Bij de realisatie van onze missie en visie staat onze mediacollectie in al zijn vormen centraal. Wij focussen op drie strategische
kernfuncties: Lezen, Leren en Informeren. Het vergroten van de
lees- en taalvaardigheid en het vermogen van burgers om zichzelf goed te kunnen informeren, liggen daaraan ten grondslag.
En wij doen dat met inzet van onze fysieke publieksruimten, de
digitale bibliotheek en onze allianties met de lokale onderwijsinstellingen.
De Bibliotheek voert haar plannen de komende jaren gefaseerd
uit. In het jaar 2012 gaat de aandacht vooral uit naar de reorganisatie, een heroriëntatie op het Wijchense bibliotheekwerk en
een vernieuwd aanbod aan de basisscholen. In 2013 versterken
wij onze marketingstrategie, worden diverse onderzoeken uitgevoerd naar vernieuwing van ons publieksconcept en krijgt de
samenwerking met het voortgezet onderwijs verder vorm. Voor
2014 staat een verhuizing/herinrichting en vernieuwing van de
centrale vestiging gepland. En in 2015 oogsten wij wat wij in de
voorgaande jaren gezaaid hebben, verankeren dit in de organisatie en continueren het ingeslagen pad van de bibliotheekvernieuwing.
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Beste lezer,
Met trots presenteert het bestuur van de Bibliotheek Wijchen het
beleidsplan 2012 – 2015. Deze beleidsperiode kenmerkt zich door
het reorganiseren, stilstaan bij de functie van de bibliotheek en
meegaan met veranderende eisen aan de bibliotheek.
Net als alle bibliotheken in het land verkeert de Bibliotheek Wijchen in een onstuimige periode. Het is van het grootste belang
dat we niet stilstaan, maar ons juist blijven ontwikkelen en meegaan met de tijd. We moeten en zullen kansen grijpen en we
moeten en zullen kansen creëren. Als cultureel ondernemer zal
de Bibliotheek Wijchen zijn plek binnen de gemeenschap weten
vast te houden en te verstevigen.
Dit alles zodat de bibliotheek als huiskamer van Wijchen kan
blijven fungeren, als centrum van kennis, informatie en innovatie. Een mooie plek om te zijn. Een plek waar je graag een straatje
voor omrijdt.
Joost Schellekens
voorzitter

.
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De context in 2012

De omgeving waarin wij leven en werken
verandert snel. Dat heeft aanzienlijke
consequenties voor de context waarbinnen de Bibliotheek Wijchen werkt. In dit
hoofdstuk beschrijven we een aantal ontwikkelingen en observaties die een belangrijke rol spelen in de beleidskeuzes
die de Bibliotheek Wijchen maakt voor
deze beleidsperiode.
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Digitale revolutie: De digitale
ontwikkelingen hebben aanzienlijke consequenties op het gebied
van de informatievoorziening.
Het brede scala aan (sociale) digitale media maakt dat informatie
in veel verschillende vormen tot
ons komt, nieuwe behoeften genereert en de manier waarop wij
met elkaar communiceren in hoog tempo verandert.

Financiële crisis: Als gevolg van de financiële crisis bezuinigen de landelijke overheid en dus ook de provinciale en
gemeentelijke overheden. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de budgetten van gesubsidieerde organisaties.

Algemeen

Wachten op betere tijden: Alle inwoners van Nederland voelen de gevolgen van de financiële crisis. Het werkloosheidscijfer stijgt, arbeidsvoorwaarden worden aangepast, mensen passen hun bestedingspatroon aan, grote
aankopen worden uitgesteld et cetera. Men houdt de
adem in.

(Te) veel informatie: De grote hoeveelheid informatie beschikbaar via internet leidt zowel tot goed geïnformeerde burgers als tot keuzestress: wat is de moeite waard
om te weten en wat is betrouwbare informatie?

Verzakelijking van relaties: Gemeenten willen een duidelijk
beeld hebben van de maatschappelijke waarde van de
door hen gesubsidieerde organisaties. De rol van de
gemeente verschuift van financier naar opdrachtgever
en partner.

Consumer = prosumer: Consumenten kunnen dankzij de
sociale media steeds gemakkelijker deelnemen aan- of
ingrijpen in 'productie- en communicatieprocessen'.

Vergrijzing: In 2020 is 20% van de Nederlanders 65 jaar of
ouder. Dat heeft invloed op de behoefte aan ruimte voor
leven en werken, op de omvang van het woonwerkverkeer, de zorgvraag, de financiering van pensioenen, het aanbod aan producten en diensten et cetera.

Altijd ‘connected’: De sociale media bieden gebruikers steeds
meer mogelijkheden om overal en altijd (tijd- en plaatsonafhankelijk) met elkaar in verbinding te staan. Communities als Facebook, Twitter, Hyves, Flickr en LinkedIn
zijn voor veel mensen plaatsen waarop zij zichzelf en
hun ideeën voortdurend kunnen manifesteren.
Technologische ontwikkelingen: Het aantal technologische
vernieuwingen neemt snel toe. Dit stelt aanzienlijke
eisen aan mensen en middelen. Niet alleen moeten individuen er (in technisch opzicht) mee leren omgaan. Veel
vernieuwingen hebben een grote impact op de manier
waarop wij leven, leren en werken.
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Branchestrategie

niet afgerond.

Bibliotheek
Branche

In juni 2012 is de nieuwe branchestrategie van de openbare
bibliotheken ‘De Bibliotheek levert waarde’ door de leden aangenomen. De strategie kan als
volgt worden samengevat: “de
Bibliotheek levert waarde aan
individu en samenleving als fysiek en digitaal informatieknooppunt door maatschappelijk
te ondernemen”. Het gaat om:

Andere partijen zullen op de markt van het uitlenen van ebooks gaan opereren.
Het toenemende gebruik van e-readers, smartphones, tablets en andere apparatuur geeft een impuls aan het digitale lezen.

Wetgeving in ontwikkeling
Eind 2012 eindigt het Bibliotheekcharter. In dit charter zijn
de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheden tussen
bibliotheken en overheden beschreven. Momenteel bereidt
het rijk een nieuwe wet op het bibliotheekwerk voor. Daarmee worden de stelselverantwoordelijkheid van de rijksoverheid en de verankering van de bibliotheekvoorziening in
het digitale domein wettelijk vastgelegd.

de waarde voor de kenniseconomie, met toegang tot
informatie in fysieke en digitale vorm, de levering
van informatie op maat, de dienstverlening aan het
onderwijs, faciliteiten als werk- en studieplekken,
informatiepunten, et cetera;
de waarde voor alfabetisering en de bestrijding van
laaggeletterdheid;
de waarde voor het ontwikkelen van informatievaardigheden;
de waarde als leesmotor van Nederland;
de waarde van literatuur en poëzie.
Tevens voegt de Bibliotheek waarde toe op maatschappelijke
thema’s als leefbaarheid, ontwikkelingsniveau, sociale samenhang en de kennissamenleving. Daarvoor investeert de
branche in een versterking van de marketingcommunicatie
en werkt samen met branchepartners zoals SIOB en Stichting
Lezen.

Bezuinigingen
De financiële crisis raakt de bibliotheekbranche op alle niveaus. Op landelijk niveau staan de structurele en incidentele financiën van de drie brancheorganisaties – de Vereniging
van Openbare Bibliotheken, het Sectorinstituut Openbare
Bibliotheken en Bibliotheek.nl – ter discussie. Op provinciaal
niveau kampen de provinciale serviceorganisaties met bezuinigingen. En op gemeentelijk niveau worden de bibliotheken gekort op hun subsidies. Deze opeenstapeling van
bezuinigingen zet de ketenstructuur, waar de bibliotheekbranche op gebouwd is, onder druk.

Digitalisering
Bibliotheek.nl heeft van de landelijke overheid een grote rol
gekregen in het beschikbaar stellen van de digitale infrastructuur en het verder ontwikkelen van de beschikbare digitale dienstverlening, zodat deze lokaal verankerd kan worden.
Daarnaast is de digitalisering van boeken in volle gang. De
bibliotheekbranche bijvoorbeeld stelt in de Digitale Etalages
e-books beschikbaar en maakt via de websites van bibliotheken de digitale Gutenberg-collectie toegankelijk. Dit betreft
boeken waarvoor geen auteursrechtelijke bescherming meer
geldt. De onderhandelingen van de branchevereniging met
uitgeverijen over het uitlenen van actuele e-books zijn nog

Provinciaal

Gewijzigd provinciaal subsidiebeleid

In 2011 wijzigde de provincie
Gelderland de kaders voor de
subsidieverlening aan Biblioservice Gelderland voor uitvoering
van eerstelijns bibliotheekwerk.
Voortvloeiend uit deze beleidswijziging wordt de subsidie van
de provinciale service-organisatie met € 1,5 miljoen verminderd. Als gevolg daarvan kunnen de Gelderse bibliotheken,
zorg- en onderwijsinstellingen geen mediacollecties meer
huren, zullen de kosten voor de ondersteunende dienstverlening van de serviceorganisatie toenemen en is er minder
geld voor het faciliteren van provinciale innovatieprojecten.
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Samenwerken in themaverbanden
De Gelderse bibliotheekorganisaties kozen er in 2011 voor
om het netwerk van bibliotheken om te vormen tot een
werknet van relevante themaverbanden. Zij ondersteunen
en versterken de ontwikkeling van de lokale bibliotheekdienstverlening. In 2012 zijn dat de themaverbanden: Bibliotheeksysteem, Educatie, Samen collectioneren, Formulemanagement, Lokale ontmoeting en debat/G!ds.

Lokaal

De gemeente Wijchen

king in bij het segment Traditionele Gezinnen. Dit is de
grootste groep. De, met 17,3%, op één na grootste groep
wordt ingedeeld bij het segment Dynamische Gezinnen. Een
korte typering van deze twee segmenten:

De gemeente Wijchen bestaat uit
de kernen Wijchen met ruim
29.000 inwoners en de kerkdorpen Alverna, Balgoij, Bergharen,
Hernen, Leur, Niftrik en het stadje Batenburg. Het totaal aantal
inwoners dat in de kleine(er)e
kernen woont bedraagt circa

“Traditionele Gezinnen bevinden zich in de leeftijdscategorie van 40 tot 60 jaar. Zij voelen zich goed in een veilige wereld van gebaande paden en vaste rituelen. Hun ankers zijn
familie en werk. Je treft hen zowel op het platteland als in
een stedelijke omgeving aan. (…) Traditionele Gezinnen zijn
harde werkers en plichtsgetrouwe dorpsgenoten. Ze zijn
eerlijk en vriendelijk, gesteld op gezelligheid en rust. Het
gaat ze goed, want ze leven zuinig.”

12.000.
De bibliotheek heeft momenteel twee fysieke en openbare
vestigingen: de hoofdvestiging in Wijchen en een servicepunt in Kulturhus de Zandloper in Bergharen.

“Dynamische Gezinnen bevinden zich in de leeftijdscategorie van 30-60 jaar. Zij zitten midden in het spitsuur van het
leven. Zij zijn experts in het draaiende houden van meerdere
bordjes, als een jongleur in het circus. Ze combineren werk,
zorg, hobby’s én ambities. Dynamische Gezinnen (…) zijn
hoger opgeleid en hebben een huurwoning of een eerste
koopwoning. Hun kinderen zijn veelal tussen de 0 en 12
jaar.”

De gemeenteraad stelde in 2011 de toekomstvisie op het
bibliotheekwerk in Wijchen vast: ‘Lezen, Leren en Informatie
voor iedereen’. Daarin wordt gesteld: “De betekenis van de
bibliotheek is primair gelegen in de bijdrage van de bibliotheek aan de realisatie van gemeentelijk beleid, zoals eerder
genoemd, en de meerwaarde van de activiteiten voor de
inwoners van de gemeente.”

Zie voor een beschrijving van alle leefstijlsegmenten bijlage
II.

De bibliotheek wordt gezien als een zelfstandige basisvoorziening, ondersteuner van het onderwijs en partner/
ondersteuner van het gemeentelijk beleid. Er wordt verwacht dat zij een actieve houding aanneemt bij de realisatie
van haar doelstellingen. De gemeente wil een gecertificeerde
basisbibliotheek op instapniveau in stand houden.

Bezuinigingen in de gemeente Wijchen
In 2010 heeft de gemeenteraad besloten tot een fors meerjarenpakket aan bezuinigingsmaatregelen Dit raakt alle voorzieningen voor de inwoners van Wijchen. De gemeente wil
de kracht van de samenleving optimaal benutten: terugtreden als overheid, ontzien van de zwakste groepen tot ze
weer op eigen benen kunnen staan, structureel gezond maken en houden van de financiële huishouding en het in
stand houden van een verzorgde openbare ruimte.

De gemeentevisie vormt de basis voor de nieuwe visie van de
Bibliotheek en voor dit beleidsplan.

Net als de bibliotheek kampen de Wijchense ondernemers
met teruglopende inkomsten en een veranderend klantgedrag. Om het tij te keren heeft de gemeente een centrummanager aangesteld en wordt er meer samengewerkt, ook met
lokale niet-commerciële instellingen.

Bezuinigingen op het bibliotheekwerk
De gemeente Wijchen besloot tot een gefaseerde korting op
de budgetsubsidie over een periode van drie jaren met ingang van 2012 tot in totaal € 240.000 (circa 26%) in 2014.
Sinds een aantal jaren wordt het budget niet meer jaarlijks
geïndexeerd. Deze bezuinigingen raken de hele bibliotheekorganisatie. Het heeft consequenties voor de organisatiestructuur, de bedrijfsvoering, de medewerkers, de dienstverlening en de werkprocessen. Naar verwachting neemt de
formatie af naar 8 fte in 2014. In 2012 is een begin gemaakt
met de reorganisatie.

De gemeente Wijchen onderzoekt of ambtelijke samenwerking met Gelderse buurgemeenten tot minder uitgaven en
meer inhoudelijke voordelen kan leiden.

De Wijchense bevolking
Op 1 januari 2012 telde gemeente Wijchen 40.734 inwoners;
iets meer vrouwen dan mannen. Het aantal jongeren dat het
vmbo of havo/vwo bezoekt is grotendeels in lijn met de landelijke cijfers: resp. 55% en 45%. De beroepsbevolking in
Wijchen is relatief hoog opgeleid en veel inwoners werken
buiten de gemeente. Volgens prognoses krimpt de bevolking
tot 2040 licht. Dit gaat gepaard met een veranderende bevolkingsopbouw, want ook Wijchen vergrijst.
Een recent leefstijlonderzoek op basis van klantsegmenten
‘De klant is Koningin’ deelt 36,8% van de Wijchense bevol-

Taalontwikkeling
Uit onderzoek blijkt dat een aantal basisscholen in Wijchen
onvoldoende scoort op de taalontwikkeling van kinderen.
Het Wijchense basisonderwijs wil met de bibliotheek deze
problematiek te lijf gaan. Daar worden ook de consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bij betrokken. De Bibliotheek organiseert met hen taalstimulerende activiteiten.
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Missie, visie en kernwaarden

Wij vergroten en verrijken de
leefwereld van de inwoners van
de gemeente Wijchen
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Missie

Ons geld is gemeenschapsgeld. Wij zijn ons daarvan bewust
en benutten het wijs en zorgvuldig. Wij houden ons steeds
voor ogen voor wie wij werken en met welk doel.

In de nieuwe beleidsperiode blijven wij onze beginselen
trouw en handhaven onze missie: “Wij vergroten en verrijken de leefwereld van de inwoners van de gemeente Wijchen”. Wij stellen ons ten dienste van gemeente en bevolking en sluiten zo optimaal mogelijk aan bij hun wensen en
verwachtingen. Daartoe zetten wij de mensen, gebouwen,
collecties, activiteiten, educatieve programma’s en digitale
informatiekanalen in die ons ter beschikking staan. Wij
doen dat bij voorkeur in samenwerking met de partners die
ons daarin versterken.

De medewerkers van de bibliotheek zijn professioneel en
gastvrij. Wij zoeken samen met onze klanten naar een voor
hen passend antwoord op hun vraag.
De media die de Wijchense burgers ter beschikking staan
zijn actueel, aantrekkelijk en toegankelijk. De klantvraag is
leidend bij de samenstelling van onze eigen collectie. Zij
vormt, in combinatie met de collecties van alle bibliotheken,
een goede afspiegeling van het totale aanbod in Nederland.
Al deze collecties samen zijn ‘de collectie Nederland’. Deze
zijn beschikbaar voor al onze leden en gebruikers.
Met onze informatievoorziening onderscheiden wij ons van
andere informatieaanbieders. Iedereen kan bij onze informatiemedewerkers terecht met zijn vragen. De onafhankelijke positie van de informatiemedewerker geeft de klant de
zekerheid, dat er bij de beantwoording van zijn vragen bijvoorbeeld geen commerciële belangen meespelen of dat
opzettelijke beïnvloeding plaatsvindt.

Wij geven iedere burger de kans zich te ontwikkelen en te
versterken. Wij zijn hun steun in de rug. De regie ligt echter
altijd bij de burger; wij appelleren aan zijn of haar persoonlijke kracht. Ónze kracht ligt erin dat wij de toegangspoort
zijn tot verhalen en informatie voor alle individuen en groeperingen in de Wijchense samenleving. Daar waar deze twee
krachtenvelden samenkomen, ontstaat de meerwaarde:
inspiratie, kennis, ontspanning, reflectie, verbinding.

.

Visie
In onze visie is de bibliotheek er voor iedereen: jong en oud,
arm en rijk, geletterd en niet- of minder geletterd. Kinderen
en jongeren van 0 tot en met 16 jaar en kwetsbare groepen
hebben echter onze speciale aandacht. Voor hen ontwikkelen wij speciale programma’s en organiseren wij activiteiten
die op hun behoeften en mogelijkheden zijn toegespitst.
Kinderen en jongeren ontmoeten wij zoveel mogelijk in hun
wereld; op school, op digitale platforms, en natuurlijk in de
bibliotheek. In die ontmoeting zoeken wij samen naar onze
betekenis voor hen.
Tot de kwetsbare groepen rekenen wij laaggeletterden, leesgehandicapten en minder draagkrachtigen. Ook een deel
van de ouderen en mensen met een beperking behoren tot
de groep ‘kwetsbaren’. De bibliotheek is er vooral voor hen
die zich minder goed kunnen verplaatsen of speciale ondersteuning nodig hebben bij het lezen of bij de informatievoorziening. Deze meer kwetsbare groepen ontmoeten wij voornamelijk in de bibliotheek. Wij ondersteunen met onze
dienstverlening actief de wmo-taken van de gemeente.

Om onze missie en visie te realiseren zetten wij alle middelen in die ons ter beschikking staan: geld, mensen, media
(traditioneel en nieuw), de bibliotheekruimte, digitale middelen en een verscheidenheid aan producten en diensten.
Echter, welk middel wij inzetten, welke vorm het heeft … wij
streven naar een optimale toegankelijkheid ervan. Onze
klanten hoeven geen drempels te ervaren bij het fysieke of
digitale gebruik van de Wijchense bibliotheekvoorziening.
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Kernwaarden

Onze publieksruimtes nemen binnen onze visie een bijzondere plaats in. Het zijn openbaar toegankelijke ruimtes. Iedere inwoner van Wijchen mag en kan in deze prettige omgevingen verblijven. Gebruikers kunnen de ruimte benutten
om te lezen, te internetten, zich terug te trekken of om spontaan anderen te ontmoeten. Zij worden ‘third places’ genoemd; openbare plaatsen naast woon- en werkplek waar je
kunt verblijven, om welke reden dan ook. In Nederland worden bibliotheken daarom wel de huiskamers van de stad of
het dorp genoemd. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met een
begrip als sociale cohesie en leefbaarheid, omdat zij tegemoet komen aan de behoefte van burgers om over een gemeenschappelijke ‘huiskamer’ te beschikken.

Bestuur, directie en medewerkers van de Bibliotheek Wijchen
dragen de volgende kernwaarden uit:
- Voor ons is de klant uitgangspunt van ons handelen. In ons
denken en doen hebben wij hem en haar altijd voor ogen.
- Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Wij nemen onze opdracht serieus en zetten ons in voor een hoogwaardig resultaat.
- Wij zijn professioneel. Wij zijn goed opgeleid en stellen ons

Naast de collecties hebben wij een aantrekkelijk aanbod van
diensten voor bezoekers, leden en onderwijsinstellingen. De
wensen en behoeften van onze doelgroepen staan ons bij de
ontwikkeling en realisatie ervan altijd voor ogen. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze diensten zijn de kernfuncties Lezen, Leren, Informeren.

vakmanschap en onze ervaring volledig ten dienste van onze
leden en gebruikers.
- Wij zijn drempelvrij. Alle fysieke en digitale toegangen tot onze
organisatie zijn voor iedereen toegankelijk; iedereen kan er op
gelijkwaardige wijze gebruik van maken.
- Wij blijven in ontwikkeling. Wij vernieuwen onze dienstverle-

Om onze missie en visie te verwezenlijken en onze klantgroepen zo goed mogelijk te bereiken, werken wij nauw
samen met de in de gemeente aanwezige sociaalmaatschappelijke, educatieve en culturele organisaties. Deze samenwerkingsverbanden bieden ons de mogelijkheid de
resultaten van ons werk te optimaliseren en te maximaliseren.

ning in een continu proces en passen deze aan de zich veranderende klantvraag aan.

De Bibliotheek Wijchen is een betrouwbare partner. Wij streven niet alleen de realisatie van onze eigen doelen na, wij
verbinden ons ook aan de gezamenlijke doelen met onze
partners. Onze partnerschapsrelaties kenmerken zich door
gelijkwaardigheid.

11

Strategie

“Binnen de perken zijn de mogelijkheden net zo onbeperkt
als daarbuiten.”
(Jules Deelder)
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De collectie

De bibliotheek ondersteunt deze processen en helpt om een
leessmaak en leesplezier te ontwikkelen.

Een brede mediacollectie vormt het hart van de dienstverlening van de Bibliotheek Wijchen. In de uitlening en bij de
programma's voor leesbevordering, taalontwikkeling en
mediawijsheid … er liggen altijd media aan ten grondslag,
zowel de traditionele van papier als de audiovisuele en de
nieuwe(re) digitale. De Bibliotheek Wijchen kiest daarmee
expliciet voor de inhoud van het bibliotheekvak. Wij brengen mensen en collectie met elkaar in contact.

Laaggeletterde volwassenen of volwassenen die Nederlands
als tweede taal leren kunnen bij ons terecht voor lees- en
leermaterialen op een aangepast niveau. Voor hen hebben
wij het Taalpunt ingericht.

Leren
Zonder taal geen woorden, zonder woorden geen informatie. Daarmee bevindt de kernfunctie Leren zich op het snijvlak van Lezen en Informeren. De bibliotheek is een belangrijke pijler voor mensen en instellingen als het gaat om ‘een
leven lang leren’. We ondersteunen het basis- en voortgezet
onderwijs bij het behalen van hun doelstellingen en we werken met partners als peuterspeelzalen, kinderdagverblijven,
Brede Scholen en Volksuniversiteit Wijchen.

De kernfuncties
Conform de opdracht van de gemeente Wijchen, richten wij
onze dienstverlening op drie strategische kernfuncties: Lezen, Leren en Informeren. De kernfuncties Cultuur en Ontmoeting & Debat zien wij als bindmiddel in de samenleving
en ondersteunend aan Lezen, Leren en Informeren. Specifieke dienstverlening op het gebied van Cultuur en Ontmoeting
& Debat wordt echter niet in het basisaanbod opgenomen,
maar eventueel als kostendekkend plusaanbod. Jaarlijks
leveren wij bij het indienen van de begroting een productenboek met de te realiseren dienstverlening aan. Dit wordt na
subsidieverlening uitgewerkt in een concreet activiteitenplan.

Mensen leren niet alleen in de formele situaties, maar ook
informeel thuis, in interactie met anderen en bijvoorbeeld
tijdens het uitoefenen van hun hobby. Daarvoor kan iedere
inwoner van Wijchen bij de bibliotheek terecht.

Informeren

Om mee te kunnen doen in de maatschappij en zelfredzaam
te zijn is het van belang goed geïnformeerd te zijn. Vrije toegang tot informatie is daarbij essentieel. Bibliotheken geven
handvatten om de informatie zo gemakkelijk mogelijk te
verwerven, bijvoorbeeld door het op internet vinden, selecteren en beoordelen van informatie.

Lezen
De huidige maatschappij stelt hoge eisen aan de taalvaardigheid van mensen. Wie onvoldoende taalvaardig is, moet
meer moeite doen om te participeren in onze maatschappij.
Het gaat daarbij zowel over het vermogen om (informatieve)
teksten te kunnen begrijpen als om de verhalen te kunnen
lezen en zich cultureel te ontwikkelen.
Het is van groot belang dat kinderen van jongs af aan in
contact komen met verhalen, bijvoorbeeld door hen voor te
lezen. Lezen leren ze op school.

Wij streven er specifiek naar om mensen die niet of minder
vaardig zijn in het gebruiken en toepassen van (digitale)
media bij deze ontwikkeling te ondersteunen.
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Drie hoofdlijnen

De doelen die wij ons gesteld hebben
voor de beleidsperiode 2012-2015 spitsen zich toe op drie beleidslijnen: de
fysieke publieksruimte, de digitale bibliotheek en de allianties met het onderwijs.
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Fysieke publieksfunctie

Honderd Talenten. De prikkelende omgeving wordt
gemaakt door aan te sluiten bij de 7 verschillende
intelligenties uit de Meervoudige Intelligentietheorie, zodat ieder kind (of het nu een boekenlezer is
of niet) zijn of haar plek vindt in de bibliotheek. Onderzocht wordt of dit ook toepasbaar is voor volwassenen.

Spreidingsbeleid
Om de drie kernfuncties optimaal uit te kunnen voeren is
een goed bereikbare, laagdrempelige, voor iedereen toegankelijke fysieke bibliotheekruimte nodig. Op dit moment exploiteren wij een hoofdvestiging in een eigen pand in de
kern Wijchen en een servicepunt in Bergharen.

Wij participeren in zowel het Gelderse als in het landelijke
bibliotheeknetwerk voor de ontwikkeling en uitvoering van
zowel dienstverlening op maat in de kernen als het publieksconcept in onze vaste vestigingen. Onze fysieke ruimte is
expliciet een openbare ruimte. Zij kan ook door onze lokale
samenwerkingspartners benut worden om de inwoners van
Wijchen te bereiken.

De hoofdvestiging in Wijchen heeft veel achterstallig onderhoud en is dringend aan een grondige opknapbeurt toe.
Alternatief is elders herhuisvesting vinden. Een belangrijke
voorwaarde is, dat dit leidt tot zo laag mogelijke huisvestingskosten en kosten op facilitair terrein, zodat zoveel mogelijk inhoudelijke dienstverlening geleverd kan worden.

Digitale bibliotheek

Het servicepunt in Bergharen is sinds enige jaren gehuisvest
in het kulturhus de Zandloper en wordt door de basisschool
gebruikt als mediatheek. Tijdens deze beleidsperiode wordt
de dienstverlening geëvalueerd met bibliotheekgebruikers,
inwoners van Bergharen en instellingen in het Kulturhus en
op basis daarvan verder ontwikkeld.

Naast de fysieke bibliotheek wordt een digitale bibliotheekvoorziening verder ontwikkeld, waarmee een 24/7 informatiedienstverlening geboden wordt. Deze wordt op landelijk
niveau ontwikkeld en wordt lokaal verder ingekleurd en
uitgevoerd.
De Digitale Bibliotheek geeft ons mogelijkheden om onze
gebruikers op meer manieren van dienst te zijn en persoonlijker met hen te communiceren. Het maakt niet meer uit
waar ze zijn, de bibliotheek is altijd bij de hand.

Tevens onderzoeken wij in deze beleidsperiode voor kinderen en ouderen de behoefte aan een bibliotheekdienstverlening in de andere kernen en op welke manier wij daaraan
tegemoet kunnen komen om de leefbaarheid in deze kernen
te bevorderen.

Met de Digitale Bibliotheek bieden we daadwerkelijk toegang tot alle in Nederland beschikbare informatie. Met de
koppeling van alle catalogi van de Nederlandse Bibliotheken
in de Nationale Bibliotheekcatalogus wordt deze informatie
ook steeds zichtbaarder voor de klant. De digitale bibliotheek maakt de gebruiker onafhankelijker.

Voor bibliotheekgebruikers die (tijdelijk) minder of niet mobiel zoeken we naar nieuwe vormen van dienstverlening op
maat, naast het aanbieden van de Boekendienst aan Huis,
wisselcollecties in tehuizen en de digitale dienstverlening
via onze website.

De digitale bibliotheek informeert de gebruikers over de
mogelijkheden van de bibliotheek en lokale omgeving, inspireert mensen op hun specifieke interessegebieden en biedt
mogelijkheden tot het delen van kennis met andere gebruikers .

Vernieuwing publieksconcept
Om de fysieke ruimte beter te laten aansluiten bij de veranderende klantvraag vernieuwen wij ons publieksconcept in
de centrale vestiging. Wij willen onze dienstverlening nadrukkelijker op de wensen en behoeften van onze bezoekers
afstemmen. Voor de uitvoering kijken wij naar twee ontwikkelingen binnen de bibliotheekbranche: de toepassing van
de retailformule en de Bibliotheek van de 100-talenten. Deze
laatste is gebruikt bij het inrichten van het servicepunt in
Bergharen.

We kiezen voor een nieuwe website die landelijk ontwikkeld
is en die meer mogelijkheden voor interactie biedt. De website is een schatkamer aan informatie. Ze is namelijk gekoppeld aan de Nationale Bibliotheek Catalogus en voor specifieke doelgroepen ontwikkelde informatiesites. Bovendien
kunnen bibliotheekleden er hun eigen domein – ‘mijn bibliotheek’ – beheren. Er wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en digitale mogelijkheden. Er wordt bijvoorbeeld een
speciale app ontwikkeld, zodat de website ook met smartphones en tablets gebruikt kan worden. Ook wordt het mogelijk, om in de hoofdvestiging door middel van wifi met eigen
laptop, tablet of smartphone toegang tot internet te hebben.

Met het werken vanuit een retailformule wordt ernaar gestreefd de dienstverlening van de bibliotheek
beter aan te laten sluiten bij de hedendaagse klantbeleving en -behoefte. De landelijk ontwikkelde formule
is gebaseerd op de marketingprincipes die in de commerciële detailhandel (de retail) worden toegepast.
Met de Bibliotheek van de Honderd Talenten wordt
kinderen een stimulerende omgeving geboden door
oprecht naar hen te kijken en te luisteren en ze daadwerkelijk betrekken bij de bibliotheek. De dienstverlening moet prikkelen en uitdagen tot interactie tussen
de omgeving en het kind. (Kinder)participatie neemt
een belangrijke plek in binnen de Bibliotheek van
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Wij gebruiken met een aantal Gelderse bibliotheken één
bibliotheeksysteem en zoeken daarbij naar de meest optimale schaalgrootte, uitgaande van een goede kostenbeheersing en gebruiksgemak voor de klanten. Wij spelen een actieve rol in de ontwikkeling van het themaverband Bibliotheeksysteem.`Op landelijk niveau tonen wij ons een actieve
en constructieve partner door onze deskundigheid in te zetten bij het verder ontwikkelen van digitale producten.

Allianties met het onderwijs
Met het basisonderwijs in Wijchen wordt het aanbod voor
leesbevordering en mediawijsheid geëvalueerd en verder
ontwikkeld. Wij zetten ons aanbod zodanig op, dat kinderen
gedurende hun hele schoolloopbaan voortdurend in contact
komen met verhalen, lezen en het verwerken van informatie.
Er is regelmatig contact met de taalcoördinatoren om de
vraag van het onderwijs en het aanbod van de bibliotheek
op elkaar af te stemmen. Dit overleg heeft tevens ten doel
om de coördinatoren te informeren over nieuwe boeken,
materialen en werkvormen voor leesbevordering.
Met een aantal scholen verbeteren we hun collecties en maken deze beter toegankelijk en bruikbaar voor kinderen,
mede door het inzetten van nieuwe digitale middelen.
Naast de samenwerking met het basisonderwijs is er ook
samenwerking met voorschoolse organisaties, het voortgezet onderwijs en instellingen voor volwasseneneducatie.
De samenwerking met de consultatiebureaus, peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven heeft tot doel om kinderen
en hun ouders al zo vroeg mogelijk in contact te brengen
met boeken en (voor)lezen. Hiervoor zetten we het project
Boekstart in de Kinderopvang in. Hierin wordt niet alleen
aandacht geschonken aan de ouders. maar wordt ook ingezet op deskundigheidsbevordering van het personeel van de
kinderdagverblijven. In de deelnemende locaties wordt een
aantal medewerkers opgeleid tot voorleescoördinator. Deze
geeft vorm aan het leesbevorderingbeleid op de locatie .
Met het Wijchense voortgezet onderwijs bestaan al vormen
van samenwerking. De bibliotheek wil deze samenwerking
evalueren en ten behoeve van de onderbouw verbeteren en
intensiveren.
De samenwerking met instellingen voor volwasseneneducatie is belangrijk, omdat zij dichtbij de kwetsbaren in de samenleving staan. Daarom nemen wij deel aan het samenwerkingsverband van bibliotheken en ROC Nijmegen en omstreken op het gebied van laaggeletterdheid. Wij sluiten aan
bij het aanvalsplan Laaggeletterdheid van de Vereniging
Openbare Bibliotheken.
De bibliotheek is een partner in de programmering van combinatiefuncties die samenwerking en cross-overs bevorderen
tussen school, bibliotheek, cultuur, welzijn en sport. Naar
behoefte wordt er voor brede scholen een kostendekkend
plusaanbod ontwikkeld.
De Bibliotheek Wijchen participeert actief in het themaverband Educatie van het Gelders bibliotheeknetwerk en en
maakt gebruik van in de branche ontwikkelde dienstverleningsproducten. Wij streven naar standaardisering van de
programma's voor leesbevordering en taalontwikkeling.
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De middelen
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Collectie

zorg die voor de bibliotheekbranche gelden, omdat wij een
gecertificeerde bibliotheekorganisatie zijn. Om gecertificeerd te worden beoordeelt een onafhankelijke commissie
ons iedere vier jaar op:

Wij inspireren, verrassen en verleiden met een breed en
actueel aanbod.

de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant;
De collectie die beschikbaar is in beide vestigingen is één
totaalcollectie waarvan een deel steeds rouleert tussen de
vestigingen. De collectie wordt grotendeels opgebouwd op
basis van vraag en gebruik van de bibliotheekleden, het zogenaamde ‘Rationeel collectioneren’. De Bibliotheek Wijchen
werkt echter niet uitsluitend vraaggericht. Wij zijn van mening dat bepaalde titels in een bibliotheekcollectie beschikbaar moeten zijn; een canon. Ook is er ruimte voor specifieke zwaartepunten, zoals bijvoorbeeld een regiocollectie. Met
de hulp van betere presentatiemethodieken zorgen wij ervoor dat de zichtbaarheid en toegankelijkheid van deze media groter wordt.

de innovatiekracht;
de netwerkbijdrage;
de wijze waarop management en medewerkers
het beleid uitvoeren.
Wij toetsen onze voortgang op deze verschillende punten
door een zelfevaluatie twee jaar na de officiële audit.

Innovatie

Door aansluiting op de Nationale Bibliotheek Catalogus is
onze mediacollectie onderdeel van de grote collectie Nederland. Titels die lokaal niet beschikbaar zijn, kunnen met een
efficiënt bestelsysteem snel geleverd worden.

Het begrip 'innovatie' staat niet alleen voor nieuw, maar ook
voor beter en anders. Innovatie is geen doel op zich, maar
een middel om het volgende te bereiken:

In het Gelderse bibliotheeknetwerk wordt gewerkt aan intensieve samenwerking op collectiegebied in het themaverband Samen collectioneren.

efficiency – met minder geld en/of een geringere inspanning iets tot stand brengen;

Het collectiebeleid is verder uitgewerkt in het collectieplan.

effectiviteit – met zelfde middelen meer resultaat
bereiken;

Marketing en communicatie

kwaliteitsverbetering – door kleine aanpassingen
verbeteringen aanbrengen in organisatie en/of in
klantprocessen;

Bibliotheek Wijchen concentreert zich in haar marketing- en
communicatiestrategie op drie groepen : de bibliotheekgebruikers, de samenwerkingspartners en de subsidieverlener.
Voor iedere groep hanteren wij een andere focus.

vernieuwing – nieuwe activiteiten op basis van klantvragen in aansluiting op de bibliotheekdoelstellingen
en gemeentelijke beleidslijnen.

Aan de bibliotheekgebruikers bieden we een drempelvrije
bibliotheek. We streven naar zelfredzaamheid van de klant,
werken efficiënt en effectief.

Bibliotheek Wijchen besteedde in 2011 7,7% van haar bud-

In de samenwerking met onze partners staat het netwerkdenken centraal, streven wij naar sterke relaties en allianties
en gaan we uit van gelijkwaardigheid.

get aan innovatie. Bij de vertaling van het productenboek
naar het activiteitenplan reserveren wij hiervoor jaarlijks
minimaal 5% van onze financiële middelen. Op deze wijze

Met onze subsidieverlener onderhouden we een opdrachtgever-/opdrachtnemer-relatie en gaan wij uit van een sterk
partnerschap.

wordt gewaarborgd dat de dienstverlening aan de klantbehoefte en aan de opdracht van de gemeente blijft voldoen

Onze marketinginspanningen sluiten aan bij de marketingstrategie van de bibliotheekbranche en is er op gericht zowel
de waarde van de bibliotheek voor de Wijchense samenleving uit te dragen als om te blijven afstemmen op de behoeften en wensen van de doelgroepen.
De manier waarop wij dit vorm geven en realiseren is uitgewerkt in het marketingcommunicatieplan.

Kwaliteitszorg
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De Bibliotheek Wijchen voldoet aan de eisen voor kwaliteits-

HRM

De Bibliotheek Wijchen biedt een basisaanbod binnen de
kernfuncties Lezen, Leren, Informeren waarvoor de bibliotheekgebruikers en derden soms een bijdrage moeten beta-

De reorganisatie die in 2012 is ingezet, vertaalt zich in een

len, maar welke niet kostendekkend is. Daarnaast worden er

nieuwe organisatiestructuur met een veel kleiner team,

mogelijkheden voor een plusaanbod gecreëerd, waarbij de

nieuwe kansen voor de medewerkers die hun werkplek bij

voorwaarde is dat deze kostendekkend moet zijn door een

de bibliotheek behouden en nieuwe strategieën om vraag en

gebruikersbijdrage of aanvullende financiering door bv

aanbod op elkaar aan te sluiten Deze ontwikkelingen stellen

sponsoring of doelsubsidie.

aanzienlijke eisen aan management en medewerkers.

Door, meer dan voorheen, aandacht te besteden aan deze

Wij werken vanuit een mensbeeld dat elke medewerker me-

vorm van cultureel ondernemerschap zijn wij in staat om

deverantwoordelijk is voor z'n eigen welzijn en dat van het

onze financiële basis te verstevigen, in te spelen op actuele

team, voor het klantgericht werken en voor een goede werk-

vragen en behoeften en onze dienstverlening te verbreden

omgeving. Wij werken samen op basis van wederzijds ver-

en te verdiepen.

trouwen. Jaarlijks worden resultaatdoelstellingen opgesteld
en geëvalueerd door de leidinggevende en de medewerkers.

.
Management en medewerkers verbinden zich met de visie
van de bibliotheek, hebben affiniteit met de doelgroepen,
dragen actief bij aan de realisatie van de basisvoorziening
en nemen een lerende houding aan. Zij zijn digitaal vaardig
en mediawijs. De publieksteammedewerkers zijn onmisbaar
vanwege hun contacten met de klant. De signalen die zij
tijdens die contacten oppikken, zijn nodig voor een continue
ontwikkeling van de organisatie en de dienstverlening. De
kerncompetenties zijn: ondernemend, klantgericht, resultaatverantwoordelijk en maatschappelijk en cultureel bewust.
Het HRM-beleid is uitgewerkt in een aparte notitie.

Financiële middelen
De uitgangspunten voor het financiële beleid van de Bibliotheek Wijchen zijn: maatschappelijk bewustzijn en transparantie. Wij zijn ons ervan bewust dat wij met gemeenschapsgeld werken en doen dat met de uiterste zorgvuldigheid.
De bezuinigingsopdracht van de gemeente Wijchen leidt tot
een aanzienlijke afslanking van de organisatie en het aanbod. Deze opdracht is uitgewerkt in een reorganisatieplan
waarin een koppeling is gemaakt met inhoudelijke vernieuwing en de opdracht die de gemeente Wijchen de bibliotheek heeft gegeven. Om een goede basis voor het komende
meerjarenbeleid te leggen, streven wij naar budgetfinanciering die voor meer jaren overeengekomen is. Daarmee creëren wij een stevig fundament voor een verantwoorde bedrijfsvoering. De jaarlijks te realiseren resultaten benoemen
wij in het productenboek dat onlosmakelijk met de jaarbegroting is verbonden.
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De komende jaren

De Bibliotheek Wijchen benut voor
de realisatie van haar beleidsdoelen alle haar ter beschikking
staande middelen. Het is echter
onmogelijk om alle gestelde doelen in één jaar te verwezenlijken.
Wij kiezen voor de volgende 4jaren- fasering
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2012 Reorganiseren en heroriënteren
De gemeentelijke bezuinigingen hebben aanzienlijke gevolgen voor de dienstverlening, de bedrijfsvoering, de werkprocessen en
de medewerkers van de Bibliotheek Wijchen. Als gevolg daarvan heeft de organisatie zich opnieuw moeten oriënteren op haar
rol in de gemeenschap, op de taken die daaruit voortvloeien en de organisatie ervan.
In 2012 doorloopt de organisatie daarom een reorganisatieproces. Doel hiervan is de transitie naar een kleinere, kernachtige
organisatie. Deze is zowel naar vorm als inhoud passend bij een moderne, toekomstgerichte bibliotheekvoorziening. Daarbij
staat de klant in het middelpunt van de dienstverlening en is leidend voor de inrichting van de organisatie. Er is een publieksteam voor de directe contacten en uitvoering van de dienstverlening en er is een aantal medewerkers voor het ontwikkelen en
faciliteren ervan. De directeur leidt de organisatie met een stichtingsbestuur dat op afstand nabij is. De organisatie kent korte
(communicatie)lijnen. De afstand tussen leidinggevende en medewerkers is klein. De leercyclus van de organisatie is opgezet
volgens de PDCA/IMWR-methodiek: ‘plan, do, check, act’ en ‘inspireren, mobiliseren, waarderen, reflecteren.

Resultaten 2012
organisatie:

fysieke publieksfunctie:
digitale bibliotheek:
allianties met het onderwijs:

reorganisatie
klanttevredenheidonderzoek
medewerkertevredenheidonderzoek
zelfservice in de hoofdvestiging
aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur
basisstructuur voor een nieuwe website
vernieuwd aanbod voor het basisonderwijs

2013 Met de blik op de klant
Om onze visie, die de klant centraal stelt, te kunnen realiseren, moeten wij onze marketingkracht versterken. De Bibliotheek Wijchen ontwikkelt zich in 2013 verder tot een klantgedreven organisatie. Wij laten zien, dat we onze klanten kennen en dat zij centraal staan bij de uitvoering van ons beleid. Wij maken gebruik van de in de branche ontwikkelde methodieken en middelen. De
resultaten uit diverse klant- en marktonderzoeken worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van de dienstverlening.

Resultaten 2013
organisatie:
fysieke publieksfunctie:
digitale bibliotheek:
allianties met het onderwijs:

versterking marketingstrategie
onderzoek publieksconcept hoofdvestiging
evaluatie dienstverlening servicepunt Bergharen
uitbreiding digitale dienstverlening
doorontwikkeling website
uitvoering aanbod basisonderwijs
vernieuwd aanbod voortgezet onderwijs
uitvoering aanvalsplan laaggeletterdheid
samenwerking met volwassenenonderwijs

21

2014 Verhuizen/herinrichten en vernieuwen
In dit jaar wordt de Bibliotheek Wijchen heringericht of geherhuisvest. Daarmee behoudt de kern Wijchen haar centraal gelegen
bibliotheekvestiging.

Resultaten 2014
organisatie:

fysieke publieksfunctie:

digitale bibliotheek:
allianties met het onderwijs:

medewerkertevredenheidsonderzoek
klanttevredenheidsonderzoek
zelfaudit kwaliteitszorg
tussentijdse evaluatie collectieplan
herinrichting/herhuisvesting hoofdvestiging
onderzoek dienstverlening in kleine kernen
uitvoering dienstverlening servicepunt Bergharen
doorontwikkeling digitale dienstverlening
uitvoering aanbod alle onderwijstypen
bibliotheekvoorziening voor brede scholen

2015 Oogsten, verankeren en opnieuw vernieuwen
Het laatste jaar van deze beleidperiode is het ‘oogst’jaar.

Resultaten 2015
organisatie:
fysieke publieksfunctie:
digitale bibliotheek:
allianties met het onderwijs:

uitvoering verbeterpunten en aanbevelingen uit onderzoeken
opmaat naar een nieuwe beleidsperiode
start dienstverlening kleine kernen
overgang naar een nieuwe bibliotheeksysteem
uitvoering verbeterpunten en aanbevelingen uit onderzoeken

Alle inspanningen en financiële en personele investeringen van de voorgaande jaren resulteren in:
betere aansluiting van het aanbod op de vraag van de Wijchense bevolking, resulterend in meer leden en meer uitleningen uit eigen
bezit;
24/7 toegang tot de dienstverlening van de Bibliotheek Wijchen met de inzet van diverse digitale media;
grotere bekendheid van de dienstverlening van de Bibliotheek Wijchen bij het onderwijs en potentiële leden;
minder kinderen die met een taalachterstand hun schoolcarrière beginnen;
toename mediawijze leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs;
betere toegankelijkheid van de bibliotheek en haar dienstverlening voor de meer kwetsbare burgers;
sterke samenwerkingsverbanden met het onderwijs, de Wijchense ondernemers en de sociaal-maatschappelijke en culturele instellingen en daardoor meer gezamenlijke activiteiten;
grotere tevredenheid bij leden en bezoekers.
De oogst van deze beleidsperiode en de ontwikkelingen op demografisch, economisch, sociaal-maatschappelijk, cultureel en technologisch gebied geven steeds nieuwe impulsen en inspiratie voor de toekomst van het bibliotheekwerk in Wijchen
22

Bijlagen
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Bijlage I Omgevingsanalyse bibliotheken, maart 2011
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB): Omgevingsanalyse bibliotheken. Maart 2011

In maart 2011 schetste het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken in de vorm van een SWOT-analyse een totaalbeeld van de sterktes, beperkingen, kansen en bedreigingen voor het openbare bibliotheekwerk in Nederland.

Sterktes

Beperkingen

Kernwaarden

Stelsel

1. betrouwbaar imago/ vertrouwdheid
2. diversiteit collectie/ pluriformiteit
3. toegankelijkheid/goedkoop
4. onafhankelijkheid
5. professionaliteit/deskundigheid/vakkennis

1. veel petten/belangen
2. gebrek aan gedeelde visie (veel lokale visies)
3. zwakke regie/overheid
4. decentralisatie leidt tot verdeeldheid in de overheidslagen
5. ontbreken wettelijk kader
6. landelijke organisaties nog geen duidelijke plaats
(versnippering)
7. te weinig innovatiekracht, technische ontwikkelingen niet
kunnen bijbenen
8. subsidieverslaving
9. gebrek aan focus activiteiten bibliotheek

Maatschappelijk draagvlak
1. draagvlak bij een breed publiek
2. bereik bij het primair onderwijs (goodwill)
3. verbintenis leesbevordering + literatuur
4. naamsbekendheid
5. betrouwbare partner (samenleving, overheid + politiek)
6. zorg voor de samenleving
7. groot bereik (bv. de o-lezers)
Personeel
1. passie bibliotheekmedewerkers
2. visionair directeur = leuke energieke, drukke plek
3. professionaliteit en deskundigheid (inclusief klantvriendelijkheid)
Stelsel
1. functioneren als stelsel (internationale vergelijking)
2. samenwerking lokaal/provinciaal/landelijk.
netwerkgedachte)
3. urgentie dringt door (belang om te vernieuwen, maar
niet in alle lagen)
4. beweging naar meer samenwerking (tussen bibliotheken onderling)
5. rationeel collectiebeleid
6. normering (omdat er naartoe gewerkt wordt)

Management
1. gebrek aan lef (safe spelen)
2. inflexibiliteit/ behoudend/eigenbelang/zelfgenoegzaam
3. te weinig lobbykracht naar politiek, ook gemeentelijk
4. ontbreken visie op innovatie /toekomst
5. ontbreken van cultureel ondernemerschap
Personeel
1. gebrek aan klantvriendelijkheid, naar binnen gekeerd
2. afname professionaliteit personeel
3. eenzijdig personeelsbestand (leeftijd, gender, etniciteit)
4. ‘vermeende’ stoffigheid als werkgever (onaantrekkelijke
CAO)
Imago
1. zwakke marketing (ledenwerving campagnes e.d.)
2. imago/uitstraling, suf/degelijk
3. decentralisatie/geen eenduidigheid merk
Maatschappelijk draagvlak
1. afname draagvlak politiek (als gevolg van afnemend gebruik)
2. gebrek aan bereik voortgezet, beroeps- en volwassenen
onderwijs
3. rationeel collectiebeleid staat (nog steeds) ter discussie
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Bedreigingen

Economie

Economie

1. armoedeval
2. kenniseconomie (startkwalificatie, Leven Lang Leren)
3. economische crisis
4. Informatiemaatschappij

1. meer markt, minder overheid
2. sterke positie sommige marktpartijen (niet gegoogeld is
niet gevonden)
Demografie

Demografie
1. toename bevolking Randstad (allochtonen)
2. vergrijzing (actieve senioren)
3. arbeidallocatie (nieuwe klanten)
4. opleidingsniveau laag en hoog

1. krimpgemeenten
2. druk sociale cohesie
Politiek en bestuur

Politiek en bestuur

1. politiek klimaat/ bezuinigingen
2. cultuur uit het publieke domein

1. bezuinigingen
2. centrale financiering (van het bibliotheekstelsel)

Recht

Onderwijs

1. juridisch kader (het huidige juridische kader sluit niet
aan (loopt achter) bij de realiteit m.b.t. de technologische
ontwikkelingen (auteursrecht, piraterij, leenrecht)

1. bestrijding laaggeletterdheid
2. toenemende aandacht rekenen en taal
(leesbevordering)
3. inburgeringseis
4. samenwerking met het onderwijs (bv. brede school)
5. mediawijsheid
6. Convergentie OB / UB’s, GII
7. open access voor wetenschappelijke literatuur
Cultuur
1. samenwerking culturele instellingen/ cultuurhuizen
2. digitalisering collectie Nederland (aansluiten musea en
archieven)
3. cultureel ondernemerschap

Techniek, media en informatie
1. interesse van jongeren in beeldcultuur (dus niet in leescultuur/bibliotheek)
2. techniek-gebruiker-snelheid (gebruik pc, games, social
media)
3. onwil en vrees voor digitalisering
4. veranderend mediagebruik (informatieaanbod, veranderende rollen bij distributie, googelen)
5. media en informatieaanbod (bv. krant, waar je ook
films, boeken e.d. kunt bestellen)
6. e-books (ontbreken verdienmodel, concurrentie boekhandel, uitgeverijen)
7. kwalitatief hoge eisen aan de techniek en de snelheid
van de technologische ontwikkelingen

Techniek, media en informatie

Sociaal-cultureel

1. techniek/bereik (bv. internet/glasvezel/pc)
2. mediawijsheid
3. toegankelijkheid
4. contextualisering
5. innovatie
6.leestechnieken (luisterboeken, annimatieboeken)
7. digitale intermediair (vormen, onderwijzen bevolkingsgroepen
8. financiële barrière op toegang tot info (bv. databanken)

1. veranderende tijdsbesteding
2. gemakseconomie/ verwencultuur
3. concurrentie vrijetijdsbesteding
4. verwachting gratis dienstverlening (verwende klant)
5. ontlezing
6. globalisering: Nederlands als taal onder druk
7. ongeduld van de maatschappij (alles moet snel, snel)
8. mannen – macht; vrouwen stromen weinig door naar
de top
9. afhankelijkheid van mecenaat, gebrek aan geefcultuur
10. spelletjes/vluchtigheid
11. ontmoetingsplaats onnodig (bv. door opkomst social
media en andere ontmoetingsplaatsen)

Sociaal-cultureel
1. burgerschap/sociale cohesie
2. behoefte betrouwbaarheid/stabiliteit
3. vrouwen
4. behoefte aan duiding
5. individualisering/behoeften
6. personalisering
7. gebruikersparticipatie/communities
8. verblijfsfunctie
9. vrije tijd
10. sociale media
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Bijlage II: leefstijlsegmenten
In december 2011 is een klantanalyse van volwassen inwoners uitgevoerd in het werkgebied van de Bibliotheek Wijchen. Deze analyse verdeelt de inwoners van Wijchen over zeven verschillende leefstijlsegmenten. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt voor het marketingcommunicatieplan.
Op basis daarvan kan de Wijchense bevolking als volgt worden getypeerd:
Leefstijl-segment

Aantal huishoudens

%

in het werkgebied
Studenten en Starters

135

0,8%

Stedelingen

823

5,0%

Gepensioneerde Gezelligheidzoekers

938

5,6%

Cultuurgenieters

2688

16,2%

Dynamische Gezinnen

2868

17,3%

Traditionele Gezinnen

6111

36,8%

Welvarende Genieters

2878

17,3%

185

1,1%

Overige

Deze leefstijlsegmenten zijn in het klantsegmentonderzoek De Klant is Koningin uit 2008 als volgt omschreven:
Studenten en Starters (21-29 jaar): Voor Studenten en Starters ligt het leven nog open. Hun studie is een serieuze zaak, maar de
wereld zien en ontdekken is even belangrijk.Je leent om te studeren. Je studeert en werkt om te leven! Geld is vooral nodig om te
kunnen wonen, uit te kunnen gaan en om te eten, in die volgorde van belangrijkheid. Ze weten dat ze later meer geld kunnen verdienen dan ze nu hebben.
Stedelingen (25-45 jaar): Voor Stedelingen begint het leven vandaag. Ze zijn klaar met de studie en hebben een vaste baan of een
tijdelijke job. Ze hebben volop ideeën voor hun toekomst. Ze wonen alleen of met een partner in een kleine tot middelgrote woning
en hebben vaak (nog) geen kinderen.
Gepensioneerde Gezelligheidzoekers (60-80 jaar): Gepensioneerde Gezelligheidszoekers hebben het werkend bestaan definitief afgesloten. Ze kijken vol tevredenheid terug op hun leven. Hun huis mag dan niet groot zijn, het is wel helemaal afbetaald. Ze voelen
zich er de koning te rijk. Van hun pensioen kunnen ze zich een kleine auto veroorloven, zodat ze zelfstandig mobiel en dus onafhankelijk blijven. Er is echter ook een groep Gepensioneerde Gezelligheidszoekers die geen of weinig aanvullend pensioen heeft en elke
maand de eindjes aan elkaar moet zien te knopen.
Cultuurgenieters (ouder dan 50 jaar): Cultuurgenieters zitten lekker in hun vel. Een deel van deze groep staat hoog op de maatschappelijke ladder en heeft het financieel goed voor elkaar. De meesten van hen hebben geld genoeg om zich te laven aan de goede dingen van het leven. Daar horen kunst en cultuur bij, maar ook zaken als lekker eten en drinken, een luxe auto en een comfortabele woonomgeving.
Dynamische Gezinnen (30-60 jaar): Dynamische Gezinnen zitten midden in het spitsuur van het leven. Zij zijn experts in het draaiende houden van meerdere bordjes, als een jongleur in het circus. Ze combineren werk, zorg, hobby’s én ambities. Dynamische Gezinnen (…) zijn hoger opgeleid en hebben een huurwoning of een eerste koopwoning. Hun kinderen zijn veelal tussen de 0
en 12 jaar.
Traditionele Gezinnen (40-60 jaar): Traditionele Gezinnen voelen zich goed in een veilige wereld van gebaande paden en vaste rituelen. Hun ankers zijn familie en werk. Je treft hen zowel op het platteland als in een stedelijke omgeving aan. In de stad is het aandeel migrantengezinnen groot. Traditionele Gezinnen zijn harde werkers en plichtsgetrouwe dorpsgenoten. Ze zijn eerlijk en vriendelijk, gesteld op gezelligheid en rust. Het gaat ze goed, want ze leven zuinig.
Welvarende Genieters (40-60 jaar): Welvarende Genieters zijn gelukkige mensen. Ze zijn weinig materialistisch ingesteld, want ze
hebben eigenlijk alles wat hun hartje begeert. Ze hoeven zich nauwelijks of geen zorgen te maken over geld. Sommigen hebben
goed geboerd en gunnen zichzelf een sportieve auto of een kast van een huis. Maar veel Welvarende Genieters vinden dure spullen
en luxe niet zo belangrijk. Zo heb je de Groene Genieters, die lager
26 opgeleid zijn en vaak een eigen bedrijf hebben (gehad). Zij zijn
en blijven zuinig, ook al is hun inkomen bovenmodaal. Ze hebben veel tijd voor zichzelf: hun kinderen zijn zelfstandige pubers of
het huis al uit. Goede doelen mogen bij Welvarende Genieters rekenen op een gulle gift.
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