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de bibliotheek brengt 

“Het	gaat	in	de	bibliotheek	allang	niet	
meer	alleen	om	het	uitlenen	van	boeken.	
Centraal	staat	het	creëren	van	betekenis	
rond	de	collectie.	Dat	doen	we	niet	alleen,	
maar	samen	met	gebruikers	en	lokale	
organisaties.	VANnU	is	een	plek	om	contact	
te	maken,	passie	te	delen	en	verder	te	
ontwikkelen.	We	nodigen	uit	om	te	lezen,		
te	werken,	activiteiten	te	volgen	of	
gewoonweg	even	niets	te	moeten.”

Frédérique	Assink-Aben,
directeur/bestuurder	Bibliotheek	VANnU

Hoofdstuk 1 //
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Fijn dat ik overal aan informatie kan komen

en altijd dichtbij

Op internet 

maar ook op 

scholen of 

in de buurt

De bieb is overal

Bibliotheek	VANnU	is	volop	in	beweging.	En	zo	hoort	het	
ook,	want	de	digitale	ontwikkelingen	en	de	veranderende	

vraag	vanuit	de	maatschappij	vragen	om	nieuwe	invulling	
van	de	bibliotheekfuncties.	Bezuinigingen	dagen	ons	uit	

scherpe	keuzes	te	maken.	De	gemeenten	in	ons	werkgebied	
leggen	verschillende	accenten,	maar	gemeenschappelijk	zijn	
de	kansen	voor	de	jeugd	en	het	toerusten	van	inwoners	om	
mee	te	doen	in	de	maatschappij.	Bibliotheek	VANnU	staat	

midden	in	de	samenleving.	Op	een	laagdrempelige	manier	
brengen	we	mensen,	informatie,	educatie	en	cultuur	samen.	
Natuurlijk	door	onze	collectie,	maar	ook	door	de	organisatie	

van	activiteiten	en	door	onze	ruimte	ter	beschikking	te	
stellen.	We	zijn	vindbaar	op	andere	plekken,	zoals	in	scholen.	

En	onze	rol	in	maatschappelijke	netwerken	benutten	we	
om	oplossingen	te	bieden	voor	lokale	vraagstukken	op	het	

gebied	van	lezen,	leren	en	informeren.	
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De sociale
structuren
zijn erg
gewijzigd

12% van de 
bevolking is 
laaggeletterd

Participatiemaatschappij DigitaliseringNetwerksamenleving Leven lang leren

Ontwikkelingen en trends Maatschappelijke ontwikkelingen en trends zijn 
van invloed op de aanpak rond de bibliotheekfuncties 
lezen, leren en informeren. De belangrijkste zijn:

Hoofdstuk 2 //

De eigen
kracht van 
de burger
staat 
centraal!

Gemeenten
doen een 
stapje 
terug

Onderlinge
connecties,
kennisdeling
en samenwerking
worden 
belangrijker

De	overheid	doet	een	stap	terug	en	zaken	
rondom	de	zorg	worden	gedecentraliseerd.	
Gemeenten	zijn	vanaf	2015	verantwoordelijk	
voor	jeugdzorg,	werk	&	inkomen	en	zorg	aan	
langdurig	zieken	en	ouderen.	Deze	kanteling	
vraagt	bij	zowel	de	gemeenten,	de	zorgvrager	als	
de	zorgverlener	om	een	fundamentele	transitie.	
De	eigen	kracht	van	de	burger	staat	centraal.	
Burgers	dienen	zelfredzaam	te	zijn	in	de	huidige	
participatiesamenleving	en	zo	veel	mogelijk	
in	eigen	behoeften	te	voorzien,	eventueel	
met	hulp	van	anderen.	Lezen	en	schrijven	zijn	
basisvoorwaarden	om	jezelf	te	kunnen	redden.

Waar	voorheen	de	samenleving	was	
gestructureerd	rondom	instituten,	is	nu	
een	verschuiving	te	zien	naar	structuren	
rondom	het	individu.	Onderlinge	connecties,	
kennisdeling	en	samenwerking	worden	
belangrijker.	Gewoonweg	omdat	er	meer	
vanuit	de	gemeenschap	zelf	wordt	
georganiseerd.	Delen	en	samenwerken	zijn	
natuurlijk	geen	nieuwe	fenomenen.	De	digitale	
mogelijkheden	vergemakkelijken	en	versnellen	
onderling	contact.	Hoezo	grenzen?	Gedeelde	
interesses	en	interessante	thema’s	zorgen	voor	
makkelijke	en	informele	verbindingen.

Door	de	sterke	ontwikkelingen	op	digitaal	gebied	is	
iedereen	altijd	op	de	hoogte	en	met	elkaar	in	gesprek.	
Sociale	structuren	zijn	gewijzigd.	De	uitwisseling	
van	data	gebeurt	vliegensvlug.	De	overkill	aan	data	
vergt	vaardigheden	in	het	toekennen	van	betekenis.	
Veel	data	betekent	niet	automatisch	veel	informatie	
en	informatievaardigheden	zijn	cruciaal.	E-books	
en	digitaal	lezen	zijn	normaal	geworden.	Daar	staat	
tegenover	dat	mensen	elkaar	graag	ontmoeten	om	
ook	persoonlijk	hun	kennis,	gedachtes	en	ervaringen	
uit	te	wisselen.	Dit	gebeurt	op	een	verrassende		
manier,	veelal	lokaal	met	als	doel	van	elkaar	te		
leren	en	elkaar	beter	te	leren	kennen.	

Laaggeletterdheid	is	een	thema	wat	veel	
aandacht	verdient,	het	betreft	immers	
12%	van	de	bevolking.	Om	mee	te	kunnen	
doen,	moet	iedereen	beschikken	over	
basisvaardigheden	op	het	gebied	van	
taal,	rekenen	en	digitale	vaardigheden.	
De	kloof	tussen	hen	die	dat	voldoende	
kunnen	en	hen	die	daar	in	achter	lopen,	
groeit.	Maar	ook	als	je	adequaat	bent	
opgeleid	in	het	primair	en	secundair	
onderwijs	is	het	zaak	om	competenties	
(kennis	en	vaardigheden)	gedurende	je	
hele	leven	te	blijven	ontwikkelen.	
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Bibliotheek VANnU is er voor 

iedereen die wil lezen en leren. 

Gebruik makend van onze 

collectie stimuleren wij jong  

en oud om dat alleen òf met 

anderen te doen. 

Plezier staat voorop. En dat 

kan op onze locaties, thuis,  

op school, in het wijkgebouw of 

ergens anders in wijk of dorp. 

Dat is onze drive, elke dag! 

En daarom is dit onze missie: 

Jong en oud verleiden met 

plezier te lezen, te leren en 

zich te informeren.

Onze kernwaarden zijn 
leidend in alles wat wij 
doen en vormen de basis 
van onze visie:

* Nieuwsgierigheid prikkelen
* Toegang bieden
* Verbindingen leggen
* Informatie verrijken

Jong en oud 
verleiden 
met plezier 
te lezen, te 
leren en zich 
te informeren.
Kern (de; v(m); 
meervoud: kernen)
beginsel: een kern 
van waarheid 2 
de hoofdzaak, het 
wezenlijke: de kern 
van een betoog 3. het 
binnenste, middelste of 
voornaamste gedeelte 
van iets: de harde kern 
(van een groep) de 
meest overtuigde leden 

Kern (de; v(m); 
meervoud: kernen)
beginsel: een kern 
van waarheid 2 
de hoofdzaak, het 
wezenlijke: de kern 
van een betoog 3. het 
binnenste, middelste of 
voornaamste gedeelte 
van iets: de harde kern 
(van een groep) de 
meest overtuigde leden 

Nieuwsgierigheid prikkelen
De	bibliotheek	is	er	voor	jong	en	oud	en	biedt,	
door	de	gerichte	inzet	van	haar	collectie,	
programma’s	en	netwerken.	Dit	is	de	basis	
voor	een	leven	lang	leren	en	lezen.	Onze	
insteek	daarbij	is	plezier:	door	met	plezier	
te	lezen	en	te	leren	worden	vaardigheden	
vergroot.	Bibliotheek	VANnU	is	initiatiefnemer	
of	programmeur,	maar	die	rol	kan	ook	door	
anderen	worden	opgepakt.	Wanneer	een	ander	
initiatief	neemt,	vult	Bibliotheek	VANnU	aan	
met	een	collectie,	een	programma,	contacten	
uit	haar	netwerk	of	een	inspirerende	omgeving	
om	samen	te	werken.	Zo	maken	en	bereiken	we	
gezamenlijk	meer.	

Toegang bieden
Elke	gemeente	heeft	een	vrij	toegankelijke	plek	
waar	jong	en	oud	ontspannen	kunnen	lezen,	
leren	en	elkaar	informeren.	Een	plek	ook		
waar	je	boeken	kunt	vinden	en	lenen.		
Een	inspirerende	omgeving	waar	mensen	kennis	
met	elkaar	delen	door	te	halen	en	te	brengen.	
Toegang	bieden	in	de	breedste	zin	van	het	
woord;	het	gaat	hier	niet	alleen	om	een	open		
of	dichte	deur,	maar	ook	om	meedoen.	
Bibliotheek	VANnU	biedt	die	plek	in	haar	kern-
vestigingen	waar	een	uitgebreide	collectie	staat,	
waar	ruimte	is	om	te	leren	en	te	studeren,		
maar	waar	je	ook	ontspannen	een	tijdschrift		
of	krant	kunt	lezen.

Verbindingen leggen
In	de	wijken	en	dorpen	gaat	VANnU	in	gesprek	
met	de	bewoners	om	samen	hun	bibliotheek	
van	de	toekomst	vorm	te	geven.	Die	ziet	er	
anders	uit	dan	we	kennen,	maar	sluit	beter	aan	
bij	de	wensen	en	behoeften	van	de	inwoners.	

Bewoners	denken	en	doen	mee:	van	het	
vormen	van	deelcollecties	tot	het	organiseren	
van	activiteiten	die	aanspreken	en	verrassen.	
We	plaatsen	de	collectie	daar	waar	de	boeken	
gebruikt	worden	en	iets	toevoegen;	op	
verrassende	en	goed	toegankelijke	plaatsen.		
We	richten	samen	afhaallocaties	in	of	bieden	
cursussen	digitale	vaardigheden	aan	in	het	
buurthuis.	

Informatie verrijken
De	informatie	in	de	bibliotheek	is	niet	statisch.	
De	bibliotheek	zet	haar	collecties	in	om	actuele	
thema’s	en	lokale	vragen	te	verrijken,	van	
achtergronden	te	voorzien	en	door	ruimte	te	
bieden	om	daarop	aan	te	vullen.	Daarmee	
bevordert	de	bibliotheek	het	delen	van	
informatie,	het	kennismaken	met	nieuwe	
informatie	en	het	ontstaan	van	(nieuwe)	
ideeën.	Hierbij	spelen	de	fysieke	en	digitale	
collectie	een	belangrijke	rol,	maar	ook	de	
bibliotheekvestiging;	hier	is	immers	ruimte		
voor	ontmoeting	en	uitwisseling.	

We	gebruiken	onze	kernkwaliteiten	
collectioneren,	programmeren	en	netwerken	
om	mensen	te	verleiden	meer	te	gaan	lezen	
en	leren.	De	combinatie	van	selecteren,	
presenteren,	bij	elkaar	brengen	en	inspireren	
vormt	de	basis	van	het	unieke	vakmanschap	
van	onze	bibliotheek.	En	daar	blijven	we	in	
investeren.	We	programmeren	uiteenlopende	
activiteiten	op	basis	van	vragen	uit	ons	netwerk	
en	de	verbinding	met	onze	collectie.	Met	onze	
manier	van	programmeren	dagen	we	inwoners	
in	ons	werkgebied	uit	om	mee	te	doen.

Iedereen doet mee!

Hoofdstuk 3 //
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Strategische thema’s

Van collectie tot... connectie

Hoofdstuk 4 //

Van uitleenfabriek naar leren en lezen in de wijk
De	traditionele	bibliotheekvestiging	is	niet	toekomstbestendig:		
de	collectie	wordt	deels	digitaal	en	heeft	minder	ruimte	nodig.	
Daarnaast	is	er	een	groeiende	behoefte	aan	leerplekken	en	
cursusruimte.	De	kernvestiging	wordt	daarom	omgevormd	naar	
een	lees-	en	leercentrum	met	brede	openingstijden	die	goed	
bereikbaar	is.	Goed	geschoolde	medewerkers	die	meerwaarde	
bieden	voor	de	bezoeker	staan	klaar.	De	bibliotheek	is	een		
prettige	verblijfsruimte	met	goede	faciliteiten	en	ruimte		
voor	lokale	initiatieven.	Geen	luxe,	maar	wel	doelmatig.		

Servicepunten	in	wijken	en	dorpen	zullen	op	termijn	ver		dwijnen	
om	plaats	te	maken	voor	collecties	en	programma’s	op		
plaatsen	waar	veel	mensen	komen.	De	bibliotheek	omarmt	
(burger)initiatieven	met	betrekking	tot	lezen,	leren	en	informeren.	
Van	ruilbibliotheken	en	een	afhaalpunt	in	een	supermarkt	
tot	voorleescursussen	in	het	buurthuis	en	een	collectie	in	het	
gezondheidscentrum.	De	bibliotheek	biedt	ondersteuning.	
Deze	initiatieven	spelen	een	belangrijke	rol	op	het	gebied	
van	leefbaarheid,	bestrijding	van	eenzaamheid	en	andere	
maatschappelijke	thema’s.

Impuls aan lokale activiteiten
Afhankelijk	van	de	vraag	en	het	aanbod	speelt	de	bibliotheek		
een	aanjagende,	volgende	of	participerende	rol	in	lokale		
netwerken.	VANnU	ambieert	een	rol	als	programmeur	en	
facilitator.	In	deze	nieuwe	aanpak	zijn	klanten	zowel	halers	
als	brengers	van	informatie,	leestips,	activiteiten	en	expertise.	
Activiteiten,	cursussen	en	programma’s	zijn	niet	langer	
voorbehouden	aan	bibliotheekvestigingen.	Datzelfde	geldt		
voor	onze	collectie;	in	toenemende	mate	zal	die	op	verrassende	
plaatsen	in	stad	en	dorp	terug	te	vinden	zijn.	Soms	als	een	
eenmalige	pop-up	bieb	en	soms	met	een	themacollectie	bij		
een	andere	(culturele)	instelling.

Altijd
bereikbaar

dichtbij

contact

De focus op jeugd, 
mee kunnen doen en de 
vernieuwde vorm van 
de bibliotheekfuncties 
staan de komende 
jaren centraal in 
onze strategische 
koers. Dat levert de 
volgende thema’s op:

Uw eigen 
collectie 
in de bieb?

Overal 
kennis,
overal 

contact

Thema 1

“Ik dacht vroeger altijd dat de 
bieb alleen maar een gebouw 
met veel boeken was, nu kom 
ik erachter dat er veel meer 
te halen is. Het helpt dat ik 
als vrijwilliger een steentje 
bijdraag in de wijk; ik zit onder 
andere met VANnU aan tafel 
voor oplossingen tegen het 
vereenzamen van de ouderen 
in de wijk”, aldus Jacques 
(vrijwilliger in een buurthuis).

Ze voegt kennis en informatie 
toe aan initiatieven van 
organisaties of personen, 
vanuit de gedachte dat we met 
z’n allen meer weten en meer 
bereiken dan ieder voor zich. 

De bieb is daar waar de 
ontmoeting plaatsvindt.

10



12 13

De h

uis
ka

m
er

 v
oo

r 
ie

d
er

ee
n

. D
e 

h
u

is
k

a
m

er
 v

oo
r 

ie
d

er
ee

n
.  

D
e 

h
u

is
k

a
m

er
 v

oo
r 

ie
de

re
en

. D
e 

De huiskamer
voor iedereen

Ik kan hier 
rustig met 
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Een gezellige 
ruimte om te 
ontmoeten!
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Doelstellingen
De	bibliotheek	stimuleert	het	delen	van	informatie,	kennis	en	leesplezier	door	haar	lezers	en	anderen	in	haar	omgeving	te	betrekken	bij	de	programmering	en	de	collectie.	Dat	doen	we	in	de	vestigingen	maar	ook		in	de	wijken	en	dorpen:

•	 	de	bibliotheek	stimuleert	lezen	en	(het	delen	van)	leesplezier.
•	 	de	bibliotheek	speelt	een	actieve	rol	in	het	bevorderen	van	het	delen	van	informatie,	het	kennismaken		met	nieuwe	informatie	en	het	ontstaan	van		(nieuwe)	ideeën.

•	 	de	bibliotheek	vormt	haar	kernvestigingen	om	tot	moderne	lees-	en	leercentra;	doelmatig	en	toekomstbestendig.
•	 	de	bibliotheek	biedt	collectie	en	programma’s	aan		op	andere	plaatsen	dan	een	bibliotheekvestiging.

Effecten
•	 	inwoners	van	ons	werkgebied	zijn	actief	betrokken	bij	VANnU,	zij	krijgen	ruimte	om	zich	te	presenteren	en	worden	gestimuleerd	informatie	en	kennis	te	delen.	Activiteiten	en	collectie	zijn	daardoor	meer		op	maat	en	deelname	en	gebruik	nemen	toe.	

•	 	in	aanvulling	op	de	kernvestiging	ontstaan	
verschillende	vormen	van	bibliotheekwerk	in	
de	wijk	op	initiatief	van	de	inwoners	en	met	
ondersteuning	door	de	bibliotheek.	Binnen	
deze	vormen	is	er	ruimte	voor	proeftuinen	en	
experimenten,	wat	vervolgens	leidt	tot	nieuwe	
klantgroepen	en	betrokkenheid.

•	 	de	collectie	van	VANnU	is	afgestemd	op	de	
wensen	van	en	mede	samengesteld	en	aangevuld	
door	de	inwoners	van	ons	werkgebied.	Mensen	
zijn	betrokken	en	gebruiken	de	bibliotheek	als	
platform	en	leveren	bijdragen	aan	collectie	en	
programmering.	Zo	ontstaan	er	nieuwe	vormen	
waarin	collectie	wordt	samengesteld,	gedeeld	en	
geleend.	Inwoners	met	kennis	van	een	bepaald	
onderwerp	dragen	bij	aan	het	samenstellen	van	
een	collectie,	waardoor	er	collecties	ontstaan	die	
nog	specifieker	zijn	afgestemd.	De	bijdrager	heeft	
zelf	toegang	tot	een	netwerk	van	mensen	die	
geïnteresseerd	zijn	in	dit	onderwerp	en	daardoor	
wordt	de	doelgroep	sneller	en	makkelijker	
bereikt.	Er	is	ruimte	om	rondom	dit	onderwerp	
activiteiten	te	ontwikkelen	en	deze	komen	vanuit	
de	doelgroep	zelf.	
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Het belang van lezen
Het	maakt	een	groot	verschil	in	het	leven	
van	kinderen	of	ze	lezen	of	niet.	Onderzoek	
toont	aan	dat	lezers	niet	alleen	hoger	scoren	
op	taalvaardigheid	en	tekstbegrip,	maar	
ook	op	studievaardigheden,	wiskunde	en	
wereldoriëntatie.	Leren	begint	bij	lezen.		
Wie	kan	lezen	en	teksten	begrijpt,	kan	kennis	
verwerven	en	zich	ontwikkelen.	Een	goede	
taalbeheersing	zorgt	er	voor	dat	kinderen	
betrokken	zijn	bij	wat	er	om	hen	heen	
gebeurt.	Door	een	kwartier	te	lezen	per	dag	
groeit	de	woordenschat	van	kinderen.

Doelstellingen
Uitgangspunt	is	om	kinderen	te	verleiden		
elke	dag	te	lezen	en	dan	het	liefst	minimaal		
15	minuten,	mét	plezier.	Dit	doet	VANnU	door:

•	 	deel	te	nemen	aan	netwerken	die	taal-,		
lees-,	media-	en	cultuureducatie	bevorderen.

•	 	instellingen	te	adviseren	hoe	ze	lees	be	vor-
dering	in	de	praktijk	kunnen	toepassen.

•	 	programma’s	aan	te	bieden	om	het	onder-
zoekend,	creërend	en	reflecterend	vermogen	
te	bevorderen	met	literatuur	als	basis.

•	 	programma’s	aan	te	bieden	om	kinderen	
mediawijzer	te	maken.

•	 	kinderen,	ouders	en	professionals	uit		
te	nodigen	mee	te	denken	en	te	
programmeren.

•	 	het	aanbieden	van	een	uitdagende	collectie	
en	het	inzetten	van	een	professionele	
leesconsulent	van	de	bibliotheek	bij	het	
ondersteunen	van	het	leesonderwijs.

•	 	100%	van	de	jeugd	in	alle	wijken	en	kernen	
	 te	bereiken.

Effecten
De	bibliotheek	is	een	inspirerende	plek	voor	de	
jeugd;	ze	voelt	zich	er	thuis	en	wordt	uitgedaagd	
om	mee	te	doen.	Ideeën	voor	collecties,	
programma’s	en	thema’s	uit	de	samenleving	
worden	dan	ook	in	co-creatie	vormgegeven.	De	
programma’s	bieden	handvatten	voor	ouders	en	
professionals	om	kinderen	te	verleiden	meer	te	
lezen.	Kinderen	zijn	daarmee	taalvaardiger,	hun	
leesgedrag	is	positiever	en	ze	hebben	meer	plezier	
in	lezen.	Op	scholen	worden	programma’s	van	de	
bieb	structureel	en	vernieuwend	aangeboden.	
Leerkrachten	zijn	goed	geïnformeerd	en	worden	
uitgedaagd	om	leesbevordering	in	de	lessen	
te	integreren.	Door	de	programma’s	in	de	
vestigingen,	wijken	en	op	scholen	zijn	kinderen	
informatie-	en	mediawijzer.	

Thema 2

“Petra (Leesconsulent 
Bibliotheek VANnU) kon 
me precies vertellen welk 

boek ik moest pakken, toen 
ik zei dat ik van lachen 

hield. Het was best moeilijk 
om te lezen, maar ik heb 

dubbel gelegen. Ik heb het 
mooi uit! Meester Jan gaf 
me zelfs een 8 voor mijn 
boekbespreking”, aldus 

Ruben (leerling groep 8).

Focus 
op jeugd

Een diverse, aantrekkelijk gepresenteerde collectie stimuleert het vrij lezen en het leesplezier en daarmee groeit de motivatie om te lezen. De bibliotheek verwerkt deze uitgangspunten in haar programma’s voor scholen,  de vestigingen en in de collectie. Uiteraard worden kinderen uitgenodigd mee te denken en te organiseren. Met de Bibliotheek op School werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. 

Meer 
lezen is 
beter 

in taal! 

1514



16 17
abcde
fghijklmnopqrstuvwxyz

abcde

EEN 
LEVEN 
LANG 
LEREN

Leren
De	wereld	verandert	snel	en	om	steeds	bij	te	
blijven	moet	je	blijven	leren.	Om	mensen	te	
stimuleren	een	leven	lang	te	blijven	leren,	
pakt	Bibliotheek	VANnU	de	rol	van	inspirator	
en	facilitator.	Andere	partijen	nemen	het	
daadwerkelijke	lesgeven	op	zich.	In	de	komende	
jaren	zal	VANnU	het	lokale	aanbod	bundelen	
en	als	wegwijzer	fungeren.	We	zoeken	daarbij	
naar	de	optimale	mix	van	online	en	op	locatie	
leren,	van	individueel	en	in	groepen	leren.	
Lokale	aanbieders	en	groepen	krijgen	volop	de	
ruimte	om	hun	cursussen	in	de	bibliotheek	te	
geven.	Zo	organiseert	de	Poolse	gemeenschap	
nu	al	voorleescursussen	naar	aanleiding	van	de	
Poolse	collectie	van	VANnU.	Bij	belangstelling	
-en	als	het	aansluit	bij	de	doelstellingen-	zal	de	
bibliotheek	met	lokale	partners	ook	cursussen	
en	lezingen	ontwikkelen.

Investeren in onze medewerkers
De	veranderingen	in	onze	samenleving	vragen	
andere	vaardigheden	van	onze	medewerkers.	
Netwerken,	verbindingen	leggen,	samenwerken	
en	goede	kennis	van	de	collectie	staan	centraal.		
Er	wordt	steeds	minder	gewerkt	in	het	fysieke	
bibliotheekgebouw	en	steeds	meer	op	andere	
plaatsen,	met	andere	mensen,	binnen	netwerken.	
Het	uitleenproces	is	geautomatiseerd.	De	toe-
gevoegde	waarde	van	de	medewerker	zit	in	
het	persoonlijke	advies	en	in	de	gesprekken	
met	klanten,	bezoekers	en	(potentiele)	samen-
werkingspartners.	Kennis	van	en	betrokkenheid	
bij	dat	wat	er	speelt	en	leeft	in	de	eigen	omgeving	
worden	steeds	belangrijker.	Samen	met	
collectie		kennis	is	dat	het	vakmanschap	van	de	
bibliotheekmedewerker	waar	we	voor	staan	en	
waar	we	blijvend	aandacht	voor	hebben.	

Daarnaast	zetten	we	steeds	meer	vrijwilligers	in.		
We	doen	een	beroep	op	hun	enthousiasme	en	
hun	passie,	maar	ook	op	hun	expertise.	Met	
de	inzet	van	hun	kennis	en	kunde	kunnen	we	
als	bibliotheek	nieuwe	producten	en	diensten	
aanbieden.	We	investeren	in	de	vrijwilligers	om	
hen	te	binden,	maar	ook	om	ervoor	te	zorgen	
dat	hun	kennis	up-to-date	blijft.	We	zoeken	naar	
slimme	combinaties	van	betaalde	krachten	en	
vrijwilligers,	zodat	ook	zij	van	elkaar	leren.

Doelstellingen
•	 	Medewerkers	van	VANnU	krijgen	de	kans		

om	nieuwe	competenties	te	ontwikkelen.	

	 Dit	leerproces	is	een	gedeelde	verant	woor	-
	 delijkheid	van	werknemer	en	werkgever.
•	 	VANnU	werkt	samen	met	MBO-,	HBO-	en	

universitaire	instellingen	om	middels	
stageplaatsen	nieuwe	inzichten,	nieuwe	
competenties	en	kennis	in	huis	te	halen.

•	 	VANnU	zet	vrijwilligers	in	met	specifieke	
kennis	en	vaardigheden.

•	 	Het	vrijwilligersbeleid,	waarin	concrete	
afspraken	staan	over	de	inzet	van	vrijwilligers,	
de	taken	en	verantwoordelijkheden,	beloning	
en	scholing	wordt	nader	uitgewerkt.	

Effecten
We	ontwikkelen	de	kernkwaliteiten	
collectioneren,	programmeren	en	netwerken	
de	komende	jaren	zodanig	dat	wij	met	onze	
collectie	en	activiteiten	nog	beter	in	staat	
zijn	om	mensen	te	verleiden	meer	te	gaan	
lezen	en	leren.	De	combinatie	van	selecteren,	
presenteren,	bij	elkaar	brengen	en	inspireren	
vormt	het	unieke	vakmanschap	van	de	
bibliotheek	en	daar	blijven	we	in	investeren.	
Onze	medewerkers	hebben	een	goede	basis	van	
kennis	en	vaardigheden,	maar	ook	ontwikkelen	
zij	zich	voortdurend.	Dat	doen	we	door	een	
combinatie	van	formele	opleidingstrajecten,	
training	on	the	job	maar	bijvoorbeeld	ook	door	
met	collega’s	of	partners	samen	te	werken.	In	
projecten	en	trajecten	worden	de	competenties	
van	onze	medewerkers	aangevuld	met	specifieke	
competenties	van	vrijwilligers,	stagiaires	en	
werkervaringsplaatsen.	

Thema 4 Passend vakmanschap

Effecten
Inwoners	van	ons	werkgebied	kennen	de	
bibliotheek	als	inspirerende	leeromgeving.	
Het	bereiken	en	verleiden	tot	deelname	
aan	programma’s	voor	leven	lang	leren	en	
laaggeletterdheid	is	verbeterd	door	samen	
te	werken	in	netwerken.	Laaggeletterden,	
taalvrijwilligers	en	-aanbieders	kennen	de	
bibliotheek	als	laagdrempelige	cursusplaats;	
het	aantal	deelnemers	groeit	dan	ook	jaarlijks.	
Deelnemers	aan	cursussen	binnen	de	aanpak	
laaggeletterdheid	hebben	meer	zelfvertrouwen	
en	meer	taal-	en	digitale	vaardigheden.	

Thema 3

Leren, lezen en schrijven is 
van zeer groot belang, dat 
zal niemand ontkennen. Voor 
mensen zelf, maar ook voor 
werkgevers, dienst verleners 
en de maatschappij als geheel. 
Van de Nederlandse beroeps
bevolking (1665 jaar) is 
ongeveer 12% laaggeletterd. 
In WestBrabant zijn dat zo’n 
56.000 mensen. Als je moeite 
hebt met lezen en schrijven, 
is het gewoonweg lastig om 
volwaardig te participeren 
in de samenleving. 

Dit	vraagstuk	kan	uiteraard	niet	door	één	persoon	of	
één	instantie	worden	opgelost,	dit	vergt	samenwerking.	
Binnen	Taal	voor	het	Leven	West-Brabant	is	VANnU	actief	
met	Stichting	Lezen	&	Schrijven,	ROC	Kellebeek,	Cubiss	
en	4	Westbrabantse	bibliotheken.	Samen	met	partners	
UWV,	WVS-groep,	Ateagroep,	Welzijnsorganisatie	WijZijn	
(voorheen	Traverse)	en	GGD	West	Brabant	vormt	VANnU	een	
Westbrabants	netwerk	waarbinnen	initiatieven	om	taal-	en	
digitale	vaardigheden	te	verbeteren	worden	vormgegeven.	
Bibliotheek	VANnU	ziet	het	als	een	belangrijke	taak	om	
inwoners	in	het	werkgebied	een	helpende	hand	te	bieden.	
Om	zelfontplooiing	te	stimuleren	en	bij	te	dragen	aan	
onafhankelijkheid	en	meer	zelfvertrouwen.	

Lokaal	worden	deze	initiatieven	vertaald	in	een	concreet	
aanbod	waarbij	het	Taalnetwerk	VANnU	een	coördinerende	
rol	speelt.	Cursussen	digitale	vaardigheden	en	taal-
oefengroepen	worden	georganiseerd	in	de	bibliotheek		
en	op	andere	locaties.	Veel	activiteiten	worden	begeleid	
door	vrijwilligers.	Zij	ervaren	een	zinvolle	tijdsbesteding		
en	vergroting	van	hun	sociale	netwerk.	Hiermee		
verbeteren	ze	ook	hun	eigen	arbeidsmarktpositie.

Sa men
tegen     laaggeletterdheid 

“Na de Klik en Tik 
cursus vertelde een 
deelnemer mij dat 
hij eindelijk het 
gevoel heeft mee te 
kunnen doen in dit 
digitale tijdperk. 
Hij zei letterlijk dat 
hij rechter op loopt 
tegenwoordig. Tja, daar 
doe je het toch voor?” 
aldus vrijwilliger Vera.
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Doelstellingen
De	bibliotheek	stimuleert	een	leven	lang	
leren	op	verschillende	manieren,	onder	
andere	door:
•	 	de	rol	in	te	vullen	van	inspirator	en	

facilitator.	Andere	partijen	nemen	het	
daadwerkelijke	lesgeven	op	zich.

•	 	deel	te	nemen	aan	lokale	netwerken	
op	het	gebied	van	een	leven	lang	leren	
(niet	formele	educatie)	en	het	aanbod	te	
bundelen	om	dit	ook	via	de	bibliotheek		
aan	te	kunnen	bieden.

•	 te	fungeren	als	wegwijzer.
•	 	het	stimuleren	van	en	deelnemen	aan	

relevante	lokale	en	regionale	netwerken	
t.b.v.	de	aanpak	laaggeletterdheid	
(Taal	voor	het	Leven	West-Brabant	en	
Taalnetwerk	VANnU).	Zo	bieden	we	mensen,	
door	cursussen	in	de	bibliotheek,	een	
laagdrempelige	eerste	stap	in	de	richting	
van	formele	educatie.

•	 	programma’s	aan	te	bieden	om	
mediavaardigheid	voor	volwassenen		
te	bevorderen.
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Financieringsbronnen
Zoals veel openbare bibliotheken, staat ook Bibliotheek VANnU voor de uitdaging om verder 
inhoud te geven aan haar maatschappelijke functie. Aan de ene kant heeft VANnU te maken  
met een terugloop van inkomsten en aan de andere kant wil en moet de organisatie blijven 
innoveren o.a. vanwege de digitalisering, de ontwikkelingen rondom de Bibliotheek op School en 
nieuwe maatschappelijke vraagstukken zoals de aanpak van laaggeletterdheid en eenzaamheid. 
Hier kan de bibliotheek met haar opdracht (missie) en kerntaken (lezen, leren en informeren) 
een antwoord op geven. 

De bibliotheek moet toe naar een nieuwe strategie met alternatieve verdienmodellen en daarbij  
op zoek naar andere inkomstenbronnen, zowel op basis van dienstverlening als op basis van 
private bijdragen.

Doelstellingen
Bibliotheek	VANnU	blijft	ontwikkelen	en	toont	haar	
maatschappelijke	meerwaarde	door:
•	 	het	maken	van	andere	prestatieafspraken	en	gaat,	

bij	voorkeur	samen	met	andere	partners,	op	zoek	
naar	alternatieve	financiering.	Prestatieafspraken	
met	de	gemeenten	worden	anders	geformuleerd:	van	
output	naar	outcome.	Hierdoor	krijgen	gemeenten,	
maar	ook	andere	overheden	zoals	de	provincie,	een	
genuanceerder	beeld	van	de	opbrengsten	van	de	
bibliotheek	en	zien	zij	de	meerwaarde	op	verschillende	
terreinen:	economisch,	sociaal	en	cultureel.

•	 	verder	te	bouwen	aan	sterke	netwerken	vanuit	een	
gezamenlijke	ambitie.	Samenwerkingspartners	zien	
de	samenwerking	met	de	bibliotheek	als	een	kans	om	
gemeenschappelijke	doelen	te	bereiken.	Men	zet	eigen	
middelen	daarvoor	in	(cofinanciering)	of	doet	samen	
met	de	bibliotheek	een	aanvraag	voor	een	extra	
subsidie	bij	een	gemeente,	provincie	of	fonds.

Effecten
Overheden	zien	de	meerwaarde	van	de	bibliotheek		
op	verschillende	terreinen:	economisch,	sociaal	en		
cultureel	en	hebben	vanuit	andere	terreinen	daar	
middelen	voor	over.	Bibliotheek	VANnU	is	minder	
afhankelijk	van	subsidie	van	de	diverse	overheden		
en	daardoor	financieel	minder	kwetsbaar.

Stakeholders	betalen	vanzelfsprekend	voor		
diensten	en	producten	van	de	bibliotheek	omdat	
zij	de	waarde	kennen.	

Van 

output 

naar 

outcome

Onze 

opdracht 

Cofinanciering

“De strategische thema’s en 

doelstellingen zijn uitgewerkt in 

werkplannen en acties voor de 

komende jaren. We beginnen niet 

morgen, maar we zijn tijdens het 

schrijven van deze strategische 

koers de gekozen richting al 

ingeslagen en dus op weg naar de 

toekomst. Niet alleen, altijd samen 

met anderen, zowel binnen als 

buiten onze organisatie. We geloven 

in onze koers. Ze helpt ons om de 

goede antwoorden te geven op de 

vragen die op ons afkomen zonder 

de focus te verliezen. Doet u mee?”

Frédérique AssinkAben, 

directeur/bestuurder 

Bibliotheek VANnU

De strategie 
voor de
komende 
jaren

Bibliotheek
VANnU blijft
ontwikkelen...

Stakeholders 
zien onze 
meerwaarde

Slotwoord //

Lezen, 

leren en 

informeren $
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