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Voorwoord
Gedurende de looptijd van ons vorige beleidsplan heeft de voorbereiding van de
verbouwing, de inrichting en de verhuizing van de Bibliotheek naar de nieuwe huisvesting in de
Stadskazerne, veel aandacht en energie gevraagd. Tegelijkertijd ging de dienstverlening in het pand
aan de Kennedylaan natuurlijk gewoon door. Ook zijn nieuwe programma’s zoals de Bibliotheek op
school en de aanpak van laaggeletterdheid met het Taalpunt opgestart.
Mei 2016 was het zover en opende de Bibliotheek haar deuren in de Stadskazerne. De inwoners
van Kampen troffen een volledig nieuwe en volgens retailprincipes ingerichte, Bibliotheek aan.
We zijn trots op de mooie verbinding die tot stand is gebracht tussen een historisch pand en een
hedendaagse en inspirerende Bibliotheek. In de Stadskazerne zijn naast de Bibliotheek ook Radio en
Televisie IJsselmond, het Stadsarchief Kampen, de Stadsarcheoloog, de Historische Vereniging Jan van
Arkel en de Tourist info gevestigd. Een belangrijke partner is het Dolfijnenhuis, dat de horeca in Café
Paatje exploiteert. De samenwerking met alle bewoners van de Stadskazerne is nog pril, maar krijgt
de komende jaren meer vorm in een gezamenlijke programmering.
Het faciliteren van ontmoeting is een belangrijke functie en doelstelling van de Bibliotheek. De
Stadskazerne biedt met functies als het auditorium voor congressen, Café Paatje als leescafé en
studieplek, maar ook cursus- en vergaderruimtes volop mogelijkheden om het centrum voor
ontmoeting, ontwikkeling en uitwisseling in en van Kampen te zijn.
De Bibliotheek staat klaar om vanuit de Stadskazerne de komende jaren een belangrijke bijdrage te
leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners
van Kampen. Met alle medewerkers, maar nadrukkelijk ook met enthousiaste participerende
burgers en collega-instellingen in de stad, gaan we aan de slag.
Dit beleidsplan beschrijft op welke manier wij dat willen doen. Onze leidraad hierbij is de
“Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018”. Deze
agenda is op landelijk niveau door de bibliotheken met overheden en andere partners ontwikkeld
en is een nadere uitwerking van het rapport “Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor kennis,
contact en cultuur”. In dit rapport is een wenkend perspectief beschreven, hoe de Bibliotheek er in
2025 uit zal zien. Op provinciaal niveau maakt de Bibliotheek Kampen deel uit van het Overijssels
Bibliotheeknetwerk. Door landelijk en provinciaal ontwikkelde producten en diensten in Kampen
te implementeren, is het mogelijk om als relatief kleine Bibliotheek hoogwaardige producten en
diensten te leveren.
Met dit plan voor de periode 2017-2019 zetten we de eerste etappe uit op weg naar 2025, op weg
naar de Bibliotheek van de toekomst. We zetten bewust kleine etappes uit, want de richting is
duidelijk, maar de weg ernaartoe willen we graag flexibel houden om in te kunnen spelen op wat we
onderweg tegenkomen en de kansen die zich voor doen.
Mede namens de medewerkers en de Raad van Toezicht,
Annette Schol, directeur/bestuurder de Bibliotheek Kampen
Kampen, 22 maart 2017
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1. Ontwikkelcentrum voor iedereen
Bibliotheken hebben al decennia lang een vaste waarde in de samenleving. Zij zijn vaak opgericht in
de vorige eeuw vanuit overweging van volksverheffing. Industriëlen, kerkgenootschappen en andere
organisaties investeerden zo in de samenleving. Later ontwikkelden bibliotheken zich tot publieke en
professionele organisaties.
Bibliotheken werden gedurende vele jaren vereenzelvigd met het uitlenen van boeken. Deze functie
is in Kampen, gezien de aantallen uitleningen, nog steeds van grote waarde. Toch daalt ook hier,
weliswaar in mindere mate dan in veel andere bibliotheken, het aantal uitleningen. Vrijwel parallel
aan deze ontwikkeling, zien wij dat er een verandering in de samenleving plaatsvindt.
In het streven naar participerende burgers komen nieuwe vraagstukken de Bibliotheek binnen. Een
burger die niet voldoende kan lezen en of schrijven, en/of niet voldoende in staat is om met een
computer om te gaan, kan vaak in onvoldoende mate participeren. Deze burgers dreigen buiten de
boot te vallen, met een tweedeling in de maatschappij tot gevolg.
De Bibliotheek is van oudsher en bij uitstek de laagdrempelige “huiskamer van de stad” waar
burgers terecht kunnen voor taal- en leesbevordering. Tegenwoordig geeft de Bibliotheek daarbij ook
cursussen om burgers meer digitaal vaardig te maken.
De Bibliotheek Kampen zet de komende jaren sterk in op persoonlijke ontwikkeling en doet dat zowel
in samenwerking met burgers die hun kennis en vaardigheden willen inzetten voor anderen, als met
andere educatieve en culturele organisaties in de stad.

de Bibliotheek Kampen

maakt je rijker!
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2. Ontwikkelingen
Gemeentelijke ambities
In “Kampen, daadkrachtig en verbindend partner, coalitieprogramma 2015-2018” zijn de ambities
van de gemeente Kampen beschreven. De Bibliotheek levert daar graag een bijdrage aan, met name
op de ambities:
1. ‘Leefbaarheid en vitaliteit in onze stad, dorpen, wijken en kernen;
2. Een sterke economie met werkgelegenheid en arbeidsparticipatie als topprioriteiten;
3. De eigen kracht van inwoners staat voorop. Wij zetten ons ervoor in dat wie zorg nodig heeft,
ook zorg krijgt.’
De cultuurnota van de gemeente Kampen beschrijft de toekomstbestendigheid van de culturele
infrastructuur en de eigen verantwoordelijkheid van burgers en cultureel ondernemers. Intensieve
samenwerking van de culturele instellingen met elkaar en met het culturele en maatschappelijke
veld vormt een belangrijk uitgangspunt dat de Bibliotheek onderschrijft.

Participatiemaatschappij
Onze samenleving verandert in hoog tempo van een verzorgingsstaat in een
participatiesamenleving. Veel burgers zien hun wereld globaliseren. Op deze ontwikkeling hebben zij
weinig invloed. Daar tegenover staat dat zij op lokaal niveau juist meer invloed uit kunnen oefenen
door actief te participeren. Burgerinitiatieven zijn weer belangrijk.

Netwerksamenleving
Hoewel de recessie van de afgelopen jaren grotendeels achter de rug lijkt te zijn, blijven de financiële
middelen relatief beperkt. Dat biedt ruimte voor een netwerksamenleving waarin bij voorkeur in cocreatie met burgers en met andere organisaties veranderingen in gang worden gezet met nieuwe en
passende producten en diensten.

Kennissamenleving
In ons, toch als welvarend en ontwikkeld geziene land, is maar liefst één op negen Nederlanders
laaggeletterd. Onder ouderen is dat zelfs één op vijf, en onder langdurig werklozen één op vier. Onder
jongeren van vijftien jaar, onze toekomst, is het percentage laaggeletterden zelfs veertien procent.
Het is duidelijk dat de achterstanden niet alleen een groot probleem vormen voor de betrokkenen
zelf, maar dat deze ook nadelige gevolgen hebben voor onze economie.
Scholen en voorschoolse instellingen werken eraan om het taalonderwijs te versterken. Zowel voor de
jeugd als voor volwassenen, want ook steeds meer vluchtelingen en migranten doen een beroep op
voorzieningen waar zij Nederlands kunnen leren.
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Er zijn drie tot vier miljoen Nederlanders die niet goed om kunnen gaan met een computer of een
tablet. Dit is mede een gevolg van onvoldoende taalvaardigheid. Digitaal vaardig zijn is net als lezen
een noodzakelijke basisvaardigheid om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de samenleving.
Een voorbeeld is de verdergaande digitalisering van de overheid. De praktijk is dat de helft van alle
mensen zich laat helpen bij het doen van de online belastingaangifte omdat zij niet taalvaardig,
rekenvaardig en/of digitaal vaardig zijn.
In een maatschappij waarin bijna iedereen online is, is het een basisvoorwaarde om goed met de
enorme hoeveelheden informatie om te kunnen gaan. Het kunnen beoordelen of het over juiste of
onjuiste informatie gaat, is zelfs voor journalisten soms moeilijk: zoals herhaaldelijk blijkt, wordt
onjuiste informatie zelfs bewust ingezet om te manipuleren.
Een participerende burger heeft geleerd om mediawijs te zijn en de aangeboden informatie kritisch
op waarde te kunnen beoordelen.
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3. Infographic maatschappelijke vraag & aanbod
van de Bibliotheek
De Bibliotheek Kampen biedt Iedere burger
mogelijkheden en kansen om zich te ontwikkelen, zodat men
beter en zelfstandig kan deelnemen aan de samenleving.

maakt je rijker!
Het Kloppend
Stadshart (een
waardevolle en
waardenvrije
ontmoetingsplaats)

De Schatkamer
(een centrum voor
lezen en kennis)

Laaggeletterdheid
Taalontwikkeling
jeugd

Netwerkmaatschappij
Beleving

Digitalisering

Participatie
E-overheid
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Leven Lang
Leren

Jong en oud doen
mee! (een leven
lang leren en
participeren).
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Burgerinitiatief

Integratie

Sociaal
domein

4. Onze waarden en visie
Kernwaarden
Als de Bibliotheek Kampen zetten wij ons dagelijks in om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan
lokale vraagstukken, behoeftes en initiatieven. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden, die leidend
zijn in ons denken en handelen.
Wij ondersteunen de waarden die vanuit de Bibliotheekwet zijn geformuleerd:
o
o
o
o
o

Onafhankelijkheid
Betrouwbaarheid
Authenticiteit
Pluriformiteit
Toegankelijkheid

Vanuit onze lokale focus op de Kamper samenleving voegen we daar de volgende waarden
aan toe:
o
o
o
o

Verbindend
Betrokken
Inspirerend
Professioneel

Visie
De Bibliotheek Kampen wil bijdragen aan de ontwikkeling van de Kampenaren. De kernwaarden
vormen de basis voor ons handelen, het zijn ijkpunten waaraan wij doorlopend toetsen of wij nog op
koers zijn bij de invulling van het bibliotheekwerk.
A.

Wij zijn lokaal betrokken. Als Bibliotheek zijn wij onderdeel van de Kamper samenleving. Onze
maatschappelijke betrokkenheid is groot en we stemmen lokaal af wat nodig en wenselijk is. Wij
zijn een laagdrempelige voorziening voor alle lagen van de bevolking.

B.

Het zoeken van verbinding is onze basishouding. Wij verbinden mensen en ideeën en stimuleren
een actieve samenwerking tussen mensen en organisaties.

C.

Wij zijn continue in ontwikkeling, hierdoor inspireren we inwoners van Kampen met onze
verrassende diensten, activiteiten en producten.

D.

De Bibliotheek Kampen is professioneel in haar uitstraling, aanpak en dienstverlening. Dat
betekent dat wij vanuit een ondernemende houding kwaliteit leveren en de klant centraal
zetten. Wij pakken kansen die zich voordoen.
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5. Strategie

De maatschappij verandert en de Bibliotheek doet mee
Maatschappelijke verandering vormt de aanjager van lokale Bibliotheekinnovatie. Wat echter
niet verandert is de missie van de Bibliotheek. De belangrijkste opgave waar wij in de komende
beleidsperiode voor staan is het bijdragen aan de ontwikkeling van de Kampenaren.
Voor de komende periode is gekozen voor drie strategische programmalijnen:
1. De Schatkamer (een centrum voor lezen en kennis);
2. Het Kloppend Stadshart (een waardevolle en waardenvrije ontmoetingsplaats);
3. Jong en oud doen mee! (een leven lang leren en participeren).

Strategische doelstellingen
In het samenwerkingsverband Sambiq is afgesproken dat de betrokken organisaties zich duidelijk
als netwerkpartner profileren. Voor een sterke culturele infrastructuur en een compleet cultureel
aanbod zijn vijf functies onmisbaar. Gezamenlijk zetten we in op:
o
o
o
o
o

Maken door professionals en amateurs
Laten zien en bekijken
Leren en ontwikkelen - Speerpunt van de Bibliotheek, zie lijn 3 Ontmoeten en uitwisselen - Speerpunt van de Bibliotheek, zie lijn 2 Bewaren en gebruiken - Speerpunt van de Bibliotheek, zie lijn 1 -

Samen met de vier Sambiq instellingen, maar ook met burgers en andere organisaties, helpen wij
mensen om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien en, waar nodig, zich de basisvaardigheden
eigen te maken waardoor zij succesvol kunnen meedoen in de samenleving.

Kerndoel 2019
Iedere burger mogelijkheden en kansen bieden om zich te ontwikkelen, zodat men beter en
zelfstandig kan deelnemen aan de samenleving.
Om het kerndoel te realiseren, werken wij intensief samen met burgers en partnerorganisaties
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6. Drie Programmalijnen
In dit hoofdstuk worden de programmalijnen verder toegelicht. Gaan deze inhoudelijke pijlers het
bibliotheekwerk nu wezenlijk veranderen?
Nee en ja. Nee, omdat wij vasthouden aan de vertrouwde basis. De Schatkamer als centrum
voor lezen, kennis en cultuur blijft zowel fysiek als digitaal bestaan, want is onmisbaar bij het
realiseren van onze missie. Ja, omdat de klassieke uitleenbibliotheek zich ontwikkelt richting de
maatschappelijk educatieve Bibliotheek. Daarmee wordt de Bibliotheek Kampen een belangrijke
partner binnen het culturele en het sociale domein van de gemeente. Vanuit de ambitie dat
alle inwoners beschikken over voldoende basisvaardigheden zodat iedereen kan meedoen in de
maatschappij, maken wij keuzes op basis van onderstaande inhoudelijke programmalijnen.

Lijn 1: De Schatkamer
De Schatkamer betreft onze uitgebreide collectie die een schat aan informatie herbergt. Hiermee is
de Schatkamer tevens onmisbaar voor een aantal programma’s binnen de andere programmalijnen.
Binnen de programmalijn Schatkamer onderscheiden wij de volgende tien speerpunten:
1. De fysieke en digitale collectie stemmen wij af op onze meest prominente klantgroepen.
Wij promoten de boeken en het lezen door aantrekkelijke presentaties en displays.
2. De Bibliotheek maakt deel uit van het landelijke reserveringsnetwerk en kan alle
uitleenbare materialen uit de collectie Nederland leveren.
3. E-books worden via het landelijk e-bookplatform aangeboden. Het
standaardabonnement of het speciale e-bookabonnement verschaft de klant toegang
tot de collectie.
4. Het aanbod van een kleine actuele muziekcollectie met een luister- en een
reserveerfunctie (uit de uitgebreide collectie van Muziekweb).
5. Het streven naar 99% zelfservice. Dit doen wij door klanten vertrouwd te maken met
zelfservicebalies en het cashless betaalsysteem.
6. In alle kernen is een afhaalpunt van de Bibliotheek, liefst in een laagdrempelige
voorziening zoals een dorpshuis, MFC of school.
7. De Bibliotheek Kampen ondersteunt burgerinitiatieven die leiden tot nieuwe vormen
van leesbevordering zoals zwerfboeken. Dit sluit aan bij de transitie waar de
Bibliotheek voor staat: van collectie naar connectie.
8. Op maat samengestelde collecties voor scholen als onderdeel van het programma de
Bibliotheek op school.
9. Speciale en duidelijk herkenbare collecties voor groepen die minder makkelijk lezen.
Hieronder vallen de collecties Passend Lezen voor slechtzienden, Makkelijk Lezen en de
collectie NT1 en NT2 van het Taalpunt.
10. Boek-aan-huisdienst in samenwerking met participerende burgers, voor Kampenaren
die niet meer in staat zijn om zelf naar de Bibliotheek te gaan.
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Lijn 2: Het Kloppend Stadshart
Het Kloppend Stadshart is een waardevolle en waardenvrije ontmoetingsplaats. De Bibliotheek
Kampen is een laagdrempelige, verbindende plek voor iedereen: jong, oud, lid of geen lid. Café Paatje
maakt het voor bezoekers nog aantrekkelijker om langer in de Stadskazerne te verblijven.
De verhuizing naar de Stadskazerne, halverwege 2016, heeft een enorme impuls aan de Bibliotheek
en haar partners in de Stadskazerne gegeven. De locatie en de entourage maken het tot een perfecte
ontmoetingsplaats voor de Kampenaren.
Binnen deze programmalijn onderscheiden we vijf speerpunten:
1. De Bibliotheek is een laagdrempelige en veilige plek waar iedereen kan lezen,
werken en leren en elkaar kan ontmoeten. Waar comfortabele en gezellige
leesplekken zijn gecreëerd en waar een aantrekkelijke collectie kranten en tijdschriften
ligt. Vanzelfsprekend is er gratis Wifi.
2. De Bibliotheek stimuleert, faciliteert en ondersteunt vormen van ontmoeting, debat en
uitwisseling en koppelt vraag en aanbod, zowel fysiek als digitaal.
3. De mogelijkheden voor inwoners van Kampen om elkaar te ontmoeten, bevorderen wij
met een zo ruim mogelijke openstelling, ook ‘s avonds en in het weekend.
4. De Stadskazerne en de Bibliotheek bieden een diverse en waardevolle programmering
voor alle doelgroepen, waarbij we ernaar streven dat de invulling steeds meer gebeurt
door initiatieven uit de stad. De Bibliotheek programmeert hierbij aanvullend.
5. Als grootste partner binnen de Stadskazerne neemt de Bibliotheek het voortouw
om inkomsten te verhogen door de verhuur van goed geoutilleerd ruimtes voor
vergaderingen, symposia of educatieve doeleinden. Organisaties en ZZP-ers waarderen
de Bibliotheek en de Stadskazerne als werk- en vergaderlocatie.
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Lijn 3: Jong en oud doen mee!
Binnen lijn 3 draait het om educatie en participatie. De Bibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling
van inwoners van nul tot honderd en één. Wij bevorderen het leesplezier en verhogen daarmee het
taalniveau. Hiermee vergroten wij de zelfredzaamheid en helpen wij afhankelijkheid te voorkomen.
Bijvoorbeeld via onze diensten op het gebied van mediawijsheid waarmee wij iedereen digitaal
willen laten meedoen.
In Nederland verlaat 25% van de basisschoolleerlingen de school met een taalachterstand van
2,5 jaar. Bij 60% van de kinderen loopt de leesmotivatie tegen het einde van de basisschool
terug.

We onderscheiden vijf speerpunten binnen de leeftijdsgroep van nul - twaalf jaar:
1. Wij bieden BoekStart voor baby’s aan in samenwerking met de gemeente en het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hiermee bereiken wij in 2018 vijftig procent van de
ouders met een kind van nul tot één jaar.
2. Wij werken in 2018 samen met alle voorschoolse instellingen en tweederde van de
scholen voor primair onderwijs volgens de landelijke aanpak BoekStart in de
kinderopvang en de Bibliotheek op school. Hiermee bereiken wij 5.000 kinderen van nul
tot twaalf jaar.
3. Centraal staat hierbij het ondersteunen en inspireren van de professionals van deze
instellingen. Er is een lokaal netwerk van (voor)leescoördinatoren. Deelnemers worden
minimaal twee keer per jaar uitgenodigd voor bijscholing, inspiratie en uitwisseling
en worden maandelijks geïnformeerd over actuele landelijke, provinciale en lokale
onderwerpen.
4. Op scholen waar een integraal kindcentrum is of ontstaat, worden BoekStart in de
kinderopvang en de Bibliotheek op school geïntegreerd aangeboden.
5. In samenwerking met de gemeente, het CJG, de voorschoolse instellingen en het primair
onderwijs zetten wij extra in op het bereiken van laagtaalvaardige ouders met kinderen
van nul tot zes jaar.
a. We zetten hiervoor één of twee kleinschalige pilots op in de leeftijdscategorie van nul
tot twee jaar.
b. Om ouders in de aandachtswijken op een laagdrempelige manier toegang te
geven tot boeken voor hun jonge kinderen stimuleren we via de Bibliotheek op
school bibliotheekbezoek in de groepen 1-3, starten we op minimaal drie locaties van
de Bibliotheek op school met het uitlenen van boeken voor thuisgebruik (bij voorkeur
ook voor twee- tot vierjarigen), en richten we met onze samenwerkingspartners
minimaal drie nieuwe ‘kinderzwerfboekstations’ op.
c. Op één of twee ‘de Bibliotheek op school’ locaties zetten we in op ouderpartnerschap
op het gebied van taal en lezen en verhogen we, binnen de aanpak laaggeletterdheid,
de toeleiding naar beschikbare programma’s (zoals de VoorleesExpress, Taal voor het
Leven of Taal voor thuis).
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In Nederland is 15% van de jongeren van 15 jaar niet in staat is om eenvoudige teksten te lezen.
Deze groep is vooral te vinden in de lagere opleidingen van het vmbo.

We onderscheiden twee speerpunten binnen de leeftijdsgroep van twaalf - achttien jaar:
1. In het kader van laaggeletterdheidpreventie heeft leesbevordering in het vmbo de
prioriteit. In 2018 werken wij samen met minimaal één vmbo-school.
2. Daarnaast ondersteunen wij ook andere schooltypes tijdens de landelijke
leesbevorderingscampagnes van de Bibliotheek en faciliteren we het klassikaal lenen in de
Bibliotheek.
2,5 miljoen Nederlanders hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak
hebben zij ook moeite met omgaan met een computer.
We onderscheiden zeven speerpunten binnen de leeftijdsgroep van achttien - honderd jaar:
1. We versterken het Taalpunt door in samenwerking met de gemeente en Stichting Lezen
en Schrijven de gemeentelijke infrastructuur rondom signalering, doorverwijzing
en aanpak laaggeletterdheid te optimaliseren.
2. We faciliteren en ondersteunen het Taalpunt bij het realiseren van de prestatieafspraken
met de gemeente:
a. minimaal 50 intakes met cursisten
b. het begeleiden van 70 vrijwilligers
c. het trainen van 25 nieuwe vrijwilligers per jaar
3. Het belangrijkste doel is bereiken van meer laaggeletterden uit de doelgroep autochtone
Kampenaren, ouders van jonge kinderen en vluchtelingen. Samen met het Taalpunt
verzorgen we minimaal 10 presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten per jaar.
4. Met programma’s als Klik en Tik en Digisterker (werken met de E-overheid) dragen wij bij
aan de zelfredzaamheid van niet-digivaardige inwoners van Kampen. Jaarlijks worden er
minimaal vier cursussen aangeboden.
5. Wij implementeren landelijke basisvaardighedenprogramma´s (op het vlak van taal,
rekenen en digitale vaardigheden) en zoeken actief de samenwerking om zoveel mogelijk
Kampenaren uit de doelgroepen te bereiken.
6. We werken enthousiast en actief mee aan door de Koninklijke Bibliotheek gemaakte
afspraken met landelijke organisaties over samenwerking, bijvoorbeeld die met
de Belastingdienst, om mensen digitaal toegang te bieden en inloopspreekuren te houden.
7. Wij dragen bij aan het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen door een gericht
activiteitenprogramma. In samenwerking met partners en de doelgroep voegen
we minimaal drie activiteiten toe aan onze programmering.

14

Beleidsplan Bibliotheek Kampen 2017 - 2020

7. Organisatie en financiën
De medewerkers
De opdracht van de Bibliotheek verandert in essentie niet, de manier waarop wij die opdracht
vervullen, verandert daarentegen wel. De focus op de collectie neemt geleidelijk af en de
samenwerking met partners op educatief en sociaal terrein neemt toe. Ook de samenwerking met
actieve inwoners en vrijwilligers neemt toe. Hiervoor zijn in toenemende mate medewerkers nodig
die zelfstandig beslissingen kunnen nemen en beschikken over
vaardigheden op het vlak van communicatie, netwerken en onderhandelen. Maar ook kwaliteiten als
creativiteit, ondernemerschap en eigenaarschap zijn onmisbaar voor de Bibliotheek Kampen.

Strategisch ontwikkelplan
Vanuit het provinciale netwerk sluiten wij aan bij het traject Strategische Personeelsplanning (SPP).
In dit plan wordt beschreven wat de gewenste personeelsformatie is om de transitie te kunnen
maken van de klassieke uitleenbibliotheek naar de maatschappelijk educatieve Bibliotheek. In het
uitvoeringsdeel wordt beschreven, welke maatregelen nodig zijn om van de huidige situatie naar de
gewenste situatie toe te werken.
Uit overwegingen van risicomanagement maar ook verantwoord personeelsbeleid is vanaf 2017 een
bestemmingsreserve in de begroting opgenomen om de extra kosten die dit traject met zich mee kan
brengen te kunnen opvangen. Naast een vaste personeelsformatie zal ruimte gecreëerd worden voor
een flexibele schil om te kunnen voorzien in specialistische expertise en/of om pieken in werkdruk te
kunnen opvangen.

Vrijwilligers
De beperkte omvang van de personeelsformatie van de Bibliotheek (ca. 13 fte.), de nieuwe opdracht
als maatschappelijk educatieve Bibliotheek en de opzet van veel nieuwe programma’s hebben als
gevolg dat steeds meer vrijwilligers hun intrede doen in de Bibliotheek. Daarom gaan we in op
burgerinitiatieven en zullen we steeds vaker een beroep moeten doen op inwoners om een bijdrage
te leveren. Waar mogelijk doen wij dit samen met de andere partners in de Stadskazerne. Hierop
wordt in de komende periode een beleid geformuleerd en worden werkprocessen aangepast.
Voorwaarde is dat deze transitie plaatsvindt binnen de kaders van de wet en de cao.

Marketing, public relations en communicatie
In deze beleidsperiode wordt een strategisch marketingplan opgesteld waarin wij de Bibliotheek
in haar nieuwe rol positioneren, de belangrijkste doelgroepen benoemen en beschrijven, welke
producten en diensten wij hen bieden en op welke wijze de doelgroepen benaderd worden.
Vanzelfsprekend komt daarbij ook de relatie met de andere partners in de Stadskazerne aan de orde.
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Financieel
Efficiency en effectiviteit blijven leidend. We zoeken naar samenwerking om facilitaire kosten te
drukken. We zetten de gezamenlijke aanbesteding met de Sambiq partners voort en breiden dit uit
naar gezamenlijk contractbeheer. Binnen de branche sluiten we aan op landelijke en provinciale
programma’s en één geautomatiseerd bibliotheeksysteem.
Door de verhuizing naar de Stadskazerne zijn de huisvestingslasten veranderd. Het beheer van een
groot en technisch complex gebouw brengt nieuwe kosten met zich mee. Het is noodzakelijk om
ruimte te creëren voor noodzakelijke functies als een huismeester, verhuurorganisatie etc.

Kwaliteitsbeleid
De Bibliotheek is in 2016 wederom gecertificeerd. In 2020 zal een nieuwe certificeringsronde volgen.
De certificering is belangrijk, omdat certificering een voorwaarde is om deel uit te maken en diensten
te kunnen afnemen van het provinciale en landelijke netwerk. De Bibliotheek voldoet aan de norm,
als het gaat om de relatie met de gemeente, is dit zelfs op uitstekende wijze.
Er zijn ook punten van aandacht: over het onderdeel medewerkers, concluderen de auditoren, dat de
Bibliotheek hier nog het nodige te doen heeft, zoals het inventariseren en vaststellen van huidige en
benodigde competenties.
Om de transitie van de Bibliotheek naar de verbrede dienstverlening te doen slagen, is het nodig om
het strategische HRM-beleid van het netwerk te concretiseren en te implementeren. Hiermee gaat de
Bibliotheek in deze beleidsperiode actief aan de slag. Ook het systematisch toepassen van de PDCAcyclus op alle processen, vormt een verbeterpunt waaraan gewerkt wordt.
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Beleidsplan Bibliotheek Kampen 2017 - 2020

Bijlage:
Overzicht activiteiten en resultaten per strategisch doel
De Schatkamer

Het Kloppend Stadshart

Jong en oud doen mee!

• De collectie is het fundament
onder programmering en
educatie

• Laagdrempelige plek waar
iedereen kan lezen, werken
(bijv. zzp-ers) en leren

• Afhaallocaties in alle kernen

• Programmering in
samenwerking met partners
SKZ en inwoners Kampen

• Partner voor voorschoolse
instellingen en primair
onderwijs bij leesbevordering
en informatievaardig-heden

• Beschikbaar stellen,
onderhouden en promoten
van een collectie voor kennis,
ontwikkeling en ontspanning
• Collectie toespitsen op meest
dominante klantgroepen

• Samen met burgers
stimuleren en faciliteren
van ontmoeting, lezingen en
debat

• Collecties op maat voor de
Bibliotheek op school

• Verhuur van vergaderruimte,
educatieruimte en
auditorium

• Selfservice-concept
optimaliseren

• Beschikbaar stellen van pcwerkplekken en WIFI

• Partner voor voortgezet
onderwijs met prioriteit
vmbo
• Bestrijden van
laaggeletterdheid in de
doelgroepen: autochtone
Kampenaren, ouders
van jonge kinderen en
vluchtelingen

• E-books verkrijgbaar via
abonnementen

• Bestrijden van digibetisme
in de doelgroepen:
laaggeletterden en
mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt

• Ondersteunen van
burgercollecties

• Voorkomen van eenzaamheid
bij ouderen

• Ondersteunen van
burgerinitiatieven met als
doel leesbevordering

• Samen met het
onderwijs investeren in
ouderpartnerschap op het
gebied van (voor)lezen

• Uitbreiding dienstverlening
met Muziekweb
• Boek-aan-huisdienst
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