Beleidsplan 2014 t/m 2017
De Bibliotheek Lek & IJssel:

Daar kom je verder mee

Over dit Beleidsplan

De Bibliotheek is van en voor iedereen en positioneert zich
daarmee midden in de samenleving.

In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke
ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis kan voelen.

De ontwikkeling van onze organisatie in de vorige beleidsperiode

Volwassenen en kinderen lezen er, spelen, leren, ontmoeten,

is het fundament waarop wij de komende jaren verder bouwen.

werken en lachen. De Bibliotheek bindt en verbindt organisaties

De Bibliotheek is en blijft een lerende organisatie. We sturen

en individuen.

op resultaten. We stellen hoge eisen aan onze medewerkers.
We zijn trots op onze successen en blijven kritisch en gericht

De komende jaren gaan we de fysieke bibliotheek nog meer de

op verbeteren van diensten en producten. Fondsenwerving en

place to be maken door meer samenwerking met gemeenten

het aanboren van derde geldstromen is onderdeel van

op de thema’s van sociaal beleid en meer ruimte voor onder

onze bedrijfscultuur.

nemerschap en samenwerking met bedrijven.
De Bibliotheek Lek & IJssel
Daarbij zal de verbinding van de digitale bibliotheek met de
fysieke bibliotheek de komende jaren verder vorm en inhoud
krijgen. De bibliotheek zal daarmee nog meer mensen en
doelgroepen van dienst kunnen zijn.
Basis hiervoor is dat de Bibliotheek Lek & IJssel een dynamische,
ondernemende organisatie is en een professionele partner van
gemeenten, culturele en educatieve organisaties.

Oktober 2013

De Bibliotheek is
niet alleen de plek waar
iedereen gelijk is en gelijke
kansen krijgt, ze is ook
de centrale verbinder
tussen mensen
en ideeën

Maatschappelijke
waarde
De Bibliotheek Lek & IJssel brengt

Acties

•

We bevorderen sociale cohesie door het aanbieden van een
open laagdrempelige plek. We bieden hulp bij het zoeken
naar werk, het solliciteren, het zoeken naar en volgen van

•

een opleiding.
Onze gebouwen worden optimaal en effectief gebruikt,
ook buiten openingstijden.

mensen en verhalen samen

De Bibliotheek is de huiskamer, het informatiecentrum en
Indicatoren

•
•
•
•

In alle gemeenten werken wij samen met de Stichting
Welzijn en andere maatschappelijke en culturele partners.

de werk- en studeerkamer van de samenleving.

•

vestiging langer dan 3 kwartier.
Van alle inwoners in ons werkgebied is minimaal

We excelleren in (lees)advies, onze service is gericht
op de kwaliteit van de uitlening en we leren mensen

50% van de bezoekers verblijft bij een bezoek aan een

•

informatievaardig te zijn.
We verrijken ons informatieve aanbod op het gebied van

25% lid van de Bibliotheek.

welzijn, historie en cultuur door samenwerking met lokale

50% van de leden heeft met behulp van web

organisaties en door het organiseren/faciliteren van debat

2.0-toepassingen contact met de Bibliotheek.

en discussie. Zo geven we de ‘civil society’ gestalte.

Gebruikers verrijken de catalogus met recensies en

We gaan uit van de behoeften in de samenleving door de vraag

communiceren met ons via website, sociale media en blog.

van onze gebruikers te onderzoeken.

Ondernemen
De Bibliotheek Lek & IJssel creëert en
benut kansen bij (potentiële) gebruikers,
overheden en andere organisaties
Indicatoren

•
•

We verhogen onze inkomsten met 5% en realiseren

Acties

•
•
•
•
•
•

We werven Ambassadeurs en Vrienden van de Bibliotheek
om daarmee naast draagvlak, ook inkomsten te genereren.
We stellen onze locaties tegen betaling en in verschillende
vormen ter beschikking voor bijeenkomsten.
We attenderen op en stimuleren schenkingen en giften.
We nemen deel aan beursvloer/meet & match.
Door samenwerking realiseren we een groter publieksbereik
en meer inkomsten voor onze activiteiten.
We onderzoeken waar het mogelijk en wenselijk is onze

daarmee vernieuwende projecten en diensten.

gratis diensten te kapitaliseren. Nieuwe behoeften in de

Met organisaties werken we structureel samen in

maatschappij worden daarin nadrukkelijk meegenomen.

minimaal 2 projecten per jaar die financieel voordeel

•

of een win-winsituatie opleveren.

We signaleren behoefte aan werkruimte voor ZZP-ers

We binden per gemeente minstens 1 grotere

en spelen daar op in.

onderneming als partner aan ons en participeren in

•
•

ondernemersverenigingen.
We werven 1000 Vrienden van de Bibliotheek.
Elke medewerker is vanuit de gedachte van cultureel
ondernemerschap in staat kansen te benutten bij
gebruikers en potentiële gebruikers.

•
•
•

We participeren in landelijke en provinciale ontwikkelingen
rond sponsoring en fondsenwerving.
We zetten ons binnen de Samenwerkende Utrechtse
Bibliotheken in voor een meer gedifferentieerd tariefstelstel.
We maken actief gebruik van lokale en/of persoonlijke
netwerken, bijvoorbeeld serviceclubs, voor financiering
van projecten.

We omarmen
het principe
‘de gebruiker betaalt’;
wie meer leent
betaalt meer

Innovatie

Acties

•

We zorgen voor integratie van de fysieke en digitale
Bibliotheek zodat ze elkaar versterken en onze gebruikers

De Bibliotheek Lek & IJssel vernieuwt en

er optimaal profijt van hebben.

verbetert haar diensten en producten

 e fysieke Bibliotheek = vestigingen, diensten als lenen,
➜D
advies, activiteiten.

Indicatoren

•
•
•
•

Gebruikers hebben jaarlijks een directe invloed op minimaal

 e digitale Bibliotheek = de landelijke digitale
➜D

5% van het collectiebudget; de samenstelling van de overige

infrastructuur waarin wij participeren, biedt digitale

collectie baseren wij op gebruikscijfers.

informatie en beschikbaarheid van diensten als e-books,

15% van de gebruikers is betrokken bij de activiteiten van

e-luisterboeken en e-muziek.

 ogelijkheden voor integratie zijn bijvoorbeeld verrijken
➜M

de Bibliotheek.
We ontwikkelen of verbeteren minimaal 2 diensten of

van de digitale catalogus met recensies door gebruikers

producten per jaar.

en digitale leeskringen.

We realiseren in de samenwerking binnen het Utrechtse
bibliotheeknetwerk minimaal 2 vernieuwende projecten

•

per jaar.

We realiseren vernieuwende diensten en producten
met samenwerkingspartners, waaronder gemeentelijke

Voorbeelden vernieuwende/verbeterde producten of diensten:

➜ De Nationale Bibliotheekpas met toegang tot zowel

•

de fysieke als de digitale Bibliotheek.

•

➜ Lenen van e-books.
➜ Delen van leeservaringen via de website.

•

opdrachtgevers.
We vertalen ontwikkelingen in de branche naar vestigingen
en medewerkers.
We realiseren vernieuwende programma’s voor
ontwikkeling van medewerkers.
Gebruikers zijn betrokken bij het bedenken, ontwikkelen
en organiseren van de activiteiten van de Bibliotheek.

We doen
structureel
klantonderzoek,
zowel fysiek
als digitaal

Een Leven Lang Leren

Acties

•

gramma gericht op leesplezier, taalvaardigheid, leesvaardig

De Bibliotheek Lek & IJssel levert een
bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling

•

•
•

We werken structureel samen met 70% van de basisscholen,
kinderdagverblijven en andere voorschoolse instellingen.
50% van de scholen neemt deel aan het concept Bibliotheek

We werken samen met partners als Kursusproject of
Volksuniversiteit.

•

80% van onze gebruikers kent ons als gids op het gebied

•

Educatieve Agenda.
We ondersteunen scholen met instrumenten die hen
helpen de opbrengst van leesbevorderingsactiviteiten/

•

van mediawijsheid.
Doelgroepen zijn volwassenen, arbeidsgehandicapten en

We zijn ketenpartner bij integraal jeugdbeleid en
participeren in structurele beleidsoverleggen als de Lokaal

We nemen onze rol binnen VVE-programma’s.

•

We stimuleren en faciliteren externe organisaties om
bieden in onze locaties, overdag en in de avonduren.

op School en maakt gebruik van de expertise van de
leesconsulenten/mediacoaches.

heid en informatievaardigheid van kinderen van 0-12 jaar.
educatieve activiteiten voor jeugd en volwassenen aan te

van kinderen en volwassenen
Indicatoren

We ontwikkelen jaarlijks een actueel, vraaggestuurd pro

leesonderwijs te monitoren.
We leveren een bijdrage aan de vermindering van
laaggeletterdheid, waardoor we het voor mensen mogelijk

•

maken te participeren in de maatschappij.
We ondersteunen leerkrachten, pedagogisch werkers en

uitkeringsgerechtigden. Diensten bijvoorbeeld iPad-café en

ouders met onze expertise op het gebied van voorlezen,

gebruik van sociale media als Facebook.

lezen en mediawijsheid.

•
•

•

We faciliteren leren en werken in de Bibliotheek.

80% van de kinderen in ons werkgebied is lid van
de Bibliotheek.

We bieden werkplekken, (digitale) bronnen en mediawijze

We werken structureel samen met centra voor

middelen aan en bieden in samenwerking met anderen cursussen

Jeugd en Gezin.

en workshops.

Het gemeentelijk
jeugdbeleid vormt
het uitgangspunt
voor onze
activiteiten

Welke resultaten
zijn afgelopen
jaren behaald?

Onze leidraad was het Beleidsplan 2010-2013 De Bibliotheek
Lek & IJssel – Op weg naar het Mediarijk. Bezuinigingen
en ontwikkelingen in de wereld om ons heen maakten het
nodig het tempo van realisatie van onze doelen bij te stellen
en andere accenten te leggen. Toch zijn veel zaken gerealiseerd en hiermee is een goede basis gelegd voor een verdere
ontwikkeling van de Bibliotheek Lek & IJssel.
U vindt hier per beleidsthema de belangrijkste indicatoren
en de daarop behaalde resultaten en de hoofdpunten uit
de effectmeting die wij in 2013 hebben laten doen.

Resultaten Beleidsplan 2010-2013
De klant centraal

De place to be

Bibliotheek Lek & IJssel is een klant-

Bibliotheek Lek & IJssel is 7 dagen

gerichte organisatie die verrast, verleidt,

per week, 24 uur per dag, dé place to be.

leesplezier bevordert en meerwaarde
toevoegt aan kennis en informatie.

We hebben forse verruimingen van de openingstijden gereali
seerd. Dit was ondanks bezuinigingen mogelijk met dezelfde of
zelfs minder personele inzet door invoering van zelfservice-uren.

Via het Provinciaal Collectioneren, waarin we sinds 2010 actief

De 30% openingstijden buiten kantoortijden is niet gehaald.

participeren, zorgen we dat 80% van onze collectie is afgestemd
op het leengedrag van de leden. De nieuwe titels die we in ruime

In vestigingen met verblijfs-/studiemogelijkheden en gratis wifi

hoeveelheden aanschaffen zorgen voor verrassen en verleiden.

zien we een stijgende lijn in het aantal bezoeken. In vestigingen
zonder wifi en met minder activiteiten door bezuinigingen

Nieuwe diensten/producten die ondermeer ontwikkeld

zien we een daling van bezoekersaantallen. We zetten in op

zijn: aanbod van e-books in verschillende vormen, digitale

met name faciliteren van activiteiten door derden in onze

prentenboeken (Fundels), gratis gebruik wifi in onze

vestigingen, dus door het beschikbaar stellen van onze locaties.

vestigingen, nieuwe website met 24/7 beschikbare diensten.
Hoewel we het streefcijfer van 50% langer verblijf dan een half
Het percentage leden voor heel Lek & IJssel is 22,6% van alle

uur nog niet hebben behaald, zien we wel een stijgende lijn.

inwoners. Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten.

De verblijfsduur zal met name langer worden door het veran
derende gebruik van de Bibliotheek, voor studie en/of werk.

In de kleine kernen zien we een beweging via Bibliobus en

Ook signaleren we een stijgende behoefte aan sociaal contact.

Bibliotheekpunten naar de Bibliotheek op School, waardoor
de voorziening daar is waar die het meest van belang is:

De frequentie van het bezoek door leden is toegenomen tot

dicht bij kinderen.

boven de beoogde 60%: 67% van onze leden komt vaker dan
1 keer per 3 weken naar de Bibliotheek.
Al onze vestigingen, met uitzondering van Lopik,
zijn uitstekend toegankelijk voor mindervaliden.

Een leven lang leren
Bibliotheek Lek & IJssel speelt een

Uit het medewerkersonderzoek in 2013 blijkt dat medewerkers
er vertrouwen in hebben om ook in de toekomst de klant goed
te kunnen bedienen en dat de organisatie goed inspeelt op

actieve rol in het bevorderen van media

nieuwe ontwikkelingen. Verder is 97% van de medewerkers op

wijsheid en maakt het mensen mogelijk

de organisatie.

de hoogte van de organisatiedoelstellingen en de waarden van

verbindingen aan te gaan met elkaar en

In 2012 is in provinciaal verband een themadag voor

met de samenleving.

georganiseerd. Medewerkers van Lek & IJssel constateerden

kennisuitwisseling binnen het Utrechtse bibliotheeknetwerk
dat we voorop lopen in cultuurverandering en actieve

Onze leden blijken goed op de hoogte van de digitale diensten

klantbenadering.

en maken daar ook goed gebruik van. Meest gebruikte diensten
zijn reserveren en verlengen via de website.
In het basisonderwijs hebben 62 van de 65 scholen in ons

Netwerkorganisatie

werkgebied gebruik gemaakt van een of meerdere van onze

Bibliotheek Lek & IJssel is een

producten en diensten, zoals groepsbezoeken, leesplezier

pro-actieve samenwerkingspartner.

modules en adviesgesprekken.

In alle gemeenten hebben we samengewerkt in culturele
Ook mediawijsheid is in de dienstverlening aan scholen een

platforms. In Vianen in het Cultureel Forum, in IJsselstein tot

belangrijk onderwerp: het is een vast onderdeel van advies

de opheffing met het CPIJ en daarna is de culturele informatie

gesprekken en er zijn speciale groepsbezoeken met dit thema.

overgenomen via Uit in IJsselstein, in Lopik maakten we tot de
opheffing deel uit van het Cultureel Platform Lopik. In Houten

Medewerkers

participeren we in Houtense Helden, om te komen tot een
invulling van een cultuurplein.

Medewerkers van Bibliotheek

Samenwerking met bedrijven is tot stand gekomen door onze

Lek & IJssel zijn klantgerichte dienst-

deelname aan bijeenkomsten als Meet & Match in Houten en

verleners die enthousiast en deskundig

bedrag voor de Vrienden van de Bibliotheek binnengehaald

in teamverband bijdragen aan de doel
stellingen van de organisatie.

beursvloeren in IJsselstein en Lopik. In Vianen werd een mooi
door enthousiaste deelname aan een door de Rabobank
georganiseerde fietstocht.
Uit gesprekken met ambtenaren en de gedeputeerde van de

Er is een intensief traject van organisatieontwikkeling

Provincie Utrecht blijkt dat er waardering is voor de innovatie

ingezet. Assesments hebben helder gemaakt welke

kracht van de Bibliotheek Lek & IJssel en de inspanningen die

competenties waard zijn ontwikkeld te worden. Trainingen

wij hebben verricht om samenwerking met de Bibliotheek

waren en zijn met name gericht op pro-actief en

Nieuwegein te realiseren.

klantgericht werken.

Effectmeting 2013
Bijzonder belangrijk is wat onze inspanningen voor effect hebben op onze gemeenten,
samenwerkingpartners en gebruikers van onze producten en diensten.
Daarom hebben we dit in 2013 laten onderzoeken.

Uitkomsten gemeentelijke
vertegenwoordigers

Uitkomsten lokale
(samenwerkings-) partners

➜ 85% vindt de Bibliotheek in de lokale

➜ 100% vindt de Bibliotheek in de lokale

•

•

samenleving belangrijk tot zeer belangrijk
Rapportcijfer voor toegevoegde waarde
voor de lokale samenleving in algemene zin:

•	Rapportcijfer voor toegevoegde waarde

in relatie tot het huidige collegeprogramma:

7,2

uitleenfunctie, samenwerkingspartner onderwijs,
verstrekker van informatie.

•

•

7,6

Rapportcijfer voor toegevoegde waarde
7,4

75% van de respondenten werkt al samen met de Bibliotheek.
De belangrijkste redenen:
•

het aanbod van producten en diensten is relevant
voor hun dienstverlening.

organisator van activiteiten, plek om kranten/tijdschriften
te lezen, werk/studieplek.

voor de lokale samenleving in algemene zin:
in relatie tot de missie en visie van partner:

6,4

Functies de Bibliotheek in volgorde van belangrijkheid:
•

•

samenleving belangrijk tot zeer belangrijk

Rapportcijfer voor toegevoegde waarde

•

de Bibliotheek biedt toegevoegde waarde in relatie
tot hun visie/missie.

ontmoetingsplek.
•

het bieden van professionaliteit.

•

het bieden van inhoudelijke deskundigheid.

Effecten de Bibliotheek op sociale cohesie
Door het lidmaatschap/bezoek aan de Bibliotheek:
•

kan ik mezelf beter vermaken

43,1%

•

heb ik informatie gekregen over activiteiten
van de gemeente

•

34,8%

ben ik meer op de hoogte van informatie
over de omgeving

•

32,2%

ben ik me meer betrokken gaan voelen
met de woonplaats

•

voel ik me meer betrokken bij de omgeving

17,2%

•

ben ik met andere mensen in contact gekomen

12,6%

•

ervaar ik meer saamhorigheid binnen de omgeving

10,7%

•

ben ik actiever binnen de omgeving

6,9%

•

ben ik me minder alleen gaan voelen

6,2%

22,6%

Maatschappelijke bijdrage volgens
leden/bezoekers
de beschikbaarheid
van maatschappelijke
actuele informatie

het bieden van het
gebruik van internet

78,6%
89,7%
60,4%
70,6%
het ontmoeten
van andere mensen

het bieden van
een plek om even
tot rust te komen

De Bibliotheek

draagt volgens

de ondersteuning
bij opvoeding

2335 leden/bezoekers

74,7%

bij aan:

het antwoord krijgen
op specifieke vragen

de beschikbaarheid
van lokale informatie

82,1% 90,6%
?

het bieden van
een plek om te lezen

83,9%

