
  

  

Meerjarenprogramma  

Bibliotheek Staphorst 2014-2017 

Knooppunt  van lezen, leren  en 

ontmoeting 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



MEERJARENPROGRAMMA STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK STAPHORST 2014-2017 

 

2 
 

INHOUD 
 

1. INLEIDING……………………………………………………………………………………………………………………..3 
 

2. EXTERNE ONTWIKKELINGEN………………………………………………………………………………………….5 

 
2.0      INLEIDING……………………………………………………………………………………………………………5 
2.1      MAATSCHAPPELIJKE TRENDS……………………………………………………………………………….5 
2.2      ECONOMISCHE CRISIS………………………………………………………………………………………….6 
2.3      LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN…………………………………………………………………………….7 
2.3.1. INLEIDING…………………………………………………………………………………………………………….7 
2.3.2  BIBLIOTHEEK CHARTER 2010-2012………………………………………………………………………. 7 
2.3.3  GEMEENTEN EN BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST……………………………………………….7 
2.3.4  ACTUALISERING BIBLIOTHEEKWETGEVING……………………………………………………………8 
2.3.5  REGEERAKKOORD “BRUGGEN SLAAN”………………………………………………………………….8 
2.3.6. BRANCHESTRATEGIE 2012-20116 “DE BIBLIOTHEEK LEVERT WAARDE”…………………9 
2.4      PROVINCIALE ONTWIKKELINGEN………………………………………………………………………… 11 
2.4.1  INLEIDING………………………………………………………………………………………………………… …11 
2.4.2  BELEID PROVINCIE OVERIJSSEL……………………………………………………………………………. 11 
2.4.3  GEZAMENLIJKE MISSIE EN STRATEGIE OVERIJSSELSE BIBLIOTHEKEN……………………. 11 
2.4.4  MEERJARENSTRATEGIE NETWERK………………………………………………………………………. 12 
2.5     GEMEENTELIJK BELEID………………………………………………………………………………………… 14 

 
3. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN………………………………………………………………………………………….15 

 
3.1 INLEIDING……………………………………………………………………………………………………………..15 
 
3.2 ORGANISATIE VAN DE DIENSTVERLENING……………………………………………………………..15 

 
3.3 WAPENFEITEN VAN DE LAATSTE JAREN…………………………………………………………………15 

 

3.4 RESULTATEN PER VESTIGING…………………………………………………………………………………16 

 
3.5 RESULTATEN STICHTINGSBREED…………………………………………………………………………….17 

 
4. STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN 2014-2017……………………………………………………………………18 

 
4.1 INLEIDING………………………………………………………………………………………………………………18 
4.2 PROGRAMMALIJN 1: VESTIGINGEN EN SPREIDINGSBELEID……………………………………..19 
4.3 PROGRAMMALIJN 2: DE SCHATKAMER (KEZEN EN INFORMERE)……………………………..21 
4.4 PROGRAMMALIJN 3: DE WERKPLAATS (EDUCATIE)…………………………………………………22 
4.5 PROGRAMMALIJN 4: DE ONTMOETINGSPLAATS……………………………………………………..23 

 
5. FINANCIËN EN FLANKEREND BELEID………………………………………………………………………………..25 

 
5.1 FINANCIEEL KADER……………………………………………………………………………………….…………25 
5.2 FINANCIELE SPEERPUNTEN……………………………………………………………………………………. .25 
5.3 BIBLIOTHEEKNETWERK……………………………………………………………………………………………26 
5.4 ORGANISATIE ONTWIKKELING…………………………………………………………………………………26 
5.5 ICT…………………………………………………………………………………………………………………………..27 
5.6 MARKETING………………………………………………………………………………………………………….…27 
5.7 KWALITEITSZORG…………………………………………………………………………………………………….28 

 
LIJST MET AFKORTINGEN 
GERAADPLEEGDE LITERATUUR 



MEERJARENPROGRAMMA STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK STAPHORST 2014-2017 

 

3 
 

BIJLAGEN 
 
INLEIDING 
 

“Wie vaart heeft dikwijls tegenwind” – Nederlands spreekwoord 

 

Het meerjarenbeleidsplan 2008 2012 van de bibliotheek is qua looptijd afgerond. Tijd om aan de 
hand van de huidige trends en ontwikkelingen in de maatschappij én in bibliotheekland, een 
nieuw plan op te stellen.  

Voor de periode 2014- 2017 presenteren wij u het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Graag  willen we 

als bibliotheek  tot een zo goed  mogelijke prestatie komen. Om dit te verwezenlijken bieden wij 

in dit meerjarenplan onze kennis van zaken, ambities en overwegingen aan.  
 
Onze samenleving verandert in razend tempo. Verstedelijking, vergrijzing, digitalisering en 
veranderend mediagebruik vragen om een grondige bijstelling van onze strategie en ons beleid. 
Bovendien zullen we de komende jaren, als gevolg van bezuinigingen, ons werk met minder 
middelen moeten doen. 

 
Dit alles doet een sterk beroep op onze creativiteit en onderscheidend vermogen. Een rol die 
prima bij ons past. Hierbij gaan we uiteraard niet over één dag ijs. We hebben uitvoerig stilgestaan 
bij onze sterke en zwakke punten in relatie tot de veranderende samenleving. Hamvraag is hoe 
we onze sterkte kanten verder kunnen benutten om op veranderingen in te kunnen spelen.  Het 
plan is bovendien geschreven in het licht van het landelijke en provinciale bibliotheekbeleid.  

 
“Het is de tegenwind die de vlieger doet opstijgen” – Chinees spreekwoord 
 

Bibliotheek Staphorst heeft een dubbele 
verantwoordelijkheid: enerzijds als autonome lokale 
instelling en anderzijds als partner in het provinciale 
en landelijke netwerk van bibliotheken. Als goed 
verankerde instelling in de drie kernen in de 
gemeente Staphorst willen we ontwikkelingen op 
gang brengen. We gaan mee met landelijke en 
provinciale concepten als deze onze lokale eigenheid 
en autonomie ten goede komen. Wij hebben daarbij 
oog voor al onze doelgroepen, ook als die vanuit de 
marktgedachte wat minder voor de hand liggen.  
 
De komende jaren worden bepaald geen saaie jaren 
Twee vestigingen gaan onderdeel uitmaken van een 
school of een combinatie van scholen. Voor veel 
gezinnen is de gang naar de bibliotheek een 
vanzelfsprekende. In een gebied waar 
taalvaardigheid nog altijd onder druk staat, vervult de 
bibliotheek een belangrijke rol. Met boeken gericht 
op kinderen en volwassenen met een taalachterstand (MLP en ALP) én met deskundige 
ondersteuning voor het onderwijs.  
 
Bestuur en directie zijn klaar voor de toekomst. Wij zijn er van overtuigd dat wij met dit plan 
optimaal inspelen op de belangrijkste ontwikkelingen en dat we ook de komende jaren van de 
bibliotheek in Staphorst een succes weten te maken.  
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Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 worden de externe ontwikkelingen beschreven die hun invloed doen gelden op 
bibliotheekbeleid in het algemeen en het beleid in de Stichting Staphorst in het bijzonder. 
 
In hoofdstuk 3 wordt aandacht geschonken aan het beleid van de afgelopen jaren. Hoe heeft de 
organisatie gewerkt en welke resultaten zijn behaald. 
 
Hoofdstuk 4 is de kern van dit plan. Hier staat omschreven welke plannen de bibliotheek de 
komende jaren wil verwezenlijken en waarom zij dit wil. 
 
Hoofdstuk 5 laat zien wat nodig is (financieel en met betrekking tot flankerend beleid) om alle 
plannen uit te kunnen voeren.  
 
Achter in het plan staat een lijst met afkortingen en een lijst met geraadpleegde literatuur. 
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2.1. Externe ontwikkelingen 

2.0. Inleiding 

Om onze maatschappelijke rol ook in de toekomst optimaal  te kunnen spelen, is het noodzakelijk 
dat de bibliotheek inspeelt op verschillende trends en ontwikkelingen in onze samenleving. 
Daarnaast hebben landelijk, provinciaal en lokaal beleid van de overheid en van de 
bibliotheeknetwerken een belangrijke invloed op de toekomst van de bibliotheken in de 
gemeente Staphorst. In dit hoofdstuk vindt u een korte weergave van deze trends en 
beleidsontwikkelingen. 
 

2.1. Maatschappelijke trends 

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 overal beschikbaar. Dit zet de wijze waarop we informatie 
verwerken volledig op zijn kop. Er ontstaat een zap mindset, waarbij mensen steeds vluchtiger en 
continue informatie consumeren.  

 
 Behoefte aan content voor verschillende media, die aansluit bij de veranderende wijze 

van informatie zoeken en verwerken  
 

User generated content 
Informatie is niet alleen altijd en overal beschikbaar, er komen ook steeds nieuwe bronnen bij.  
Consumenten van informatie produceren in toenemende mate ook zelf informatie. Dit beïnvloedt 
de hoeveelheid en de waarde/betrouwbaarheid van informatie.  

 
 Behoefte  aan relevante informatie 

 
Kennissamenleving 
In onze kennissamenleving verwachten we van mensen dat ze zelfredzaam zijn en zich blijven 
ontwikkelen. De voortdurende (technologische) veranderingen zijn voor bepaalde groepen in de 
samenleving een stuk moeilijker bij te benen, waardoor polarisatie optreedt. 
 

 Behoefte aan het aanleren van benodigde kennis en vaardigheden, onder andere op het 
gebied van nieuwe media en het participeren in sociale netwerken 
 

Het Nieuwe Werken 
Vaste banen voor het leven behoren 
langzamerhand tot het verleden. Werk 
richten we  bij voorkeur projectmatig in, 
waarbij de werkplek steeds vaker thuis of op 
locaties elders is. Steeds meer mensen 
werken bovendien voor zichzelf.   

 
 Behoefte aan 

bijhouden/ontwikkelen van nieuwe 
kennis en vaardigheden 
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 Behoefte aan netwerken en het delen van kennis 
 Behoefte aan plekken waar men werk en ontspanning kan combineren, de zogeheten 

‘third places’  
 

Individualisering en socialisering 
We hebben een druk bestaan, leven in een multiculturele samenleving waarin traditionele 
verbanden wegvallen en individualisering toeneemt. Individuen organiseren zich tegelijkertijd 
informeel rond thema’s waarbij de drijfveren bestaan uit ontmoeting, beleving en kennisdeling.  

 
 Behoefte aan verbinding 
 Behoefte aan het virtueel en fysiek delen van ervaringen 

 
Veranderend consumentengedrag 
De klant is niet langer een passieve consument. De moderne klant is zelfbewust en kiest uit het 
aanbod hetgeen het best past bij zijn identiteit. Meningen en content worden vrijelijk gedeeld  en 
persoonlijke wensen worden steeds belangrijker. 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.  

 
 Behoefte aan maatwerk en gemak 

 
De bibliotheek is laagdrempelig en heeft de mogelijkheid om aan een groot aantal van deze 
behoeften tegemoet te komen. Hier liggen kansen, zeker als de bibliotheek opgenomen is in een 
setting als bijvoorbeeld een cultuurhuis.  

 
2.2 Economische crisis 

Een belangrijke ontwikkeling die apart aandacht behoeft, is de recente economische crisis en de 
gevolgen hiervan voor de financiering van het bibliotheekwerk en de betekenis voor 
consumenten. 
 
Op landelijk niveau wordt de bibliotheek (nog) ontzien 
Vooralsnog wordt het bibliotheekwerk op landelijk niveau nog ontzien. Wel worden de gelden 
anders verdeeld: de digitale bibliotheek kan rekenen op een extra impuls en het 
leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen wordt tot 2015 gecontinueerd.  
 
Provinciale en lokale bezuinigingen 
Op provinciaal en lokaal niveau ziet het er echter minder rooskleurig uit. Op provinciaal niveau is 
er niet alleen een einde gekomen aan de extra innovatiegelden (€ 1,2 miljoen per jaar), maar 
wordt het bibliotheekwerk ook in de reguliere subsidie gekort.   

 
Op lokaal niveau moet de bibliotheek vanaf 2013 90.000 euro op het budget bezuinigen. De 
Bibliotheek Staphorst  staat voor de grote uitdaging binnen deze nieuwe financiële kaders de 
stabiele positie te behouden en de ambities te realiseren. Het vraagt vooral om een flinke dosis 
ondernemend vermogen.  
 
De economische crisis en de consument 
Door de crisis heeft de consument steeds minder te besteden. De consument zal steeds kritischer 
om moeten gaan met het beschikbare inkomen. Dit kan resulteren in een keuze voor het lenen 
van boeken en informatie in plaats van het kopen ervan.  
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2.3 Landelijke ontwikkelingen 

2.3.1. Inleiding 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Inter Provinciaal Overleg(IPO) en het 
ministerie van OCW ondertekenden in december 2009 het zogenoemde Bibliotheekcharter 2010-
2012. Als vervolg daarop organiseerde de VNG een viertal bijeenkomsten over de gemeente en de 
bibliotheek van de toekomst. De conclusies hiervan staan in dit hoofdstuk vermeld. 
Door de opkomst van de digitale bibliotheek is het rijk voornemens de bibliotheekwetgeving te 
actualiseren met de nodige gevolgen voor de bibliotheken. 
Daarnaast zal het recente regeerakkoord “Bruggen slaan” zal de werkzaamheden van 
bibliotheken beïnvloeden.  
De branchestrategie 2012-2016 “De bibliotheek levert waarde” van de landelijke Vereniging 
Openbare Bibliotheken (VOB) is de opvolger van De Agenda van de Toekomst.  De Agenda van de 
Toekomst legde de focus op de kernfuncties lezen, leren en informeren, waarbij de kernfuncties 
cultuur en ontmoeting vooral provinciaal en lokaal werden ingevuld. “De bibliotheek levert 
waarde” heeft als missie: de bibliotheek is er voor individu en samenleving als fysiek en digitaal 
informatieknooppunt door maatschappelijk te ondernemen. In dit hoofdstuk treft u een 
samenvatting. 

2.3.2 Bibliotheek Charter 2010-2012 

In het Bibliotheek Charter 2010-2012 hebben gemeenten, provincies en het Rijk afspraken 
gemaakt over hun rolverdeling en de gezamenlijke doelen van bibliotheekinnovatie. Het Charter 
regelt onder meer de digitalisering van de openbare bibliotheken en de tweede fase van 
certificering van de lokale bibliotheken. De gemeenten spelen daarin een belangrijke 
voorwaardenscheppende rol. Een van de afspraken is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor 
de kern van het bibliotheekstelsel: de openbare lokale / regionale basisbibliotheken. Op basis van 
de Wet op het specifiek cultuurbeleid moeten gemeenten bevorderen dat de door hen 
bekostigde bibliotheken kunnen deelnemen aan provinciale en landelijke bibliotheeknetwerken 
en het leenverkeer tussen bibliotheken.  

 
2.3.3 Gemeente en bibliotheek van de toekomst 

In november en december 2010 organiseerde de VNG met steun van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vier regionale congressen over de toekomst van het 
gemeentelijk bibliotheekbeleid. Dit gebeurde in samenwerking met het Congres- en 
Studiecentrum en de landelijke bibliotheekinstellingen, te weten SIOB, VOB, SCOB en 
Bibliotheek.nl. Van deze bijeenkomsten is het verslag “Gemeenten en bibliotheek van de 
toekomst” gemaakt. 
De conclusies: 

 Noodzakelijke bezuinigingen mogen niet vergezeld gaan van een ‘stop op het denken’ bij de 
gemeenten over het nut, de rol en de vernieuwing van de bibliotheek. Gemeenten moeten 
als opdrachtgever samen met de bibliotheek zoeken naar de rol die deze partner in de 
gemeenschap moet spelen. Samen moeten zij een passende, lokale invulling van het 
Bibliotheekcharter 2010-2012 zoeken. 

 Door de certificering kan de gemeente erop vertrouwen dat de kwaliteit van dienstverlening 
van de bibliotheek is gewaarborgd.  

 Door de digitale innovatie zal de bibliotheek vitaal kunnen blijven als maatschappelijke 
instelling.  
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 Bezuinigingen kunnen ook leiden tot creatieve oplossingen. Voorbeelden als de bibliotheken 
van Zwolle en Almere tonen aan dat door een combinatie van aantrekkelijke presentatie, 
nauwe samenwerking in de regio en met maatschappelijke partners, het binden van 
doelgroepen als ZZP’ers en scholieren in combinatie met forse investeringen in digitalisering, 
de dalende trend in het aantal abonnementhouders niet alleen tot staan kan worden 
gebracht, maar zelfs gekeerd.  

 Door gebruik te maken van de laagdrempeligheid en groot bereik van de bibliotheek kan de 
gemeente de bibliotheek ook inzetten voor andere lokale beleidsdoelstellingen.  

 

2.3.4 Actualisering bibliotheekwetgeving  
 
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra heeft op 7 december 
2011 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de actualisering van de 
bibliotheekwetgeving. Deze is in zijn ogen door de opkomst van de digitale bibliotheek niet meer 
actueel. De beoogde datum van inwerkingtreding van de aangepaste wet is 2015.   

 
Risico’s nieuwe bibliotheekwet:  

 Een marginale rol voor Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s): dit zou grote gevolgen kunnen 
hebben voor lokale bibliotheken in Overijssel. Naast het gemis van een belangrijke partner in 
en uitvoerder van de bibliotheekvernieuwing voor het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken 
bestaat de mogelijkheid dat hierdoor de diensten die de bibliotheek nu afneemt van de OBD 
een stuk duurder worden.  

 Als het Rijk middelen uit het gemeentefonds onttrekt ten behoeve van (de aankoop van  
content) voor de digitale bibliotheek, bestaat het risico dat gemeentes dit lokaal afwentelen. 

 De Staatssecretaris wil geen minimale subsidiëringsnormen voor de gemeenten in de wet 
vastleggen. Dit blijft zo een gentlemen´s agreement met alle risico’s van dien voor zowel de 
lokale bibliotheek als het gehele stelsel. 
 

2.3.5 Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ 
 
In het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ staan voorstellen op vele terreinen, die 
bibliotheekorganisaties kunnen raken. 
 
Bibliotheekinfrastructuur 
Door samenvoeging van provincies en focus op 100.000+ gemeenten gaan de 
bibliotheekinfrastructuur en subsidiestromen wijzigen.  
 
Sociale Zekerheid en arbeidsmarkt 
Het Regeerakkoord zet in op de geleidelijk verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, de 
versoepeling van het ontslagrecht en wijziging van de WW. Deze maatregelen vragen extra 
aandacht en inspanningen van werkgevers en werknemers om de duurzame inzetbaarheid van 
personeel te bevorderen.  
 
Cultuureducatie jongeren 
De bibliotheek vormt een spil in het cultureel netwerk. Dus het is belangrijk dat bibliotheken 
zichtbaar zijn in de aandacht voor kinderen en jongeren op het snijvlak van school, educatie en 
cultuur. Dit kan bijvoorbeeld door CJP-kaart te combineren met de biebpas. Want bibliotheken 
faciliteren cultuureducatie door media en literatuur aan te bieden. De 'Bieb op school' biedt een 
basis voor verdere uitbouw richting scholen.  
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Armoedebestrijding 
De bibliotheek is een laagdrempelige voorziening en vrij toegankelijk. Mensen kunnen ervan 
profiteren ongeacht hun inkomen. Betrokkenheid van bibliotheken bij armoedebestrijding zit met 
name op het vlak van laaggeletterdheid en burgerparticipatie.  
 

2.3.6 Branchestrategie 2012-2016 “de bibliotheek 
levert waarde” 

De vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft in juli 2012 haar strategie 2012-2016 
gepresenteerd met “de bibliotheek levert waarde” – voor individu en samenleving - . 
De strategie gaat ervan uit dat de bibliotheken in de komende jaren opereren in een periode van 
transformatie: de Bibliotheek van de 21ste eeuw is flexibel genoeg om adequaat antwoord te 
geven op de informatierevolutie, veranderend gedrag van klanten, overheidsbezuinigingen en 
andere ontwikkelingen. De bibliotheken zetten de komende jaren in op samen leren, ontwikkelen, 
ondernemen en transformeren. 
 
Missie 
Bij een bibliotheek die midden in de maatschappij staat, past een eigentijdse missie: 
De Bibliotheek is het lokale fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke 
ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.  
De Bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke 
besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en groepen en levert daarmee een 
cruciale bijdrage aan de kennissamenleving. 
De kernfuncties van de Bibliotheek zijn lezen, leren, informeren en daaraan ondersteunend 
cultuur, ontmoeting en debat. 
 
De Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven 
De strategie is er volledig op gericht om de Bibliotheek zo goed mogelijk bereikbaar te 
maken voor zoveel mogelijk mensen. Letterlijk, figuurlijk, altijd en overal. Afgelopen jaren 
zijn daarin al forse stappen gezet dankzij een nauwere samenwerking tussen 
bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en talrijke samenwerkingspartners, lokaal 
en landelijk.  
 
Die samenwerking zet de VOB nu extra kracht bij met drie sleutelprojecten die 
onze deuren naar een rijker leven nog verder openen: 

 De Nationale Bibliotheekpas, een pas waarmee bezoekers niet meer lokaal- of 
regiogebonden zijn om materialen te lenen en in te leveren. In 2016 kennen we één slim, 
landelijk uniform leden- en tarievenstelsel met differentiaties naar mate en aard van gebruik. 

 De Nationale Bibliotheek Catalogus, één portal die vanaf 2013 de content van openbare 
en andere bibliotheken, van diverse publieke organisaties (zoals erfgoed en omroep) en 
commerciële leveranciers (kranten, uitgevers) ontsluit. Onze klant kan straks de collectie 
Nederland lenen, kopen, streamen en downloaden waar en wanneer hij dat wil. 

 De Nationale B-reader, een serviceplatform, -opgezet door bibliotheken, uitgeverijen en 
marktpartijen-, dat tienduizenden e-books en andere digitale publicaties beschikbaar 
kan stellen via een gemakkelijke en goedkope app of e-reader. 

 
Behalve nationale projecten, start de VOB ook lokale initiatieven om specifieke drempels te 
verlagen en nieuwe deuren te openen. Elk initiatief wordt gestuwd door onze missie: 
 
de Bibliotheek is er voor individu en samenleving... 
Onderzoek bewijst dat bijna iedereen, ook niet-leden, de Bibliotheek zeer waardevol vindt 
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voor de maatschappij. Mensen zien ons als een basisvoorziening en de bibliotheek doet er alles 
aan om dat zo te houden. Tot op dorpsniveau blijven we monitoren hoe wij onze expertise, 
infrastructuur en dienstverlening nog beter kunnen inzetten voor bijvoorbeeld het onderwijs, 
de bestrijding van laaggeletterdheid, de waardering voor literatuur en poëzie en bij 
maatschappelijke thema’s als leefbaarheid en sociale samenhang. 
 
Daarnaast maakt de bibliotheek een omslag van een klantvriendelijke naar klantgestuurde 
aanpak, tot op individueel niveau. Dus niet meer: ‘U zoekt een boek? Hier kunt u lenen.’ Maar: 
‘U bent geïnteresseerd in gezondheid? De bibliotheek biedt deze informatie en activiteiten rond 
dit thema.’ Andersom krijgen onze klanten meer en directe invloed op zaken als collectie, 
presentatie, programmering en openstelling. 
 
... als fysiek en digitaal informatieknooppunt... 
Als we een écht informatieknooppunt willen zijn, moet onze klant niet alleen informatie 
kunnen halen of consumeren, maar ook informatie kunnen bundelen, mixen en toepassen. 
Daarom richten we ons op een nog bredere samenwerking in de regio, bijvoorbeeld 
met educatieve organisaties en culturele instellingen voor ontmoeting en debat. We 
kijken ook naar mogelijkheden om de Bibliotheek fysiek aanwezig te laten zijn in bijvoorbeeld 
scholen, zorginstellingen of supermarkten. We bewegen dus meer naar de klant toe, 
ook digitaal. Want voor onze e-content gaat het ons niet zozeer om de kwantiteit, maar 
om de toegankelijkheid ervan. 
 
... door maatschappelijk te ondernemen. 
De Bibliotheek wil dus grondig verbouwen. We willen ons transformeren van uitvoerend 
leverancier naar strategisch partner. We maken een slag in maatschappelijk ondernemerschap. 
‘Samen’ is hierin het motto. Van samen slimmer middelen inkopen en beheren, van 
samen de marktontwikkelingen en klantbehoeftes onderzoeken en van samen reageren, 
bijvoorbeeld met collectieve marketingacties. Uiteraard willen we ook samen besparen, 
onder meer door een zuinigere bedrijfsvoering te realiseren. 
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2.4 Provinciale ontwikkelingen 

2.4.1. Inleiding 

De provincie Overijssel heeft een wettelijke taak in het kader van de Wet op het Specifieke 
Cultuurbeleid. Zij maakt hierover prestatieafspraken met de Overijsselse Bibliotheekdienst (OBD). 
De Overijsselse bibliotheken zijn georganiseerd in het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken met 
als uitvoeringsorganisatie de Overijsselse Bibliotheekdienst (OBD). Het Netwerk heeft haar 
Meerjarenstrategie voor 2013 – 2016 uitgezet en vormt daarmee de basis voor de 
meerjarenstrategie en het meerjarenbeleid van de lokale bibliotheken.   

 

2.4.2. Beleid provincie Overijssel  

Het cultuurbeleid voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 staat in de 
Cultuurnota 2013-2016 “De Kracht van Cultuur”. Deze nota is op 12 juli door Provinciale Staten 
vastgesteld. De provincie heeft, in het kader van de Wet op het Specifieke Cultuurbeleid, een 
wettelijke taak op het gebied van bibliotheken: in stand houden van de steunfunctie bibliotheken. 
De verwachting is dat bij de actualisatie van deze wet de verantwoordelijkheid voor de Provinciale 
Service Organisatie en de instandhouding van een provinciaal netwerk gehandhaafd blijven. De 
provincie maakt prestatie afspraken met de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD)  
over haar bijdrage hieraan. Het nieuwe wettelijke kader kan eventueel aanleiding zijn om deze 
afspraken aan te passen. 

 

2.4.3 Gezamenlijke missie en strategie Overijsselse bibliotheken 

Het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken heeft het afgelopen decennium haar meerwaarde voor 
de individuele bibliotheken ruimschoots bewezen. Door de gebundelde krachten en gedeelde 
expertise hoeven we het wiel niet twee keer uit te vinden en kunnen we razendsnel inspelen 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. 
 
De Overijsselse bibliotheken hebben in de beleidsperiode 2008-2011 ruime ervaring opgedaan in 
het uitvoeren van gezamenlijk vernieuwingsbeleid. In 2012 is de Meerjarenstrategie 2013-2016 
“De Bibliotheek: schatkamer van kennis, educatie en ontmoeting” opgesteld, waarin 
voortgeborduurd is op de succesvolle ingeslagen weg van de laatste jaren.   
 
Het Directie Overleg Bibliotheken Overijssel (DOBO) heeft in 2006 haar nog steeds geldende 
missie voor het netwerk geformuleerd: 
Het netwerk van Overijsselse Bibliotheken is de motor van innovatie, kwaliteit en inspiratie 
voor de individuele netwerkpartners en stimuleert daarmee de ontwikkeling van de rol van de 
bibliotheek in de samenleving. 
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De kernfuncties van de lokale bibliotheek, vaak kort en krachtig geformuleerd als “lezen, leren en 
informeren” , vormen de basis van de strategie van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken. De 
gezamenlijke inspanningen op netwerkniveau zijn er op gericht deze kernfuncties naar een hoger 
plan te tillen. 
 
2.4.4 Meerjarenstrategie Netwerk 2013-2016 

In de komende jaren borduurt het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken voort op de succesvolle 
weg die is ingeslagen tijdens de vorige beleidsperiode. Dat betekent onder andere dat de 
Bibliotheekformule  en Biebsearch verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd in het 
netwerk. Er is speciale aandacht voor de kernfuncties lezen, leren en informeren.  
Daarnaast zal er in deze periode extra aandacht zijn voor de maatschappelijke en educatieve 
functie van de bibliotheek.  

 
Het provinciale bibliotheekwerk speelt zich de komende jaren af langs de volgende lijnen: 

 het versterken van de positie van de bibliotheek op het gebied van leren, lezen en 
informeren  

 het versterken van de maatschappelijke en educatieve functie van de bibliotheek 

 het doorontwikkelen van de digitale bibliotheek 

 het realiseren van een actief spreidingsbeleid waarbij we de functie van de bibliotheek zo 
dicht mogelijk bij de burger aanbieden. 

 
De strategie vindt haar uitvoering langs drie inhoudelijke programmalijnen, ondersteund door 
flankerend beleid. Met de uitvoering van het meerjarenprogramma zorgen de bibliotheken er 
gezamenlijk voor dat Overijssel ook in de toekomst beschikt over bibliotheken die onze inwoners 
in staat stellen zich te ontplooien en actief deel te nemen aan de maatschappij. 
 
Bibliotheken in Overijssel kiezen er ook de aankomende periode nadrukkelijk voor om de 
krachten te blijven bundelen. Deze samenwerking heeft in het verleden geleid tot innovaties op 
meerdere fronten en een flinke groei in het bibliotheekgebruik in de provincie. Zeker in tijden van 
teruglopende financiële middelen is deze samenwerking essentieel. Daarom is gekozen voor een 
verenigingsverband, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Overijsselse Bibliotheek Dienst. 
Hier zijn de gezamenlijke faciliteiten en het backoffice ondergebracht. Vanuit de Overijsselse 
Bibliotheken wordt tevens op landelijk niveau samengewerkt met onder andere Bibliotheek.nl.  
 
De toekomstige functie van de bibliotheek 
In de toekomst zien we voor de Bibliotheek een belangrijke functie weggelegd. De Bibliotheek 
zorgt voor de beschikbaarheid van bronnen op het gebied van kennis en cultuur. Met een groot 
netwerk aan bibliotheekvoorzieningen bereiken we een breed gebied in de hele provincie, zo ook 
met het toenemende aantal digitale bronnen en e-books.  
 
De Bibliotheek is de autoriteit voor toegang tot informatie, zelfredzaamheid en ontplooiing 
binnen handbereik door de volgende functies: 
 De Bibliotheek als schatkamer: de autoriteit op het gebied van informatie, de uitleenfunctie 

 De Bibliotheek als werkplaats: regisseur op het gebied van taal, lezen en mediawijsheid, 
werkplaats voor zelfredzaamheid 

 De Bibliotheek als ontmoetingsplaats: gastheer die ontmoeting en zelfontplooiing mogelijk 
maakt. 
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De bibliotheek als schatkamer: 

 Actuele aantrekkelijke collectie 

 Uitbouwen van de collectie digitale bronnen en e-books 

 Verbeteren reserveeropties en optimaliseren logistieke proces 

 Ondersteunen spreiding bibliotheekformules 

 Proactieve klantbenadering 

 Uitbreiden aanbod erfgoed in digitale Bibliotheek 
 

De bibliotheek als werkplaats:  

 Doorontwikkeling en marketing Biebsearch en Bibliotheek op school 

 Intensiveren van de programmalijn Taal en Lezen, voorschools 

 Meer aandacht voor mediawijsheid binnen Biebsearch/BOS 

 Ontwikkelen en verbeteren van programma’s samen met partners op het gebied van taal en 
lezen, mediawijsheid en het bestrijden van laaggeletterdheid 

 
De bibliotheek als ontmoetingsplaats: 

 Actueel aanbod van workshops voor volwassenen in samenwerking met partners 

 Ontwikkelen van digitale platforms 

 Het ontwikkelen van een marketingplan voor de ontmoetingsplaats 

 Programma’s en workshops voor de jeugd waarbij de onderwerpen samen met de jeugd zijn 
bepaald en ondersteund door een digitaal platform 
 

Flankerend beleid: 
Gebundelde krachten op het gebied van HR, ICT en marketing te ontplooien en actief deel te 
nemen aan de maatschappij. 
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2.5 Gemeentelijk beleid 

. 
 
2.5.1 De opdracht voor de bibliotheek 

De bibliotheek is “een open boek voor iedereen”. Dit is de centrale opdracht voor de 
bibliotheek, die gemeente en bestuur en directie van de Stichting Openbare Bibliotheek 
Staphorst met elkaar zijn overeengekomen. 
Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht, dat: 

 de bibliotheek een laagdrempelige voorziening is. Iedereen woonachtig te Staphorst 
is er welkom. De bibliotheek levert service en diensten voor individuele bewoners 
van Staphorst, maar ook instellingen als de scholen, het ouderenwerk , GGD 
(jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen) zijn belangrijke klanten van de bibliotheek; 

 de bibliotheek hèt kennis- en informatiepunt is voor Staphorst en als zodanig een 
spilfunctie vervult binnen het geheel aan voorzieningen voor Staphorst; 

 er een open aanbod is, rekening houdend met de wensen, behoeften en interesses 
van iedere klant. 

 
De service van de bibliotheek concentreert zich daarbij op de volgende drie functies: 

de schatkamer ( lezen en literatuur, incl. digitale collectie) 

de werkplaats (ontwikkeling en educatie) 

de ontmoetingsplaats (kennis en informatie, incl. digitale ) 
 

 
De gemeente heeft op 24 september 2013 in de Raad de uitvoeringsovereenkomst van 
de gemeente Staphorst met de Stichting Openbare Bibliotheek Staphorst, vastgesteld. 
Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2014 en heeft een looptijd tot 2017. 
De uitvoeringsovereenkomst én de daaraan gekoppelde prestatieafspraken, zijn als 
bijlage toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met opmaak: Tekstkleur: Auto
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3. Huidige stand van zaken 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de huidige stand van zaken voor de bibliotheken in de gemeente Staphorst 
weergegeven. Er is ingezet op verdere optimalisatie van de dienstverlening aan de klant, zoals: 
makkelijk toegankelijk voor de klant en verruiming van openingstijden waar dat mogelijk was. 
Deze keuze heeft geleid tot goede cijfers in de afgelopen jaren en een eveneens goede score in 
het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2010 is gehouden. 
 
 
3.2 Organisatie en dienstverlening 

De Bibliotheek Staphorst participeert actief in het netwerk van Overijsselse bibliotheken. In dit 
netwerk geven de Overijsselse bibliotheken gezamenlijk vorm en inhoud aan 
bibliotheekvernieuwing door het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Vanuit het 
netwerk werken we bovendien mee aan landelijke productontwikkeling. 
 
De Bibliotheek Staphorst is een plattelandsbibliotheek. De bibliotheek heeft een hoofdvestiging in 
Staphorst en twee servicepunten die gevestigd zijn in scholen ( Rouveen –MCR, IJhorst brede 
school de Iekmulder).  
 
Collectie media & databronnen 
Naast het uitlenen van onze collectie bieden we de inwoners van onze gemeente toegang tot een 
grote hoeveelheid databronnen. Daarnaast bieden we service op maat aan bijzondere 
doelgroepen. Zo bieden wij in Staphorst de bibliotheek aan huis voor senioren. 

 
Onderwijs en educatie 
We hebben een bijzonder uitgebreid 
aanbod voor het primair onderwijs 
(Biebwijz) en voor- en vroegschoolse 
educatie.  

 
3.3 Wapenfeiten van de 
laatste jaren 

In 2008 heeft de Bibliotheek haar ambitie 
verwoord in het meerjarenbeleidsplan  
 
De afgelopen periode heeft de Bibliotheek 
Staphorst flinke stappen gezet in het 
verbeteren van de service en de 
samenwerking met lokale instellingen door: 
1. de bibliotheekformule  
2. uniformering van tarieven en 

uitleenvoorwaarden binnen netwerk 
3. verruimde openingstijden 
4. spreiding en locatie  
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De bibliotheekformule 
Alle vestigingen werken met de bibliotheekformule. De collectie is aangepast aan de wensen van 
de klant. Daarbij hebben we ons gebaseerd op een klantsegmentatieonderzoek van Mosaïc. Vanaf 
dat moment  is gekozen voor een collectie afgestemd op de wensen van de klanten die de 
bibliotheek tot de hare kan noemen.  Concreet betekent dit niet meer aanschaffen over de volle 
breedte van het aanbod, maar gericht op de belangstellingssfeer van de klanten.  De gemeente 
heeft voor deze stap (toegroeien naar de ideale collectie) in 2009 een projectsubsidie  beschikbaar 
gesteld. 
De klant van de Stichting Staphorst kan gekenmerkt worden als traditioneel. De collectie is op hen 
afgestemd en bestaat vooral uit de belevingswerelden  spanning en romantiek. Voor klanten die 
buiten deze aanduiding vallen is nog een kleine collectie literatuur en cultuur aanwezig in de 
fysieke bibliotheek. Zij kunnen echter gebruik maken van de collectie van het netwerk door een 
reservering te plaatsen. De formule geeft meer ruimte aan de jeugdleden. Doorgaans bestaat 
meer dan de helft van de leden  uit jeugdleden. De collectie was echter vooral op volwassen leden 
gericht. In de formule is de verhouding  50:50. 
 
In de vestiging Staphorst is de fysieke uitwerking van de bibliotheekformule uitgerold.  Het 
servicepunt Rouveen wordt in 2013 eveneens volgens de formule ingericht. In IJhorst is in verband 
met het kleine budget dat beschikbaar was, gekozen voor een tussenvorm. 
 
Uniformering van tarieven en uitleenvoorwaarden 
In het netwerk groeien we toe naar uniformering van tarieven en uitleenvoorwaarden. De 
Bibliotheek Staphorst doet hier aan mee. Omdat de verhoging fors is, willen we de klant de  
mogelijkheid bieden gespreid te betalen. 
Met het oog op de behoefte van de klant overal bereikbaar te zijn en gebruik te kunnen maken 
van internet, beschikt  de vestiging Staphorst over WIFI. 
 
Openingstijden 
De openingstijden van  IJhorst  en Rouveen zijn sterk verruimd. Dit kon tot stand komen dankzij de 
samenwerking in het MCR en de brede school “de Iekmulder”. Ook de bijdrage van vrijwliggers is 
onmisbaar. Tijdens de schooltijden staat de bibliotheek ter beschikking aan de scholen.   

 
Spreiding en locatie 
De bibliotheek biedt haar diensten zo dicht mogelijk bij haar doelgroepen aan. In elke kern van de 
gemeente is een bibliotheek. 
 
 
3.4 Resultaten per vestiging 

De centrale vestiging in Staphorst 

 de vestiging is wekelijks 26 uur open 

 we voeren hier alle kerntaken uit en de diensten en producten richten zich op alle 
doelgroepen;  

 we verlenen service door professionele medewerkers en vrijwilligers (6 betaalde 
parttimekrachten, 4 vrijwilligers in de uitlening,);  

 we bieden een groot aantal faciliteiten voor studie ( 10 pc plekken, 2 leestafels, gratis wifi) ; 

 we beschouwen deze vestiging als de centrale locatie waar activiteiten van de bibliotheek, 
van derden of in samenwerking met partners plaatsvinden. 

 
De vestiging Rouveen 

 de vestiging is wekelijks 20 uur open voor leden 



MEERJARENPROGRAMMA STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK STAPHORST 2014-2017 

 

17 
 

 tijdens de schooluren wordt de bibliotheek gebruikt door de scholen en de kinderen van de 
peuterspeelzaal (dagelijks van 8.30 – 15.00 uur) 

 wij bieden hier vooral de functie van schatkamer van bronnen (uitlening en raadpleging); 

 voor de jeugdleden staat er een op de scholen en inwonertallen afgestemde collectie 

 voor de volwassenen staat er een zeer beperkte collectie. Via internet kunnen deze leden 
echter hun materialen bestellen en in Rouveen afhalen; 

 tijdens de openingstijden is een vrijwilliger aanwezig; 

 de jeugdbibliothecaris ondersteunt de school;  

 we bieden een beperkt aantal faciliteiten voor studie (1 pc-plek, 1 leestafel); 

 in deze vestiging vinden activiteiten van de bibliotheek plaats gericht op de scholen. 
 

De bibliotheek in de brede school “De Iekmulder” 

 de vestiging is wekelijks 10 uur open voor leden 

 tijdens de schooluren wordt de bibliotheek gebruikt door de school en de kinderen van de 
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (dagelijks van 8.30 – 15.00 uur); 

 we bieden hier vooral de functie van schatkamer van bronnen (uitlening en raadpleging); 

 we bieden een leestafel en 1 pc-plek (beperktere ontmoetingsfunctie); 

 tijdens een beperkt aantal openingstijden is een vrijwilliger aanwezig; dankzij de selfservice en 
de samenwerking met de school kan de vestiging de andere uren onbemensd geopend zijn. 

 

 

 
3.5 Resultaten Stichtingsbreed 
 
Nieuw personeelsbeleid 
De nieuwe visie heeft geleid tot een andere werkwijze en opstelling van de medewerkers. 
Scholingstrajecten hebben hen meegenomen in de ontwikkeling. De nieuwe werkwijze vraagt  om 
goed opgeleid personeel dat weet hoe klanten benaderd willen worden, maar dat ook 
vakinhoudelijk de klant verder kan helpen. Daarnaast wordt steeds meer aandacht gevraagd voor 
benadering via nieuwe media. Ook in die ontwikkeling wordt het personeel meegenomen. 
 

De kwaliteit van de dienstverlening is voor de bibliotheek van groot belang. Alle openingsuren 
inzetten van professionele krachten is financieel niet haalbaar (zie ook financieel beleid). 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de klant bij de keuze tussen meer uren open of aanwezigheid 
van personeel en minder uren open, liever gaat voor veel uren open. Is er een vraag, dan wacht 
de klant op het moment dat er wel personeel aanwezig is.  
Verruiming van de openingstijden wordt mogelijk gemaakt wanneer de ruimte wordt gedeeld 
met andere partners, dan wel de bibliotheek deel uitmaakt van een brede school. Daarnaast is 
inzet van vrijwilligers eveneens onmisbaar. 
 
Financieel beleid 
De bibliotheek ontvangt voor haar activiteiten in de 3 kernen van de gemeente Staphorst een 
gemeentelijke subsidie, op basis van de ingediende begroting. Daar staat een aantal prestaties 
tegenover. In de bijlage worden de prestatieafspraken opgenomen, evenals de behaalde 
resultaten (zie bijlage 1 en 2) 
 
In 2013 heeft de bibliotheek een forse bezuiniging door moeten voeren. In een notitie heeft zij 
aangegeven hoe de taakstelling uit werken (De Openbare Bibliotheek van de gemeente Staphorst,  
in het perspectief van gemeentelijke bezuinigingen) 
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4. Strategie en doelstellingen 2013 - 
2016 

4.1 Inleiding 

De Openbare bibliotheek Staphorst onderschrijft de landelijke en provinciale missie, 
strategie en visie op het bibliotheekwerk, zoals weergegeven in hoofdstuk  2.3.6 en 2.4.4. 
 
Missie 
Bij een bibliotheek die midden in de maatschappij staat, past een eigentijdse missie: 

 De Bibliotheek is het lokale fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke 
ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.  

 De Bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke 
besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en groepen en levert daarmee 
een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving. 

 De kernfuncties van de Bibliotheek zijn lezen, leren, informeren en daaraan ondersteunend 
cultuur, ontmoeting en debat. 

 
Visie: De Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven 
De visie is er volledig op gericht om de bibliotheek zo goed mogelijk bereikbaar te 
maken voor zoveel mogelijk mensen. Letterlijk, figuurlijk, altijd en overal. Afgelopen jaren 
zijn daarin al forse stappen gezet dankzij een nauwere samenwerking tussen 
bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en talrijke samenwerkingspartners, lokaal 
en landelijk.  
 
Deze visie sluit nauw aan bij de verschillende functies die de bibliotheek in de kernen van de 
gemeente Staphorst wil vervullen: 
 
De bibliotheek als schatkamer 
De kerntaak, de Schatkamer (fysieke collectie en digitale informatie) zal van groot belang 
blijven, zeker in een plattelandsgemeente als Staphorst.  
 
De bibliotheek als werkplaats 
De Werkplaats, de educatieve functie van de bibliotheek (gericht op onderwijs en leren van 
wieg tot graf) neemt een steeds prominentere plaats in. Onderzoek wijst uit dat een school 
die veel aandacht besteedt aan leesbevordering, leerlingen aflevert met een grote 
woordenschat en een goede taalontwikkeling. Zo werken we aan het voorkomen van 
laaggeletterdheid. 
De bibliotheek zal haar banden met het onderwijs steviger maken.  
Daarnaast is de bibliotheek ook in staat ondersteuning te bieden aan mensen voor wie lezen 
geen vanzelfsprekendheid is: mensen met een leeshandicap, maar zeker ook anderstaligen. 
Voor deze doelgroepen ontwikkelt de bibliotheek de werkplaats. Wie moet leren, kan 
terugvallen op de kennis en informatie die bij de bibliotheek aanwezig is. Doen we dat 
alleen? Nee, dat kan alleen in samenwerking met andere organisaties, zoals scholen, Deltion, 
de gemeente, verenigingen, enz. De kennis van de bibliotheek wordt gebundeld in de 
werkplaats en wordt waar mogelijk in samenwerking met andere partners ten dienste 
gesteld aan hen die moeten leren. 
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De bibliotheek als ontmoetingsplaats 
Inde afgelopen beleidsperiode heeft de bibliotheek in het kader van de prestatieafspraken 
met de gemeente zich niet specifiek geprofileerd als ontmoetingsplaats. Van nature is zij dat 
natuurlijk wel. Mensen die in de bibliotheek komen, ontmoeten daar andere mensen.  
De komende beleidsperiode wil de bibliotheek zich ook meer richten op die 
ontmoetingsfunctie. Zo wil de bibliotheek jaarlijks een programma presenteren met 
activiteiten die nauw verbonden zijn met de functie van de bibliotheek: workshops, lezingen, 
een filmvertoning, enz. Een in het leven te roepen commissie krijgt de taak een programma 
op te stellen.  
In het verlengde van die activiteiten wil de bibliotheek ook samenwerking zoeken met 
relevante partners. Samen kan het programma verder uitgebreid worden. 
 
De bibliotheek ziet de wereld om zich heen veranderen en realiseert zich dat samenwerking 
gevolgen kan hebben voor de huidige structuur van haar eigen organisatie.  
Daarbij kan samenwerking twee kanten op gaan. Samenwerking binnen de 
gemeentegrenzen met andere organisaties. Maar ook kan gekeken worden naar opschaling 
van de bibliotheek richting partner gemeenten. Deze laatste mogelijkheid wil de bibliotheek 
de komende beleidsperiode onderzoeken.  
 
De behaalde resultaten uit de voorliggende periode en bovenstaande missie, strategie en 
visie vinden hun uitwerking in dit meerjarenprogramma langs 4 programmalijnen: 
Programmalijn 1: vestigingen en spreidingsbeleid 
Programmalijn 2: De schatkamer (lezen en informeren) 
Programmalijn 3: De Werkplaats 
Programmalijn 4: De Ontmoetingsplaats 
Per programmalijn benoemen wij beleidsaccenten voor de komende periode en 
doelstellingen. 
 
4.2 Programmalijn 1: vestigingen en spreidingsbeleid 

Dienstverlening zo dicht mogelijk bij de doelgroepen 
We willen onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij onze doelgroepen aanbieden. Niet voor niets 
is de vorige beleidsperiode besloten om het spreidingsniveau in de gemeente te handhaven (in 
alle driekernen een bibliotheekvoorziening).  Het huidige niveau met 1 bibliotheekvestiging en 
twee servicepunten én de digitale bibliotheek willen we de komende periode handhaven.  
Voor hen die niet of minder mobiel zijn ontwikkelen we de dienst boek- aan- huis. 
 
Bibliotheken ruim open 



MEERJARENPROGRAMMA STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK STAPHORST 2014-2017 

 

20 
 

Naast een goede spreiding is het voor het behalen van de strategische doelen van belang dat wij 
in alle vestigingen ruime openingstijden (blijven) hanteren en meegaan in de Bibliotheekformule 
van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken. Daar waar sprake is van verhuizing wordt de 
inrichting op de formule-uitgangspunten afgestemd. 
 
Ontwikkelen vanuit Schatkamer naar Werkplaats naar Ontmoetingsplaats 
De komende periode gaan we er vanuit dat de bibliotheek met de samenwerkingspartners 
een bredere rol gaat vervullen. Dat betekent dat de bibliotheek zich gaat ontwikkelen vanuit 
haar huidige positie, een uitleenbibliotheek naar een bibliotheek met  een 
activiteitenprogramma, een instelling die bestaat uit een ‘schatkamer’ van bronnen, een 
‘werkplaats’ met educatieve programma’s en een ‘ontmoetingsplaats’ waar mensen zich 
fysiek of digitaal kunnen verbinden aan kennis of samen kennis en ervaringen kunnen 
uitwisselen en/of nieuwe kennis kunnen creëren. Door deze drie onderdelen te combineren 
en op elkaar af te stemmen heeft de bibliotheek een sterke positie op het gebied van lezen, 
leren en informeren. In het netwerk zal aandacht besteed worden aan erfgoed en 
laaggeletterdheid. De stichting maakt hier een lokale vertaalslag van.  
 
Het doorontwikkelen van de bibliotheekformule 
We zetten de fasegewijze invoering van de bibliotheekformule van het Netwerk van 
Overijsselse Bibliotheken voort in de vestiging Rouveen nu daar sprake is van de verhuizing 
naar het MCR.  
 
Het doorontwikkelen van de digitale bibliotheek 
Internet heeft de wereld van informatie en communicatie drastisch veranderd. “Alle kanalen 
open” van het Sociaal Cultureel Planbureau geeft een goed beeld van de snelle 
veranderingen die de komende vijf jaar zullen plaatsvinden. De digitale bibliotheek krijgt de 
komende jaren een flinke impuls, waarbij de bibliotheek Staphorst zoveel mogelijk zal 
aansluiten bij de landelijk ontwikkelde infrastructuur. Hierdoor profiteren de inwoners van 
Staphorst maximaal van het Overijsselse en landelijke digitale bibliotheekaanbod. 
In 2012 is de aansluiting van de Stichting op de landelijke infrastructuur geëffectueerd. 
 
 
 
Algemene doelstellingen 
 De bibliotheek is door de hantering van een kwaliteitssysteem  gecertificeerd  

 De bibliotheek mag vanaf 2016 het keurmerk 
mediawijsheid voeren  

 75% van de klanten geeft de bibliotheek een 
ruime voldoende 

 Van de gebruikers van de bibliotheek weet 15% 
diensten te noemen die de bibliotheek nog meer 
levert,  anders dan het uitlenen van materialen 
(KlantTevredenheidOnderzoek) 

 De medewerkerstevredenheid is minimaal gelijk 
aan die van de andere bibliotheken in Overijssel 
(nu een 7) 
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4.3 Programmalijn 2: de Schatkamer (lezen en 
informeren)  

De collectie 
De schatkamer van onze bibliotheek bestaat zowel uit onze eigen collectie als de volledige 
collectie van het provinciale netwerk. Deze collectie bestaat niet alleen uit boeken, cd’s, dvd’s en 
tijdschriften, maar ook uit een uitgebreid aanbod digitale bronnen.  
 
Provinciale collectie aanvullend op lokaal bezit 
De lokale fysieke collectie spitsen we toe op de meest prominente klantgroepen van onze 
bibliotheek. De provinciale collectie is aanvullend hierop en bovendien samengesteld in relatie tot 
de landelijke collectie.  De bibliotheken in Overijssel clusteren sinds 2012 hun taken op het gebied 
van collectievorming in een provinciale backoffice zodat we samen  processen en kwaliteit 
optimaal kunnen borgen. De Bibliotheek Staphorst participeert in dit project.  
 
E-books en streamen van bronnen 
De komende beleidsperiode is het van belang dat we het gehanteerde collectiemodel door 
ontwikkelen op basis van e-books en digitale bronnen. Deze zullen naar verwachting in 
toenemende mate via streaming voor de gebruikers beschikbaar komen.  
 
 
Beleidsaccenten periode 2014-2017 
Wij kiezen deze periode voor de volgende beleidsaccenten: 
 we nemen deel aan het provinciaal project collectievorming waar we het collectiemodel 

doorontwikkelen en centraal collectioneren invoeren  

 we passen onze collectie verder aan volgens de uitgangspunten van de Bibliotheekformule en 
rouleren collectieonderdelen tussen de vestigingen IJhorst, Rouveen en Staphorst  

 we verbeteren de collecties voor specifieke doelgroepen (makkelijk lezen en aangepast lezen) 
en werken aan het downloaden van gesproken boeken 

 we bouwen de digitale collectie waar mogelijk uit met  e-books, digitale muziek en film 
alsmede digitale informatiebronnen (in samenwerking met het Overijssels 
bibliotheeknetwerk  en Bibliotheek.nl) 

 
Doelstellingen periode 2014 - 2017 
Leden, bezoekers en uitleningen 
 het aantal leden is aan het eind van de beleidsperiode gelijk gebleven op ca. 30% van het 

inwoneraantal 

 het aantal (digitale en fysieke) bezoekers aan de bibliotheek stijgt van  …in 2012 naar  …per 
jaar  

 het aantal fysieke en digitale uitleningen stijgt met 10% ten opzichte van het niveau van 2012 
(   ) 

Lezen en informeren 
 het aantal raadplegingen per jaar van onze digitale informatiebronnen bedraagt tenminste 

55.000 (onder voorbehoud van thuisgebruik) 

 met de lokale collectie kan 95% van de vraag geleverd worden.  Het Netwerk van Overijsselse 
Bibliotheken staat garant voor de overige 5%  
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4.4 Programmalijn 3: de Werkplaats 

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 
participatie van inwoners van Staphorst. 
 
De bibliotheek wil mensen ondersteunen informatievaardig en mediawijs te zijn 
Wie goed wil functioneren moet niet alleen kunnen lezen en schrijven, maar ook 
informatievaardig en mediawijs zijn. Het kunnen omgaan met informatie behoort tot de 
basisvaardigheden van ons bestaan. De bibliotheek wil een laagdrempelige, toegankelijke 
voorziening zijn die burgers daarbij ondersteunt. Dit doen we met mediawijs, deskundig personeel 
dat graag helpt en in staat is om mensen de benodigde vaardigheden aan te leren.   
 
We willen deelnemen aan een platform 
laaggeletterdheid en bieden dan met de 
samenwerkingspartners uit het platform, 
programma’s op het gebied van laaggeletterdheid, 
inburgering en mediawijsheid 
Met deze (preventieve) programma’s op het 
gebied van laaggeletterdheid, inburgering en 
mediawijsheid willen we mensen zelfredzaam 
maken in onze informatiemaatschappij en zij die 
op achterstand staan ondersteunen. Het 
bevorderen van lezen en leesplezier blijven ook 
deze periode aandachtspunten om de 
geletterdheid in de gemeente te ondersteunen. 
Hierbij sluiten we ons aanbod zoveel mogelijk aan 
op landelijke en provinciale producten.  
 
Vrij lezen van groot belang voor taalontwikkeling 
De bibliotheek is een natuurlijke partner voor 
zowel voorschoolse instellingen als scholen op het 
gebied van lezen. Diverse onderzoeken tonen aan dat voorlezen en vrij lezen van groot belang zijn 
voor een goede taalontwikkeling (Broekhof 2011). De positieve effecten van lezen zijn ook op 
lange termijn nog meetbaar. Lezen draagt actief bij aan het vergroten van kansen op latere leeftijd 
en kan laaggeletterdheid voorkomen.  
 
Nooit te jong om te lezen 
Met lezen kun je niet jong genoeg beginnen. Al vanaf de babyleeftijd moet er voor alle kinderen 
structureel en niet onderbroken aandacht zijn voor lezen. De jeugd is één van de belangrijkste 
doelgroepen van de Bibliotheek Staphorst. Van oudsher zijn er dan ook nauwe 
samenwerkingsverbanden met het basisonderwijs en met peuterspeelzalen. In de nieuwe 
beleidsperiode zal deze  samenwerking in het  project  Boekenbas en BoekStart voor de aller 
jongste kinderen verder vorm krijgen. Daarnaast wordt  Boekstart uitgebreid naar enkele 
kinderdagverblijven.   
 
Beleidsaccenten periode 2013-2016 
Wij kiezen deze periode voor de volgende beleidsaccenten: 
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 we breiden het lokaal leesbevorderingsnetwerk uit om de doorgaande leeslijn te bewaken en 
door te trekken, van voorschools via Primair Onderwijs (PO) naar zo mogelijk Voortgezet 
Onderwijs (VO) 

 we gaan bij drie scholen een vorm van de bibliotheek op school uitrollen  

 wij onderzoeken of een kleine uitbreiding van de uren voor de jeugdbibliothecaris tot de 
mogelijkheden behoort (we denken daarbij aan een verschuiving van uren uitlening naar uren 
educatieve ondersteuning) 

 we organiseren educatieve ontmoetingsactiviteiten: 
- uitvoeren activiteiten op basis van het jaarlijks bijgestelde aanvalsplan laaggeletterdheid 
- activiteiten rondom (kinder) boekenweek 

 we ontwikkelen ons aanbod leesbevordering door voor alle doelgroepen , breiden Boekenbas 
uit met Boekstart en gaan starten met de Voorleesexpres 

 we bieden jongeren en zzp-ers een goede werk/studeerplek 

 we zorgen voor een continue scholing van onze medewerkers 
 

 
Beleidsaccenten mediawijsheid voor volwassenen 
 we bieden programma’s aan op het gebied van mediawijsheid voor laaggeletterden (Klik en 

Tik) en senioren (in samenwerking met  Welzijn Ouderen) 

 we bieden cursussen aan op het gebied van mediawijsheid / digitale vaardigheden en een 
beter gebruik van bibliotheekdiensten (Aquabrowser, digitale databanken) voor verschillende 
doelgroepen  

 
Doelstellingen periode 2013 - 2016  

 75% van de voorschoolse instellingen en instellingen voor primair onderwijs heeft een relatie 
met de bibliotheek (afname van producten/diensten, maatschappelijke stages 

 50% van de voorschoolse instellingen werkt structureel samen met de bibliotheek (BoekStart 
in de kinderopvang) en neemt deel aan een leesbevorderingsnetwerk 

 50% van de basisscholen  werkt structureel samen met de Bibliotheek 

 25% van de scholen die een relatie met de bibliotheek heeft neemt deel aan het 
leescoördinatorennetwerk  

 De leerlijn mediawijsheid maakt integraal deel uit van het aanbod aan het onderwijs 

 de bibliotheek is actief lid van de uitvoeringsgroep laaggeletterdheid en voert jaarlijks in 
samenwerking met de andere partners, activiteiten uit  

 de werkplaats biedt in het kader van Week van de Mediawijsheid minimaal één programma 
gericht op scholing van volwassenen/opvoeders en één gericht op de jeugd 

 

4.5 Programmalijn 4: de Ontmoetingsplaats 

Samenwerken is het sleutelwoord 
Voor alle kernfuncties van de bibliotheek is samenwerking van toenemend belang. Het meest 
prominent wordt dit echter duidelijk in de ontmoetingsplaats. We geven de programmering hier 
in toenemende mate vorm samen met lokale partners. De bibliotheek participeert in diverse 
lokale samenwerkingsstructuren, zowel op het gebied van welzijn, zorg als cultuur. 
 
Faciliteren van ontmoeting en verbinding 
De bibliotheek faciliteert ontmoeting en verbinding door enerzijds zelf activiteiten aan te bieden. 
Anderzijds zoeken we naar gezamenlijke programmering in het lokale netwerk 
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Beleidsaccenten 
2013-2016 
We kiezen deze 
periode voor de 
volgende 
beleidsaccenten: 
 we 
organiseren en 
faciliteren diverse 
activiteiten die zich 
richten op het 
onderling delen en 
uitwisselen van 
kennis, ervaringen en 
informatie en de 
ontmoeting tussen 
mensen met een 
gemeenschappelijke 
belangstelling;  zowel 
fysiek als virtueel 

 we 
organiseren in 
samenwerking met 
andere partners een 
inloop koffieochtend 

voor ouders van jonge kinderen  

 we richten werkplekken in voor studerende jongeren en zzp-ers 

 we zetten samenwerking met partners uit het sociaal-culturele veld  (GGD IJsselland, Scala, 
SWO, jongerenwerk) voort en breiden dit zo mogelijk uit. 

 

Doelstellingen periode 2013 - 2016 
 het aantal bezoekers dat gebruik maakt van de lees- , studie en/of werkfaciliteiten in de 

bibliotheek neemt met 5% toe 

 de bibliotheek faciliteert jaarlijks tenminste 3 activiteiten van derden in de bibliotheek  

 en  tenminste 40 publieksactiviteiten ontwikkeld, georganiseerd en/of gefaciliteerd 

 bij alle landelijke campagnes die lokaal worden aangeboden zit vanaf 2014 standaard een 
component mediawijsheid 

 met de culturele en ontmoetingsactiviteiten van de bibliotheek (en in 
samenwerkingsverbanden) bereiken we minimaal 500 bezoekers per jaar 

 
 
De bibliotheek heeft een ambitieus programma voor de komende periode. Die ambitie 
wordt ingegeven door het belang van de klant. In tijden van crisis is de bibliotheek een 
constante factor waar voor weinig geld veel geleend kan worden, waar gratis gebruik 
gemaakt kan worden van de beschikbare faciliteiten, waar kennis gedeeld maar ook 
opgehaald kan worden, waar deskundig en gastvrij personeel de klant te woord staat. 
Of de ambities waargemaakt kunnen worden is afhankelijk van de inzet van mensen en 
middelen en de keuzes die politiek gemaakt worden. 
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5. Financiën en flankerend beleid 

5.1 Financieel kader 

Dit meerjarenbeleid gaat vergezeld van een meerjarenbegroting. Gekozen is een beeld te 
schetsen gebaseerd op de ambities uit dit plan. Inzichtelijk is gemaakt welke middelen de 
bibliotheek nodig heeft om in 3 kernen een kwalitatief goede bibliotheek te behouden, waarvan 2 
in een combinatie met scholen. 

Bezuiniging gemeente 
In 2013 heeft de bibliotheek een bezuiniging van 90.000 euro te verwerken gekregen. In goed 
overleg met de gemeente is een oplossing gezocht. Voor 2014 tot 2017 is het budget vastgesteld 
op 327.500 euro. Voor de vervanging van iCT apparatuur heeft de gemeente een bedrag van 
opgenomen van 90.000. 
 
 
5.2 Financiële speerpunten  

De financiële speerpunten voor de komende beleidsperiode zijn:  

 Middelen en formatie anders inzetten 

 Verdere kostenbesparing realiseren  

 Het verhogen van de (eigen) inkomsten  
 
Deze speerpunten werken we hieronder nader uit.  
 
Middelen en formatie anders inzetten  
 we herbezinnen ons op de inzet van formatie en taken 

 we combineren frontoffice werkzaamheden en functies (eigen formatie of in combinatie met 
partners) om ruimte vrij te spelen voor nieuwe taken en/of dienstverlening.   

 We gaan waar mogelijk nieuwe taken voor anderen kostendekkend uitvoeren  
 

 
Kostenbesparing realiseren 
 we gaan meer samenwerken in het netwerk en met grotere partners om schaalvoordelen  te 

bereiken, bijvoorbeeld bij collectievorming en productontwikkeling.  

 We gaan onderzoeken of  samen goederen en diensten inkopen bij gemeenschappelijke 
huisvesting voordeel oplevert 

 we gaan alle (onderhoud)contracten nalopen en waar zinvol oversluiten 
 

Maatregelen in de organisatie   
 we leggen de budgetverantwoordelijkheid waar mogelijk lager in de organisatie om het  

kostenbewustzijn te verhogen 

 we zullen m.b.t. inzet en vervanging van personeel en middelen nog scherper toezien op nut 
en noodzaak criteria. 

 
Het verhogen van de (eigen) inkomsten  
 voor een aantal projecten is het mogelijk aanvullende gelden te verwerven.  De komende 

jaren komen nieuwe landelijke bibliotheekfaciliteiten beschikbaar, die met landelijke 
middelen worden gefinancierd. Tot slot kunnen we incidentele gelden verwerven bij 
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speerpunten binnen de gemeente, uit fondsen en door samenwerking met 
(informatie)partners 

 
Voorbeelden 
 Het ontwikkeling van de digitale bibliotheek (Bibliotheek.nl), Kunst van Lezen, gezamenlijke 

aanpak op het gebied van marketing en fondswerving  
 

5.3 Bibliotheeknetwerk 

De Bibliotheek Staphorst heeft te maken met verschillende partijen in het bibliotheeknetwerk.  
Welke zaken pakt de bibliotheek op netwerkniveau op en met wie?  

 
VOB  
De VOB is de landelijke brancheorganisatie en gesprekspartner als het gaat om algemene 
beleidsontwikkeling voor de gehele bibliotheekbranche, de belangenbehartiging bij de 
Rijksoverheid en in landelijke allianties zoals de Stichting Lezen, in het programma Kunst van 
Lezen en de CPNB.  

 
Bibliotheek.nl 
Bibliotheek.nl is de netwerkpartner in de ontwikkeling van (digitale) producten en diensten met 
bijbehorende landelijke allianties. De speerpunten van het landelijk beleid zijn behandeld in 
paragraaf 3.1.1. 

  
Rijnbrinkgroep  
De Rijbrinkgroep is onze belangrijkste facilitaire partner. Mede door de intensieve inhoudelijke 
samenwerking op Overijssels niveau ligt het gebruikmaken van gezamenlijke faciliteiten voor de 
hand. Natuurlijk is een goede prijs-kwaliteitverhouding een belangrijke voorwaarde.  

 
Vereniging Netwerk van Overijsselse Bibliotheken 
In deze vereniging krijgt de samenwerking tussen de Overijsselse bibliotheken vorm en inhoud. 
Onder regie van de netwerkdirectie (DOBO) worden de innovatie en doorontwikkeling van het 
Overijssels Bibliotheekwerk uitgevoerd in de gezamenlijke backoffice van de Vereniging Netwerk 
van Overijsselse bibliotheken. Deze backoffice is in 2011 operationeel geworden.  

 

5.4 Organisatie ontwikkeling 

 
Uitstroom door vergrijzend personeelsbestand 
Ook de Bibliotheek Staphorst krijgt te maken met een uitstroom van medewerkers. Door een 
vergrijzend personeelsbestand vertrekken er relatief veel mensen. Dit betekent enerzijds dat er 
ruimte ontstaat voor een andere inzet van huidige 
medewerkers en anderzijds, dat er branchebreed 
behoefte ontstaat aan het werven van nieuwe collega’s.  

 
Veel aandacht voor scholing van personeel  
De strategie van de bibliotheek doet een zwaar beroep 
op de medewerkers. Er verandert veel in de bibliotheek 
en er liggen grote ambities. Sturen op resultaat wordt 
steeds belangrijker. Dit betekent dat er in de bibliotheek 
ontwikkelruimte moet zijn voor talent. Talent maakt de 
dienstverlening beter. Het sturen op talent en het 
bieden van groeimogelijkheden gaan in dit beleid hand 
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in hand. We zetten dan ook ruim in op het (bij)scholen van personeel in de volle breedte. De 
komende beleidsperiode licht hierbij de nadruk op 
  
 het werken en aansturen van de bibliotheek conform de formule 

 lokale samenwerking met andere disciplines  

 de groeiende rol van de bibliotheek bij ondersteuning van het onderwijs.  
 
De bibliotheek werkt hierbij met persoonlijke ontwikkelplannen, waarvan we de voortgang 
bijhouden in jaarlijkse functioneringsgesprekken.  

 
Flexibele capaciteit 
Sturen op resultaat betekent ook bijsturen waar dat nodig is. Dat betekent  dat capaciteit flexibel 
inzetbaar moet zijn. De inzet is om een deel van de formatie beschikbaar te houden voor deze 
bijsturing. 
 
Aanpassing organisatieopzet 
In de loop van 2014 wordt een nieuw organisatieplan gemaakt. Reden is het feit dat de 
Schatkamer steeds meer het terrein van de klant wordt; de klant kan zichzelf redden dankzij 
excellente selfservice. Voortdurende aanwezigheid van personeel in de uitleenruimte is minder 
nodig. Uren die daarbij vrijkomen kunnen ingezet worden voor de Werkplaats (educatie) en de 
Ontmoetingsplaats. Dat vraagt een herbezinning op het organisatieplaatje.  
 
 
5.5 ICT 

ICT een van de meest kritische bedrijfsonderdelen 
De bibliotheekadministratie, de logistieke processen rond uitlenen en inleveren alsmede de 
kantoorautomatisering zijn vrijwel volledig geautomatiseerd. ICT is daarom een van de meest 
kritische bedrijfsonderdelen. Up-to-date zijn in zowel kennis en apparatuur is dan ook essentieel.  
De aanschaf en het onderhoud van de lokale apparatuur en programmatuur is uitbesteed aan de 
provinciale serviceorganisatie. 
 
Digitale bibliotheek onder regie van provinciale backoffice 
De uitrol en verdere ontwikkeling van de digitale infrastructuur voor de digitale bibliotheek 
wordt uitgevoerd onder regie van de provinciale backoffice. Hierdoor profiteren we het eerste  
jaar nog  van hoge kwaliteit voor een relatief gunstige prijs. Door het wegvallen van provinciale 
gelden moeten we echter in de meerjarenbegroting vanaf 2014 rekening houden met een 
kostenstijging.  
 

 
5.6 Marketing 

Omvang van onze doelgroepen haarfijn in beeld 
Voor het bedienen van ons brede publiek, baseren wij ons op de marktsegmentatie volgens de 
Mosaïc methode. Tot op het kleinste postcodeniveau hebben we zicht op de omvang van de 
doelgroepen en het bereik van de bibliotheek (het laatste onderzoek dateert uit 2011). Onze 
voornaamste doelgroepen bestaan uit traditionele gezinnen en welvarende genieters. Daarnaast 
treffen we in ons werkgebied een kleine groep cultuurgenieters aan. De laatste groep is niet een 
frequente bibliotheekbezoeker, maar is wel geïnteresseerd in cultureel aanbod. In 
samenwerking andere organisaties onderzoeken we de mogelijkheid tot een op de klant 
afgestemd aanbod te komen. 
 
Educatieve en maatschappelijke doelgroepen 
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De bibliotheek richt zich daarnaast op specifieke educatieve en maatschappelijke doelgroepen, 
en werkt daarbij nauw samen  met partners die actief zijn voor deze doelgroepen. Hierbij gaan 
we uit van vraagsturing. We doen dit op basis van gerichte communicatie met klantgroepen, 
individuen en partners door middel van klanttevredenheidonderzoeken. Een belangrijke 
marketingdoelstelling is ledenbehoud van de individuele leden.  
Het antwoord van de bibliotheken hierop, de op retailinzichten gebaseerde Bibliotheekformule 
blijkt in de praktijk succesvol. Niettemin is voortdurende inspanning nodig om afhaken van leden 
te beperken en nieuwe leden te werven.  
 
Beleidsaccenten 2013-2016 
De Bibliotheek Staphorst kiest in dit verband voor de volgende beleidsaccenten:    

 
 we ontwikkelen in samenwerking met het provinciale netwerk een marketingbeleid, gericht 

op verschillende doelgroepen en op basis van verschillende communicatiemiddelen en 
marketingkanalen. Dit marketingbeleid is gekoppeld aan de Bibliotheekformule 
(klantprocessen, ledenbehoud- en ledenwervingsactiviteiten, instore communicatie 

 we zetten sociale media in voor het opbouwen en onderhouden van de band met onze  leden 
en het uitzetten van diensten en services 

 we maken een plan van aanpak voor marketing van lokale speerpunten van beleid: 
collectie/schatkamer, cultureel/activiteiten programma, digitale bibliotheek 

 we hanteren een tarievenbeleid in combinatie met het opwaarderen van de bibliotheekpas; 
hierbij sluiten we aan bij provinciaal beleid en voegen we waarde toe  in samenwerking met 
(lokale) partners. Bijvoorbeeld door leden van de bibliotheek op vertoon van hun 
bibliotheekpas korting  te verlenen op een voorstelling in het theater 

 

5.7 Kwaliteitszorg 

Als partner in het netwerk wil de Bibliotheek Staphorst voldoen aan de certificeringnormen die 
door de VOB en de VNG zijn vastgesteld om de kwaliteit van het bibliotheekwerk te waarborgen. 
In 2016 wordt de bibliotheek voor de derde keer bezocht door een externe auditor, die de 
organisatie op alle onderdelen toetst aan deze normen.   
De bibliotheek heeft de principes van kwaliteitszorg (INK kwaliteitssysteem) de afgelopen jaren 
geïntegreerd in alle lagen van de organisatie en processen. Periodiek houden we een 
klanttevredenheid- en medewerkerstevredenheidonderzoek. 
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Gebruikte afkortingen en begrippen  

PSO Provinciale serviceorganisatie 

OBD Overijsselse Bibliotheek Dienst 

VOB  Vereniging Openbare Bibliotheken 

BOBO Bestuurlijk Overleg voor Bibliotheken in Overijssel 

DOBO Directie Overleg Bibliotheken in Overijssel 

Medioren Volwassenen van 40 jaar en ouder 

SAB Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek 

CPNB St. Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 

WINO Werkgeverschap in Netwerkverband Overijssel 

KOV Kinderopvang 

SCP Sociaal Cultureel Planbureau 

MLP Makkelijk lezen Punt 

ALP Aangepast Lezen Punt 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

N.B. in dit meerjarenplan wordt een aantal keren de term backoffice gebruikt. Waar sprake is van 
betaalde medewerkers betreft het hier medewerkers op HBO-niveau. Waar sprake is van 
vrijwilligers gaat het om klussen die achter de schermen gedaan worden. 
 
 
Geraadpleegde bronnen:  
Gemeente en bibliotheek van de toekomst, VNG januari 2011 
Regeerakkoord “Bruggen slaan”, oktober 2012 
Bibliotheek levert waarde, Strategie 2012-2016, Vereniging Openbare Bibliotheken, juli 2012 
Meerjarenstrategie 2013-2016 Netwerk van Overijsselse Bibliotheken 
De kracht van Overijssel, cultuurnota 2013-2016, provincie Overijssel, juni 2012 
Gemeentelijke nota’s …. 

 

 

 
 
 


