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1. Inleiding 
De bibliotheek is een plek in onze samenleving waar je zonder verplichting, lidmaatschap of 
toegangscode binnen kunt lopen. Voor velen staat de ‘bieb’ voor lezen, leren, informatie, kennis, 
ontspanning en plezier. Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk opent al jaren haar deuren voor jong 
en oud. De stichting heeft een aantal sterke eigenschappen. Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk 
is namelijk goed ingebed in het lokale netwerk van sociaal-culturele, onderwijs- en educatieve 
instellingen. Ook werkt de bibliotheek samen met leeskringen en de scholen voor basisonderwijs in 
Nijkerk. Het bereik van de stichting is groot (25 % van de inwoners is lid) en de drempel laag. Maar 
het belangrijkste is dat de bibliotheek in Nijkerk en Hoevelaken een algemeen bekende voorziening is 
en een positief neutraal imago heeft. De bibliotheek is een van weinige instellingen die na de 
gemeentelijke herindeling uit een fusie ontstond. Op 1 januari 2004 zijn de bibliotheken Hoevelaken 
en Nijkerk gefuseerd tot één stichting: Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk (in dit beleidsplan 
afgekort tot de bibliotheek). De hoofdvestiging is in Nijkerk. Daarnaast heeft de bibliotheek ambitie 
voor een uitleenpunt in Nijkerkerveen.  

1.1 Nieuwe aanpak  

In 2006 stelde de gemeente Nijkerk het Beleidsplan bibliotheekwerk 2007-2010 gemeente Nijkerk vast 
als richtlijn voor de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening in de gemeente Nijkerk. Aan dit plan 
ging een periode van schaalvergroting en vernieuwingsprojecten vooraf, gestimuleerd en gefinancierd 
door het Rijk en de Provincie Gelderland. De fusie tussen de bibliotheken in Nijkerk en Hoevelaken is 
in deze planperiode verder doorgevoerd in de werkorganisatie en de serviceverlening van de 
bibliotheek. De samenwerking tussen bibliotheken in de regio en de provincie is geïntensiveerd, maar 
verdere schaalvergroting is niet tot stand gekomen. De gemeente Nijkerk stelde voor de 
beleidsperiode 2007-2010 een drietal kernfuncties centraal: kennis- en informatievoorziening, educatie 
en leesbevordering. Daarnaast werden drie aanvullende taken geformuleerd: het verstrekken van 
specifieke informatie over gezondheid en cultuur, media-educatie, creëren van uitleenposten in 
scholen en verzorgingshuizen in wijken waar geen bibliotheekvestiging aanwezig is.  
 
In het voorjaar van 2011 is de gemeente gestart met het vernieuwen van de relatie met de stichting. 
Tot nu toe gaf de gemeente subsidie voor concrete activiteiten die de bibliotheek uitvoert. De 
subsidieafrekening was gericht op eenvoudige kengetallen, zoals bezoekers, uitleningen en 
ledenaantallen. Voor de toekomst wil de gemeente de wijze van subsidiëren aanscherpen om zo beter 
aan te kunnen sluiten bij onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De opdracht van de gemeente 
Nijkerk aan de bibliotheek wordt direct verbonden aan ons beleid. Dit beleidsplan is daarom het 
fundament voor afspraken tussen de gemeente Nijkerk en de bibliotheek voor de periode 2012 – 2018. 

1.2 Leeswijzer  

HFD 2: In de komende periode staan een aantal belangrijke ontwikkelingen en gemeentelijke 
beleidsnotities op de planning. In hoofdstuk twee kijkt de gemeente naar hoe de bibliotheek kan 
inspelen op komende ontwikkelingen (trends) en kijkt de gemeente naar de bijdrage die de bibliotheek 
kan leveren op andere welzijnsterreinen. 
- HFD 3: Hoofdstuk drie bevat de kern van het beleidsplan en is opgebouwd uit twee delen. Het 

eerste gedeelte bevat de gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk. Zo beschrijft paragraaf 3.1 
het gemeentelijk beleidskader op het bibliotheekwerk en de gewenste maatschappelijke effecten 
die de gemeente wil bereiken. Deze paragraaf is daarom het fundament om een goede opdracht 
te kunnen formuleren aan de bibliotheek. In het tweede gedeelte beschrijft de gemeentelijke visie 
op de kernfuncties van de bibliotheek. De gemeente Nijkerk kiest concreet om een 
ondersteunende rol in bestrijding van taalachterstanden, laaggeletterdheid, bevorderen literair 
bewustzijn en bevorderen van mediawijsheid. 

- HFD 4: Na vaststelling van dit beleidplan kunnen de bibliotheek en de gemeente aan de slag om 
de uitgangspunten nader te concretiseren conform de beleidslijnen uit hoofdstuk drie. Voor de 
uitvoering van deze beleidslijnen wil de gemeente starten met de nieuwe werkwijze beleid 
gestuurde contractfinanciering (BCF). Hoofdstuk vier biedt handvatten om deze BCF methodiek 
verder uit te werken.  

- HFD 5: In hoofdstuk vijf wordt de verdere uitwerking van beleidsgestuurde contractfinanciering en 
de samenvatting van de speerpunten schematisch weergegeven. 
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2. Ontwikkelingen op het bibliotheekwerk 
De lokale openbare bibliotheek is niet een op zichzelf staande voorziening. In dit hoofdstuk wordt 
daarom kort de context waarbinnen de bibliotheek zich bevindt toegelicht. De bibliotheek in de 
gemeente Nijkerk is deel van een regionaal, provinciaal, landelijk en zelfs internationaal netwerk waar 
kennis wordt uitgewisseld, nieuwe diensten worden ontwikkeld en content voor gebruikers wordt 
ingekocht. In de komende periode staan een aantal belangrijke ontwikkelingen en gemeentelijke 
beleidsnotities op de planning. In paragraaf 2.3 en 2.4 kijkt de gemeente naar hoe de bibliotheek kan 
inspelen op deze ontwikkelingen (trends) en kijkt de gemeente naar de bijdrage die de bibliotheek kan 
leveren op andere welzijnsterreinen. 

2.1 Landelijk netwerk & provinciaal beleid 

De bibliotheek is een stichting met een statutaire doelstelling en maakt deel uit van een uitgebreid 
landelijk en provinciaal netwerk, waarbinnen bindende afspraken worden gemaakt over huisstijl, 
formules, centrale inkoop en bekostiging van landelijke diensten. De statuten van de Vereniging van 
Openbare Bibliotheken schrijven voor dat de leden moeten beschikken over een certificaat. Stichting 
Bibliotheken Gemeente Nijkerk is gedurende de werking van het Koepelconvenant aangemerkt als 
een ‘basisbibliotheek’. Op dit moment wordt het landelijk kader voor openbaar bibliotheekwerk 
gevormd door de bepalingen uit de Wet Specifiek Cultuurbeleid

1
, de landelijke Richtlijn 

Basisbibliotheken, de certificeringsnormen en het Bibliotheekcharter. Ook de gemeente Nijkerk is 
gebonden aan de bepalingen in de Wet Specifiek Cultuurbeleid, zie bijlage 1. Om de ontwikkeling van 
de digitale bibliotheek (de bibliotheek.nl) te versnellen, is de landelijke Stichting Digitale Bibliotheek 
opgericht. De gezamenlijke openbare bibliotheken in Nederland beschikken over een digitaal aanbod 
dat tevens de toegang tot betaalde licenties omvat, die voor particulieren niet zomaar toegankelijk zijn. 
Over de implementatie van deze ontwikkeling hebben het Rijk, de Provincies en de gemeenten (VNG) 
afspraken gemaakt in het Bibliotheekcharter (2010 - 2012), zie bijlage 2.  

2.2 Rolverdeling gemeente Nijkerk en de bibliotheek 

De rolverdeling tussen de gemeente Nijkerk en de bibliotheek kent een aantal dimensies. De 
gemeente Nijkerk is verreweg de grootste subsidieverstrekker aan de bibliotheek. De bibliotheek 
ontvangt direct en indirect projectgelden van het Rijk en de Provincie Gelderland of gelden uit fondsen, 
particuliere bijdragen of andere subsidieregelingen. De gemeente Nijkerk is in dit kader aan te duiden 
als de opdrachtgever en de bibliotheek als opdrachtnemer in de subsidierelatie. Het staat de 
bibliotheek vrij om activiteiten te ontplooien binnen de statutaire doelstellingen en voor de dekking van 
de kosten extra eigen inkomsten te verwerven. Binnen dit kader is de bibliotheek een cultureel 
ondernemer. Het contracteren van de prestaties die de bibliotheek zal leveren krijgt vorm door: 
- het vaststellen van deze gemeentelijke visie; 
- het aangaan van een meerjarig convenant tussen de gemeente Nijkerk en Stichting Bibliotheken 

Gemeente Nijkerk; 

- en het jaarlijks vastleggen in een subsidiebeschikking van de relatie tussen de te verlenen 
subsidie en de te realiseren prestaties. 

2.3 Trend investeren in gewenst effect 

Activiteiten worden steeds meer ‘omgekeerd’ ontwikkeld. Niet vanuit de professie en het aanbod, 
maar op basis van gewenst effect. De nadruk komt ook meer te liggen op de programma’s van de 
bibliotheek. De vraag waar de bibliotheek gevestigd moet zijn, is dan een afgeleide hiervan. De 
bibliotheek in Nijkerk beheert twee vestigingen in de gemeente Nijkerk. Dit betekent dat een deel (ca 
22 %) van de subsidie wordt besteed aan huisvesting. De marge om nieuwe ontwikkelingen te kunnen 
implementeren en financieel te ondersteunen is voor de gemeente nihil. Dit is niet wenselijk, omdat de 
gemeente hierdoor niet kan aanhaken op nieuwe innovaties die op landelijke en provinciaal niveau 
worden geïnitieerd. Vaak wordt er bij vernieuwingsprojecten een cofinanciering van de gemeente 
verwacht. Dit betekent dat de gemeente middelen moet vrijmaken om hierop aan te kunnen sluiten.  

                                                 
1
 Er wordt op dit moment gewerkt aan een voorstel tot wijziging van deze wetgeving. 
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Sociaal maatschappelijke trends: 
De ontwikkelingen op het gebied van media en informatie zijn stormachtig. Veel grafische informatie 
wordt vervangen door digitale informatie. De bibliotheek heeft als gevolg van deze trends te maken 
met veranderingen in het gedrag en de wensen van de leden en bezoekers. Relevante ontwikkelingen 
voor de bibliotheken die worden gesignaleerd zijn:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
2
 SCP: Huysmans, F, Hillebrink, C. ‘De openbare bibliotheek tien jaar van nu’. April 2008, Den Haag. 

Trends Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2
 

- Veranderende leeftijdsopbouw en lokale groei aantal inwoners 
- Huishoudens worden kleiner 
- Lidmaatschap is minder vanzelfsprekend 
- Vrijwilligerswerk wordt meer tijdelijk en adhoc 
- Vrije tijd: minder lezen, minder televisie kijken, meer achter de computer 
- Computers zijn in de meeste huishoudens aanwezig 
- Werkende ouders hebben minder vrije tijd en groeiende groep ouderen heeft meer 

vrije tijd 
Overige trends die zijn gesignaleerd 
- Digitalisering: meer, sneller, personaliseerbaarheid 
- Informatieovervloed 
- Het lezen van boeken neemt af ten gunste van digitale media 
- Media- en informatiekanalen groeien naar elkaar toe 
- E-books, publishing-on-demand 
- Ontwikkelingen in boek- en leesbevorderingsbeleid van de overheden sociaal en 

cultureel 
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2.4 Bibliotheekbeleid onderdeel van gemeentelijk beleid  

De bibliotheek is geen exclusief culturele instelling en is actief op verschillende beleidsterreinen: 
cultuur, onderwijs, welzijn, recreatie & toerisme en informatie. In de periode 2012/2013 staan een 
aantal belangrijke beleidsnotities op de planning. De nota Brede School is in februari 2012 vastgesteld. 
In 2012 en 2013 worden verder de Nota maatschappelijk vastgoed, Wmo beleidsplan 2012-2015, 
Nota Gezondheidsbeleid, Nota Jeugdbeleid en de Nota recreatie en toerisme vastgesteld. Steeds zal 
de relatie tussen deze beleidsterreinen en de bibliotheek aan bod komen om beleid op integrale wijze 
uit te voeren. Op de volgende beleidsterreinen heeft de bibliotheek directe raakvlakken. 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdbeleid: 
De gemeente Nijkerk staat de komende jaren verschillende ontwikkelingen te wachten. Drie 
decentralisaties komen naar gemeenten toe: Wet werken naar Vermogen, Jeugdzorg en de 
begeleiding vanuit de AWBZ. Voor veel inwoners heeft dit gevolgen. De verbetering van 
zelfredzaamheid en participatie van burgers staat meer dan ooit centraal. De Wet maatschappelijke 
ondersteuning gaat ervan uit dat burgers meer zelfstandig en actiever zelf in hun behoefte aan service 
en zorg voorzien. Goede informatievoorziening is dan belangrijk. Een onderdeel van de Wmo, met de 
gemeente als belangrijke uitvoerende overheid, is de informatieverzorging richting de inwoners

3
. De 

bibliotheek kan een grote bijdrage leveren door het beschikbaar stellen van informatie en 
ondersteuning bij het zoeken naar (digitale) informatie die inwoners gebruiken bij vrije tijdsbesteding, 
maatschappelijke oriëntatie, hulpvragen en zelfstudie. Verbindingen vanuit de Wmo zijn al aanwezig 
aangezien er met de bibliotheek wordt samengewerkt aan de sociale digitale kaart. 
 
In de Tussennotitie Jeugd- en Onderwijsbeleid zijn actief verbindingen met de bibliotheek aanwezig. In 
de tussennotitie wordt prioriteit gegeven aan taal- en leesbevordering. Daarnaast is er aandacht voor 
de doelgroep jeugd en jongeren rondom het voortijdig schoolverlaten. Jongeren die taalvaardig zijn en 
mee kunnen komen in het onderwijs hebben meer kans om het onderwijs succesvol met diploma te 
verlaten. De inzet van de bibliotheek in Nijkerk kan bijdragen aan het bereiken van deze doelen. 
 
Contourennota Cultuur gemeente Nijkerk: 
De gemeente wil met haar cultuurbeleid de sociale verbanden en de couleur locale in de kernen van 
Nijkerk faciliteren en met behulp van cultuur de identiteit van de hele gemeente meer inhoud geven

4
. 

Het college heeft kort na vaststelling van de Contourennota Cultuur besloten om alleen te investeren 
in projecten die een bijdrage leveren aan het Nijkerkse toerisme. De bibliotheek heeft haar rol 
opgepakt als culturele aanjager en werkt daarom vanuit eigen middelen met de culturele organisaties 
in Nijkerk. Ook heeft de bibliotheek in haar vestiging in Nijkerk een klein podium.  
 
Beleidskader Brede Scholen Nijkerk

5
: 

In februari 2012 is het beleidskader vastgesteld. De gemeente wil in en rondom de school optimale 
omstandigheden creëren waardoor kinderen zich op een gezonde, veilige en leerzame wijze kunnen 
ontwikkelen, hun talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien. Doel is om jongeren zo goed mogelijk 
toe te rusten voor de maatschappij en de arbeidsmarkt in het bijzonder om daar zelf ook een bijdrage 
aan te kunnen en willen leveren. Met de partners onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang en de 
bibliotheek zijn de uitgangspunten bepaald waaraan een brede school herkenbaar is. De 
ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar staat centraal. Een belangrijk uitgangspunt is dat 
partijen binnen een brede school actief investeren in de lees- en taalbevordering van de kinderen. De 
bibliotheek is een aangewezen partner om met verschillende partijen samen te werken binnen de 
brede school. De samenwerking gaat verder dan het wonen onder één dak. Partners delen een 
heldere visie op de ontwikkeling van kinderen, pedagogiek en didactiek en bieden een samenhangend 
dagprogramma met een doorgaande leerlijn.  

                                                 
3
 Tekst Nota Wmo Nijkerk 2012 - 2015 
4
 Tekst Contourennota Cultuur gemeente Nijkerk 2010 – 2015; Hoofdlijnen van cultuurbeleid  
5
 Tekst BBS Nijkerk, Beleidskader Brede Scholen Nijkerk, december 2011 
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3. Beleidslijnen van de gemeente Nijkerk 
Dit hoofdstuk bevat de kern van het beleidsplan en is opgebouwd uit twee delen. Het eerste gedeelte 
bevat de gemeentelijke visie op het bibliotheekwerk. Paragraaf 3.1 beschrijft het gemeentelijk 
beleidskader op het bibliotheekwerk en de gewenste maatschappelijke effecten die de gemeente wil 
bereiken. Deze paragraaf is daarom het fundament om een goede opdracht te kunnen formuleren aan 
de bibliotheek. Het tweede gedeelte beschrijft de gemeentelijke visie op de kernfuncties van de 
bibliotheek. De gemeente Nijkerk kiest concreet om een ondersteunende rol in bestrijding van 
taalachterstanden, laaggeletterdheid, bevorderen literair bewustzijn en bevorderen van mediawijsheid. 

3.1 Gewenst maatschappelijk effect door inzet van bibliotheekdiensten  

In de komende beleidsperiode wil de gemeente een begin maken met meer focus te leggen op het 
maatschappelijk effect van bibliotheekdiensten. De praktijk bij gemeenten en instellingen om 
afspraken te maken over het gewenst maatschappelijk effect is in Nederland nog onvoldoende 
ontwikkeld. De opdracht van de gemeente Nijkerk aan de bibliotheek wordt daarom direct verbonden 
aan het beleid van de gemeente. De gemeente ziet de bibliotheek als basisvoorziening voor alle 
inwoners. De bibliotheek bevordert door haar activiteiten de sociale cohesie, de zelfredzaamheid en 
participatie. Actief burgerschap in onze democratische samenleving is een belangrijke 
maatschappelijke waarde. De bibliotheek levert daaraan een bijdrage door het verstrekken van 
betrouwbare informatie, leesbevordering, taalontwikkeling en het stimuleren van mediavaardigheden. 
 
Kort samengevat streeft de gemeente de volgende maatschappelijke effecten na en verwacht 
hier een bijdrage van de bibliotheek: 
 

I. De verhoging van de leefbaarheid en sociale samenhang zoals die door burgers in de 
woonkernen wordt ervaren. Een prettig leefklimaat wordt door inwoners mede gedefinieerd als 
een voldoende voorzieningenniveau in de eigen kern.  

 
II. De verbetering van de leesvaardigheid en woordenschat bij kinderen in het voorschoolse-, 

basis- en voortgezet onderwijs en het bestrijden van taalachterstanden bij volwassenen. Uit 
onderzoeken blijkt dat de omvang van taalachterstanden bij groepen volwassenen en scholieren 
die het basis- en voortgezet onderwijs verlaten groter zijn dan men op basis van het economisch 
en welvaartsniveau in Nederland zou verwachten. Vaardig zijn met taal is een onmisbare 
competentie in de moderne samenleving.  

 
III. De verbetering van de zelfredzaamheid en participatie van burgers door het uitgebreid 

beschikbaar stellen van informatie en ondersteuning bij het zoeken naar (digitale) informatie die 
burgers gebruiken bij vrije tijdsbesteding, maatschappelijke oriëntatie, hulpvragen en zelfstudie. 
Eén van de kernkwaliteiten van de openbare bibliotheek is het bijeenbrengen en voor een breed 
publiek ontsluiten van informatie. Het instrument hiervoor is de G!ds van openbare bibliotheken, 
een database met actuele gegevens over maatschappelijke instellingen, hun taken, diensten en 
zakelijke gegevens. Deze database is door de burger zelf te raadplegen maar ook door het 
Wmo-Loket, de consulenten en andere professionals. Op dit moment wordt een soortgelijke 
database al voor het Centrum van Jeugd en Gezin gebruikt.  

 
IV. Vergroten mediavaardigheden van burgers en (digitale) informatie vrij beschikbaar stellen. 

Veel Nederlanders zijn onvoldoende vaardig in het verwerken van informatie. Dit geldt ook voor 
jongeren die met internet zijn opgegroeid. Het idee dat sinds Internet de beschikbaarheid van 
betrouwbare informatie optimaal is gerealiseerd, blijkt onjuist. De klassieke functie van de 
openbare bibliotheek als toegangspoort is daarom nog steeds actueel, ook in het digitale 
domein. Dat geldt zowel voor het passief toegang bieden via licenties op digitale bestanden als 
voor de actieve rol op het gebied van mediawijsheid. Hierbij worden burgers door mediacoaches 
geholpen om bewust, vaardig, kritisch en veilig om te gaan met de nieuwe digitale media en hun 
toepassingen.  

 
V. Vanuit het perspectief en de behoeften van burgers en uit oogpunt van efficiëntie en effectiviteit 

vindt de gemeente Nijkerk het belangrijk dat instellingen in Nijkerk en de regio 
samenwerken.  
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3.2 Gemeentelijke visie op de vijf kernfuncties 

De Richtlijn voor Basisbibliotheken definieert de kernfuncties van openbare bibliotheken. In de 
afgelopen jaren is er overeenstemming ontstaan tussen de overheden over het toekennen van 
prioriteit aan vijf kernfuncties: 1 Kennis- & informatievoorziening, 2 Educatie, 3 Cultuur, 4 Lezen en 
Literatuur en 5 Ontmoeting & Debat, zie bijlage 3.  
 
Zoals al in de voorgaande hoofdstukken is beschreven speelt de bibliotheek een belangrijke rol op het 
welzijnsterrein. De diensten die de bibliotheek kan leveren zijn hierdoor enorm divers. Het gevaar is 
dat de bibliotheek een te breed aanbod kan ontwikkelen en zich hierdoor niet duidelijk kan 
onderscheiden en profileren op de welzijnsmarkt. Daarnaast kan de gemeente niet alle activiteiten en 
nieuwe initiatieven die de bibliotheek ontwikkelt ondersteunen. De gemeente is daarom genoodzaakt 
om haar bibliotheekbeleid af te bakenen en te prioriteren. De gemeente vindt in de kern 
leesbevordering, educatie en het verwerken van informatie de belangrijkste functies van de 
openbare bibliotheek in Nijkerk.  

3.2.1 Kennis- en Informatievoorziening  

Onder het verwerken van informatie verstaat de gemeente Nijkerk dat jeugd en volwassenen in staat 
zijn voor hen relevante informatie te vinden en te begrijpen. En dat de inwoners van Nijkerk hiervoor 
een breed scala aan (digitale) bronnen te gebruiken, methodisch te werk gaan, hulpmiddelen effectief 
kunnen gebruiken en in staat zijn informatie te verwerken en te gebruiken in de eigen situatie. 
Bijvoorbeeld voor vrije tijdsbesteding, zelfstudie, maatschappelijke participatie of politieke 
bewustwording. Deze zaken zijn belangrijke voorwaarden om zich goed te kunnen handhaven in de 
taal- en informatie-intensieve samenleving die behoefte heeft aan goed opgeleide en ontwikkelde 
burgers. 
 
Uitgangspunt(en) : 
- Het klantgericht en professioneel aanbieden van informatie. In de komende beleidsperiode richt 

het bibliotheekwerk zich op de versterking van haar positie als laagdrempelige, betrouwbare en 
actuele informatiebron waarbij een verdergaande digitalisering wordt toegepast.  

- De meerwaarde van de bibliotheek als informatiebron ligt onder meer in het aanbieden van 
betrouwbare informatie in de vorm van gespecialiseerde databanken.  

 
Speerpunten: 
1. Het uitvoeren en optimaliseren van een plan voor de informatievoorziening op het terrein van 

Wmo digitale sociale kaart in overleg met betrokken actoren en de gemeente Nijkerk. 
2. Het onderzoeken naar een mogelijkheid tot samenwerking met het Centrum Jeugd en gezin en 

voorschoolse instellingen.  

3.2.2 Educatie 

Hierbij is het onderwijs de belangrijkste samenwerkingspartner. De bibliotheek stelt projectcollecties 
samen, biedt studiemogelijkheid voor leerlingen, scholieren, studenten en autodidacten met 
bijbehorende voorzieningen, ondersteunt alle vormen van onderwijs, in de eerste plaats met de 
mediatheek, maar ook door lessen in informatievaardigheden (mediawijsheid). 
Informatievaardigheden worden ook overgebracht aan andere (volwassen) doelgroepen. 
 
Uitgangspunt(en): 
- De educatieve functie van het bibliotheekwerk richt zich hoofdzakelijk op de ondersteuning van 

het onderwijs. 
- Binnen het bibliotheekwerk worden cursussen aangeboden op het gebied van media-educatie aan 

voor diverse doelgroepen gericht op technische vaardigheden en inhoudelijk selecteren en zoeken. 
 
Speerpunten: 
3. Het ontwikkelen en het uitvoeren van een Mediawijsheidprogramma in overleg met basis- en 

voortgezet onderwijs. 
4. Het doorontwikkelen en op maat maken van groepsbezoeken aan de bibliotheek in overleg met 

basis- en voortgezet onderwijs. 
5. Het opstellen en het uitvoeren van een stageplan voor Maatschappelijke stage in overleg met het 

voortgezet onderwijs en steunpunt vrijwilligerswerk. 
6. Activiteiten ontwikkelen en aanbieden aan voorschoolse instellingen.  
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3.2.3 Lezen & Literatuur (leesbevordering) 

Onder leesbevordering verstaat de gemeente Nijkerk het geheel aan activiteiten en beschikbare 
materialen en faciliteiten van de bibliotheek die bevorderen dat jeugd en volwassenen literatuur en 
lectuur lezen, hierover spreken met anderen, kennis nemen van nieuwe uitgaven en auteurs, hierop 
reflecteren, er over discussiëren, nieuwsgierig worden, zich een persoonlijke voorkeur eigen maken 
en zich een oordeel vormen. Het gewenste effect is dat hiermee de taalvaardigheid en de 
woordenschat wordt vergroot. Voorbeeld hiervan is het project Boekstart. 
 
Uitgangspunt(en) : 
- Het bibliotheekwerk bevordert met de relevante partners zoals het onderwijs, een infrastructuur 

voor het lokale beleid gericht op leesbevordering. Het accent ligt hierbij op leesbevordering bij de 
jeugd, aangezien de ‘ontlezing’ vooral bij deze groep aan de orde is en met het oog op hun 
toekomstige ontwikkeling het meest ingrijpend is. Een doorlopende leeslijn en maatschappelijke 
verankering van de leesbevordering zijn daarbij uitgangspunten. Bij de collectievorming en het 
tarievenbeleid wordt rekening gehouden met het accent op leesbevordering. 

 

Speerpunten: 
7. Het opstellen en het uitvoeren van een programma ter bestrijding van laaggeletterdheid (o.a. 

onderzoek opzetten Taalpunt voor volwassenen) in overleg met betrokken actoren en de 
gemeente Nijkerk.  

8. Het opstellen en uitvoeren van een plan gericht op leesbevordering voor de voor- en 
vroegschoolse periode in samenwerking met het consultatiebureau, peuterleidsters, groepsleiders 
in de kinderopvang, gastouders en andere intermediairen,gericht op het voorkomen van 
taalachterstand. Aandachtspunt hierbij is de nadrukkelijke betrokkenheid van de ouders. Een 
voorbeeld hiervan is het landelijke project Boekstart dat vanuit het LEA (Lokaal Educatieve 
Agenda) is geïmplementeerd. 

9. Voor de realisatie voor de Koningin Beatrixschool onderzoekt de gemeente of er vanuit de insteek 
van taal- en leesbevordering ook een actieve samenwerking met de bibliotheek mogelijk is. 
Bijvoorbeeld het landelijke project Bibliotheek op School (BoS) implementeren. 

 
Kanttekening speerpunten: 
Bibliotheken zijn sterk in ontwikkeling en het serviceaanbod verandert met de maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen. Het zou daarom onwenselijk zijn het pakket diensten dat de 
bibliotheek moet leveren geheel dicht te timmeren en te contracteren. Ruimte om te innoveren is nodig 
om mee te bewegen met de wensen van de gemeente Nijkerk, de partnerinstellingen en de burgers.  
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4. Uitvoeren beleidslijnen  
Na vaststelling van dit beleidplan kunnen de bibliotheek en de gemeente aan de slag om de 
uitgangspunten nader te concretiseren conform de beleidslijnen uit hoofdstuk drie. Voor de uitvoering 
van deze beleidslijnen wil de gemeente starten met beleid gestuurde contractfinanciering (BCF) als 
pilot. Dit hoofdstuk biedt handvatten om deze BCF methodiek verder uit te werken.  

4.1 Rekenkamercommissie 

In 2007 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het 
subsidiebeleid welzijn in de gemeente Nijkerk. Een belangrijke aanbeveling van de 
rekenkamercommissie is om voor meerdere jaren prestatieafspraken te maken met de betrokken 
instellingen, zodat de beoogde doelstellingen en effecten kunnen worden bereikt. In de komende 
beleidsperiode wil de gemeente Nijkerk daarom weten wat de activiteiten van de bibliotheek voor 
effect hebben op de lokale gemeenschap. De activiteiten die de bibliotheek uitvoert zullen worden 
gekoppeld aan het maatschappelijk effect. Dat vraagt van de gemeente Nijkerk enerzijds meer afstand 
tot de bedrijfsvoering van de bibliotheek, anderzijds meer inhoudelijke betrokkenheid. 
In deze werkwijze moeten een aantal zaken veranderen, die betrekking hebben op de relatie tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer: 
- integraal beleid en accounthouderschap ontwikkelen; 
- aansluiting creëren tussen beleidsdoelstellingen en opdracht; 

- duidelijker formuleren van de opdracht aan de bibliotheek en de gewenste meetbare 
prestaties/effecten. 

 
Meerjarige Bibliotheekconvenant 
De volgende stap is om in 2012 in samenspraak met de bibliotheek dit gemeentelijke beleidsplan te 
concretiseren door het opstellen van een Meerjarig Bibliotheekconvenant: 
- In deze overeenkomst wordt op basis van de voorkeurskeuze van het college een basispakket 

en pluspakket uitgewerkt, uitgaande van de gemeentelijke beleidslijnen alsmede van landelijke 
normen en kwaliteitscriteria. Het basispakket omvat de activiteiten die gedurende een vooraf 
afgesproken periode worden geëxploiteerd in een met de gemeente af te spreken volume. Plus-
activiteiten zijn activiteiten die door extra (projectsubsidie) middelen worden bekostigd, door de 
gemeente Nijkerk of andere overheden, fondsen, bedrijven of scholen. Het is aan Stichting 
Bibliotheken Gemeente Nijkerk om hier invulling aan te geven. In de subsidiegesprekken (op basis 
van vastgesteld beleid)  kunnen hierover prestatieafspraken worden gemaakt. Een vervolgstap is 
om samen met de betrokken instellingen per activiteit resultaatindicatoren (SMART doelstellingen) 
te formuleren en deze op te nemen in de beschikking tot subsidieverlening. 

 

- In deze overeenkomst wordt de hoogte van het subsidiebedrag voor meerdere jaren bepaald 
en de wijze waarop er wordt geïndexeerd. De indexering is een belangrijk component, omdat het 
basispakket gebaseerd is op een minimumniveau en de bibliotheek anders de jaarlijkse 
kostenstijgingen niet kan financieren. Voorgesteld wordt om de volgende indexberekening te 
hanteren: voor de component loonkosten (40 % van het subsidiebedrag) wordt de VNG-index van 
het voorgaandejaar voor personeel in de bibliotheeksector toegepast en voor de component 
overige kosten (60% van het subsidiebedrag) wordt de CPB-index van het voorgaande jaar voor 
inflatie (mutatie CPI, alle huishoudens of non-profitsector) toegepast.  

 

- In deze overeenkomst worden de minimale openingsuren van de bibliotheek opgenomen. 
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4.2 Financieel kader 

Zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven is de marge om nieuwe ontwikkelingen te implementeren en 
financieel te ondersteunen voor de gemeente nihil. De bibliotheek krijgt daarom de opdracht om voor 
het einde van het vierde kwartaal 2012 een productenboek op te stellen en haar begroting hierop aan 
te passen. In een productenbegroting wordt er per product een integrale kostprijs berekend (huur, 
personeel, materiaal, promotie etc.). Vervolgens krijgt de bibliotheek een offerteverzoek van de 
gemeente Nijkerk. Op deze wijze kan de gemeente Nijkerk op basis van het gewenste beleid en op 
basis van de offerte van Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk een keuze maken in de activiteiten 
die de gemeente Nijkerk wenst te subsidiëren. De hoogte van het subsidiebedrag kan op z’n vroegst 
worden gewijzigd vanaf 2014, omdat volgens onze subsidieregeling de bibliotheek een 
subsidieaanvraag voor 1 mei 2012 moet indienen om voor het subsidiejaar 2013 in aanmerking te 
komen. Dit betekent dat de gemeente het jaar 2013 nodig heeft om samen met de bibliotheek haar 
subsidiebeleid te herijken. Pas in de loop van dat jaar zal duidelijk worden of er ruimte is om middelen 
vrij te kunnen maken en/of te bezuinigen. De Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk heeft voor het 
jaar 2012 een subsidie ontvangen van € 800.376. 
 
De gemeente wil investeren in kwaliteit (activiteiten) en niet zozeer in huisvesting. Maar omdat de 
bibliotheek bij uitstek een voorbeeld is van maatschappelijk vastgoed kiest de gemeente er voor om 
de bibliotheek mee te nemen in de gemeentebrede behoeftebepaling maatschappelijk vastgoed, die in 
2012 zal worden uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat de bibliotheek gevraagd zal worden actief 
mee te denken en mee te werken aan dit onderzoek, dat zal leiden tot een gemeentelijke visie op 
maatschappelijk vastgoed. Er zal daarbij ook gekeken gaan worden naar andere mogelijkheden om 
budgetneutraal nieuwe bibliotheekdiensten aan te bieden door enerzijds het sluiten van een vestiging 
en anderzijds het creëren van extra servicepunten en/of uitleenpunten, bijvoorbeeld in een Brede 
School of in een accommodatie binnen een woonservicezone. Hiermee boet de bibliotheek niet in aan 
kwaliteit en service voor de inwoners van de gemeente Nijkerk, maar brengt de bibliotheekdienst-
verlening juist dichter bij de mensen. Vanuit deze behoeftebepaling en de gemeentelijke visie op 
maatschappelijk vastgoed zal duidelijk worden welke (onderzoeks-)stappen verder moeten worden 
genomen om de gemeentelijke bibliotheekdiensten optimaal te laten aansluiten bij de huidige trends 
en ontwikkelingen. 

4.3 Opdracht aan de bibliotheek m.b.t. kwaliteit & onderzoek  

De combinatie van dit beleidsplan, de beschikbare middelen, de veranderingen in beleid van de 
gemeente Nijkerk en de innovatie in de sector bibliotheken vereisen jaarlijks aanscherpen van de 
prestaties. De bibliotheek moet voldoen aan moderne eisen van goed bestuur, transparantie, 
klanttevredenheid en moet tevens inzicht bieden in de baten en lasten van de activiteiten. De 
gemeente Nijkerk verwacht van de bibliotheek een deskundige aanpak en organisatie van 
dienstverlening. De gemeente Nijkerk verwacht op het gebied van kwaliteit en onderzoek dat de 
bibliotheek voldoet aan: 
 
Kwaliteit: 
1) De Code cultural governance

6
, moderne eisen van verslaglegging, certificeringnormen en 

aansluiting bij ontwikkelingen in de bibliotheeksector, zoals digitale vernieuwing. De bibliotheek is 
in deze benadering maatschappelijk ondernemer en is verantwoordelijk voor het behalen van de 
gewenste resultaten en effecten. Dat vraagt van de gemeente Nijkerk enerzijds meer afstand van 
de bedrijfsvoering, anderzijds meer inhoudelijke betrokkenheid. Bibliotheek legt jaarlijks 
verantwoording af en legt causaal verband tussen activiteit en maatschappelijke effect. 

2) De bibliotheek wordt periodiek extern doorgelicht en draagt zorg voor certificering. In 2013 wordt 
de bibliotheek opnieuw doorgelicht. Certificering is een vereiste van de gemeente. 

3) Aansluiting bij landelijke richtlijnen en formules die de kwaliteit borgen (o.a. INK-Model). De 
bibliotheek opereert in het netwerk van bibliotheken, regionaal, provinciaal en landelijk. Op deze 
wijze krijgt de bibliotheek de beschikking over een standaard digitale infrastructuur, de Nationale 
Catalogus, mogelijkheid tot gebruik van collecties van andere bibliotheken en de centrale inkoop 
van digitale content. Hier profiteren de inwoners van de gemeente Nijkerk direct van. Overigens is 
de gemeente Nijkerk op basis van de Wet Specifiek Cultuurbeleid gehouden deze deelname aan 
netwerken te bevorderen.  

                                                 
6 Code Cultural Governance betreft voorwaarden voor goed bestuur en management, zoals transparantie, goed toezicht, checks and 
balances, een directiestatuut e.d. 
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4) Met betrekking tot de veranderingen op het gebied van technologie, uitgeverij en bij 
informatiedistributie moet de bibliotheek stevig aangehaakt blijven bij de landelijke ontwikkelingen 
in de sector die op deze trends inspelen. Concreet betekent dit: meedoen met de landelijke 
digitale bibliotheek, de Collectie Nederland en de landelijke website. De veranderingen bij de 
bibliotheek hebben betrekking op: 

- Herdefiniëring van het producten- en dienstenpakket, baten en lasten van diensten door de 
bibliotheek met een daarop aangepaste subsidie; 

- Meer intensieve samenwerking met scholen, Oud Nijkerk, cultuurinstellingen en verenigingen; 

- Veranderingen in de huisvesting van de bibliotheek op basis van nieuwe serviceconcepten; 

- Meer nadruk op bibliotheekprogramma’s en minder op stand-alone huisvesting;  

- Meer prioriteit voor de kerntaken leesbevordering en informatieverwerking; 

- Verschuiving van gedrukte naar digitale informatie; 

- Nieuwe digitale diensten 7 x 24 uur thuis beschikbaar.  
 
Onderzoek: 
Het formuleren van gewenst maatschappelijk effect blijft een papieren tijger als geen onderzoek wordt 
uitgevoerd. Effect duidt op veranderingen, in welbevinden, competenties of gedrag van groepen 
inwoners, leerlingen of individuele deelnemers aan activiteiten. Allereerst zal inzicht moeten ontstaan 
in de bestaande situatie. Vervolgens zal periodiek onderzoek gedaan moeten worden naar de 
veranderingen die optreden. In 2012 wordt er gestart met het ontwikkelen van de onderzoekmethodiek. 
Het doel hiervan is dat er periodiek inzicht gegeven kan worden in de huidige stand van zaken en de 
effecten van de nieuwe aanpak. Bij het ontwikkelen van de methodiek zal gekeken worden naar 
bestaande onderzoeken die ook toepasbaar zijn in de Nijkerkse situatie. Zo is onderzoek voor de 
gemeente Nijkerk en de bibliotheek een hulpmiddel om te sturen en te monitoren. Omdat deze aanpak 
in Nederland vrij nieuw is, vereist deze goede samenwerking, inzet, creativiteit en geduld van alle 
betrokken partijen, ook van de gemeente Nijkerk. 
 
1) De bibliotheek voert een periodiek standaardonderzoek uit naar klanttevredenheid. Het 

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Biblioservice Gelderland ondersteunen de 
bibliotheken met onderzoeksgegevens en de uitvoering van lokaal onderzoek.  

2) De bibliotheek meet de ontwikkeling van mediavaardigheden van haar deelnemers en /of 
bezoekers.  

3) Vanuit het perspectief en de behoeften van burgers en uit oogpunt van efficiëntie en effectiviteit 
vindt de gemeente Nijkerk het belangrijk dat instellingen in Nijkerk en de regio samenwerken. De 
bijdrage van de bibliotheek in deze samenwerking is vooral informatiebemiddeling op het gebied 
van cultuur, historie, toeristische en maatschappelijke informatie. De bibliotheek is bovendien in 
de praktijk een plaats waar veel inwoners elkaar ontmoeten en de bibliotheek vervult hierdoor voor 
andere instellingen een belangrijke rol als platform voor samenwerking. Opdracht: de bibliotheek 
meet het effect van haar samenwerking met andere partijen door de betrokken partijen te 
vragen om te rapporteren over de resultaten van de samenwerking en de effecten die men 
waarneemt. Meer focus op effect betekent ook dat met samenwerkingspartners intensiever 
gekeken gaat worden naar de resultaten en effecten van de ondersteuning die de bibliotheek 
levert.  

4) Minstens vier keer per jaar vindt er een beleidsoverleg plaats met de Stichting Bibliotheken 
Gemeente Nijkerk om na te gaan of de bibliotheek op koers blijft bij de uitvoering van het beleid. 
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5. Planningsoverzicht 
In dit hoofdstuk wordt de verdere uitwerking van beleidsgestuurde contractfinanciering en de 
samenvatting van de speerpunten schematisch weergegeven. 

5.1 Planning 

De jaren 2012 en 2013 worden als overgangsjaren beschouwd. Dit betekent dat de volgende zaken 
nader uitgewerkt worden: 
- Ten eerste wordt door de bibliotheek een productenboek opgesteld, met daarbij de kosten per 

product. Met dit productenboek kan de gemeente Nijkerk een keuze maken welke onderdelen tot 
het basispakket gaan behoren en welke als pluspakket worden aangemerkt.  

- Ten tweede gaan zowel de gemeente Nijkerk als de bibliotheek op zoek naar relevante 
onderzoekgegevens waarmee op termijn prestaties en effecten inzichtelijk kunnen worden 
gemaakt. Door samenvoeging van aanwezige gegevens, eventueel gecombineerd met nieuw te 
verzamelen gegevens, wordt er in 2012 een start gemaakt met de ontwikkeling van een 
onderzoeksmethodiek voor de beleidsperiode tot en met 2018.  

- Ten derde wordt op basis van de bovenstaande punten een meerjarig convenant opgesteld, voor 
de periode 2013 t/m 2018. In het convenant staat de uitkomst van de keuze over het basis- en 
pluspakket, de bijdrage die de bibliotheek levert aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en de 
gewenste resultaten en maatschappelijke effecten. Deze uitwerking in een meerjaren convenant 
kan plaatsvinden nadat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over het productenboek en het 
basis- en pluspakket. Voor 2012 is de nu geldende budgetsystematiek van toepassing, waarbij 
heldere afspraken zijn gemaakt over de voorbereidingen om aan bovengenoemde drie punten te 
voldoen. De uitwerking van de gemeentelijke visie zal zijn afgerond aan het einde van het vierde 
kwartaal van 2012 zodat de nieuwe systematiek begin 2013 kan starten.  

 
Tabel 2: Planning verdere uitwerking beleidsgestuurde contractfinanciering 

Onderwerp Omschrijving Periode 

Bibliotheek beleidsplan 
gemeente Nijkerk 2012 - 
2018 

1. Het vaststellen van een Meerjarig bibliotheekbeleidsplan 
gemeente Nijkerk voor de jaren 2012-2018 als kader 
voor de werkzaamheden van de bibliotheek. 

April 2012 

Productenboek 2. Opdracht aan Stichting Bibliotheken om voor het vierde 
kwartaal 2012 een productenboek op te stellen.  

3. Start implementatie productenboek 2014. 

Vierde kwartaal 
2012 

Meerjarig convenant 4. Concretiseren Meerjarige Bibliotheekbeleidsplan d.m.v. 
het opstellen van een basispakket aan diensten en een 
pluspakket. 

Vierde kwartaal 
2012 

Prestatie-indicatoren 5. Opstellen eerste prestatie-indicatoren voor jaarlijkse 
subsidieverlening (2014 – 2018) / Invoering per 1 januari 
2014. 

Start 2013 

Evaluatie 6. Evaluatie en afstemming prestatie-indicatoren Start vierde 
kwartaal 2013 

Voorzieningen onderzoek 7. De gemeente start in 2014 een onderzoek naar de 
behoefte van het in stand houden van de huidige 
vestigingen. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar 
andere mogelijkheden om bibliotheekdiensten aan te 
bieden door het creëren van extra servicepunten en 
uitleenposten, met name in de wijken waar geen 
bibliotheekvoorziening is. 

Start 2014 
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5.2 Tabel samenvatting speerpunten, kwaliteit en onderzoek 

 
Tabel 3: Samenvatting speerpunten, kwaliteit en onderzoek 

Kernfuncties Speerpunten: Periode 

1. Het uitvoeren en optimaliseren van een plan voor de 
informatievoorziening op het terrein van Wmo digitale sociale 
kaart in overleg met betrokken actoren en de gemeente Nijkerk. 

2012 - 2013 Kennis- en 
Informatievoorziening 

2. Het onderzoeken naar een mogelijkheid tot samenwerking met 
het Centrum Jeugd en gezin en voorschoolse instellingen. 

Start medio 
2012 

3. Het ontwikkelen en het uitvoeren van een 
Mediawijsheidprogramma in overleg met basis- en voortgezet 
onderwijs. 

2012 - 2018 

4. Het doorontwikkelen en op maat maken van groepsbezoeken 
aan de bibliotheek in overleg met basis- en voortgezet onderwijs. 

2012 - 2018 
 

5. Het opstellen en het uitvoeren van een stageplan voor 
Maatschappelijke stage in overleg met het voortgezet onderwijs 
en steunpunt vrijwilligerswerk. 

2012 

Educatie 

6. Activiteiten ontwikkelen en aanbieden aan voorschoolse 
instellingen. 

2012 - 2018 

7. Het opstellen en het uitvoeren van een programma ter bestrijding 
van laaggeletterdheid (o.a. onderzoek opzetten Taalpunt voor 
volwassenen) in overleg met het basisonderwijs en de gemeente 
Nijkerk.  

2012 - 2018 

8. Het opstellen en uitvoeren van een plan gericht op 
leesbevordering voor de voor- en vroegschoolse periode in 
samenwerking met het consultatiebureau, peuterleidsters, 
groepsleiders in de kinderopvang, gastouders en andere 
intermediairen,gericht op het voorkomen van taalachterstand. 
Aandachtspunt hierbij is de nadrukkelijke betrokkenheid van de 
ouders.  

2012 - 2018 

Leesbevordering 

9. Voor de realisatie voor de Koningin Beatrixschool onderzoekt de 
gemeente of er vanuit de insteek van taal- en leesbevordering 
ook een actieve samenwerking met de bibliotheek mogelijk is.  

 

Nog onbekend 

 

Overig Speerpunten: Periode 

Contributievrijdom 10. Een collectief lidmaatschap van 0 t/m 17 jarige. 2012  

Productbegroting 11. De gemeente Nijkerk verzoekt St. Bibliotheken gemeente Nijkerk 
een productbegroting op te stellen voor het jaar 2013 

2012 - 2013 

Reikwijdte 
bibliotheekdienstverle
ning 

12. De bibliotheek zal actief meedenken en meewerken aan de 
behoeftebepaling maatschappelijk vastgoed, die zal leiden tot 
een gemeentelijke visie op maatschappelijk vastgoed.  

2012 

 

Kwaliteit Op het gebied van kwaliteit: Periode 

1. Voldoet de bibliotheek aan de Code cultural governance. 2012 - 2018 

2. Sluit de bibliotheek aan bij landelijke richtlijnen en formules die 
de kwaliteit borgen. 

2012 - 2018 

3. Voldoet de bibliotheek aan de Certificeringsnormen (VOB) 2012 - 2018 

Kwaliteit 

4. Doet de bibliotheek mee met de landelijke digitale bibliotheek, 
de Collectie Nederland en de landelijke website. 

2012 - 2018 

 

Onderzoek De bibliotheek voert de volgende onderzoeken uit: Periode 

Periodiek standaardonderzoek Klanttevredenheid 2012 - 2018 

De bibliotheek meet de ontwikkeling van mediavaardigheden van 
haar deelnemers en /of bezoekers.  

2012 - 2018 

Onderzoek 

De bibliotheek meet het effect van haar samenwerking met andere 
partijen 

2012 - 2018 

Overleg De bibliotheek overlegt minstens vier keer per jaar met de gemeente 
over beleid en subsidie 

2012 - 2018 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Wet Specifiek Cultuurbeleid, Hoofdstuk IVA. Bibliotheekwerk  

 
Artikel 11a  
Voor het uitlenen van gedrukte werken in openbare bibliotheken aan personen beneden de leeftijd van 
achttien jaren wordt slechts een contributie of andere geldelijke bijdrage geheven, indien het college 
van gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wethouders dat de openbare bibliotheek 
bekostigt of in stand houdt daartoe heeft besloten. De contributie of andere geldelijke bijdrage 
bedraagt ten hoogste de helft van de contributie of andere geldelijke bijdrage die wordt geheven van 
personen die achttien jaren of ouder zijn.  
 
Artikel 11b  

1. Onze Minister, de provinciale besturen en de gemeentebesturen bevorderen dat een door hen 
bekostigde of in stand gehouden voorziening van bibliotheekwerk deelneemt aan het 
leenverkeer met andere voorzieningen van bibliotheekwerk en dat netwerken worden 
gevormd overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.  

2. Het deelnemen aan het leenverkeer houdt in:  
a. het op verzoek aan een andere voorziening van bibliotheekwerk ter beschikking 

stellen van bibliotheekmaterialen ten behoeve van gebruikers van die voorziening;  
b. het op verzoek van een gebruiker doen van een verzoek als bedoeld onder a aan de 

daarvoor in aanmerking komende voorzieningen van bibliotheekwerk;  
c. het maken van afspraken met betrekking tot de uitvoering van het bepaalde onder a 

en b.  
3. Een lokaal netwerk bestaat uit de door de gemeente bekostigde of in stand gehouden 

openbare bibliotheken; een provinciaal netwerk bestaat uit een provinciale bibliotheekcentrale 
en de lokale netwerken in het gebied waarin deze werkzaam is; het landelijke netwerk bestaat 
uit de landelijke voorzieningen van bibliotheekwerk en de provinciale netwerken.  

4. Het vormen van een netwerk houdt in ieder geval in het maken, schriftelijk vastleggen en het, 
voor zover de bekostigende overheden daartoe middelen ter beschikking stellen, medewerken 
aan de uitvoering van afspraken over:  

a. het verzamelen, opslaan, ontsluiten, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van 
informatie;  

b. het vervaardigen van een centrale catalogus van bibliotheekmaterialen die in de bij 
het netwerk aangesloten bibliotheken ter uitlening of inzage beschikbaar zijn;  

c. het aanschaffen van bibliotheekmaterialen ten behoeve van bij het netwerk 
aangesloten bibliotheken;  

d. het bibliotheekwerk voor specifieke categorieën;  
e. het automatiseren van de administratie van het uitlenen van bibliotheekmaterialen en 

van de centrale catalogus;  
f. het beschikbaar stellen van informatie op het gebied van het openbare bestuur.  

5. Het vormen van een lokaal of provinciaal netwerk houdt bovendien in ieder geval in het maken, 
schriftelijk vastleggen en medewerken aan de uitvoering van afspraken over:  

a. het schoolmediatheekwerk;  
b. de samenwerking met culturele en educatieve instellingen; alsmede indien het een 

provinciaal netwerk betreft, over:  
c. het zo goed mogelijk laten aansluiten van het aanbod van de bij het netwerk 

aangesloten bibliotheken op de behoeften van gebruikers die deelnemen aan het 
hoger beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie en op in aanmerking komende 
aspecten van het regionale cultuur- en welzijnsbeleid;  

d. de diensten die de provinciale bibliotheekcentrale zal verrichten voor openbare 
bibliotheken die door gemeenten worden bekostigd of in stand gehouden. 
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Bijlage 2: Bibliotheekcharter 2010-2012  

 
Het doel van het bibliotheekcharter  
� Deze kabinetperiode werken de minister van OCW, de provincies, de gemeenten en de 

bibliotheeksector aan een proces van bibliotheekinnovatie. Dit proces heeft tot doel de 
dienstverlening van de openbare bibliotheken beter te laten aansluiten bij maatschappelijke 
en technologische ontwikkelingen en bij de behoefte van de burger;  

� Partijen leggen in dit charter afspraken vast over de rolverdeling tussen de partijen en over de 
doelen van de bibliotheekinnovatie voor periode 2010-2012. Op die manier wordt de 
samenhang vergroot en de slagkracht versterkt;  

� Verschillende onderdelen van het proces van bibliotheekinnovatie worden in de periode van 
dit charter afgerond. In het charter maken partijen afspraken over de invoering van de 
resultaten op lokaal/provinciaal niveau. Daarnaast maken zij afspraken over prioriteiten bij 
nieuw te ontwikkelen elementen;  

� De overheden vertalen deze afspraken door naar de partijen in het bibliotheekveld waarvoor 
zij verantwoordelijk zijn;  

� Het charter heeft betrekking op de periode 2010-2012;  
� Per 1 januari 2010 functioneren een nieuwe branchevereniging en een sectorinstituut 

openbare bibliotheken. In 2010 gaan partijen overleg aan met de branchevereniging en het 
sectorinstituut over de uitwerking van verschillende onderdelen van dit charter. De beoogde 
resultaten worden vastgelegd als uitvoeringsparagraaf bij dit charter.  

 
Maatschappelijke en sectorale ontwikkelingen  

� Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen leiden tot ingrijpende veranderingen in 
het informatie- en mediagebruik van burgers. Steeds meer informatie komt niet alleen in 
gedrukte vorm, maar ook in digitale vorm beschikbaar. Een toenemend deel zelfs alleen in 
digitale vorm (born digital). Burgers hebben een groeiende behoefte aan digitale informatie. 
Dat raakt ook de positie van de openbare bibliotheken;  

� Naast de fysieke openbare bibliotheek (‘een gebouw met boeken, kranten en tijdschriften’) 
ontstaat een digitale openbare bibliotheek. De bibliotheek van de toekomst bestaat uit twee 
pijlers: de fysieke bibliotheek en de digitale bibliotheek;  

� De openbare bibliotheek levert nieuwe digitale diensten en kan bestaande dienstverlening 
(bijvoorbeeld uitlening van media) langs digitale weg afwikkelen;  

� De digitale bibliotheek is in ontwikkeling. De opbouw van de digitale bibliotheek vindt uit 
inhoudelijke, systeem- en efficiencyoverwegingen op landelijk niveau plaats. Ook een deel 
van het beheer en het onderhoud vindt op landelijk niveau plaats;  

� Op landelijk niveau ontwikkelde en door partijen overeengekomen digitale producten en 
diensten worden vervolgens ingevoerd in de lokale/regionale bibliotheekorganisaties;  

� De ontwikkeling van de digitale bibliotheek is het belangrijkste terrein van innovatie in deze 
periode. Daarnaast vindt innovatie plaats bij het collectiebeleid, HRM en marketing;  

� De institutionele inbedding van het bibliotheekwerk verandert:  
o De koepelorganisatie VOB wordt ontvlochten in een branchevereniging (gedragen en 

bekostigd door de leden) en een sectorinstituut (bekostigd door het rijk);  
o Het beheer en de exploitatie van de landelijke digitale bibliotheek zal worden 

uitgevoerd door de stichting bibliotheek.nl. 
� Bij de provinciale serviceorganisaties is een proces van schaalvergroting gaande;  

o Het ontstaan van basisbibliotheken met een zekere schaalgrootte heeft gevolgen voor 
de ondersteuning door de provinciale serviceorganisaties;  

o Deze maatschappelijke en institutionele ontwikkelingen hebben gevolgen voor de 
rolverdeling  

 
Bron: http://www.overheid.nl Staatscourant, Nr. 2061, Jaargang 2010 
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Bijlage 3: De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek 

 

1 Kennis- en informatievoorziening: 
De basisbibliotheek als warenhuis van kennis en informatie. 
De bibliotheek biedt met de (digitale) collectie als basis mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen, 
vraagbemiddeling. In het bijzonder kan hierbij overheidsinformatie (van, maar ook over de overheid) 
betrokken worden en informatiepunten op het gebied van bij voorbeeld jeugd, opvoeding, zorg en 
gezondheid. 
 
2. Educatie: 
De basisbibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie. 
De bibliotheek stelt projectcollecties samen, biedt studiemogelijkheid voor, leerlingen, scholieren, 
studenten en autodidacten met bijbehorende voorzieningen, ondersteunt alle vormen van onderwijs, in 
de eerste plaats met de mediatheek, maar ook door lessen in informatievaardigheden 
(mediawijsheid). Informatievaardigheden worden ook overgebracht aan andere (volwassen) 
doelgroepen. 
 
3. Cultuur: 
De basisbibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur. 
De bibliotheek presenteert uitingen van en materialen over intellectuele en artistieke activiteiten. 
Historische of anderszins belangwekkende collecties worden bewaard en beschikbaar gesteld. De 
bibliotheek sluit aan op de lokale en provinciale culturele tradities. Door samenwerking met andere 
culturele instellingen geeft de bibliotheek informatie over de achtergronden van museale 
presentaties en tentoonstellingen, over muziek- en toneeluitvoeringen. De bibliotheek verbindt 
professionele en amateurkunst door lezingen, specifieke collecties bij kunstuitingen, en door het 
bieden van gerichte dienstverlening, zoals programma-informatie en kaartverkoop. 
 
4 Lezen en literatuur: 
De basisbibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur. 
De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop 
aansluitende (digitale) collectie gericht op leesbevordering. De (digitale) collectie voor volwassenen 
sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en behoeften), 
maar biedt ook een eenvoudige toegang tot de totale collectie van de Nederlandse openbare 
bibliotheken. Ook minder frequent gevraagde boeken die deel uitmaken van de literaire canon zijn in 
de collectie aanwezig. Literaire lezingen en voordrachten behoren tot de standaardactiviteiten op het 
gebied van leesbevordering. 
 
5 Ontmoeting en debat: 
De basisbibliotheek als podium voor ontmoeting en debat. 
De bibliotheek is de neutrale, objectieve, niet partijdige ontmoetingsplaats, waar alle groepen van de 
samenleving elkaar kunnen tegenkomen. De bibliotheek biedt ruimte als vrijplaats voor lokale 
initiatieven, voor debat over maatschappelijke thema’s, voor voorlichting over complexe onderwerpen 
en discussie over onderwerpen van lokaal, regionaal, landelijk of mondiaal belang. 
 
Bron: document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). 

 
 
 

 

 


