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Voor de bibliotheek staat het vol met fietsen. Een schoolklas is net 
binnengekomen en krijgt les van de mediacoach van de bibliotheek in 
het zelf programmeren van robots. Ze zijn ongeduldig want dit is leuk! 
De mediacoach legt nog snel de boeken klaar die ze daarna mee naar 
huis kunnen nemen. 

Moeders met hun kleine kindjes zijn zich net aan het installeren voor de 
peuterochtend die de bibliotheek samen met de speelotheek organiseert. 
Ze worden deze keer voorgelicht door een voedingsdeskundige over 
fruithapjes en hoe je dat voor een kind heel aantrekkelijk kunt maken. 

Verderop zit al een voorlezer klaar voor als de kinderen straks naar haar 
gaan luisteren. Ze heeft al een leuk verhaal uitgekozen. 

In het leescafé zitten al taalmaatjes te wachten op hun deelnemers. 

Ook de taalcoördinator in de bibliotheek heeft al een eerste afspraak 
met iemand die door het Gebiedsteam op het bestaan van een 
conversatiegroep is gewezen.  Ze gaat hem ook de tip geven om naar 
het wekelijkse taalcafé in de bibliotheek te gaan om zo contacten op 
te doen maar ook in een gezellige sfeer de Nederlandse taal te leren 
samen met lotgenoten en taalvrijwilligers. 

Inmiddels is de cursus Digisterker ook al van start gegaan en deelnemers 
worden hier vaardig gemaakt om zelf om te kunnen gaan met hun 
DigiD en de digitale berichtenbox van de overheid. 

Verderop in een leslokaal zitten de deelnemers van Klik&Tik: zij krijgen 
les van een vrijwilliger in de eerste beginselen van het werken met een 
computer.  

Inmiddels komen de eerste bezoekers aan die met een busje van de UVV 
zijn gebracht om hun boeken te kunnen ruilen en tegelijk een gezellige 
morgen hebben onder het genot van een kopje koffie. De gastvrouw 
van de bibliotheek staat al klaar om hen op te vangen en te begeleiden. 
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Inleiding
De omgeving waar de bibliotheek in opereert is de afgelopen jaren 
flink veranderd, en de bibliotheek zelf ook. Snelle technologische 
veranderingen, sociaal domein, zelfredzaamheid van de inwoners. 
Maar welke drempels en kloven ervaren inwoners om mee te kunnen 
doen aan de samenleving? Welke rol speelt de bibliotheek hierin? 
Tegelijk is er de afgelopen jaren landelijk flink bezuinigd. Dat leverde 
negatieve effecten op maar het bijzondere is dat de bibliotheek zich 
weer opnieuw aan het uitvinden is. Waarom zijn we als bibliotheek 
actief in een gemeente? Met welke rol? Wat is onze corebusiness? Wie 
zijn onze partners? Met wie sluiten we akkoorden?  

De boodschap van de bibliotheek
Eind 2016 lanceerde minister Bussemaker de 

campagne ‘De bibliotheek maakt je rijker.’ Het 
stimuleren en ondersteunen van inwoners bij  
hun persoonlijke ontwikkeling is het doel. 
Inspelen op de lokale vraag en behoefte 
van inwoners is de basis van de aanpak. 
De ‘maatschappelijke bibliotheek’ is de 
komende jaren de manier om de wereld 

van inwoners in de gemeente Nijkerk te 
verrijken.  Dat gaan we doen door in te zetten 

op kennis en talentontwikkeling, ontspanning 
en community vorming. Zo werken we aan het 

geluk van inwoners  in iedere levensfase. Dat 
doen we vooral samen met inwoners en andere 

organisaties. De bibliotheek is immers van en voor de 
inwoners van de gemeente Nijkerk. 

Ambitie
Onze ambitie is dat we ons als bibliotheek veel meer gaan inzetten 
op de ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Nijkerk. Dat 
betekent dat we alles wat we doen, met wie we samenwerken en door 
wie we het (laten) doen, langs die meetlat leggen. Wat past er wel 
en wat niet. Wat niet meer past nemen we afscheid van. Dat kunnen 
activiteiten zijn, medewerkers of samenwerkingspartners. Ook gaan 
we op zoek naar nieuwe bronnen van financiering om zo minder 
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afhankelijk te zijn van de inkoop van de gemeente Nijkerk. 
De inwoner centraal stellen betekent ook dat we als 
bibliotheek heel duidelijk van de inwoners zijn. We 
zijn erop gericht  dat zij zich thuis voelen op 
onze locaties en bij onze programma’s en 
activiteiten en dat alles wat we doen voor 
de inwoners een goed gevoel geeft. 

Daarmee raken we ook tegelijk het 
dilemma en het grijze gebied van het 
sociaal domein. We zijn als bibliotheek 
anders dan een welzijnsinstelling. We 
gaan voor het geluk van alle inwoners 
zodat zij zich meer kunnen ontwikkelen. 
Dat betekent van 0-100 jaar. Jong, oud, rijk, 
arm en alles wat daar tussen zit. Dat is een zeer 
grote groep en dat kunnen we nooit als er geen 
speerpunten zijn. De doelgroep 0-12 is een van natuurlijk sterke kant 
van de bibliotheek, samen met het primair onderwijs. De groep van 
middelbare scholieren is al een ander verhaal. Het opheffen van de 
contributievrijdom in de gemeente Nijkerk werkt afhaken van deze 
groep in de hand. Hoe gaan we daarmee om? De jongeren tot ca. 25 
jaar is ook een groep die we niet op het oog hebben. Het gebruik van 
een (lees/uitleen)-bibliotheek is voor hen minder vanzelfsprekend. 

Daarna komt de groep ouders met hun (eerste) kinderen. Die komen 
weer binnen met hun kindje, mits we hen goed weten te bereiken 
met bijvoorbeeld BoekStart en een actieve rol op de peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven en het primair onderwijs. De allergrootste 
groep is 40+. Deze (potentiele) gebruikers zijn zeer actief en nog lang 
niet de senioren  die niet meer de deur uit komen. Mogelijk dat er wel 
meer aangepaste dienstverlening moet komen voor de niet meer zo 
mobielere en inactieve senioren. 

De collectie blijft de kern van de bibliotheek. Onze inzet zal zijn:  een 
langzame verschuiving van de fysieke collectie naar veel meer inzet 
op de ontwikkeling en ‘empowerment’ van de inwoners. De collectie 
is gericht op het vergaren van kennis en het toepassen ervan en blijft 
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de basis voor alle activiteiten. Dat stelt hoge eisen aan actualiteit en 
steeds aangepast aan de vraag van de inwoners. 

We zijn sterk op het terrein van lezen, ontmoeting, taal en digitaal. Op 
andere terreinen kunnen we samenwerken en verwijzen naar andere 
organisaties om onze ambities waar te maken. 
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Missie
De Bibliotheek is er om de wereld van inwoners in de gemeente 
Nijkerk te verrijken. De Bibliotheek verzamelt informatie en kennis en 
deelt deze in de vorm van ontmoetingen, boeken en andere bronnen. 
Zo kunnen inwoners zich blijven ontwikkelen.  
 
Op deze manier maakt de bibliotheek de wereld van de inwoners 
van de gemeente Nijkerk groter. Dat doen we door kennis en 
talentontwikkeling, mogelijkheden bieden voor zelfredzaamheid en 
activiteiten faciliteren voor ontspanning en community vorming. Zo 
werken we aan het geluk van inwoners van de gemeente Nijkerk in 
iedere levensfase. 

informatie en 
kennis

stimuleren van 
lezen en taal-
ontwikkeling

bevorderen van 
zelfredzaamheid 
en talentontwikkeling

faciliteren van 
activiteiten

organiseren in 
samenwerking
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Domeinen
De bibliotheek heeft een vijftal domeinen gedefinieerd waarbinnen zij 
actief is en waaraan de programma’s getoetst worden. Onderstaand 
de beschrijving per domein:

Het verzamelen en aanbieden van informatie 
en kennis. Inwoners kunnen hun blik op 
de wereld verruimen en zich persoonlijk 
ontwikkelen. De Bibliotheek biedt toegang 
tot boeken, digitale bronnen en deskundigen. 

Het  stimuleren van lezen en taalontwikkeling.  
Lezen en een goede taalvaardigheid zijn 
de basis voor mensen om kennis tot zich te 
nemen en zich te (blijven) ontwikkelen. De 
Bibliotheek biedt programma’s in iedere 
levensfase om dit te ondersteunen.

Het bevorderen van zelfredzaamheid en 
talentontwikkeling. Deze vergroten het 
gevoel van regie en autonomie van inwoners 
en dragen bij aan het gevoel van eigenwaarde. 
De Bibliotheek biedt oefenprogramma’s voor 
basisvaardigheden. 

Het faciliteren van activiteiten. Inwoners 
kunnen elkaar daarbij ontmoeten en zich op 
een actieve manier verrijken waarbij mensen 
van elkaar leren of elkaar kunnen helpen. 
Deze ontmoetingen kunnen in de Bibliotheek 
plaatsvinden of op andere locaties.  

Het organiseren in samenwerking. Samen 
worden meer resultaten en doelgroepen 
bereikt dan dat de Bibliotheek alleen zou 
kunnen.

Zie animatie Bibliotheek Nijkerk Beleidsplan 
2017-2019 : https://youtu.be/y7xG2sLZhoM
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De Bibliotheek Nijkerk is een ontmoetingsplek waar je op 
een vernieuwende manier wordt uitgedaagd om jezelf te 
verrijken. We zijn er voor de persoonlijke ontwikkeling van de 
inwoners van de gemeente Nijkerk en voor het verbeteren van 
maatschappelijke kansen. 

Alle inwoners zijn bij ons welkom om te lezen en te leren. In de 
bibliotheek kunnen inwoners hun kennis vergroten, zichzelf 
ontwikkelen en hun horizon verbreden.

informatie en 
kennis

stimuleren van 
lezen en taal-
ontwikkeling

bevorderen van 
zelfredzaamheid 
en talentontwikkeling

faciliteren van 
activiteiten

organiseren in 
samenwerking

- Fysieke en digitale collecties
- Connecties (netwerken) 
- iWorkspace

- BoekStart (0-4 jaar)
- VoorleesExpress (3-8 jaar)
- Bibliotheek op School 
 (partner basisonderwijs) (4-12 jaar)
- Taalmaatjes (18+)

- Walk & Talk voor werkzoekenden
- Digisterker training
- Klik & Tik
- Mediawijsheid
- Digitaal spreekuur

- Locaties in de drie kernen (‘third place’)
- Programma met andere partijen  
 (o.a. peuterochtenden, mamacafé, literair café)
- Spreekuur ondernemers
- Rabobank spreekuur

- Taalhuis met partners
- &/entree samenwerkingstraject 
 (Bibliotheek, Sigma, UVV)
- Huiswerkbegeleiding 
 (Jeugd- en Jongerenwerk)
- Belastingdienst 
 (samen met Sigma)

DE BIBLIOTHEEK VERRIJKT JE WERELD!
De Bibliotheek is er om de wereld van inwoners in de gemeente 
Nijkerk te verrijken. De Bibliotheek verzamelt informatie en 
kennis en deelt deze in de vorm van ontmoetingen, boeken en 
andere bronnen. Zo kunnen  inwoners zich blijven ontwikkelen.   
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Kernbegrippen

Sociaal Domein
Het aanleren van basisvaardigheden heeft een directe lijn naar tal 
van maatschappelijke kwesties. De aanpak van laaggeletterdheid 
en het ondersteunen bij de eerste stappen in de digitale wereld zijn 
kernopgaven van het bibliotheekwerk. Tegelijkertijd kan en wil de 
bibliotheek meer doen. Er liggen kansen om in samenspraak met 
partners aan de slag te gaan bij de preventie en bestrijding van 
achterstanden en talentontwikkeling. Groot goed daarbij is dat de 
bibliotheek een laagdrempelige instelling is en blijft, die het voor 
mensen letterlijk makkelijker maakt binnen te stappen. Meer met 
partners afgestemde dienstverlening in het sociaal domein dus vanuit 
de gemeentelijke vraag en behoefte. 

Educatie
De aandacht voor jeugd en onderwijs  
(0-12) is en blijft een prioriteit. De inzet is 
in de afgelopen jaren vorm gegeven via 
een gezamenlijk vraaggericht educatief 
programma. Vanuit deze basis wordt de 
dienstverlening verder uitgebreid zodat de 
ondersteuning bij maatschappelijke kwesties 

als leesbevordering en de zogenaamde 
21e eeuwse vaardigheden, waaronder 

mediawijsheid, nog steviger wordt. Kinderen 
en jongeren blijven daarmee aangehaakt bij 

de specifieke behoeften waar de samenleving om 
vraagt. 

Third place
Een beweging waar de bibliotheek op vernieuwende wijze vorm aan 
geeft is de blijvende behoefte aan lokale ontmoetingsplekken (Third 
place). Gemeenschapszin, betrokkenheid, uitwisseling; het begint bij 
mensen die elkaar ontmoeten. De bibliotheek is die plek. Daarbij gaat 
het in bredere zin om een ontmoetingsfunctie met ook aandacht voor 
zaken als ontspanning, inspiratie en (culturele) beleving. Onderdelen 
zijn een lokaal passende activiteitenagenda, aantrekkelijke locaties en 
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inspirerende ruimtes. Rond de fysieke inrichting wordt gezocht naar 
manieren om de lokale uitstraling verder te versterken.

Vernieuwing van de klassieke bibliotheekfunctie
De klassieke uitleenfunctie van media is en 
blijft van belang. Het fysieke boek wordt 
voorlopig nog niet verdrongen door 
het e-book en voor veel inwoners is de 
uitleenfunctie nog steeds het hart 
van het bibliotheekwerk. Verschuiving 
is dat het meer dan voorheen een 
ondersteunende taak is, gekoppeld aan 
de dienstverlening richting onderwijs, 
sociaal domein en de programmering 
van activiteiten. Net zo waardevol maar 
niet meer een doel op zich. Ambities zijn 
tot een regionaal/provinciaal collectiebeleid 
te komen en blijvend aan te sluiten op de digitale 
ontwikkelingen en mogelijkheden.

Samenhang
De afbeelding hieronder toont de samenhangende inhoudelijke agenda. 
De ambities op educatief terrein en richting het sociaal domein zijn 
vooral een versteviging van in gang gezette trajecten. Als aangegeven 
verschuift de inzet rondom de collectie naar een meer ondersteunende 
rol. Grootste uitdaging ligt in het overkoepelend vormgeven van de Third 
place. Hier komen sleutelbegrippen als ontmoeting, programmering en 
inspiratie letterlijk samen. 

Third place

Educatie Sociaal 
Domein

Vernieuwing klassieke
bibliotheek
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Initiatieven door inwoners
‘Niet alleen voor maar door de inwoners.’ De dienstverlening van de 
bibliotheek wil graag aansluiten bij de initiatieven die in toenemende 
mate vanuit inwoners zelf worden opgestart. Bekende terreinen zijn 
energie, welzijn en veiligheid, maar de agenda wordt steeds diverser. 
Ook de door de gemeente geïnitieerde Dialoog is hiervan een voorbeeld. 
Vanuit heel verschillende rollen is de bibliotheek een waardevolle partij 
rond de initiatieven van inwoners. Van kennisbron tot organisator en 
alles daar tussenin. Zoektocht is telkens te bepalen waar behoefte en 
expertise elkaar raken. Een nieuwe rol die door de bibliotheek wordt 
opgepakt. De bibliotheek is hierin ook niet alleen voor de inwoners 
maar ook van de inwoners. 
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Beleid 2017-2019

Uitgangspunten: 
- Ontwikkelen en uitvoeren van projecten. 

De vraag van de inwoners is leidend, 
maar we gaan ook aan de slag met 
kansen en mogelijkheden die 
we zelf zien. Samenwerking 
met andere organisaties is 
standaard. Ontwikkelen kan met 
projectbegrotingen en tijdelijke 
financiering. Hierbij wordt actief 
gezocht naar alternatieve vormen 
van financiering dan de gebruikelijke 
inkoop. Gedurende een pilotfase moet 
wel onderzocht worden hoe uitvoering 
geborgd kan worden. 

- Dienstverlening continue vernieuwen. 
Bestaande activiteiten evalueren en loslaten van activiteiten die 
niet (meer) voldoen.

- Inhaken op maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld 
uit de uitkomsten van de Dialoog of de inkooptafel Algemeen 
Toegankelijke Voorzieningen. De bibliotheek houdt daarom 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

- Nieuwe vraag een kans geven: veel activiteiten hebben tijd nodig 
om zich te kunnen ontwikkelen en onmisbaar te worden. 

- Vernieuwende projecten aangaan om nieuwe geldstromen aan te 
boren

- Versteviging van zichtbaarheid als maatschappelijke partner 
- De huidige locaties zijn niet de enige plaats van activiteit of 

ontmoeting 
- Opnemen van een passend programma met activiteiten in 

de reguliere begroting en daarmee borgen van resultaten en 
effectiviteit.

- Vrijmaken van capaciteit van deskundige medewerkers voor 
activiteiten en projecten door de frontoffice meer te bemensen 
met vrijwillige gastvrouwen en –heren en andere vrijwillige 
ondersteuning

Datum Activiteit Hoe laat? Bibliotheek

Zondag 1 oktober Optreden Gospelkoor Free 
Gratis inloop

15.00 - 16.00 uur 
Nijkerk

Nijkerk

Maandag 2 oktober Ondernemersspreekuur  
i.s.m. Kouwenaar Advocatuur.

14.00 - 17.00 uur
Op afspraak

Nijkerk

Maandag 2 oktober Workshop korte verhalen 
schrijven i.s.m. VU Nijkerk, 
Opgeven vu-nijkerk.nl, € 19,--

19.00 - 21.30 uur Nijkerk

Dinsdag 3 oktober Digitaal Spreekuur 13.30 - 15.00 uur Nijkerk

Woensdag 4 oktober Mamacafé voorlezen door Roodbeen 10.00 - 11.30 uur Nijkerk

Woensdag 4 oktober
Dierendag

Dolle Beestenboel 
Lees je huisdier voor in de bieb

14.00 - 14.30 Nijkerk

Woensdag 4 oktober Filmcafé: I Daniel Blake
Kopperhof, Ticket € 6,75

19.30 uur Hoevelaken

Vrijdag 6 oktober Concert Bieb Rock & Beat met 
Ritn Ditn, Mr Milow en  
Zangeres Mai, GRATIS TOEGANG!

20.30 -23.30 uur
Zaal open 20.00 uur. 
Vol=Vol

Nijkerk

Maandag 9 oktober Workshop Creatief Schrijven 
i.s.m. VU Nijkerk. Opgeven via 
vu-nijkerk.nl, € 17,--

19.30 -21.30 uur Nijkerk

Dinsdag 10 oktober Digitaal Spreekuur 13.30 - 15.00 uur Nijkerk

Dinsdag 10 oktober Lezing Frank Westerman
i.s.m. Bruna Andeweg en Pater
Kaarten € 7,50. 

20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur

Nijkerk

Woensdag 11 oktober Filmcafé: Florence Foster 
Jenkins Ticket € 6,75

19.30 uur Nijkerk

Donderdag 12 oktober Lezing geschiedenis Bibliotheek 
door historicus  Anton van Renssen
Gratis toegang

19.30 - 21.00 uur
inloop vanaf 19.00 uur. 

Nijkerk

Vrijdag 13 oktober Filmcafé: Moonlight
De Stuw. Ticket € 6,75

20.15 uur Hoevelaken

Zondag 15 oktober Optreden Judy de Mots
Sing/songwriter

15.00 - 16.00 uur
Gratis inloop

Nijkerk

Maandag 16 oktober Workshop Poezie i.s.m. VU 
Opgeven via vu-nijkerk.nl, € 17,--

19.30 -21.30 uur Nijkerk

Dinsdag 17 oktober Digitaal Spreekuur 13.30 - 15.00 uur Nijkerk

Woensdag 18 oktober Mamacafé met voedingsdeskundige 10.00 - 11.30 uur Nijkerk

Vrijdag 20 oktober Walk & Talk
Thema: life style door Renate’s Pit

09.30 - 11.30 uur Nijkerk

Dinsdag 24 oktober Digitaal Spreekuur 13.30 - 15.00 uur Nijkerk

Donderdag 26 oktober Film: Storm en Lezing 500 jaar 
reformatie i.s.m. VU. € 6,75 en € 14,--

19.00 - 22.30 
film: 20.00 uur

Nijkerk

Dinsdag 31 oktober Digitaal Spreekuur 13.30 - 15.00 uur Nijkerk

ACTIVITEITEN OKTOBER 2017
Voor een volledig overzicht 
van alle activiteiten zie 
www.bibliotheeknijkerk.nl 
of de maandflyer, o.a. 
verkrijgbaar in de biblio-
theek.
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- Doorontwikkelen en profileren van deskundigheid op gebied van 
leesbevordering, mediawijsheid en leerstoornissen.

- Maatschappelijke partner zijn door ook plaats te bieden aan 
(maatschappelijke) stagiairs en reïntegratievragers. 

- Social media actief inzetten gericht op beleving en emotie

In de bijlage staan per jaar de speerpunten. In de jaarlijkse 
werkplannen worden hier meetbare doelen aan gesteld. 

Organisatie

Bezoekers
We zullen er alles aan doen om (digi) bezoekers het naar de zin 
te maken op gebied van dienstverlening met een uitstekende 
gastvrijheid als het gaat om goede sfeer en beleving. Uiteraard 

voorzien van de nodige catering afgestemd op 
de verschillende bezoekers. De individuele 

bezoeker van de bibliotheek komt vanwege 
verschillende vragen. De een zoekt een 
boek ter ontspanning, de ander wil zijn/
haar kinderen boeken laten zoeken en 
de student komt zich voorbereiden op 
een toets. Daarnaast zijn er op allerlei 
plaatsen taalmaatjes aan het oefenen 

met de Nederlandse taal en zit de 
schaakclub een spel te spelen. Afstemming 

op de verschillende behoeften blijft een 
aandachtspunt in het goed gebruiken van de 

ruimte. Tijdens de openingsuren is er toezicht 
door een vrijwillige gastvrouw die ook in staat 

is veelvoorkomende vragen te beantwoorden. Op de 
achtergrond is (een deel van de dag) een deskundige medewerker 
aanwezig voor het beantwoorden van meer complexe vragen. Voor de 
Bibliotheek is elke inwoner van de gemeente Nijkerk een potentiele 
gebruiker en onze gast. 

Medewerkers
De Bibliotheek beschikt over een kleine professionele organisatie. De 
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slagvaardigheid en deskundigheid van het team zal aangepast worden 
aan de nieuwe beleidslijnen. Noodzakelijkerwijs wordt de capaciteit 
(in uren en/of deskundigheid) uitgebreid met flexibel 
inzetbare medewerkers uit andere disciplines dan 
de bibliotheek.  

De focus in het team ligt op 
dienstverlenende, ondernemende 
en ondersteunende medewerkers 
op minimaal MBO-niveau, die 
nieuwsgierig zijn, uitmuntende 
gastvrijheid, activiteiten kunnen 
organiseren en uitvoeren maar ook 
kunnen delegeren. Gastvrijheid van 
de bibliotheek en de kwaliteit van het 
werk zijn belangrijke factoren. Deze zaken 
worden opgenomen in een jaarlijks op te 
stellen opleidingsplan. Daar waar de huidige 
bezetting (nog) niet voldoet aan de gewenste kwaliteit 
wordt onderzocht wat de ontwikkelmogelijkheden zijn. 

De inzet van vrijwilligers is een steeds belangrijkere factor geworden 
in de samenleving. Zo ook in de dagelijkse praktijk van de bibliotheek. 
Zonder hen zou een groot deel van de taken van de bibliotheek niet 
kunnen worden uitgevoerd. Hoewel deels uit noodzaak geboren 
liggen er vooral ook kansen voor de (ontwikkeling van de) vrijwilligers 
zelf en de bibliotheek. Grootste uitdaging ligt in het ‘managen’ van de 
grote groepen, vaak zeer uiteenlopende typen vrijwilligers. Nieuwe 
samenwerkingsverhoudingen tussen vrijwilligers en professionals 
moeten worden bepaald. Inzet is alle betrokkenen maximaal in hun 
kracht te zetten om de vragen die vanuit de lokale gemeenschap naar 
voren komen optimaal te kunnen ondersteunen. We hebben een 
vrijwilligersbeleid vastgesteld hoe we ook voor hen een aantrekkelijke 
organisatie zijn met werk wat leuk is en vooral veel voldoening 
geeft en relevant is voor de gemeenschap en zo bijdraagt aan de 
beleidsdoelstellingen van de bibliotheek.
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Processen 
Processen in de dienstverlening zijn belangrijk om vast te leggen en te 
documenteren. Maar het moet geen doel op zich zijn. Daarom zoveel 
mogelijk vereenvoudigen van processen en continue aandacht wat er 
wel of niet noodzakelijk is. 

Samenwerking
We zijn er van overtuigd dat alleen samen met andere organisaties de 
ambities kunnen worden bereikt, zoals bijvoorbeeld het inzetten op 
verminderen van laaggeletterdheid. De aandacht richt zich daarbij op 
uiteenlopende partijen in de lokale gemeenschappen. De opdrachten 
waar de gemeente voor staat vragen tenslotte om afstemming 
binnen netwerken. De bibliotheek pakt daarin vanuit haar taak een 
verantwoordelijkheid. Soms als initiatiefnemer, soms als expert, soms 
faciliterend. De basishouding is verbindend, meedenkend, oplossend 

en gericht op kansen. Het opbouwen van goede 
relaties met organisaties in de gemeente en 

regio is een belangrijk speerpunt.
Door samen te werken in de backoffice met 
de Veluwse bibliotheken (Noord Veluwe 
en Brummen|Voorst) is er meer slagkracht 
in het ontwikkelen en organiseren van 
dienstverlening aan zowel individuele 
bezoekers van de bibliotheek, als lokale 
organisaties en het onderwijs. Onderzocht 

wordt of verdergaande samenwerking ook 
tot nog betere dienstverlening kan komen op 

de hiervoor beschreven thema’s. 

De samenwerking met het onderwijs zal versterkt 
worden door de Bibliotheek op School te verdiepen door 

collecties vanuit de bibliotheek aan de schoolcollectie toe te voegen. We 
willen meer scholen aansluiten op deze dienstverlening, met name ook 
in Hoevelaken. Ook met de voorschoolse instellingen is al vergaande 
samenwerking en dit wordt verdiept en waar mogelijk uitgebreid. 

De samenwerking met de gemeente Nijkerk zal vooral gericht zijn 
om samen te kijken hoe we de inwoners het beste kunnen helpen. De 
bibliotheek is volgens hen de ‘grootste preventiefabriek’ van Nijkerk. 
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Dit zal ook gezamenlijk vorm krijgen aan de inkooptafel met de vijf 
andere partners. Ook de samenwerking met Sigma en de UVV wordt 
verder onderzocht en zal uitmonden in een aantal concrete 
samenwerkingsactiviteiten in de planperiode. 

Daarnaast wordt er samengewerkt met de 
Samenwerkende Gelderse Bibliotheken 
(SGB) en de door hen opgestelde 
programmalijnen die ondersteunend 
zijn aan de lokale ambities. Ook het 
Landelijk bibliotheeknetwerk helpt 
om de ambities te realiseren. Met 
name vanuit de Koninklijke Bibliotheek 
zullen steeds meer toolkits beschikbaar 
zijn voor lokale uitvoering. 

Communicatie
Aandachtspunt voor een soepele bedrijfsvoering 
en effectieve activiteiten is de communicatie. Intern zullen 
zowel de medewerkers als het bestuur en de vrijwilligers goed 
geïnformeerd moeten zijn over wat er gedaan wordt (en waarom). 
Ook de resultaten van de activiteiten worden gedeeld. Hiertoe worden 
zowel overleggen ingezet als een intranet. 

Extern wordt maandelijks een nieuwsbrief gepubliceerd en verspreid 
onder abonnees. De bibliotheek houdt een website bij en is actief op 
social media om zoveel mogelijk inwoners te bereiken op de manier 
die bij hun past. De inhoud zal naast informerend ook gericht zijn op 
beleving en emotie. Via de website en een app kunnen bibliotheekleden 
hun abonnement beheren, reserveringen plaatsen en geleende titels 
verlengen. Communicatie met de bibliotheek kan via de social media 
(inclusief Whatsapp), telefonisch en per e-mail. Voor stakeholders en 
externe partners zal een aparte berichtgeving worden ontwikkeld 
om ook hen op de hoogte te houden van de mogelijkheden van de 
bibliotheek om zo ook meer kansen voor samenwerking te creëren.  

Fysieke ruimte 
Samenwerking heeft een heel praktische kant in de vorm van 
huisvestingsvraagstukken, multifunctionele gebouwen en her-
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ontwikkelingsopgaven. Grote waarde van de bibliotheek is dat het 
simpelweg veel publiek trekt door het laagdrempelige karakter. Het is 
van oudsher een echte ontmoetingsplaats. De ambities rond de Third 
place zorgen voor een groei in de bezoekersaantallen. Daarmee is de 
bibliotheek als basisvoorziening een aantrekkelijke lokale speler bij 
gemeentelijke huisvestingsvraagstukken maar ook voor ondernemers 
rondom een bibliotheekvestiging.  

De vestiging van de bibliotheek in Nijkerk wordt zo veel als 
mogelijk gebruikt om de doelstelling te ondersteunen. Daarbij 
horen ook de huidige gebruikers zoals Sigma, Speelotheek Pinoccio, 
Vluchtelingenwerk en Gebiedsteam Gemeente Nijkerk. Er wordt 
gewerkt aan een plan om in de winter van 2017-2018 ook op 
zondagmiddagen de bibliotheek open te stellen omdat hier door 
inwoners vraag naar is. 

Het gebouw van de bibliotheek in Hoevelaken  
is minder geopend omdat er geen andere 
partners in het gebouw zitten en de 
beperkt mogelijke personeelsinzet. Er zijn 
besprekingen gaande voor het ontwikkelen 
van een multifunctionele accommodatie 
in Hoevelaken waarin de bibliotheek 
participeert. 

In Nijkerkerveen is een “voorzieningen-cluster” 
in ontwikkeling met twee basis-scholen, het 

dorpshuis en de bibliotheek als partners. In de 
loop van 2019 zal dit gebouw in gebruik worden 

genomen. De bibliotheek zet in op het tot stand 
brengen van synergie tussen de gebruikers en vooral 

samen met het dorpshuis om te komen tot een gezamenlijke 
programmering.  

De bibliotheek is niet alleen aanwezig op deze drie locaties. Ook op 
andere plaatsen in de gemeente kan de bibliotheek zich manifesteren. 
Bijvoorbeeld op basisscholen of  in de gezondheidscentra. 
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Financieel
De financiële basis van de Bibliotheek is gestoeld op een inkoopcontract 
met de gemeente Nijkerk. Dit inkoopcontract loopt tot 
2018 met daarna de mogelijkheid van verlenging 
door de gemeente Nijkerk met 2 maal 1 jaar. 
Het inkoopbedrag voor 2018 is nog niet 
vastgesteld. Dit is afhankelijk van de 
uitkomsten van de Dialoog. Daarbij 
vraagt de samenleving flexibiliteit van 
de bibliotheek: zo is in het voorjaar van 
2017 een project met de Belastingdienst 
uitgevoerd zonder dat hiervoor extra 
middelen waren. Ook het project 
Digisterker, omarmd door de gemeente 
Nijkerk, wordt zonder extra aanvullende 
financiering uitgevoerd. De organisatie heeft 
(dus) financiële ruimte nodig om flexibel in te 
kunnen spelen op deze en andere vragen uit de 
samenleving. 

De bibliotheek heeft als aandachtspunt om inkomsten te genereren uit 
(een deel van) haar activiteiten. De programma’s en activiteiten zullen 
continue moeten worden bezien op rendement en kostendekkendheid. 
Het aanboren van een derde geldstroom (met innovatieve projecten) of 
het vinden van alternatieve vormen van financiering, blijft een continue 
zoekproces. Ook zullen er steeds meer geldstromen zijn vanuit (semi)
overheden zowel landelijk, provinciaal als regionaal. Op basis van onze 
beleidsuitgangspunten sluiten we daar zoveel mogelijk bij aan. 

De belangrijkste budgetten zijn voor personeel, gebouwen en 
collectie. Met name de beheersing van de personeelskosten vergt 
de nodige aandacht en is een belangrijk element van het maken 
van projectplannen. Ook blijft het vastgoed aandachtspunt om de 
meest optimale vorm te kunnen vinden voor de activiteiten van de 
bibliotheek tegen zo laag mogelijke kosten, passend bij de behoefte uit 
de samenleving. Tenslotte is de collectie een basis van de bibliotheek 
waar nog steeds de meeste mensen voor komen. Hiervoor moeten 
voldoende middelen beschikbaar zijn om aan de (veranderende) vraag 
te kunnen voldoen. 



Bijlage



21

Bijlage

Bijlage

Speerpunten per jaar

2017:
1. Informatie en kennis 
a. Ontwikkelen naar 100% zelfservice in de frontoffice door 

vrijwilligers, ondersteund door een betaalde coördinator
b. Mede ontwikkelen nieuw Voorzieningencluster Nijkerkerveen 

met o.a. een bibliotheekvestiging
c. Meewerken aan de ontwikkeling van nieuw Maatschappelijk 

Plein Hoevelaken met o.a. een bibliotheekvestiging en school.
d. Sociale Kaart gemeente Nijkerk onderhouden
e. Beschikbaar stellen van werk- en studieplekken om informatie op 

te zoeken en te verwerken
f.  onderzoek naar mogelijkheden voor juridisch spreekuur

2. Het stimuleren van lezen en taalontwikkeling 
a. Voorbereiden van het inbedden VoorleesExpress in reguliere 

werkzaamheden 
b. De Bibliotheek op School versterken en uitbouwen
c. Stimuleren gebruik Boekstart/Boekenpret als project
d. Doorontwikkeling Educatief Programma 0-12 jaar 

3. Het bevorderen van zelfredzaamheid en talentontwikkeling
a. Ontwikkelen programma’s op gebied van 21e eeuwse 

vaardigheden (zoals mediawijsheid, vinden en beoordelen 
informatie, wat is nieuws, wat is fake-nieuws, digitale 
omgangsvormen) gericht op kinderen, hun ouders en andere 
volwassenen 

b. Onderzoek naar mogelijkheden voor mini-fablab in Nijkerk
c. Ontwikkelen en uitbreiden cursus Digisterker (aanvullen met 

module over PGD i.s.m. Gezondheidscentra)
d. Uitvoeren en uitbreiden aantal deelnemers van Klik&Tik 

(voorbereiden op 2 locaties)
e. Begrijpelijke gezondheidsinformatie ontwikkelen voor 

inwoners met een taalachterstand en inzetten via o.a. de 
gezondheidscentra
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f. Maandelijks Walk&Talk bijeenkomst voor werkzoekenden 
g. Samenwerking met UWV voor opzet spreekuren en trainingen 

werkzoekenden

4. Het faciliteren van activiteiten 
a. Voorbereiden filmcafé in eigen, zelfstandige organisatie 

onderbrengen
b. Peuterochtenden
c. Mamacafé
d. Digitaal spreekuur
e.  Belastingspreekuur i.s.m. Sigma  (2 locaties)
f.  Voorbereiden oprichting Kinderboekenclub (Nijkerk)
g.  Zondagsopening in wintermaanden (Nijkerk)

5. Het organiseren in samenwerking 
a. Doorontwikkelen Taalhuis met Taalcafé en 4 Taalsteunpunten op 

scholen
b. Actieve ondersteuning Taal & Bedrijf
c. Uitbouwen samenwerking &/entree met o.a. UVV en Sigma
d. Samenwerking met ZZP’ers in biebcommunity 
e. Onderzoek verdere samenwerking Veluwse Bibliotheken naast 

bestaande backoffice

2018:
1. informatie en kennis
a. Uitvoeren van 100% zelfservice door vrijwilligers, ondersteund 

door een betaalde coördinator
b. Mede ontwikkelen nieuw Voorzieningencluster Nijkerkerveen 

met o.a. een bibliotheekvestiging
c. Meewerken aan de ontwikkeling van nieuw Maatschappelijk 

Plein Hoevelaken met o.a. een bibliotheekvestiging en school
d. Sociale Kaart gemeente Nijkerk onderhouden
e.  Beschikbaar stellen van werk- en studieplekken om informatie op 

te zoeken en te verwerken
f.  Juridisch spreekuur in Nijkerk
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2. Het stimuleren van lezen en taalontwikkeling 
a. VoorleesExpress coördineren, uitvoering door geschoolde 

vrijwilligers en doorontwikkeling met programma’s voor 
gezinsaanpak zoals Taal voor Thuis 

b.  De Bibliotheek op School versterken en uitbouwen
c.  Stimuleren gebruik Boekstart/Boekenpret als project 
d.  Doorontwikkeling Educatief Programma 0-12 jaar 

3. Het bevorderen van zelfredzaamheid en talentontwikkeling 
a.  Ontwikkelen programma’s op gebied van 21e eeuwse 

vaardigheden (zoals mediawijsheid, vinden en beoordelen 
informatie, wat is nieuws, wat is fake-nieuws, digitale 
omgangsvormen) voor gericht op kinderen, hun ouders en andere 
volwassenen 

b.  Pilot met mini-fablab in Nijkerk
c.  Ontwikkelen en uitbreiden cursus Digisterker (aanvullen met 

module over PGD i.s.m. Gezondheidscentra) 
d.  Uitvoeren en uitbreiden aantal deelnemers van Klik&Tik op 2 

locaties (Hoevelaken) 
e.  Begrijpelijke gezondheidsinformatie ontwikkelen voor 

inwoners met een taalachterstand en inzetten via o.a. de 
gezondheidscentra.

f.  Maandelijks Walk&Talk bijeenkomst voor werkzoekenden 
ook in Hoevelaken en uitbreiding mogelijkheden voor extra 
ondersteuning 

g.  Opbouwen samenwerking met UWV met spreekuren en 
trainingen werkzoekenden in Nijkerk

4. Het faciliteren van activiteiten
a. Filmcafé onderbrengen in eigen, zelfstandige organisatie 
b. Peuterochtenden 
c. Mamacafé
d. Digitaal spreekuur
e.  Belastingspreekuur i.s.m. Sigma  (2 locaties)
f.  Kinderboekenclub (Nijkerk en Hoevelaken) 
g. Zondagsopening in wintermaanden (Nijkerk)
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5. Het organiseren in samenwerking
a. Doorontwikkelen Taalhuis: 5 Taalsteunpunten op scholen
b. Actieve ondersteuning Taal & Bedrijf
c. Uitbouwen samenwerking &/entree met o.a. Sigma en UVV
d. Samenwerking met ZZP’ers in biebcommunity 
e. Afhankelijk van uitkomsten onderzoek verdere samenwerking 

met Veluwse Bibliotheken naast bestaande backoffice

2019:
1. informatie en kennis 
a. Uitvoeren van 100% zelfservice door vrijwilligers, ondersteund 

door een betaalde coördinator
b. In gebruik nemen nieuw Voorzieningencluster Nijkerkerveen met 

o.a. een bibliotheekvestiging
c. Meewerken aan de ontwikkeling van nieuw Maatschappelijk 

Plein Hoevelaken met o.a. een bibliotheekvestiging en school
d. Sociale Kaart gemeente Nijkerk onderhouden
e.  Beschikbaar stellen van werk- en studieplekken om informatie op 

te zoeken en te verwerken
f. Juridisch spreekuur (afhankelijk van succes)

2. Het stimuleren van lezen en taalontwikkeling 
a. VoorleesExpress coördineren, uitvoering door geschoolde 

vrijwilligers en en doorontwikkeling met programma’s voor 
gezinsaanpak zoals Taal voor Thuis

b.  De Bibliotheek op School versterken en uitbouwen
c.  Boekstart/Boekenpret als reguliere dienstverlening 
d.  Doorontwikkeling Educatief Programma 0-12 jaar 
e.  Lidmaatschap jongeren weer contributievrij

3. Het bevorderen van zelfredzaamheid en talentontwikkeling 
a. Ontwikkelen programma’s op gebied van 21e eeuwse 

vaardigheden (zoals mediawijsheid, vinden en beoordelen 
informatie, wat is nieuws, wat is fake-nieuws, digitale 
omgangsvormen) voor gericht op kinderen, hun ouders en andere 
volwassenen 

b. Ontwikkelen en uitbreiden cursus Digisterker 
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c. Uitvoeren en uitbreiden aantal deelnemers van Klik&Tik en 
voorbereiden op 3 locaties (Nijkerkerveen)

d. Begrijpelijke gezondheidsinformatie inzetten via o.a. de 
gezondheidscentra

e.  Maandelijks Walk&Talk bijeenkomst voor werkzoekenden in 2 
kernen

f.  Samenwerking met UWV voor spreekuur en trainingen 
werkzoekenden in Nijkerk

4. Het faciliteren van activiteiten
a. Filmcafé (alleen facilitair)
b. Peuterochtenden
c. Mamacafé
d. Digitaal spreekuur (ook in Nijkerkerveen)
d.  Belastingspreekuur i.s.m. Sigma  (3 locaties)
e.  Kinderboekenclub (3 locaties)
g.  Zondagsopening in wintermaanden (Nijkerk – proef in 

Hoevelaken)

5. Het organiseren in samenwerking
a. Doorontwikkelen Taalhuis met 6 Taalsteunpunten op scholen
b. Actieve ondersteuning Taal & Bedrijf
c. Actieve samenwerking &/entree met o.a. Sigma en UVV
d. Samenwerking met ZZP’ers in biebcommunity 
e.  Afhankelijk van uitkomsten onderzoek verdere samenwerking 

met Veluwse Bibliotheken naast bestaande backoffice



26

Maatschappelijke waarde top 5
De bibliotheek...

...ondersteunt mensen 
in hun persoonlijke 

ontwikkeling

... maakt mijn dorp/stad 
aantrekkelijker om in te 

wonen

... geeft inspiratie

... maakt kennis toegankelijk

...biedt mensen de 
mogelijkheid om te 
ontspannen

 87 %

91 %

88 %

93 %

99 %

... hij/zij niet 
goed kan lezen

... hij/zij niet 
goed overweg 
kan met de 
computer

60 %

46 %

Zou u een buurman doorverwijzen 
naar de bibliotheek indien.....

(helemaal) mee eens

Maatschappelijke waarde
Bibliotheekleden kennen de bibliotheek  in de gemeente Nijkerk een grote maatschappelijke waarde toe, 

vooral op het gebied van: toegankelijkheid van kennis, ontspanning en inspiratie.  
Persoonlijke waarde zien de leden vooral voor hun eigen kennisontwikkeling, in het genieten van andere 

boeken en om geld te besparen. De bibliotheek speelt ook een rol op het gebied van sociale binding.

% zegt ja

Gemeente Nijkerk

Ik word blij van de bieb

De Bibliotheek

vormt voor mij

een rustpunt
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 ... met andere mensen in contact kom.

 ... me minder eenzaam heb gevoeld. *1

 ... beter in staat ben om dingen zelf te 
    regelen.

 ... ben ik beter in staat om op internet of 
    sociale media mee te doen.

... heb ik werk kunnen vinden. *2

39,8 %

13,5 %

11,6 %

10,3 %

3,1 %

De Bibliotheek in de gemeente 
Nijkerk heeft er voor gezorgd dat ik...

...geïnspireerd ... wijzer ... geld heb ...afstand  
raak om      wordt bespaard heb kunnen 
andere boeken nemen 
te lezen van de 

...geïnspireerd 
raak om nieuwe 
onderwerpen

    dagelijkse stress 
vte erkennen

Persoonlijke waarde Top 5
De Bibliotheek in de gemeente Nijkerk 
heeft ervoor gezorgd dat ik...

 79,9 %              73,6 %             72 %           64 %       59,2 %

(helemaal) mee eens

(helemaal) mee eens

Gemeente Nijkerk
Het onderzoek is in mei 2016 uitgevoerd door Biblioconsult in opdracht van Bibliotheken Gemeente Nijkerk. 

Aan het onderzoek hebben 1227 mensen deelgenomen.   

De bibliotheek 
biedt mij een 
venster op de 

wereld
Ik heb mezelf ontwikkeld doorte gaan lezen

Fijne plek om 
naar toe te gaan 
om te studeren*1:165 mensen!

*2: 38 mensen!



Frieswijkstraat 99
3861 BK  Nijkerk

www.bibliotheeknijkerk.nl
info@bibliotheeknijkerk.nl
033 2450014


