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DE BIBLIOTHEEK, EEN DUURZAME ORGANISATIE			
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De Bibliotheek,
een duurzame
organisatie
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De belangrijkste inspiratiebron voor deze
nieuwe koers en dit nieuwe beleidsplan zijn de
medewerkers van de Bibliotheek zelf. Zij hebben
rechtstreeks feedback gegeven op onze huidige
aanpak, en onderzocht hoe we die in de
toekomst nog beter kunnen vormgeven.
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Voor de Bibliotheek is duurzaamheid een
onontvreemdbare eigenschap. Het uitlenen
van materialen en het beschikbaar maken van
kennis, cultuur en erfgoed zijn inherent duurzaam.
Een beleidsplan moet dat ook zijn maar moet
bovendien respect hebben voor het verleden en
tegelijkertijd een nieuwe vorm en koers geven.

Het belang van verbinding, hergebruiken en
vernieuwen hebben we in de vormgeving van ons
Nieuwe Hoofdstuk laten terugkomen.
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Medewerkers uit alle lagen van de Bibliotheek
hebben in tien werkgroepen onderzoek gedaan naar
een aantal beleidsvraagstukken. Hun conclusies
en resultaten zijn de basis geweest voor onze nieuwe
missie en visie. Deze manier van werken belichaamt
de verbinding die zo belangrijk is in onze
nieuwe missie en visie.

De geschiedenis van de Bibliotheek vormt zo de
verbinding tussen de bladzijden van het nieuwe
beleidsplan. Bovendien is elk exemplaar uniek, en er
kunnen later eenvoudig paragrafen aan de uitgave
worden toegevoegd.
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Het boek dat je in je handen hebt, had niet kunnen
bestaan zonder de materialen die de Bibliotheek al
honderden jaren verzamelt, bewaart en beschikbaar
stelt. Dit geldt figuurlijk, omdat een nieuw beleidsplan
opnieuw richting geeft aan een eeuwenoude
organisatie, maar ook letterlijk: het beleid wordt
omsloten door een kaft van een afgeschreven
bibliotheekboek.
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De Bibliotheek kan met trots zeggen dat de
duurzaamheid en verbinding die we binnen onze
organisatie nastreven in dit beleidsplan worden
verwezenlijkt. Het spreekt bijna vanzelf dat we onze
toekomstvisie dan ook drukken op gerecycled papier.

De Bibliotheek,
een verbindende
organisatie
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Zo is dit beleidsplan van begin tot eind gebaseerd
op de behoeften van onze medewerkers, onze leden
en andere betrokkenen.

Sinds 1 maart 2016 staat de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland onder leiding van een
nieuwe directeur: Roxane van Acker. Haar
aantreden is een belangrijke aanleiding voor
het onderzoek waarvan dit document het
eindresultaat is. Van Acker stapte met een
frisse blik de bibliotheekbranche binnen en
kon hierdoor vragen stellen bij zaken die voor
de meeste medewerkers al heel lang niet meer
ter discussie stonden. In gesprekken met
collega’s op alle niveaus merkte ze bovendien
dat twee elementen steeds terugkwamen:
de behoefte aan verbinding en vernieuwing.
Het was voor haar zo’n duidelijk signaal
dat ze in overleg met de Raad van Toezicht
besloot om de missie en visie van de
Bibliotheek opnieuw te formuleren.

Deze keer werden daarbij vanaf het allereerste
begin de medewerkers betrokken. Op een
oproep om mee te denken over de toekomst
van de Bibliotheek werd enthousiast
gereageerd. Tweeëndertig medewerkers
uit alle lagen van de organisatie, van de balie
tot het managementteam, hebben in tien
werkgroepen onderzoek gedaan naar een
aantal belangrijke toekomstvraagstukken van
de Bibliotheek.
De resultaten van de tien werkgroepen zijn
samengebald in een nieuwe missie en visie
voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. In
het document dat je voor je hebt, het Nieuwe
Hoofdstuk, beschrijven we de strategische
keuzes die uit deze nieuwe missie en visie
voortvloeien en die ervoor zorgen dat het niet
slechts bij woorden blijft maar dat de missie
en visie ook in de praktijk meer verbinding,
meer efficiëntie en een betere dienstverlening
gaan opleveren. Met de titel willen we laten
zien dat we doorwerken aan een beleid met
een eeuwenlange geschiedenis. We profiteren
van het werk en de kennis van onze vele
voorgangers en laten ons hierdoor inspireren,
maar we kijken ook welke keuzes er nodig zijn
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De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is
een instituut waarvan het nut en het
bestaansrecht voor de meeste mensen zo
vanzelfsprekend zijn dat het soms lastig is
de Bibliotheek te zien als een organisatie als
alle andere. Ook een bibliotheek moet zichzelf
blijven vernieuwen en vragen blijven stellen
over haar rol in de maatschappij, welke doelen
ze wil bereiken en op welke manier.
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deze werkwijze daarom in de toekomst ook
veel meer gaan gebruiken.

Onze keuzes laten zien dat wij, de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland, in nauw contact met
onze omgeving continu verder willen werken
aan verbetering en ontwikkeling van onze
dienstverlening. Omdat de missie en visie nu
meer doelgericht en minder breed geformuleerd zijn, kunnen we ons concentreren op
onze hoofdtaken. We zullen vaker kiezen voor
slimme samenwerkingen om onze organisatie
aan te vullen. We hoeven immers niet alles zelf
te doen wanneer er om ons heen zoveel talent
en kennis te vinden is om ons te versterken.

Bij het kiezen van ons nieuwe beleid
worden we uiteraard ook gestuurd door de
maatschappelijke taak en het erfgoed dat we
als bibliotheek hebben. De vijf kerntaken van
de Bibliotheek zijn vastgelegd in de Wet stelsel
openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) die
op 1 januari 2015 van kracht is geworden. Een
bibliotheek moet:

Omdat het onderzoek voor dit Nieuwe
Hoofdstuk is uitgevoerd door een diverse groep
medewerkers, is er al tijdens dit onderzoek
een begin gemaakt met de interne verbinding
waar veel behoefte aan was. Medewerkers van
verschillende afdelingen kwamen met elkaar
in gesprek over gedeelde vraagstukken en
konden door de kennisuitwisseling sneller op
goede ideeën komen. Zo is een van de kernpunten van het programma dus in zekere zin
al tijdens het proces in gang gezet. We zullen

• K
 ennis en informatie ter
beschikking stellen;
• Mogelijkheden tot ontwikkeling en
educatie bieden;
• Lezen bevorderen en mensen laten
kennismaken met literatuur;
• Ontmoeting en debat bevorderen, en
• Mensen laten kennismaken met
kunst en cultuur.

Deze maatschappelijke taken zijn nog altijd
zeer relevant. Zo is laaggeletterdheid nog
steeds wijdverbreid, neemt de leescultuur
af en hebben veel mensen onvoldoende
digitale vaardigheden om actief deel te nemen
aan bepaalde onderdelen van de samenleving.
Daarnaast is er een groeiende behoefte aan
verbinding en de mogelijkheid om samen te
werken op openbare en onafhankelijke
plaatsen zoals de Bibliotheek. We beschouwen
de mogelijkheid om te genieten van literatuur
en cultuur in brede zin nog steeds als een
essentieel onderdeel van de algemene
persoonlijke ontwikkeling. Onze collectie is
hiervoor een belangrijke bron.
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is
daarom ook trots op haar prestaties en de
waardering die blijkt uit het hoge leden
percentage (28% van de inwoners van de
regio Zuid-Kennemerland) en de 1 miljoen
bezoekers van het afgelopen jaar. Deze
resultaten en onze actuele maatschappelijke
opdracht geven ons de energie en de motivatie
om samen met onze leden, gemeenten en
partners verder te werken aan de ontwikkeling
van de Bibliotheek.

De nieuwe missie en visie en de strategische
keuzes die eruit voortvloeien presenteren
we dan ook met gepaste trots. Dit Nieuwe
Hoofstuk verdient een publiek dat even divers,
enthousiast en betrokken is als wij zelf zijn
en we willen ermee bijdragen aan de steeds
sterkere verbinding waar we samen met
elkaar naartoe werken.

Missie
Wij blinken uit in onze
bijdrage aan de ontwikkeling
van de inwoners van ons
werkgebied zodat zij als
nieuwsgierige en
zelfbewuste burgers
mee kunnen doen in
de samenleving.
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om ook in de toekomst een rol van belang te
blijven spelen.

Visie
Wij willen een vertrouwde, open en gastvrije
plek bieden, zonder financiële of fysieke
drempels; zowel zelfstandig, op scholen,
bij andere externe partners als digitaal.
Wij maken geen onderscheid in opleiding,
inkomen, religieuze of culturele achtergrond.
Iedereen is welkom.
Onafhankelijk
Wij handelen onafhankelijk van commerciële
belangen en politieke opvattingen en hechten
aan een neutrale opstelling.
Ontwikkeling
Wij bieden met onze fysieke en digitale
collectie en via onze medewerkers toegang tot
kennis, informatie en cultuur aan het publiek.
Hiermee levert de Bibliotheek een bijdrage
aan de persoonlijke ontwikkeling van haar
leden en gasten en helpen wij hen beter te
functioneren in de moderne maatschappij.

Service

Wij ontwikkelen samen met onze leden en
partners het aanbod voor de inwoners van ons
werkgebied. We proberen optimaal gebruik
te maken van de inzet, kennis en ervaring van
alle mensen die met de Bibliotheek te maken
hebben. Wij verbinden onze leden en partners
met elkaar en bieden hen onze kennis en
faciliteiten. Zo versterken wij de onderlinge
verbinding in onze regio.

Alle bezoekers zijn onze gasten. Leden en
andere gasten kunnen rekenen op een
prettige, kwalitatief hoogwaardige verblijfs
omgeving, zowel fysiek als digitaal, met goed
functionerende apparatuur. De medewerkers
van de Bibliotheek laten leden en gasten
merken dat ze welkom zijn en gewaardeerd
worden.

Duurzaam
Wij zijn van oudsher duurzaam in onze
aanpak door de aard van ons vak: boeken
uitlenen en delen zodat niet iedereen ze
hoeft te kopen om ze toch te kunnen lezen. Zo
dragen wij ons steentje bij aan duurzaamheid
in de samenleving. Wij zullen dit in de
toekomst blijven uitdragen door onze
dienstverlening en in onze bedrijfsvoering.
Duurzaamheid blijft een toetssteen voor al
ons handelen.

Zichtbaarheid en herkenbaarheid
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is
zichtbaar en herkenbaar in de gemeenten
waar ze actief is. We blijven werken aan een
sterke verbinding met de gemeenten en de
inwoners in ons werkgebied, ons netwerk en
aan heldere, herkenbare communicatie via
veel verschillende kanalen. Deze zichtbaarheid
zorgt ervoor dat we makkelijk in gesprek
komen en blijven met partijen op alle niveaus.
Financiering
Wij sluiten goed aan bij het beleid van
onze gemeenten en mogen rekenen op
hun betrouwbare, structurele steun.

De gemeenten zijn onze belangrijkste
financiers en opdrachtgevers op basis van
de eerder genoemde Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Maar wij
vinden het tevens erg belangrijk in onze
financiering een gezonde variatie aan te
brengen. Zo zorgen we voor continuïteit,
autonomie en toekomstbestendigheid.
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Open, toegankelijk en gastvrij

Verbinding

Wie zijn we

De paragrafen die volgen zijn een
uitwerking van onze missie en visie.
Het betreft een achttal paragrafen die
weergeven hoe wij als de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland werken.
Vertrekpunt is wie wij zijn, hoe wij
werken en welke resultaat we daarbij
voor ogen houden.

§6
Enthousiaste
medewerkers

Met als resultaat

§1
§4
Actieve
regionale rol

§2

Werkt aan
ontwikkeling

Biedt beleving

§7
Inspirerende
collectie

§8
Optimale
organisate

§5
Open blik voor
innovatie

§3
Informatiewijzer
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Werkwijze

Hoe werken we
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Roxane van Acker, Directeur

§1
De Bibliotheek
werkt aan
ontwikkeling
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“De collectie van de
Bibliotheek is met meer
dan 500.000 uitgaven
en materialen zeer
rijk en biedt meer dan
genoeg aanleiding
om het publiek te
inspireren.”
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Het aanbod van de Bibliotheek is ook gericht
op taalvaardigheden en zogeheten 21ste–
eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden,
kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn
om te kunnen functioneren in en bij te dragen
aan de kennissamenleving. De komende
jaren zal de Bibliotheek zich richten op vier
van de tien 21ste-eeuwse vaardigheden:
mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden,
informatievaardigheden en computational
thinking. Met al onze activiteiten leveren
we een indirecte bijdrage aan de andere
21ste-eeuwse vaardigheden, maar dit is geen
doel op zich.
Van voor- en vroegschoolse educatie
tot anderstaligen en laaggeletterden, de
Bibliotheek heeft voor elke doelgroep een
passend aanbod in huis. Om deze doelgroepen
zo goed mogelijk te bereiken, werken we
samen met allerlei verschillende partners in
ons netwerk zoals scholen, kinderopvang,
taalaanbieders en welzijnsorganisaties.

De doelgroepen waar we ons, in samenspraak met onze gemeenten, in het bijzonder
op richten zijn mensen die onderwijs volgen
op welk niveau dan ook, gezinnen in een
taalarme omgeving, senioren die onvoldoende
digitale vaardigheden bezitten en mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en die
belemmerd worden door een gebrek aan
taalvaardigheden en/of digitale vaardigheden.
Omdat we willen voorkomen dat taalvaardigheid afneemt, richten wij ons ook op die
mensen die hun taalvaardigheid onvoldoende
bijhouden.
Voor alle niveaus van onderwijs geldt dat de
Bibliotheek ondersteuning biedt op het gebied
van de ontwikkelingen van de taalvaardig
heden en digitale vaardigheden. De komende
jaren ontwikkelt de Bibliotheek leerlijnen voor
taalvaardigheden en digitale vaardigheden.
De nieuwe leerlijnen versterken elkaar en
worden in samenspraak met ons netwerk,
zoals scholen en onderwijsinstituten ontwikkeld.
We sluiten aan bij landelijke programma’s als
BoekStart (in de Kinderopvang), de Bibliotheek
op School (dBoS), Taalhuis en Digisterker. In de
leerlijnen richten we ons ook op de leerkrachten

zodat we bepaalde doelen effectiever
kunnen bereiken.
We gaan als nieuwe mogelijkheid losse
modules van de dBoS aanbieden, omdat niet
alle scholen genoeg geld hebben om het totale
pakket in te zetten. Daarnaast zetten we
vanaf 2017 een extra leesconsulent in, die zes
scholen twee jaar lang extra ondersteuning zal
geven. In deze twee jaar zal de leesconsulent
samen met de school een lees-mediaplan
ontwikkelen voor de school. De scholen
betalen hiervoor een kleine eigen bijdrage.
Na de periode van twee jaar gaan ze een
kostendekkend tarief betalen of stopt de
ondersteuning. Vervolgens wordt de lees
consulent ingezet bij zes nieuwe scholen. Door
scholen losse modules aan te bieden willen we
ze enthousiast maken en hen overhalen om
ook geld vrij te maken voor de andere modules.
We ontwikkelen in de komende beleidsperiode
bovendien een variant van dBoS voor het
voortgezet onderwijs.
Naast de ondersteuning van scholen en
andere organisaties draagt de Bibliotheek bij
aan de ontwikkeling van de leden en gasten
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De leden en gasten van onze Bibliotheek
hechten waarde aan persoonlijke
ontwikkeling, dit blijkt onder andere uit
de resultaten van het BiebPanel-onderzoek
van 2015. De collectie van de Bibliotheek
is met meer dan 500.000 uitgaven en
materialen zeer rijk en biedt meer dan
genoeg aanleiding om het publiek te
inspireren. Daarnaast bieden we met ons
gevarieerde aanbod informatieve lezingen,
interactieve workshops en inspiratiesessies
zowel voor jong als oud gelegenheid om
zich te ontwikkelen.

De Bibliotheek speelt tot slot een belangrijke
rol bij cultuureducatie. We hebben het
convenant van de gemeente Haarlem
ondertekend, dit houdt in dat we in samenwerking met andere culturele instellingen
een bijdrage leveren aan een leerlijn voor
cultuureducatie. Cultuureducatie is een
verzamelnaam voor kunst- erfgoed- en
media-educatie. De Bibliotheek levert een
bijdrage aan erfgoededucatie, bijvoorbeeld
tijdens de Open Monumentendagen, en aan
media-educatie.

Elsbeth Mars,
Werkgroeplid

§2
De Bibliotheek
biedt beleving
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door werk- en studieplekken aan te bieden
waar dat mogelijk is. Daarnaast bekijken
we ieder jaar of er mogelijkheden zijn om
huiswerkbegeleiding door vrijwilligers,
commerciële aanbieders of inzet van eigen
medewerkers uit te breiden.
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We willen onze leden en gasten een
positieve beleving bieden. Hiermee bedoelen
we niet dat leden nog dagen napraten over
hun bezoek aan de bieb. In het geval van de
Bibliotheek is een alledaagse ervaring juist
positief: een prettig gevoel na een middag
studeren bij de Bibliotheek of de inspiratie die
je misschien zelfs onbewust opdoet uit één
van de boeken die je hebt geleend.
We gaan meer in gesprek met onze leden,
zowel rechtstreeks als via social media, en
maken ruimte voor wederzijds inspirerende
dialogen. De feedback uit deze gesprekken
kunnen we gebruiken om ons aanbod aan te
passen. De Bibliotheek maakt hiervoor actief
gebruik van onder andere het BiebPanel en de
klachten- en ideeënprocedure. Na elk BiebPanel
zullen, als dat nodig is, concrete verbeterpunten
benoemd en uitgevoerd worden. Daarnaast
beoordelen we twee keer per jaar de uitkomsten
van de klachten- en ideeënprocedure en
voeren we ook hier verbeteringen door als die
haalbaar zijn.

“De beleving van
onze leden wordt de
leidraad voor de keuzes
die we maken.”
Thalia Lips, Manager Marketing,
Communicatie en Activiteiten
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De Bibliotheek is een instituut met een
maatschappelijke opdracht en een lange
geschiedenis. Onze leden en gasten zijn de
basis van ons instituut, we willen daarom
dat iedereen zich welkom voelt in de
Bibliotheek. Maar omdat leden ook een
deel van de inkomsten van de Bibliotheek
leveren, zijn ze voor ons nog waardevoller
dan gasten zonder abonnement. Onze
leden willen we behouden en daarom
willen we onze leden beter leren kennen.
De beleving van onze ledengroepen wordt
de leidraad voor de keuzes die we maken.
Zo kunnen we voor verschillende leden een
op maat gemaakt aanbod creëren. Ook
willen we de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Bibliotheek verbeteren door
meer promotie en meer contactpunten.
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We willen de komende vier jaar medewerkers van de Bibliotheek een grotere bijdrage
laten leveren aan de interactie met gasten van
de Bibliotheek. Het doel is hiermee de
gastvrijheid te vergroten. Het is hierbij vooral
belangrijk dat medewerkers van de Bibliotheek
leden en andere gasten laten merken dat ze
welkom zijn en gewaardeerd worden. Hierbij
horen een prettige, menselijke interactie,
empathie, deskundigheid en herkenbaarheid.
Prettig contact tussen medewerkers en gasten
is een belangrijk onderdeel van het programma
Duurzame Inzetbaarheid waarover we in §6
meer vertellen. Daarnaast kunnen leden en

gasten rekenen op een kwalitatief
hoogwaardige verblijfsomgeving met goed
functionerende apparatuur, want ook dat
is gastvrijheid.

Ingrid Reerink,
Werkgroeplid

§3
De Bibliotheek
wijst de weg
naar informatie
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We gaan leden zowel persoonlijk als
digitaal met elkaar in verbinding brengen als
ze ervaringen en interesses willen delen of
vragen hebben. De verbinding met de
Bibliotheek zelf willen we op die manier
uiteraard ook versterken. We stellen een
activiteitenplan op dat geënt is op dit
Nieuwe Hoofdstuk en de nieuwe missie en
visie. Voor verschillende digitale kanalen
en communicatiemiddelen stellen we een
specifiek contentplan op om doelgerichter in
gesprek te komen met onze leden en gasten.
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Wie op zoek is naar informatie, wil die
kunnen vinden, veel mensen hebben hierbij
behoefte aan ondersteuning. Vaak is het
vinden van de juiste informatie afhankelijk
van het hebben van een netwerk en kennis van
de juiste technologische mogelijkheden op
internet. Ook realiseren nog weinig mensen
zich dat technologie, zoals die van zoek
machines, sturend kan zijn bij het vinden
van informatie.
Eén van de kerntaken van de Bibliotheek
is het beschikbaar stellen van kennis en
informatie. In het huidige informatietijdperk
moet deze kerntaak geactualiseerd worden.
Waar vroeger de informatie vooral binnen de
Bibliotheek gevonden werd ligt nu het grootste
deel van de beschikbare informatie buiten
haar muren. De Bibliotheek wil op dit vlak
een belangrijkere rol spelen, onder meer door
mensen bewust te maken van de sturende
invloed van zoektechnologie en hen te helpen
hiermee om te gaan. Bij het aanleren van deze
vaardigheden spelen onze medewerkers een
belangrijke rol: het vinden van betrouwbare
informatie is ons vak en daar mogen we trots

op zijn. We creëren daarom een nieuwe
functie die hier specifiek op gericht is:
de informatieprofessional. Het kenmerkende
van de informatieprofessional is dat hij kan
ondersteunen bij het vinden van een antwoord
op complexe onderzoeksvragen. Hij is in staat
op een hoog abstractieniveau te werken en
kan op een gestructureerde wijze tot een juist
en objectief resultaat komen.
Het langetermijndoel, leden en gasten
informatievaardig maken, willen we aan de
hand van de volgende stappen bereiken:
• W
 e zorgen dat de vaardigheden van onze
medewerkers op het juiste niveau blijven;
• We creëren de nieuwe functie van
informatieprofessional;
• We blijven onze dienstverlening
doorontwikkelen;
• We communiceren het belang van
informatievaardigheden.

Digitale toegankelijkheid
Toegang tot het internet is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Het gaat hierbij in Nederland
vaak niet zozeer om gebrek aan een werkende
internetaansluiting, maar om slechte
bruikbaarheid van diensten en informatie
door mensen met een gebrek aan taal- en/ of
digitale vaardigheden of een beperking. Denk
aan ouderen en mensen met een verminderd
gezichtsvermogen en blinden maar ook
bijvoorbeeld aan doven en slechthorenden en
mensen met beperkte handfunctie of een
beperkte leesvaardigheid. Het World Wide
Web Consortium, een organisatie die regels
opstelt met betrekking tot internet, heeft
daarom richtlijnen ontwikkeld die de
toegankelijkheid van het internet moeten
vergroten: de webrichtlijnen.
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland voldoet
op dit moment al aan de meeste van deze
richtlijnen en gaat de komende vier jaar
samen met de Koninklijke Bibliotheek
toewerken naar optimale naleving van deze
richtlijnen. Bovendien zal het taalniveau op de
website aangepast worden om de
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We geven bij het uitwerken van de
missie en visie een hoge prioriteit aan
het bevorderen van de 21ste-eeuwse
vaardigheden van onze leden en gasten.
Informatievaardigheden maken hier een
belangrijk onderdeel van uit: het kunnen
zoeken, selecteren, verwerken en
gebruiken van relevante informatie. Wie
goede informatievaardigheden bezit, is
voorbereid op een leven lang leren en dit is
een belangrijke voorwaarde om zelfstandig
te kunnen blijven functioneren in de
huidige kennis- en informatiesamenleving.
Het vinden van betrouwbare informatie is
echter niet altijd eenvoudig.

De Bibliotheek wil social media doelgerichter
inzetten voor het beantwoorden van vragen
van haar gasten en leden. Eind 2020 moeten
de social-mediakanalen van de Bibliotheek
allemaal in gebruik zijn op een functioneel
niveau en om dit doel te bereiken stellen we
een social-mediaplan op.
We voldoen op korte termijn aan alle
privacywetgeving. We stellen hiervoor een
privacybeleid op met concrete richtlijnen. Op
dit moment worden de volgende maatregelen
genomen om de online privacy van gebruikers
te verbeteren:
• I nvoeren van een wachtwoord dat
gebruikers zelf kunnen wijzigen;
• Volgen van de Wet Meldplicht Datalekken;
• Verzorgen van relevante opleidingen
voor medewerkers.

“Het vinden van
betrouwbare
informatie is ons
vak en daar mogen
we trots op zijn”
Marijke ten Hacken,
Manager Frontoffice

§4
De Bibliotheek
speelt een actieve
regionale rol
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toegankelijkheid voor laaggeletterden te
verbeteren.
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Medewerkers van de Bibliotheek gaan actiever
netwerken in hun werkgebied, ze zoeken
contact met scholen, welzijnsorganisaties en
ondernemers en zoeken naar samenwerkingen
die voor beide partijen voordelig zijn.
Zo versterken we het gezamenlijke aanbod
en onze maatschappelijke relevantie voor
de inwoners van ons werkgebied en in het bijzonder onze leden. Het is belangrijk om hierbij
aan te sluiten op het beleid van de gemeenten.
Om deze doelen te bereiken wordt het
relatiemanagement van de Bibliotheek verder
geprofessionaliseerd. Er wordt een relatie
managementsysteem in gebruik genomen dat
helpt het netwerk in kaart te brengen.
De directie van de Bibliotheek onderhoudt
actief de contacten met de wethouders van
onze gemeenten. Door regelmatig contact
met de gemeenten en andere partijen is
de Bibliotheek in staat om aan te haken bij
ontwikkelingen en kan ze haar brede rol onder
de aandacht te brengen. In alle vestigingen
van de Bibliotheek werken relatiemanagers.
Zij kijken in het bijzonder naar initiatieven en
ontwikkelingen die relevant en interessant
zijn voor de lokale gemeenschap en

onderhouden contact met lokale partijen.
Hun rol wordt nog verder aangescherpt en
uitgewerkt.
Ondanks deze ambitie om meer contact
te zoeken met partijen van buitenaf is de
Bibliotheek een onafhankelijke organisatie,
en een neutrale uitgangspositie is dan ook
heel belangrijk. We zijn heel zorgvuldig bij
het kiezen van samenwerkingsparters en we
stellen daarom uitgangspunten op om deze
keuzes te kunnen maken zonder dat daarbij
onze onafhankelijkheid en neutraliteit
worden aangetast.

“Door regelmatig
contact met de
gemeente en andere
partijen is de
Bibliotheek beter in
staat om aan te haken
bij ontwikkelingen”
Lara Bleijerveld,
Manager Frontoffice
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De kerntaken van de Bibliotheek zijn,
zoals eerder besproken, vastgelegd in de
Wsob. We willen deze kerntaken beter en
efficiënter gaan uitvoeren door meer
samen te werken met partijen van buitenaf.
Door gebruik te maken van de kennis en
ervaring van anderen, kunnen we zonder
grote extra investeringen onze doelen
bereiken. We kijken hierbij breder dan onze
vestigingen en nemen zelf initiatief.
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Er zijn doelgroepen (o.a. jongeren) die de
weg naar vestigingen van de Bibliotheek
niet altijd weten te vinden. Koffietentjes en
flexwerklocaties zijn voor hen steeds vaker een
populaire werk- of studieplek, deels ten koste
van een bezoek aan de Bibliotheek. Om deze
groepen te bereiken staan wij open voor
andere mogelijkheden om de dienstverlening

van de Bibliotheek te promoten. Deze
alternatieven kunnen ook buiten onze eigen
vestigingen zijn. Als een project van de
Bibliotheek op een externe locatie plaatsvindt
dan zorgt consequent gebruik van de huisstijl
voor zichtbaarheid en herkenbaarheid van de
Bibliotheek.

§5
De Bibliotheek
heeft een open blik
voor innovatie
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De Bibliotheek blijft volop activiteiten
aanbieden maar zal dit vaker doen in
samenwerking met andere organisaties.
De Bibliotheek neemt een meer faciliterende
rol aan. Bij activiteiten zijn we in de eerste
plaats netwerkpartner en stellen we ruimte
en kennis ter beschikking. We gaan leden met
elkaar in verbinding brengen als ze kennis en
vragen met elkaar en met ons willen delen en
gaan ook zelf actief de dialoog aan met leden
en partners, op zoek naar nieuwe samen
werkingsverbanden.
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Uiteraard worden ideeën getoetst op
haalbaarheid en beslissen we op basis van de
missie en visie welke ideeën we uitvoeren en
welke niet. Als een project niet het resultaat
oplevert waar we op hoopten moeten we dit
project ook durven beëindigen. We stellen een
meerjaren-innovatiebeleidsplan op waarbij
ruimte blijft voor actualiteit en waarin we de
landelijke ontwikkelingen volgen. Het is voor
een succesvol innovatiebeleid bovendien heel
belangrijk dat onze ICT-voorzieningen
optimaal werken.
Duurzaamheid is in zekere zin verankerd in
elke bibliotheek. Zoals we al eerder zeiden is
het uitlenen van boeken een uitgesproken
duurzame actviteit. We zien het als onze taak
om onze bijdrage aan een duurzame samenleving continu te verbreden en te verdiepen.
De Bibliotheek Haarlem Centrum is in 2016 als
eerste gecertificeerd als duurzame bibliotheek
met een Green Key-keurmerk.

“We kunnen alleen
vernieuwen als we
dingen uitproberen.”
Maike Lefeber,
Programmamanager
41 – HET NIEUWE HOOFDSTUK

Wij vinden dat een innovatieve organisatie
een vruchtbare innovatiecultuur nodig
heeft. Dit betekent in het geval van de
Bibliotheek dat medewerkers nieuwsgierig
zijn, experts zijn in hun vakgebied,
dat ze hun leden kennen en trends en
ontwikkelingen in de gaten houden.
Alle ideeën zijn welkom zonder oordelen
vooraf, ideeën worden gedeeld en
medewerkers zoeken in- en extern
verbinding. We kunnen alleen vernieuwen
als we dingen uitproberen. Dit houdt ook in
dat we fouten mogen maken en dat we van
deze fouten leren.

• Het optimaliseren van processen;
• Het verbeteren van de dienstverlening aan
de leden en gasten;
• Het werken met innovatieve thema’s die
bijdragen aan onze missie;
• Het verlagen van het kostenniveau.

Elke innovatie heeft een interne eigenaar die
zorgt voor de uitvoering en de evaluatie ervan.
Het hoeven overigens geen technologische
innovaties te zijn, we streven ook naar
creatieve en sociale innovaties. Een goed
voorbeeld van sociale innovatie is de manier
waarop dit Nieuwe Hoofdstuk tot stand is
gekomen, waarbij medewerkers vanaf het
begin werden betrokken.

Michel Hogerwerf,
Werkgroeplid

§6
De Bibliotheek
heeft enthousiaste
medewerkers
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Omdat we onze kerntaken efficiënter en
doelgerichter willen uitvoeren, zal de
Bibliotheek alleen innovaties opstarten of
eraan meewerken die in één of meer van de
volgende vier categorieën vallen:
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De Bibliotheek is voor een groot deel
afhankelijk van de inzet en het
enthousiasme van haar medewerkers.
Dit enthousiasme is op al onze afdelingen
aanwezig en vormt één van de belangrijkste
bindende factoren van onze organisatie.
Om dit enthousiasme te behouden en
onze medewerkers te stimuleren in
hun ontwikkeling starten we met het
programma Duurzame Inzetbaarheid.

Dit is geen kant-en-klaar programma dat
voor iedereen hetzelfde is. Net als bij het
schrijven van dit Nieuwe Hoofdstuk vragen
we ook bij dit programma onze medewerkers
om mee te denken over de opzet en inhoud
ervan. Iedere medewerker kan aangeven welke
kennis en vaardigheden hij of zij nog mist
om onze bestaande en nieuwe ambities waar
te maken. Mede op basis hiervan wordt een
programma samengesteld dat aansluit bij de
strategische keuzes uit dit Nieuwe Hoofdstuk.
Er werken bij de Bibliotheek veel zelfstandig
denkende en goed opgeleide medewerkers.
Door hen meer ruimte te geven en een
faciliterende leiderschapsstijl toe te passen,
halen we meer uit onze medewerkers.
Faciliterend leiderschap zal daarom ook
onderdeel uitmaken van het programma en
is gericht op leidinggevenden.
Bedrijfscultuur
Omdat de Bibliotheek een plek is waar
iedereen welkom is, is diversiteit een
belangrijke waarde voor ons. De diversiteit
van ons publiek willen we terugzien bij onze

medewerkers. We waarderen verschillen en
creëren een cultuur waarin iedereen de
gelegenheid krijgt om zijn talenten en
vaardigheden te ontwikkelen en waarin ieders
inbreng waardevol is. De Bibliotheek formuleert
daarom de komende jaren de uitgangspunten
voor het verankeren van diversiteit binnen
haar personeelsbeleid.
De nieuwe visie en missie vragen om
een communicatieve, sterke en wendbare
organisatie; een organisatie met een hoge
omgevingsgevoeligheid die in is staat om in te
spelen op de ontwikkelingen in haar regio en
op de behoeften van haar gasten, leden,
gemeenten en partners. Waar we in het
verleden vaker gebruik maakten van uitzendkrachten en freelancers willen we in de
komend periode onze organisatie gaan
versterken met meer vaste functies om de
binding met de Bibliotheek nog verder te
vergroten. Onze organisatie behoudt een vaste
kern, met daaromheen een flexibele schil.

“Enthousiasme is op
al onze afdelingen
aanwezig en vormt één
van de belangrijkste
bindende factoren van
onze organisatie.”
Nienke van der Veer, HR adviseur

Winston Brandon,
Werkgroeplid

§7
De Bibliotheek
biedt een inspirerende
collectie
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Deze nieuwe richting op het gebied van
personeel en management heeft ook gevolgen
voor de MT-structuur. Zowel de taak als de
structuur van het MT moeten strategischer
worden. De veranderingen in tactische en
operationele processen betekenen dat een
aantal functies kan veranderen.
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In 2016 wordt het collectiebeleidsplan 20172021 opgesteld, dat we zullen baseren op dit
Nieuwe Hoofdstuk. We zullen hierin expliciete
keuzes maken, bijvoorbeeld over hoe we
omgaan met de collectieonderdelen waarvan
het gebruik en/of het collectie-aanbod beperkt
is. We willen een goed evenwicht vinden
tussen materialen die misschien niet elke week
uitgeleend worden maar wel tijdloos zijn, en
boeken die nu altijd uitgeleend zijn maar over
twee jaar niet meer zoveel geleend worden.
Onze collectiemedewerkers krijgen meer tijd
en ruimte om zich hiermee bezig te houden.
Het collectiebeleidsplan wordt afgestemd
op landelijke plannen van de Koninklijke
Bibliotheek. De collectie die we in onze
vestigingen aanbieden, is deels gebaseerd op
de uitgangspunten van de dienstverlening
aan het onderwijs (zie §1). De afdelingen
educatie, front-office en collectie bepalen
samen in welke vestigingen speciale collecties
geplaatst worden zoals bijvoorbeeld de
NL-collectie die speciaal bedoeld is voor

Nederlandse-taalleerders. De afdeling
Marketing en Communicatie zorgt ervoor
dat onze inspirerende collectie ook de zichtbaarheid en de aandacht krijgt die zij verdient.
De mogelijke keuze om collectieonderdelen
zoals bijvoorbeeld muziek, bladmuziek, games
en dvd’s te laten vervallen bekijken we in een
breder, landelijk perspectief. De besparing die
deze keuze zou kunnen opleveren, zou ruimte
bieden voor de afdeling Collectie om bijvoorbeeld de speciale collecties meer up-to-date
te houden en het kwaliteitsniveau ervan te
verhogen.
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De collectie is samen met ons personeel
de belangrijkste basis van waaruit de
Bibliotheek haar dienstverlening aan
leden en gasten biedt. We streven naar
een collectie die voor iedereen inspirerend
is, die nuttige informatie biedt maar ook
bestsellers, e-books en erfgoed bevat. Het
is daarom belangrijk om goed te luisteren
naar de behoeften van onze leden en
andere gasten. De collecties in onze
vestigingen zijn afgestemd op de lokale
vraag. Leden die lezen moeilijk vinden
omdat ze dyslectisch of laaggeletterd zijn
of omdat ze de Nederlandse taal leren
ondersteunen we met speciale collecties.
Daarnaast werken we toe naar gebruik
van de Nationale Bibliotheekpas.
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Erica Vos-Meijer, Manager Educatie
en Collectie

§8
De Bibliotheek
optimaliseert haar
organisatie
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“We streven naar een
collectie die voor
iedereen inspirerend is,
die nuttige informatie
biedt maar ook
bestsellers, e-books en
erfgoed bevat.”
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We beschouwen de certificering door Green
Key niet als doel op zich maar als middel om
op een heel concrete manier onze organisatie
duurzamer te maken. Naast deze concrete
stappen in onze eigen organisatie willen we
samen met partijen van buitenaf ook bewustwording van ecologische problemen in de
maatschappij stimuleren. Hierbij kun je
denken aan een platform voor burgerinitia
tieven maar ook aan informatie specifiek op
het milieu gericht.
Om ook op financieel vlak toekomstbestendig
te zijn gaat de Bibliotheek actief op zoek naar
partners die materieel en financieel kunnen
bijdragen. We streven zoals al eerder
aangegeven naar meer variatie in onze
financieringsbronnen om onze zelfstandigheid
en neutraliteit te kunnen behouden. Op dit
moment zijn we voor 80% afhankelijk van
subsidies, we willen dit in 2020 op 75%
hebben. Nieuwe vormen van financiering
kunnen zowel structureel als op projectbasis.
We stellen nieuwe doelen vast voor fondsen-

werving. Het behalen van die doelen wordt de
verantwoordelijkheid van de directie. Hiervoor
wordt een nieuwe functie gecreëerd die
binnen twee jaar kostenneutraal moet zijn.
Huisvesting
We werken voortdurend aan goede, open en
toegankelijke huisvesting en spreiding van
bibliotheekvoorzieningen. Dit is onderdeel
van onze gastvrijheid maar het is ook nauw
verbonden met onze organisatiestructuur zelf.
We willen meer contact met de bewoners
van onze gemeenten en daarom zoeken we
nieuwe locaties op. We zijn uiteraard gevestigd
in onze eigen panden, maar de Bibliotheek is
ook aanwezig op scholen, er is een bibliotheek
op het station van Haarlem en de bieb kan ook
inpandig in andere bedrijven aanwezig zijn;
een Bibliotheek op locatie.
We blijven ook qua huisvesting reageren
op onze omgeving. Als het beleid van de
gemeente verandert of er bijvoorbeeld een
andere vraag ontstaat, onderneemt de
Bibliotheek samen met de gemeente actie en
passen we ons huisvesting hierop aan.

Tarieven
We gaan op zoek naar een manier om de
tarieven voor onze bestaande diensten te
differentiëren, mogelijk kunnen nieuwe
diensten een positieve bijdrage leveren aan
onze opbrengsten.
Door de behoefte van leden centraal te
stellen kunnen we een beter afgestemd
dienstenaanbod maken. We willen mensen
binden aan de Bibliotheek, en een nieuwe
abonnementsvorm kan hier een middel voor
zijn. We kiezen bewust voor een strategie die
gebruikers van bibliotheekdiensten aanmoedigt
tot lidmaatschap. De vorm van lidmaatschap
kan afwijken van de huidige vormen om
flexibeler te zijn en zo meer verschillende
doelgroepen aan ons te binden. Uiteraard
blijft het mogelijk om zonder lidmaatschap de
Bibliotheek te bezoeken en/of materialen ter
plekke te raadplegen.
Het is belangrijk om te vermelden dat het
niet uitsluitend ons doel is om meer leden te
krijgen. We willen vooral een binding met de
mensen die gebruik maken van de diensten
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We vragen zowel van onze gasten en leden
als van onze medewerkers zoveel mogelijk
aandacht voor duurzaamheid.
De Bibliotheek vindt het belangrijk
om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen en duurzaamheid is hier een
belangrijk onderdeel van. Het is daarom
een steeds terugkerend thema in dit
Nieuwe Hoofstuk. Zoals we in § 5 al
vermeldden heeft de Bibliotheek in 2016
als eerste in Nederland het Green Key-
certificaat voor duurzaamheid ontvangen.
We streven ernaar deze certificering voor
duurzaamheid uit te breiden naar
meerdere vestigingen. Investeringen die
hiermee te maken hebben moeten echter
wel binnen vijf jaar terugverdiend worden.
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We onderzoeken de mogelijkheid om in de
nabije toekomst boetes te laten vallen.

“Naast concrete
stappen in onze eigen
organisatie willen we
samen met partijen
van buitenaf ook
bewustwording van
ecologische problemen
in de maatschappij
stimuleren”
Rob Vermeeren,
Manager Operations
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van de Bibliotheek. Daarnaast kunnen we op
deze manier gegevens over onze gebruikers
verzamelen, waarmee we onze strategie beter
kunnen bepalen en dus ons dienstenaanbod
steeds verder kunnen verbeteren. We hebben
ook gegevens van onze leden nodig om met ze
te kunnen communiceren. Met communiceren
bedoelen we niet uitsluitend zenden, we
zoeken juist een dialoog.
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Dit Nieuwe Hoofdstuk is een toevoeging op een
verhaal dat al vele jaren geschreven wordt, maar het
geeft er wel een nieuwe wending aan.
Door digitalisering, nieuwe werkvormen en andere
maatschappelijke ontwikkelingen verandert de rol van
de Bibliotheek en met dit beleidsplan laten we zien
hoe we als organisatie en maatschappelijk
instituut aansluiten bij deze veranderingen en er
ons voordeel mee doen.
Dit hoofdstuk is niet het laatste en we staan pas
aan het begin van deze nieuwe beleidsperiode.
De komende jaren wordt dit verhaal dus vervolgd.

Aantekeningen van:

We hopen dat je na het lezen van dit Nieuwe Hoofdstuk geïnspireerd bent
geraakt om samen met ons de nieuwe missie en visie waar te maken. We kunnen
dit namelijk alleen maar in samenwerking met al onze medewerkers, partners,
leden en gasten: met jou dus. Sommige onderdelen van dit beleidsplan zijn al
gestart, andere zijn zelfs al klaar, maar het zijn juist de keuzes en ideeën voor de
toekomst die de grootste motivatie en inspiratie kunnen opwekken.
We nodigen je daarom uit om je opmerkingen en ideeën naar aanleiding van
dit Nieuwe Hoofdstuk met ons te delen. Zoek ons op en vertel ons welke nieuwe
mogelijkheden jij ziet. Misschien is jouw idee wel onderdeel van de volgende
paragraaf van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.
Namens het MT van de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland,
Roxane van Acker
Directeur de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
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Tot slot
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Colofon
Het Nieuwe Hoofdstuk, beleidsplan van de
Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2016 - 2020 is
tot stand gekomen onder leiding van Roxane
van Acker. Het Nieuwe Hoofdstuk had niet
geschreven kunnen worden zonder de bijdragen
van onder andere:
Henriëtte Adema, Radja Alouani, Amber
Arnoldus, Leo van Bakel, Ilone van Bergem, Lara
Bleijerveld, Ted Blesgraaf, Winston Brandon,
Ian Borthwick, Afra Brunott, Dennis Cup, Genie
Does, Anne Eckhardt, Marijke van Egdom, Trudy
Erens, Anja de Groot, Marijke ten Hacken, Aureen
Harthoorn, Martha ter Heijden, Ruud Heijselaar,
Michel Hogerwerf, Erna Houwers, Monique de
Jong, Jos van der Klugt, Maartje Komen, Thalia
Lips, Maike Lefeber, Willemijn Lubbersen, Elsbeth
Mars, Ann-Charlotte Molin, Loes Munk, Karin
Oyunlu, Roos Panis, Lysbeth van Riemsdijk, Erwin
Robbertz, José Schekkerman, Lidia Schoonderbeek,
Jeanne Serné, Sonja Slooten, Jelske Spronk, Ferry
Tromp, Esther Valent, Hans Veen, Nienke van der
Veer, Rob Vermeeren, Erica Vos-Meijer, Aad
Wessel, Josephine Weijers en Elise Zandstra.

Het boek zoals je nu in handen hebt is
tot stand gekomen in samenwerking met:
Concept en ontwerp
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Het Nieuwe Hoofdstuk is met de grootste zorg
samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het
voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden
bevat. Je kunt ons daarop attenderen door middel van
een mail naar info@bibliotheekzuidkennemerland.nl
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