Bibliotheek De Kempen
Van collectie naar connectie
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Inleiding
Deze strategische visie vormt het kader voor het bibliotheekwerk van de bij de
Bibliotheek De Kempen (BDK) aangesloten gemeenten.
Aanleiding
De Gemeenten en Bibliotheek De Kempen organiseren samen het bibliotheekwerk in de
regio. In het bestuurlijk overleg is de behoefte geuit om de strategische visie over het
bibliotheekwerk in de Kempen te herzien. Doel is de netwerkverantwoordelijkheid te
bekrachtigen.

Wettelijk en juridisch kader
De Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) regelt de herinrichting van het
bibliotheekstelsel. De verantwoordelijkheid voor de landelijke digitale bibliotheek en de
stelselverantwoordelijkheid zijn ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. De
gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie van de lokale
bibliotheekfunctie.
De kernfuncties
- Kennis en informatie ter beschikking stellen
- Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie
- Lezen en kennismaken met literatuur bevorderen
- Ontmoeten en debat organiseren
- Kennismaking met kunst en cultuur faciliteren

(informeren)
(leren)
(lezen)
(ontmoeting & debat)
(podium)

De samenwerkende gemeenten binnen Bibliotheek De Kempen kiezen ervoor de
kernfuncties binnen hun netwerk voor iedereen toegankelijk te maken. De gemeenten
hoeven niet alle kernfuncties binnen de eigen gemeente te organiseren, maar zijn wel
samen verantwoordelijk voor de toegang tot alle kernfuncties.
De inhoud van de kernfuncties is uitgewerkt in het beleidsplan BDK 2017 – 2020
(bijlage 1). Hierin beschrijft BDK dat ze gaan voor een toekomstbestendige ‘blended’
bibliotheek; een fysieke en digitale eenheid waar we innoveren en experimenteren. We
laten de ‘klassieke’ bibliotheek achter ons en gaan van collectie naar connectie.
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De centrale thema’s
De bibliotheek ondersteunt de ontwikkeling van de inwoners, onder meer via bevordering
van lees- en mediavaardigheden, via het faciliteren van het non-formele onderwijs en via
toegang tot media en informatie. Het gaat hierbij om de volgende ambities:
Jeugd en onderwijs
1. Het stimuleren van lezen, bevorderen van leesplezier en het versterken van 21st
century skills
2. De taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren
3. Het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd en het
versterken van de (media) basisvaardigheden.
Participatie en zelfredzaamheid
Het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners die niet over
voldoende vaardigheden beschikken om goed te kunnen meekomen in de maatschappij
of die een leesbeperking hebben. De focus ligt op kwetsbare groepen zoals ouderen,
nieuwkomers en laaggeletterden. In samenwerking met andere organisaties kunnen
inwoners hun vaardigheden ontwikkelen, zoals taalvaardigheid, leesvaardigheid en
digitale vaardigheid. Zo wordt sociale cohesie bevordert, worden ongelijke kansen en
segregatie tegen gegaan en maatschappelijke kansen van inwoners vergroot.
Persoonlijke Ontwikkeling
Als lid van de bibliotheek, als gebruiker van de bibliotheekdienstverlening of als bezoeker
van een vestiging of bibliotheekwebsite wordt iedereen in staat gesteld zich als individu
te ontplooien en een leven lang te leren.
Verandering en verbreding klassieke bibliotheek in het netwerk
De uitleenfunctie wordt effectiever en efficiënter georganiseerd en nieuwe
(bedrijfs)modellen en nieuw (digitaal) aanbod wordt ontwikkeld om een vitaal en
dekkend netwerk van bibliotheekvoorzieningen te bieden. Via die weg kunnen middelen
worden vrijgespeeld om de maatschappelijk-educatieve functie van de bibliotheek verder
uit te bouwen en tijd en geld in te zetten op de nieuwe klantbehoeften.

Onze ambities
De gemeenten en BDK nemen samen de verantwoordelijkheid om in de regio te komen
tot optimaal lokaal maatwerk; flexibel bibliotheekwerk, passend bij de verschillende
gemeenten en hun budget.
Onze kernwaarden
1.
2.
3.
4.

Toekomstgericht en flexibel.
Samenwerken en samenbrengen.
Vernieuwen en experimenteren.
Neutraal, onafhankelijk en betrouwbaar.

Er is sprake van een netwerkverantwoordelijkheid: in de regio organiseren we samen de
bibliotheekfunctie. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor de invulling van het
bibliotheekwerk, ook bij wijziging van omstandigheden in het netwerk.
We maken gebruik van een Bestuursovereenkomst en een Kostentoerekeningsmodel.
De bestuursovereenkomst omvat afspraken over de gemeenschappelijke en regionale
uitvoering van het bibliotheekwerk. Voor de aangesloten gemeenten is er een
basisaanbod dat gemeenschappelijk wordt bekostigd voor een bepaald bedrag per
inwoner. Daarnaast worden per gemeente maatwerkafspraken gemaakt voor het lokale
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bibliotheekwerk over personele inzet, huisvesting, educatieve en/of culturele activiteiten
en specifieke programma’s binnen het sociale domein rond basisvaardigheden en
informatie.
Door samen te werken is het basisbedrag per inwoner laag en is er meer ruimte voor
flexibele inzet per gemeente.

Netwerk financiering
In 2016 is een nieuwe bekostigingssystematiek uitgewerkt als basis voor de begroting.
Deze systematiek zal regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld.
Met het nieuwe kostentoerekeningsmodel worden de kosten om het bibliotheekwerk in
het netwerk te organiseren zo laag mogelijk gehouden. Hierdoor kan er een groter
budget flexibel ingezet worden voor de lokale invulling.
In het gezamenlijk bestuurlijk overleg wordt vastgelegd welke vestigingen een regionale
functie vervullen. De gezamenlijke gemeenten hebben in het bekostigingsmodel
afspraken gemaakt over hoe alle gemeenten hieraan bijdragen.

Tot slot
We gaan voor bibliotheekwerk op maat dicht bij de inwoners. Door samen te werken
realiseren we een sterk netwerk met een optimale (digitale) toegang tot lokale
voorzieningen.
Samen kun je organiseren wat je alleen niet kunt realiseren!

Bijlage 1: Beleidsplan BDK 2017 - 2020
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