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Inleiding  
 

In die afgelopen 4 jaar is er veel veranderd in de wereld, in Nederland en in Haaksbergen.  

De economische crisis is de belangrijkste reden dat op alle fronten, maar vooral op het gebied van 

welzijn en cultuur heroriëntatie, herstructurering en herijking plaats vindt, dat subsidiestromen 

afnemen en in een ander licht worden beoordeeld. 

In Haaksbergen heeft dat geleid tot bezuinigingsmaatregelen, o.a. op het subsidie aan de bibliotheek.  

Juist in deze tijd van verschraling is het belangrijk het nut en de noodzaak van de bibliotheek en 

leesbevordering duidelijk te maken en te voorkomen dat de bibliotheek ten onder gaat in de 

bezuinigingsstormen. 

In de loop van 2012 zal duidelijk worden of het haalbaar is de bibliotheek onder te brengen in het 

Kulturhus.  Door  gedeelde huisvesting en overheadkosten en door inhoudelijke samenwerking met 

andere instellingen binnen het Kulturhus, kunnen mogelijk dusdanige besparingen worden 

gerealiseerd dat daarmee de aangekondigde bezuinigingstaakstelling op bibliotheekwerk en welzijn 

en cultuur in Haaksbergen kan worden gehaald. 

Mede om die reden zal in dit plan vooral over functies worden gesproken en niet over gebouwen. 

Het gaat er uiteindelijk om het beschikbare subsidie op zo efficiënt mogelijke wijze in te zetten, 

zodanig dat het grootste rendement wordt behaald en de kwaliteit, beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van diensten en producten worden gewaarborgd en waar mogelijk worden 

verbeterd en ruim toegankelijk is voor de Haaksbergse bevolking en bovendien aansluit bij hun 

wensen en behoeften. 

Dit plan is opgesteld op basis van vier kernfuncties: ‘kennis en informatie’, ‘lezen en literatuur’, 

‘ontwikkeling en educatie’ en ‘ontmoeting en cultuur’.  In het Beleidsgestuurde Contract dat jaarlijks 

tussen de Bibliotheek Haaksbergen en de Gemeente Haaksbergen wordt afgesloten, wordt  

uitgegaan van deze  kernfuncties.  

De basis voor het Beleidsgestuurde Contract wordt gevormd door het gemeentelijk beleid ten 

aanzien van de verschillende beleidsterreinen.  De gemeente formuleert doelstellingen, benoemt  

resultaten en geeft opdracht aan instellingen om ieder vanuit zijn specifieke werkterrein bij te dragen 

aan het behalen van de doelstellingen. 

Het Contract voor 2012 is als bijlage aan dit plan toegevoegd. 

 

Haaksbergen januari 2012 

Samenstelling:  Ans Mebelder 

Vastgesteld op 1 maart 2012 door het Bestuur van de Stichting Bibliotheek Haaksbergen 
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1. Teruglopende middelen  
 

Om de kernfuncties  ‘kennis en informatie’,  ‘lezen en literatuur’,  ‘educatie en ontwikkeling’ en  

‘kunst en cultuur’ uit te voeren, ontvangt de bibliotheek subsidie.  Ongeveer 20% van de inkomsten  

bestaat uit inkomsten van gebruikers. 

In 2012 wordt de door de gemeente opgelegde bezuiniging van ruim € 85.000,-, zijnde bijna 18% van 

het subsidiebedrag, ingevuld door een met de gemeente Haaksbergen overeengekomen regeling en 

door  -waar dat nog mogelijk is- de kosten te verlagen en de efficiency nog meer te verhogen, o.a. 

door de inzet van een betaalautomaat, waardoor de medewerkers efficiënter en flexibeler kunnen 

worden ingezet.   

Per 1 april 2012 zal de contributie met 15% worden verhoogd. Contributieverhoging is een middel 

om de inkomsten van gebruikers op z’n minst op gelijk niveau te houden. Het resterende tekort 

wordt in 2012 eenmalig gefinancierd. Vanzelfsprekend wordt een deel van het subsidie aangewend 

voor de dekking van noodzakelijke vaste lasten zoals huisvesting, ICT, HRM en bedrijfsvoering waar 

op korte termijn geen besparingen zijn te behalen. 

Omdat ook de loon- en prijscompensatie is vervallen voor 2011, 2012 en volgende jaren zullen de 

tekorten naar verwachting gaan oplopen en zal de situatie voor 2013 opnieuw moeten worden 

beoordeeld. De ontwikkelingen met betrekking tot een nieuwe vorm en opzet van het Kulturhus zijn 

hierbij van essentieel en misschien zelfs wel van levensbelang voor het voortbestaan van de 

bibliotheekvoorziening in Haaksbergen. 

Met de Gemeente Haaksbergen is een contract afgesloten over de te leveren diensten en producten.  

Deze afspraken worden vastgelegd en de te behalen resultaten en effecten zijn  beschreven volgens 

de systematiek van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). Hierbij dient het door de gemeente 

vastgestelde beleid op de verschillende beleidsterreinen als uitgangspunt. De gemeente heeft hierbij 

een regiefunctie en is opdrachtgever.  Zie voor de BCF-details de bijlage. 

In de Welzijnsvisie 2009 wordt de taak van de bibliotheek beschreven. Dit is vooralsnog het 

gemeentelijke beleidskader waarbinnen de bibliotheek haar activiteiten uitvoert.  

 

“Bibliotheekgebruik draagt bij aan het bevorderen van 

de sociale samenhang in Haaksbergen, waarbij de 

zelfstandigheid, participatie, onafhankelijkheid en 

solidariteit van de burger centraal staat” 
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2. De nadruk op functies 
 

Door de toename van de digitalisering en de mogelijkheden van internet en social media is de 

bibliotheek steeds minder aan een gebouw gebonden.  (Zie ook BCF:  Kennis en Informatie:  De 

Digitale Bibliotheek Nederland) 

De diensten en producten kunnen heel goed, en soms zelfs beter, op locatie worden aangeboden aan 

de doelgroep: in de eigen woonomgeving, op school of in het eigen dorp. Ook in relatie tot de in te 

richten woonservicezones in de wijken/kerkdorpen van Haaksbergen speelt de bibliotheek een rol op 

het gebied van digitale zelfredzaamheid en dagbesteding. De bibliotheken in Nederland hebben G!DS 

ontwikkeld, een digitaal instrument voor de sociale kaart van de gemeente, dat tevens kan worden 

ingezet voor WMO-dienstverlening en het Centrum voor Jeugd en Gezin. (Zie ook BCF : Kennis en 

Informatie en Lezen en Literatuur). 

Het dienstverleningsconcept  “één loket functie”  dat momenteel op haalbaarheid wordt onderzocht 

in de gemeente Haaksbergen past ook in dit beeld.  Eén (digitaal) loket voor de burgers waar men 

met  vragen op allerlei terreinen terecht kan.  (“Door de bomen het bos weer zien;  Innovatie Sociale 

infrastructuur”  Gemeente Haaksbergen,  2011). 

De presentatie van de collectie en de ontmoetingsfunctie van de bibliotheek vragen natuurlijk wel 

fysieke ruimte. Ontmoeting is vooral in deze tijd, die wordt gekenmerkt door digitalisering en 

individualisering belangrijk. De bibliotheek is laagdrempelig en toegankelijk voor alle burgers, vrij van 

waarden of commercie.  Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten, werken, zich oriënteren, lezen, 

studeren en zich laten inspireren. 

De bibliotheek levert een bijdrage  aan de kwaliteit van de leef- en woonomgeving in de gemeente. 

 

3. De kwaliteit  van de dienstverlening 
 

De bibliotheek stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de medewerkers en de dienstverlening omdat 

bezoekers en leden hoge eisen stellen aan de dienstverlening. Die moet goed, snel en passend zijn.  

Mensen zijn gewend dat er direct in hun behoefte wordt voorzien en dat media snel beschikbaar zijn.  

De bibliotheek werkt systematisch aan de verbetering van de kwaliteit en continuïteit van de 

dienstverlening. De focus heeft zich verlegd van aanbodgericht naar vraaggericht bibliotheekwerk.  

Onder meer met hulp van de herstructureringsgelden, die in de periode 2005-2009 zijn ontvangen, is 

een verbeteringstraject ingezet. Dit heeft geresulteerd in 100% zelfbediening voor de uitlening, 

uitbreiding van de openingstijden en minimaal MBO- resp. HBO-geschoolde informatiemedewerkers.  
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Deze medewerkers kunnen zich nu volledig richten op de uitvoering van de kernfuncties; 

routinematige werkzaamheden zijn geautomatiseerd. De medewerkers zijn gastvrij, waardenvrij, 

vriendelijk en professioneel. 

De bibliotheek heeft inmiddels een uitgebreid digitaal aanbod en via de website zijn de diensten 24/7 

beschikbaar. 

Op basis van marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek wordt de dienstverlening steeds  

aangepast aan de  wensen van de verschillende doelgroepen. Het is belangrijk te weten wat mensen 

precies willen, deze behoefte in beeld te krijgen en er een passende dienstverlening op aan te 

bieden. 

Voor de bibliotheek zijn ruim 60 vrijwilligers actief op verschillende terreinen. Deze vrijwilligers 

vormen hele belangrijke schakels tussen de burgers en de bibliotheek, maar tegelijkertijd is het niet 

wenselijk dat vrijwilligers professionele taken gaan uitvoeren. Dit staat de CAO Openbare 

Bibliotheken niet toe, maar ook vanuit oogpunt van continuïteit en constante kwaliteit is een basis 

van professionele medewerkers noodzakelijk. 

De bibliotheek zal blijven investeren in service, kwaliteit, persoonlijke benadering en maatwerk.  Dat 

is onze kracht en daarmee onderscheiden we ons van grote onpersoonlijke instellingen en 

internetdiensten. Dit betekent ook ruime toegankelijkheid, openingstijden en digitale 

bereikbaarheid, kennis van de wensen van onze klant en een breed en aantrekkelijk aanbod op 

diverse terreinen. 

De bibliotheek werkt samen met andere instellingen om een zo goed en groot mogelijk resultaat te 

bereiken. 

4. De kernfuncties van de bibliotheek 
 

4.1 Kennis en informatie 
 

De bibliotheek is een warenhuis voor kennis en informatie. Kinderen en volwassen kunnen een 

beroep doen op de bibliotheek voor ondersteuning bij het op de juiste manier vinden van de juiste 

informatie.  De digitalisering heeft de informatievoorziening in de afgelopen 10 jaar echter ingrijpend 

veranderd. Als gevolg van de technologische ontwikkelingen is de behoefte aan traditionele 

bemiddeling bij het zoeken naar informatie afgenomen. Mensen  gaan zelf thuis op zoek op internet. 

Aan de andere kant is er ook behoefte aan een gids in dit oerwoud van informatie.  Er is nog steeds 

een grote groep mensen die onvoldoende vaardig is in het werken met computers en het gebruik van 

internet en andere digitale technieken. Hierdoor neemt polarisatie toe, met aan de ene kant mensen 

met beperkte digitale vaardigheden en participatie, aan de andere kant een nieuwe generatie 

informatievaardige mensen. 
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Door de snelle ontwikkelingen in de samenleving is het meer dan ooit van belang om de krachten te 
bundelen. Het Rijk kent een structurele implementatiesubsidie toe aan de overkoepelende  Stichting 
Bibliotheek.nl.  Deze gelden zijn bedoeld voor de landelijke technische infrastructuur van de digitale 
bibliotheek. Die infrastructuur voor alle bibliotheken in Nederland is noodzakelijk om een aantal 
innovatieve digitale diensten te kunnen realiseren.  

 De Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) 

De NBC is een vrij toegankelijke nationale publiekscatalogus waarin alle bezit van de 

Nederlandse Bibliotheken is opgenomen. Een online catalogus waarin alle 

Nederlanders onbelemmerd naar alle in Nederlandse bibliotheken opgenomen 

bibliotheekmaterialen kunnen zoeken. De Bibliotheek Haaksbergen zal in 2012 op de 

NBC worden aangesloten als vervanging voor de Aquabrowser. 

 Het Datawarehouse 

Het landelijke datawarehouse is een eenduidige en efficiënte verzameling van 

bibliotheekgegevens. Deze gegevens leveren kwalitatieve managementinformatie op, 

waardoor benchmarking op landelijk niveau mogelijk wordt. 

 White Label Website Infrastructuur (WLWI) 

Dat is de infrastructuur die nodig is om de zogeheten White Label Website mogelijk 

te maken:  een website die voor alle bibliotheken in het land zowel technisch als 

functioneel hetzelfde is, maar die het ook mogelijk maakt om je als lokale bibliotheek 

te profileren met eigen content. In de loop van 2012 zal de Bibliotheek Haaksbergen 

overgaan naar de nieuwe, landelijke website. 

 

4.1.1 De rol van de bibliotheek in relatie tot kennis en informatie 
 

 De bibliotheek biedt objectieve en waardenvrije informatie aan voor verschillende 

doelgroepen,  zowel fysiek als digitaal, b.v. digitale databanken die via Bibliotheek.nl 

beschikbaar zijn voor bibliotheekbezoekers.  

 Het accent verschuift van zoeken en vinden naar selecteren en interpreteren van  

informatie, maar de bibliotheek is nog steeds ook gespecialiseerd in het zoeken en vinden 

voor mensen die hierin minder vaardig zijn.  

 De ontwikkeling waarbij kinderen en volwassenen  niet alleen informatie 

consumeren maar ook produceren, leveren en beheren, vraagt om voorlichting  over de 

veiligheidsrisico’s die het gevolg zijn van deze ontwikkelingen en criteria om informatie op 

juistheid en objectiviteit te beoordelen. De bibliotheek biedt programma’s, trainingen en 

workshops aan op het gebied van digitale informatievaardigheid en mediawijsheid voor 

zowel kinderen als volwassenen. 

 De bibliotheek selecteert ook informatie voor doelgroepen en stelt deze informatie 

(fysiek en digitaal) op afgeschermde websites beschikbaar aan leden en bezoekers. 
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 In de Bibliotheek Haaksbergen is de Digitale Bibliotheek van Nederland beschikbaar 

en toegankelijk. In  Bibliotheek.nl  zijn databases op gebied van actualiteit en literatuur 

ontsloten en beschikbaar. 

 De bibliotheek maakt gebruik van interactieve media, zoals blogs, RSS feeds, Wiki’s, 

podcasts en social media en faciliteert interactieve processen van klanten/leden/bezoekers. 

Via social media ontstaan veel virtuele ontmoetingen en communities.  

 Tegelijkertijd ontstaat de behoefte aan het delen van ervaringen en 

kennisuitwisseling met gelijkgestemden in een fysieke omgeving (bijv. ontmoetingen n.a.v. 

digitale kennismaking, dating, Wordfeud, seats2meet). Deze ontmoetingen kunnen door de 

bibliotheek worden gefaciliteerd en in de bibliotheek plaatsvinden.  

 De bibliotheek beschikt over een WIFI- netwerk waardoor het eenvoudig is met eigen 

apparatuur in te loggen op internet, bijv. voor  ZZP-ers en mensen die niet aan een 

kantoorgebouw gebonden zijn. Hier kan kennisdeling plaatsvinden volgens het principe van 

seats2meet. 

 De bibliotheek organiseert cursussen mediawijsheid voor individuen, groepen en 

scholen, waardoor mensen (kinderen én volwassenen) digitaal zelfredzaam worden.  

 

4.2 Lezen en literatuur 
 

Het uitlenen van materialen ter ontspanning, leesplezier of voor eigen ontwikkeling is van oudsher de 

core business van bibliotheken en nog altijd  de belangrijkste reden voor veel mensen om de 

bibliotheek te bezoeken. De volwassen leden betalen contributie om media te kunnen lenen. De 

contributie-inkomsten dekken ongeveer de directe kosten van de collectie die in stand wordt 

gehouden voor de uitleenfunctie. Doordat voor de uitleenfunctie 100% zelfbediening is doorgevoerd, 

blijven de directe personele kosten voor deze functie laag. Hiermee wordt het  profijtbeginsel 

toegepast op het onderdeel  ‘uitlenen’  van de kernfunctie ‘lezen en literatuur’. 

 

Enerzijds heeft de bibliotheek te lijden onder ontlezing, met name bij de jongere mensen, anderzijds 

is er een grote groep (65 plussers) die is opgegroeid met een leestraditie en voor wie lezen  een 

belangrijke vorm van (vrije)tijdsbesteding is. De bibliotheek kan een belangrijke rol vervullen voor 

deze doelgroep. 

 

Kinderen tot 16 jaar zijn vrijgesteld van contributie om zo min mogelijk drempels op te werpen voor 

lezen en bibliotheekgebruik. Dit zou bovendien de uitvoering van de leesbevordering  en           

media-educatie voor deze doelgroep belemmeren. (Veel) lezen draagt aantoonbaar bij aan betere 

schoolresultaten en een hogere opleidingsgraad en dat leidt weer tot betere professionals, 

werknemers en werkgevers.  
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4.2.1 De rol van de bibliotheek in relatie tot lezen en literatuur 
 

 De bibliotheek stelt een basiscollectie beschikbaar en houdt deze collectie 

aantrekkelijk en actueel voor haar leden. Via de catalogus en internet kunnen leden 24 uur 

per dag, 7 dagen per week kosteloos media aanvragen uit andere collecties in Overijssel en 

Nederland.  

 De bibliotheek speelt een rol bij de promotie van lezen en literatuur als een vorm van 

persoonlijke ontwikkeling en verrijking en het bevorderen van kennis over literatuur. 

 De bibliotheek faciliteert leeskringen, organiseert literaire lezingen en workshops en 

biedt een filmprogramma van verfilmde boeken aan. 

 De bibliotheek selecteert en ontsluit internetsites en digitale communities  over  

lezen, literatuur, en auteurs. De bibliotheek biedt digitaal recensies en biografieën aan en 

stelt deze via de website beschikbaar. 

 De bibliotheek organiseert leesbevorderingsprojecten om kinderen vanaf 0 jaar, hun 

ouders en broertjes en zusjes met taal, voorlezen en boeken in aanraking te laten komen. 

 De bibliotheek ondersteunt het onderwijs, de kinderdagverblijven en de  

peuterspeelzalen met leesbevorderende activiteiten, (digitale) programma’s en collecties 

en deskundigheidsbevordering van leescoördinatoren en leerkrachten op het gebied van  

(voor)lezen en jeugdliteratuur. 

 

4.3 Educatie en ontwikkeling 
 

 
Over het enorme belang van lezen bestaat geen discussie. Lezen is een onmisbare vaardigheid in de 
samenleving. In 2008 is het programma Kunst van Lezen van start gegaan dat door de Stichting Lezen en 
het Sector Instituut Openbare Bibliotheken wordt aangestuurd en gecoördineerd. Uitgangspunt van het 
programma is dat leesbevordering het meest effectief is bij een doorlopend aanbod van ondersteunende 
en bij het taalonderwijs aansluitende activiteiten. Het programma Kunst van Lezen sluit aan bij de  
concepten BoekStart, Biebwijz, Biebsearch en De Bibliotheek op school. 

 

4.3.1 De rol van de bibliotheek in relatie tot educatie en 

ontwikkeling 
 

De bibliotheek is van oudsher actief op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid.  Onderwijs 

en bibliotheken kennen een lange geschiedenis van samenwerking. De laatste jaren is er ook steeds 

meer aandacht voor leesbevordering op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, de voor- en 

vroegschoolse periode. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger de kinderen met taal en lezen in 

aanraking komen, hoe beter dat is voor de taalontwikkeling.  
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Behalve op kinderen richt de bibliotheek zich ook op de groep mensen die laaggeletterd is. Uit 

onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de bevolking laaggeletterd is en dat, in tegenstelling tot wat 

vaak wordt gedacht, hiervan 75% autochtoon en Nederlandstalig is. Deze groep blijft achter omdat ze 

onvoldoende kunnen lezen en schrijven, waardoor ze ook onvoldoende kunnen participeren in de 

samenleving of op het werk. Het feit dat we in een kennissamenleving leven, versterkt de noodzaak 

om deze groep te bereiken en ondersteunen. 

 

De bibliotheek heeft een aanbod voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus om 

burgers mediawijs te maken en digitaal zelfredzaam. Kennis van internet is een voorwaarde voor 

zelfstandige deelname aan onze maatschappij en maakt mensen onafhankelijk. 

 

 De bibliotheek vervult een rol bij het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid 

in samenwerking met de gemeente,  bedrijven,  zorg en onderwijs, waardoor de  

participatie wordt bevorderd en de kansen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs worden 

vergroot. 

 De bibliotheek ondersteunt het Voortgezet Onderwijs (VO) met collecties boeken  

van verschillende niveaus in verschillende talen ter ondersteuning van het taal- en 

literatuuronderwijs op het VO. 

 De bibliotheek biedt cursussen, workshops en informerende bijeenkomsten aan op 

het gebied van internet en digitale zoekvaardigheid voor verschillende doelgroepen, op 

verschillende locaties.  

 

 

 

4.4 Kunst en cultuur 
Cultuur kent verschillende uitingsvormen:  in woord en geschrift, in beeld en geluid, in expressie, in 

vorm, digitaal of fysiek, vergankelijk en onvergankelijk, er zijn geen regels voor. Bij cultuur is alles 

mogelijk. Cultuur is dat wat ons kan binden, maar ook dat wat ons onderscheidt van anderen, wat 

ons tot individuen maakt. Het voedt onze geest,  stimuleert onze verbeelding en prikkelt onze 

creativiteit. Verbeelding bevordert onze inspiratie en het scheppen van nieuwe vormen van cultuur. 

Het kan onze zienswijze beïnvloeden, het verrijkt ons leven, het maakt het leven en de omgeving 

waarin we leven mooier. 

  

Als we kunnen genieten en deel uitmaken van cultuur maakt ons dat tot rijkere, gelukkiger mensen, 

het leidt tot meer begrip voor andersdenkenden en dat levert verdraagzaamheid op: een belangrijke 

voorwaarde voor een vreedzame en tolerante leef- en woonomgeving. 
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4.4.1 De rol van de bibliotheek in relatie tot cultuur  
 

 De bibliotheek is een plek waar geen drempels bestaan, waar iedereen zonder 

aarzeling binnen kan lopen en waar je aangenaam kunt vertoeven.  

 De bibliotheek is een ontmoetingsplaats waar men in contact kan komen met andere 

mensen, ideeën en kennis.  

 De bibliotheek biedt toegang tot verhalen en beelden, stimuleert de creativiteit en 

de verbeelding. 

 De bibliotheek levert een bijdrage aan het behoud van de lokale identiteit en 

geschiedenis. 

 De bibliotheek stimuleert een literair klimaat.  

 De bibliotheek informeert en inspireert. 

 

5. Slotwoord 
 

De waarde van de bibliotheek in de Haaksbergse samenleving 

 

De bibliotheek vervult evenals andere culturele instellingen en uitingen zoals b.v. muziek, dans, 

theater, toneel, kunst, literatuur, historisch erfgoed, het verenigingsleven, de kerk, folklore, de 

scholen enzovoort, een verbindende rol in de samenleving.  

 

De bibliotheek kan een hele elementaire rol vervullen op het gebied van leren en zelfontplooiing (het 

intrinsieke effect  van de bibliotheek: lezen, leren en informeren), maar kan evengoed van grote 

waarde zijn voor verdieping, ontspanning, ontmoeting, ontwikkeling en  verbeelding (het extrinsieke 

effect van de bibliotheek: het is een middel om andere, verder gelegen doelen te bereiken). 


