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INLEIDING
Voor je ligt het beleidsplan van Bibliotheek Zoetermeer 2020-2021 ‘Verder bouwen aan de
participatiebibliotheek’. Anders dan bij eerdere beleidsplannen is gekozen voor een periode van
twee jaar. Reden hiervoor is dat ontwikkelingen zich op dit moment zo snel voltrekken, dat deze
kortere periode de flexibiliteit biedt om tijdig in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen.
De maatschappelijke veranderingen die ten grondslag lagen aan het vorige beleidsplan zetten
zich onverminderd voort. De missie en visie zijn nog steeds actueel en zijn in lijn gebleven met
die van het vorige beleidsplan, ‘Bouwen aan de participatiebibliotheek’. Het nieuwe beleidsplan
bouwt hierop voort.

Sociaal domein
Zelfredzaamheid, participatie en preventie zijn, mede door de grote veranderingen in het
sociaal domein, steeds belangrijker geworden.
Van mensen wordt zelfredzaamheid verwacht, maar dat is niet altijd zo vanzelfsprekend.
Niet iedereen weet de weg in het sociaal domein te vinden. De bibliotheek ziet het als haar
taak om vanuit haar verbindende en maatschappelijke rol de taak om mensen te informeren
en ondersteunen, veelal in samenwerking met andere organisaties.

Basisvaardigheden
Meer dan ooit is het van belang om te beschikken over taalvaardigheid. Het aantal
laaggeletterden groeit echter, onder meer door instroom van nieuwkomers, een hogere
levensverwachting, maar ook doordat veel jongeren (17,9% van alle 15-jarigen) over een
leesniveau beschikken waarmee zij het risico lopen laaggeletterd te worden 1.
Wanneer mensen niet beschikken over voldoende taalvaardigheid is dit een belemmering om
mee te kunnen doen. De bibliotheek zet daarom in op leesplezier van kinderen en jongeren en
het versterken van de taalvaardigheid van alle volwassen Zoetermeerders.
Naast taalvaardigheden zijn ook digitale vaardigheden meer en meer onmisbaar; steeds meer
communicatie verloopt digitaal. Het lukt lang niet iedereen om mee te doen in deze digitale
samenleving; rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale
apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit
internet gebruikt 2.
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Feiten en Cijfers Laaggeletterdheid (Maastricht University, 2018)
www.digitaleoverheid.nl

De bibliotheek draagt bij aan de digitale inclusie van de Zoetermeerders door activiteiten aan te
bieden om de digitale geletterdheid van kinderen en jongeren te versterken en volwassenen te
ondersteunen bij het gebruik van computers, internet en de digitale overheid.

Eenzaamheid
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. En nog eens een derde van de
bevolking voelt zich matig eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden, al komt het relatief vaak
voor onder ouderen 3.
Ook veel Zoetermeerders voelen zich eenzaam. De bibliotheek zet, als een van de laatste openbare
en laagdrempelige plekken in de stad, haar deuren wagenwijd open voor alle mensen en zorgt
ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en een plek hebben om prettig te verblijven.

Cultuur
Cultuur zorgt voor zingeving en draagt bij aan cognitieve vaardigheden en mentale en fysieke
gezondheid van mensen. Daarnaast heeft het een positief effect op de sociale cohesie en draagt
het bij aan economische groei 4.
De bibliotheek is een culturele organisatie, die door middel van een uitgebreide, actuele en
verrassende collectie mensen weet te inspireren met verhalen, literatuur toegankelijk maakt en
mensen stimuleert tot creativiteit. Door samenwerking met andere culturele organisaties worden
Zoetermeerders in contact gebracht met het totale cultuuraanbod in de stad.
Op basis van bovenstaande trends en ontwikkelingen krijgt het bibliotheekwerk in Zoetermeer de
komende twee jaar vorm en inhoud.

Leeswijzer
In de eerste hoofdstukken zijn missie en visie uitgewerkt. In het hoofdstuk dat hierop volgt
is toegelicht waar de bibliotheek op gebaseerd is. Voor de komende twee jaren zijn vier
strategische doelstellingen opgesteld. Deze zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 volgt
een uiteenzetting over de organisatie in de komende twee jaren. In hoofdstuk 6 zijn de drie
belangrijkste risico’s uitgewerkt. Hoofdstuk 7 bevat de meerjarenbegroting en toelichting.
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Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en 2016 van de GGD’en, CBS en RIVM
De waarde van cultuur (Rijksuniversiteit Groningen, 2014)
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Inclusiviteit

1 MISSIE (waar staan we voor)
De bibliotheek staat voor een inclusieve samenleving, waarin alle mensen erbij horen en mee
kunnen doen.
De bibliotheek ondersteunt mensen bij hun ontwikkeling en stelt ze in staat om te participeren in
de maatschappij. De bibliotheek verbindt mensen, organisaties en kennis met elkaar.

Mission statement
Kort gezegd:
De Bibliotheek verbindt

2 VISIE (wat is onze droom)
De bibliotheek biedt een laagdrempelige en centrale ontmoetingsplek dichtbij en is er voor
iedereen. Zij draagt bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van Zoetermeerders door het
inzetten van haar collectie, informatie, deskundigheid en verbinding.
De bibliotheek doet dit door invulling te geven aan haar dienstverlening vanuit de
volgende pijlers:

Forum
Het Forum is niet alleen de hoofdvestiging van de bibliotheek, een mooie en laagdrempelige plek
waar iedereen welkom is, maar staat ook voor de netwerkorganisatie waarbij 45 organisaties
op educatief, maatschappelijk en cultureel gebied zijn aangesloten. Samen zorgen zij ervoor dat
Zoetermeerders die hier behoefte aan hebben worden geïnformeerd, geadviseerd, geïnspireerd en
ondersteund.

In de wijken
De bibliotheek biedt dienstverlening op maat dichtbij de wijkbewoners, vooral voor (jonge)
kinderen, ouderen en kwetsbare doelgroepen. Hierbij worden onder andere een compacte
collectie, een lees- en ontmoetingstafel, (voor)leesactiviteiten en hulp en ondersteuning bij
(digi)taalvragen ingezet in alle wijken.

De Bibliotheek op school
De bibliotheek biedt op alle scholen een aantrekkelijke en actuele collectie en deskundig advies en
stimuleert daardoor, in samenwerking met de scholen, een positief leesklimaat.
Door middel van deze drie pijlers is de bibliotheek in staat alle Zoetermeerders te bereiken, op
maat en op de plek waar de inwoners zich begeven. De bibliotheek kan op deze wijze inwoners
adequaat informeren, adviseren, ondersteunen en biedt voor de mensen een plaats waar zij graag
verblijven.
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De bibliotheek zet hierbij haar verbindende rol in. Zij werkt samen met relevante organisaties in
de stad en verwijst mensen op warme wijze door, waardoor mensen op elke vraag een antwoord
krijgen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.
De bibliotheek is van alle Zoetermeerders; zij kunnen er verblijven en gebruik maken van de
dienstverlening die er wordt aangeboden. Maar zij zijn ook van harte welkom om zelf invulling te
geven aan wat er in de bibliotheek gebeurt. Zij kunnen kennis en ervaringen delen en activiteiten
organiseren. De bibliotheek faciliteert en ondersteunt hierbij.

3 DE BASIS
Collectie
De basis voor alle dienstverlening van de bibliotheek is de collectie, zij vormt de ruggengraat van
de bibliotheek. De fysieke en digitale materialen zijn voorwaardenscheppend voor het realiseren
van de strategische doelstellingen. De collectie biedt een enorme hoeveelheid informatie en
leesplezier en wordt ingezet om de activiteiten in de bibliotheek te ondersteunen en verdieping
te geven. Ondanks het feit dat steeds meer boeken digitaal beschikbaar komen en dat het aantal
uitleningen van E-books stijgt, blijft er ook veel interesse in het fysieke boek.

Kernfuncties
Mede op basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen geeft de bibliotheek
invulling aan haar vijf kernfuncties, te weten:
1 Het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
2 De ontwikkeling en educatie van mensen;
3 Het bevorderen van lezen en de interesse in literatuur;
4 Het faciliteren van ontmoeting en debat;
5 Het stimuleren van interesse in – en het ter beschikking stellen van kennis omtrent – kunst
en cultuur.

Onderzoeken
De bibliotheek sluit waar mogelijk aan bij het landelijk bibliotheekbeleid dat door de
Koninklijke Bibliotheek wordt geïnitieerd en baseert zich op relevante onderzoeken van onder
meer Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Stichting Lezen en Schrijven, Movisie, Stichting
Lezen en gemeente Zoetermeer.

Certificering
De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke
organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten
voor geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die
manier aan hun dienstverlening. De bibliotheek is in 2019 opnieuw gecertificeerd tot en met 2022
met een plus voor het Forum-concept dat in zijn idee en uitvoering als best practice mag gelden
voor de toekomstbestendigheid van bibliotheekorganisaties 5.

5

8

Auditrapportage ‘Kwaliteit in Beeld’ – Bibliotheek Zoetermeer (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk,
Cultuur en Taal, 2019)

4 STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
Voor de komende beleidsplanperiode 2020-2021 zijn vier strategische doelstellingen opgesteld.

1

De bibliotheek stimuleert, faciliteert en ondersteunt de
ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in Zoetermeer

De bibliotheek draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren door, in
samenwerking met het onderwijs en andere partners, doorgaande leerlijnen in te zetten.
Deze leerlijnen bestaan uit een samenhangend aanbod op het gebied van taalontwikkeling
en digitale vaardigheden voor de verschillende leeftijdsfases, waarbij de onderdelen goed op
elkaar aansluiten en elkaar versterken. De bibliotheek biedt daarbij inspiratie en ondersteuning
voor kinderen, ouders en scholen.

A Lezen en taal
Door met plezier te lezen gaan kinderen en jongeren vaker lezen waardoor de taalvaardigheid
toeneemt en laaggeletterdheid wordt voorkomen. Het is daarbij van groot belang al zo jong
mogelijk te beginnen met (voor)lezen en met kinderen en jongeren te praten over boeken omdat
dit een zeer krachtig middel is om het lezen te promoten 6.

6

Cijfers en meningen over lezen in Nederland (Sardes, 2019)
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Leesplezier voor elk kind
Kinderen en jongeren kunnen veel plezier beleven aan lezen als vrijetijdsbesteding.
De bibliotheek heeft een actuele en aantrekkelijke collectie en vanuit de deskundigheid
van bibliotheekmedewerkers worden kinderen en jongeren geënthousiasmeerd om te lezen.
Dit gebeurt onder meer door het organiseren van aansprekende activiteiten rondom lezen,
schrijven en verhalen.

Leesplezier op school
Binnen deze programmalijn wordt, in nauwe samenwerking met het onderwijs en voorschoolse
instellingen, het lezen van kinderen en jongeren op school gestimuleerd. Er wordt gewerkt met
de landelijk ontwikkelde doorgaande leeslijn (Kunst van Lezen7 ), voor kinderen in de voorschoolse
periode tot en met de middelbare school van 0 tot 18 jaar.
De bibliotheek adviseert en ondersteunt voorschoolse instellingen met betrekking tot leesplezier,
in de eerste plaats instellingen die zijn verbonden aan een VVE-school.
Een belangrijke pijler om hieraan bij te dragen is de Bibliotheek op school (dBos). Op 28 scholen
van het primair onderwijs heeft de bibliotheek al een dBos gerealiseerd in de afgelopen
beleidsplanperiode, met een zeer goed resultaat. Bibliotheek en de school werken hierin samen
aan een positief leesklimaat: een omgeving, zowel op school als thuis, waar kinderen door
houding en gedrag van leerkracht en ouders worden gestimuleerd om te lezen en er aandacht is
voor leesplezier. De bibliotheek heeft de ambitie om de komende jaren alle scholen voor primair
onderwijs aan te sluiten op het dBos-concept.
Veel jongeren ronden het vmbo af met een relatief lage taalvaardigheid. Om ervoor te
zorgen dat deze jongeren niet de laaggeletterden van de toekomst worden is het van belang
de taalvaardigheid te ondersteunen door het stimuleren van leesplezier. De bibliotheek vindt
dit belangrijk en zal onderzoeken of dekking gevonden kan worden voor het realiseren van
een dBos op de betreffende scholen. Daarnaast zal de bibliotheek het initiatief nemen om
samen met de scholen en andere stakeholders een actieplan op te zetten om het lezen door
jongeren te stimuleren.

Naschools aanbod
De bibliotheek verzorgt op verzoek van de scholen een naschools aanbod. Dit kan plaatsvinden
in het kader van de Brede School (waarvoor VVE-scholen financiering ontvangen vanuit de
gemeente), maar ook daarbuiten. Ook biedt de bibliotheek faciliteiten, materialen en advies voor
kinderen en jongeren om huiswerk te maken en te lezen voor de lijst.

Aanbod voor ouders
De bibliotheek informeert ouders in samenwerking met partnerorganisaties, zoals het onderwijs,
over het belang van voorlezen en hiermee te starten vanaf het eerste levensjaar van hun kind.
Ook zorgt zij voor het inspireren van de ouders door middel van (voor)leestips en het laten ervaren
van (interactief) voorlezen als voorbeeld, waardoor ouders handvatten krijgen (modeling).
De bibliotheek organiseert laagdrempelige activiteiten voor ouders op school om ze te betrekken
bij de leesopvoeding van hun kinderen. Ook biedt de bibliotheek deskundigheidsbevordering voor
ouders die als leesvrijwilliger op school werken.

7

www.kunstvanlezen.nl
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B Digitale geletterdheid
De bibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden, met name
de digitale geletterdheid, die bestaat uit ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden,
computational thinking en mediawijsheid 8. Deze vaardigheden krijgen ook in het onderwijs
van de toekomst een prominentere plaats. De bibliotheek streeft ernaar een doorgaande leerlijn
Digitale Geletterdheid voor kinderen vanaf 2 jaar te realiseren. Binnen deze leerlijn wordt voor
elke vaardigheid een programma opgezet.

Elk kind digitaal
De bibliotheek stelt computers en andere devices ter beschikking, zodat kinderen en jongeren
hier gebruik van kunnen maken. In het Forum kunnen kinderen in hun vrije tijd gamen, leren
programmeren, robots bouwen en deelnemen aan workshops op het gebied van social media.

Digitaal op school
Zowel in het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs verzorgt de bibliotheek, al dan niet
in het kader van dBos, lessen om kinderen te ondersteunen bij het zoeken en gebruiken van
informatie en het omgaan met technologie. Jongeren worden ondersteund bij hun regelzaken
met de digitale overheid. Daarnaast wordt ingezet op training en inspiratie van docenten.

Naschools aanbod
Zowel binnen als buiten het Brede School-aanbod worden na school activiteiten aangeboden
op het gebied van programmeren en het bouwen van robots, zodat kinderen en jongeren meer
vertrouwd raken met technologie en inspiratie en vaardigheden opdoen.

8

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden
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Aanbod voor ouders
De bibliotheek ondersteunt ouders bij de mediaopvoeding van hun kinderen door ze wegwijs te
maken: zij zorgt voor bewustwording, helpt met het vinden van verantwoorde games en apps
en geeft tips om met de kinderen in gesprek te gaan over het gebruik van media. Ook verwijst zij
indien gewenst warm door naar deskundige organisaties.

C Cultuur
Cultuur speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen: het stelt kinderen in staat om
de eigen talenten te ontdekken en verbeeldingskracht en creativiteit te versterken.

Literatuur
De bibliotheek verzorgt een doorgaande leerlijn Literatuureducatie in het onderwijs. Dit is
onderdeel van het programma Cultuureducatie dat met samenwerkingspartners CKC,
Stadstheater en Museum De Voorde wordt vormgegeven. Binnen deze leerlijn wordt zowel
aandacht besteed aan bestaand werk als aan het zelf creatief bezig zijn met taal. Een belangrijk
doel van literatuureducatie is kinderen leren literatuur te lezen, begrijpen en waarderen
waarbij naast de inhoud ook veel aandacht is voor de vorm van het verhaal. In samenwerking
met de partners ondersteunt de bibliotheek cultuureducatie binnen het onderwijs door een
bijdrage te leveren aan de opleiding voor cultuurcoördinatoren en door het aanbieden van een
experttraining literatuureducatie. Ook kunnen leerkrachten ondersteund en begeleid worden in
het verzorgen van de lessen literatuureducatie.

Cultureel erfgoed
Docenten worden gestimuleerd om gebruik te maken van content en lesbrieven over de
geschiedenis van Zoetermeer via de website ‘Zoetermeer mijn stad’ die in samenwerking met
Historisch Genootschap Oud Soetermeer en het Gemeentearchief ter beschikking wordt gesteld.

AMBITIE 2021
• Van 28 naar 38 scholen voor primair onderwijs met een Bibliotheek op school
• Van 7.000 naar 10.000 bereikte basisschoolleerlingen
• Van 37.000 naar 40.000 deelnemers aan schoolactiviteiten
• Van 1 naar 2 vmbo-scholen met een Bibliotheek op school
• Van 10.000 naar 14.000 deelnemers aan jeugdactiviteiten
• Van 22.000 naar 24.000 jeugdleden

2

De bibliotheek stimuleert, faciliteert en ondersteunt de
ontwikkeling van volwassenen

De bibliotheek zet in op de doorgaande ontwikkeling van volwassenen.

A Zelfredzaamheid
Een aanzienlijk deel van de Zoetermeerders is laagtaalvaardig en/of beschikt over onvoldoende
digitale of andere vaardigheden en dreigt buiten de boot te vallen. Bij de bibliotheek kunnen
mensen de basisvaardigheden leren en versterken. Ook kunnen mensen direct geholpen worden
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als zij ondersteuning nodig hebben bij regelzaken. Hiervoor zijn er specifieke spreekuren en directe
assistentie van medewerkers, vrijwilligers en partnerorganisaties.
De bibliotheek is regievoerder van het Digi-Taalhuis Zoetermeer, een samenwerkingsverband
van doorverwijzers en aanbieders op het gebied van basisvaardigheden. Het Digi-Taalhuis zorgt
ervoor dat mensen die hun basisvaardigheden willen versterken op een goede manier worden
ontvangen en doorverwezen. Er worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd, die erop gericht
zijn om mensen te laten oefenen met taal en digitaal in de praktijk. In het Digi-Taalhuis worden
taalvrijwilligers opgeleid.
Vanuit haar regierol draagt de bibliotheek bij aan het onderhouden en versterken van het netwerk
van aanbieders en doorverwijzers. Het Digi-taalhuis is sparringpartner van de gemeente.

Alfabetisering
Taal is de basis voor het zich kunnen ontwikkelen van mensen. Mensen die niet gealfabetiseerd
zijn, vormen een een aparte doelgroep. Zij kunnen helemaal niet lezen en/of schrijven, ook niet in
een andere taal dan het Nederlands. Voor deze doelgroep zijn er vanuit de Volksuniversiteit (VU)
cursussen alfabetisering.

Taalontwikkeling mensen met Nederlandse achtergrond
Meer dan de helft van de laaggeletterden heeft een Nederlandse achtergrond. Juist deze
doelgroep vindt het lastig om hulp te vragen; er rust vaak ook een taboe op. Het is daarom niet
gemakkelijk om deze doelgroep te bereiken, vaak gebeurt dit via een andere activiteit (onder meer
via de kinderen). Er is voor deze doelgroep een specifiek aanbod aan verschillende cursussen om
het taalniveau te verhogen. Het is hierbij van belang de taalleerders in een voor hen geschikte
cursus te plaatsen, die past bij hun uitgangsniveau, leerbaarheid en omstandigheden. De VU
voert een uitgebreide intake uit en plaatst taalleerders in de voor hen geschikte cursus. De
cursussen hebben een looptijd van een jaar. Na afronding worden cursisten geadviseerd over een
vervolgtraject.
Naast deze trainingen is er voor deze doelgroep een informeel aanbod met leuke, laagdrempelige
activiteiten op het gebied van taal en digitaal dat wordt uitgevoerd door het Digi-Taalhuis.

Taalontwikkeling mensen met een migratieachtergrond
Een andere belangrijke doelgroep wordt gevormd door mensen met een migratieachtergrond.
Een deel van deze doelgroep is verplicht een inburgeringscursus te volgen. Deze cursussen
verschillen inhoudelijk niet van de andere cursussen, alleen het tempo ligt hoger.
Voor mensen met een migratieachtergrond kan taal een struikelblok vormen om een baan te
vinden. In samenwerking met de gemeente worden taaltrajecten op maat ingezet, om mensen in
enkele maanden voldoende Nederlands te leren om te kunnen werken in een bepaalde sector.

Ondersteuning bij digitale vragen
Om mensen te ondersteunen bij het goed om kunnen gaan met digitale vragen worden gerichte
workshops en cursussen georganiseerd. Daarnaast kunnen mensen bij de bibliotheek terecht met
een directe hulpvraag op digitaal gebied.

Maatschappelijke ondersteuning
De bibliotheek biedt, in samenwerking met deskundige partners, ook ondersteuning bij vragen
van financiële, fiscale en juridische aard.
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Voor vragen op het gebied van gezondheid en welzijn heeft de bibliotheek een uitgebreide
collectie en voorziet zij in warme doorverwijzing naar ter zake kundige organisaties.
De bibliotheek is een knooppunt voor werkzoekenden, organisaties en informatie. Inwoners
worden ondersteund bij het vinden van ander werk door netwerkbijeenkomsten en cursussen.

B Ontplooiing
Veel mensen willen zich graag verder intellectueel, creatief en persoonlijk ontplooien en zoeken
naar kennis en vaardigheden die hen daarbij ondersteunen. De bibliotheek biedt hiervoor
cursussen en activiteiten aan op het gebied van:
• Vreemde talen
• Kunst en cultuur
• Computer- en digitale vaardigheden
• Mens en maatschappij
• Creativiteit

AMBITIE 2021
• Van 9.500 naar 10.000 volwassen leden
• Van 80 naar 100 opgeleide taalvrijwilligers
• Bestendigen aantal van 400 doorverwijzingen door DigiTaalhuis
• Van 15.000 naar 17.500 deelnemers aan educatieve activiteiten
• Van 500 naar 1.000 deelnemers aan activiteiten gericht op ontmoeting
• Volksuniversiteit volledig geïntegreerd met de bibliotheek
• Uitbreiding van het educatieve aanbod op het gebied van ontplooiing
• Starten met inburgeringscursussen
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3

De bibliotheek is een laagdrempelige, plezierige en
inspirerende plek voor ontmoeting, verblijf en ontspanning

Ten behoeve van een plezierige vrijetijdsbesteding beschikt de Bibliotheek over een uitgebreide,
actuele en verrassende collectie, waarmee bezoekers op vele manieren worden geïnspireerd.
Bezoekers krijgen tips van deskundige en bevlogen medewerkers en van elkaar. De bibliotheek
biedt advies, inspiratie en activiteiten rond boeken en verhalen. Ook maakt de bibliotheek zich
sterk voor lezen zonder drempels, zodat de collectie toegankelijk is voor iedereen. Zij zorgt voor
een aanbod op basis van het gesproken woord, voor mensen die niet in staat zijn om te lezen
en/of schrijven.
Het Forum is een prettige plek midden in de stad om anderen te ontmoeten, al dan niet tijdens
een van de vele activiteiten. Er worden ontmoetingen georganiseerd voor mensen die interesses
of ervaringen met elkaar willen delen. Er worden verhalen gedeeld, mensen gaan met elkaar in
gesprek over allerlei onderwerpen en nemen deel aan gezamenlijke activiteiten.
Het faciliteren en stimuleren van ontmoeting draagt bij aan de bestrijding van eenzaamheid.
Ook in de wijkvestigingen in Oosterheem en Rokkeveen voelen bezoekers, met name ouderen en
(ouders met) jonge kinderen, zich welkom om elkaar te ontmoeten, een krantje te lezen of een
hulpvraag te stellen.

AMBITIE 2021
• Van 835.000 naar 870.000 bezoeken aan Forum en wijkvestigingen
• Van 550.000 naar 580.000 digitale bezoeken
• Van 745.000 naar 800.000 uitleningen
• Van 22.000 naar 25.000 digitale uitleningen
• Vestigingen Rokkeveen en Oosterheem omgevormd tot Huizen van de Wijk (afhankelijk van
besluitvorming en planning gemeente)
• Bibliotheek wordt meegenomen als onderdeel van Huizen van de Wijk in de andere wijken
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4

De Bibliotheek is een bron van informatie en inspiratie voor
vrijetijdsbesteding en de stad Zoetermeer

Om ervoor te zorgen dat alle Zoetermeerders in contact komen met het culturele aanbod en
andere vrijetijdsbestedingen attendeert de bibliotheek hen op de vele mogelijkheden voor
het ondernemen van activiteiten en cultuurparticipatie in de stad. Samen met o.a. Stichting
Floravontuur Promotie Zoetermeer legt de bibliotheek zich erop toe om zowel Zoetermeerders als
mensen van buiten de stad te informeren en inspireren.
In het Forum worden exposities verzorgd over actuele thema’s over vrije tijd of de stad. Hierbij
wordt nauw samengewerkt met partners. Meetings en debatten vinden plaats over actuele
thema’s die de stad raken.

AMBITIE 2021
• Realisatie VVV-punt in het Forum
• Van 6 naar 15 activiteiten van partners op Forumplein Stad en Vrije tijd
• Van 3 naar 6 meetings/debatten
• Van 6 naar 12 tentoonstellingen/presentaties in het Forum
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5 ORGANISATIE
Medewerkers
De medewerkers zijn van essentieel belang voor het behalen van de organisatiedoelstellingen.
Er wordt daarom geïnvesteerd in opleiding en begeleiding. Er wordt gestuurd op een
medewerkersbestand dat een afspiegeling vormt van de Zoetermeerse samenleving.
In de komende beleidsplanperiode wordt erop gestuurd dat alle medewerkers de volgende
kernwaarden uitdragen, waardoor de bibliotheek invulling geeft aan waar zij voor staat:

KLANTGERICHTHEID
Bij de ontwikkeling en uitvoering van alle dienstverlening zijn de wensen en behoeften van de
klanten het uitgangspunt.

ONDERNEMERSCHAP
De bibliotheek signaleert ontwikkelingen en benut en creëert kansen.

SAMENWERKING
Medewerkers van de bibliotheek werken nauw samen, zowel met collega’s als met vrijwilligers,
partners en Zoetermeerders om invulling te geven aan de dienstverlening.

INCLUSIVITEIT
De bibliotheek heet alle mensen welkom en spant zich in om iedereen zich thuis te laten voelen
en mee te laten doen in de samenleving.

Medezeggenschap
Het is in het belang van de organisatie en de mensen die er werken dat de medezeggenschap
goed geregeld is. De bibliotheek beschikt dan ook over een actieve Ondernemingsraad (OR) die
regelmatig overleg voert met de directeur-bestuurder en manager.

Vrijwilligers
De bibliotheek vindt het belangrijk om vrijwilligers in te zetten. Dit is een voorwaarde om de
uitgebreide dienstverlening te realiseren die zij voor ogen heeft: door een aantal taken onder
te brengen bij vrijwilligers kunnen bibliotheekmedewerkers hun expertise inzetten op de
inhoud. De bibliotheek vindt het bovendien belangrijk haar maatschappelijke rol goed in te
vullen. Zij wil daarom mensen een kans bieden om zich te ontwikkelen. Het aanbieden van
vrijwilligerswerk draagt hieraan bij. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, mensen die op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbesteding of mensen
met een beperking.
In 2020 en 2021 spant de bibliotheek zich ervoor in voldoende uitdaging en verbinding te
realiseren om de vrijwilligers waarmee wordt gewerkt te behouden. Daarnaast wordt ingezet
op het werven van meer vrijwilligers.
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Marketing
De bibliotheek maakt al enige jaren gebruik van klantsegmentatie op basis van de Mosaicsystematiek. In 2020 en 2021 wordt ingezet op de implementatie van de doorontwikkelde
systematiek: Whize. Door middel van deze systematiek wordt een beeld geschetst van de
sociodemografie, levensstijl, cultuur en (koop)gedrag van de Zoetermeerders.
Er wordt nog meer ingezet op het aangaan van een nauwe relatie met de klant. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van klantonderzoek en vindt in toenemende mate structurele evaluatie plaats
van producten, diensten én samenwerking met partners.
Dit helpt de bibliotheek om scherpe keuzes te maken in het producten- en dienstenaanbod, de
samenwerking met andere organisaties en de benadering van de diverse doelgroepen.
Ook wordt op basis van de uitkomsten van een stakeholdersonderzoek aandacht besteed aan
het netwerk en de manier waarop dit zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Daarbij zal
ook worden bepaald of en zo ja met welke andere partners eventueel nog meer kan worden
samengewerkt en op welke manier.

Communicatie
De externe communicatie vindt plaats met verschillende doelgroepen (klanten, gemeente,
subsidieverstrekkers, samenwerkingspartners, organisaties uit de branche, potentiële
medewerkers/vrijwilligers en leveranciers) met als doel het onderlinge begrip en samenwerking
te bevorderen en gemeenschappelijke belangen te verkennen.
De interne communicatie faciliteert werkprocessen, verbindt en motiveert en richt de organisatie
op gezamenlijke doelen. Bijsturing vindt plaats naar aanleiding van medewerkersonderzoeken en
vanuit de medezeggenschap.
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Processen
De bibliotheek is een lerende organisatie, waarbij wordt ingezet op voortdurende evaluatie
en waar nodig aanpassing van processen. In 2020 en 2021 wordt ingezet op het aanbrengen
van meer systematiek in de evaluatiecyclus, waardoor evaluatie op programma en
organisatieniveau mogelijk is.

Meten op effecten
Er is in toenemende mate behoefte aan het meten van en het sturen op effecten die worden
bereikt met de dienstverlening. Dit geldt niet alleen intern, maar ook de gemeente en andere
subsidieverstrekkers willen meer inzicht in effecten, waar eerder vooral gekeken werd naar
output. De bibliotheek heeft voor een aantal vormen van dienstverlening effectmeting
ingericht (Digi-Taalhuis, dBos en basisvaardigheden) en onderzoekt samen met de gemeente
de mogelijkheden om dit in te zetten en uit te breiden. Zij haakt waar mogelijk aan bij
ontwikkelingen op dit gebied in de branche.

Bestuur en toezicht
De bibliotheek heeft een Raad van Toezicht en hanteert de ‘Governance Code Cultuur 9’.
De statuten en het directiereglement sluiten hier op aan en geven invulling aan de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Raad van Toezicht en directeur-bestuurder.
De Raad van Toezicht voert elk jaar een zelfevaluatie uit.

9

Governance Code Cultuur (Cultuur + Ondernemen, 2019)

20

Wetgeving
De bibliotheek voldoet aan de wettelijke eisen die aan de organisatie worden gesteld op basis van:
• Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)
• Cao
• AVG
• Arbowet
• WOR (Wet op de Ondernemingsraden)
• Wet op de jaarrekening
• Subsidieverordening gemeente Zoetermeer

Prestatieafspraken
Met opdrachtgevers, zoals de gemeente of andere subsidieverstrekkers worden afspraken
vastgelegd op basis waarvan de subsidies worden toegekend. De bibliotheek baseert haar
verantwoording op deze afspraken.

6 RISICOANALYSE
De bibliotheek houdt in de beleidsplanperiode 2020-2021 rekening met de volgende
(belangrijkste) risico’s:

1

Beleid/subsidiëring van gemeente

Een koerswijziging in het gemeentelijk beleid kan aanzienlijke invloed hebben op de
dienstverlening en/of bedrijfsvoering van de bibliotheek.
De bibliotheek sluit met haar beleid en strategische doelstellingen aan bij de
programmadoelstellingen van de gemeente en heeft de gemeente op hoofdlijnen betrokken
bij het opstellen van het beleidsplan. Hierdoor sluit het beleid goed aan bij het beleid van de
gemeente. Er vindt daarnaast regelmatig overleg plaats met de gemeente over de verschillende
domeinen waarbinnen de bibliotheek zich beweegt.
Het college heeft in de perspectiefnota die tijdens het voorjaarsdebat is behandeld zijn plannen
uiteen gezet om € 250.000 te bezuinigen vanaf 2021.
De bibliotheek heeft aangegeven dat een bezuiniging van € 150.000 op jaarbasis haalbaar zou zijn
en heeft hiervoor een plan ontwikkeld. Er is een motie in de gemeenteraad aangenomen met de
opdracht te onderzoeken of het omvormen van de vestigingen naar Huizen van de wijk mogelijk is
en hierover aan de raad te rapporteren.
De Bibliotheek neemt actief deel aan het onderzoek vanuit de overtuiging dat mensen moeten
kunnen beschikken over basisvoorzieningen in de wijk waarin zij wonen. De bibliotheek is een van
deze basisvoorzieningen.
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Indien alsnog een taakstelling voor € 250.000 wordt opgelegd, zal dit tot gevolg hebben dat een
deel van de dienstverlening niet meer kan worden uitgevoerd. Het bibliotheekwerk komt dan
onder druk te staan.

2

Inkomsten vanuit betaalde abonnementen lopen terug

In overeenstemming met de landelijke ontwikkelingen tonen de inkomsten vanuit betaalde
abonnementen een dalende tendens. Zonder extra maatregelen komt hiermee de bekostiging van
de dienstverlening en daarmee de continuïteit onder druk te staan.
De bibliotheek zet ledenwerf/- behoudacties in met als doel 250 nieuwe leden per jaar binnen
te halen. Daarnaast worden mogelijkheden ingezet om op een andere manier inkomsten te
genereren zoals donaties, sponsoring, crowdfunding en een vriendenprogramma.

3

Positionering

De dienstverlening van de bibliotheek is, in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen,
veelzijdiger geworden. Een van de gevolgen hiervan kan zijn dat het aanbod van de bibliotheek
voor klanten en andere stakeholders en klanten minder duidelijk is, waardoor (groepen) mensen
wellicht niet bereikt worden.
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De bibliotheek zet in op een duidelijke positionering, door haar communicatie op verschillende
doelgroepen toe te spitsen om duidelijk te maken wat zij voor bepaalde groepen mensen in huis
heeft.
Daarnaast gaat steeds meer afdelingsoverstijgend overleg plaatsvinden met de gemeente, zodat
meer duidelijkheid bestaat over de verschillende soorten dienstverlening die de bibliotheek biedt
en waarbij dit ingezet kan worden.

7 FINANCIËLE TOELICHTING
MEERJARENBEGROTING 		
2020-2021
Uitgangspunten
De meerjarenbegroting (MJB) is gebaseerd op en maakt onderdeel uit van het Beleidsplan
2020-2021 en is gebaseerd op de begroting 2019 en realisatie van boekjaar 2018.
Een eventuele (structurele) bezuinigingstaakstelling van de gemeente is nog niet opgenomen
in de meerjarenbegroting, aangezien daar nog onderzoek naar plaatsvindt. Ook maatregelen
die worden genomen indien er een bezuinigingstaakstelling wordt doorgevoerd en frictiekosten
zijn niet meegenomen.
De begroting 2020 en 2021 gaat uit van 3% accres per jaar.
De bibliotheek heeft op dit moment 28 scholen uit het primair onderwijs een Bibliotheek op
School (dBos). In de jaren 2020 en 2021 wordt het aantal uitgebreid met vijf extra scholen per jaar.
De eenmalige investeringskosten en de exploitatiekosten worden meegenomen in de reguliere
subsidieaanvragen 2020 en 2021 bij Gemeente Zoetermeer. Het benodigde investeringsbudget is
gebaseerd op het aantal leerlingen per school. De scholen die nog aangesloten worden zijn ‘grote’
scholen met veel leerlingen. Dit maakt het benodigde investeringsbudget hoger dan waar in het
verleden rekening mee is gehouden.
De vestigingen zijn het Forum en de locaties Rokkeveen en Oosterheem.
De afgelopen jaren is een aantal nieuwe onderdelen aan de begroting toegevoegd. Voor deze
onderdelen wordt gewerkt met business cases. Iedere business case wordt begroot, gemonitord
en intern verantwoord. Het gaat op dit moment om de Volksuniversiteit, het E-lab en het
Forum Café. Indien een onderdeel niet kostendekkend is en geen nieuwe dekking wordt gevonden,
dan wordt bekeken of het onderdeel afgestoten of omgevormd moet worden. In de afweging
wordt de maatschappelijke waarde van het onderdeel meegewogen. Wanneer het onderdeel
invulling geeft aan de kernfuncties van de bibliotheek wordt bekeken of een deel van de reguliere
subsidie kan worden aangewend voor dit onderdeel. Ook kan dekking plaats vinden op een
andere, indirecte wijze.
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Bibliotheek Zoetermeer meerjarenbegroting 2020-2021

Begroting
2021

Begroting
2020

Budget
2019

Realisatie
2018

Gebruikersinkomsten

€

406.700

€

394.900

Specifieke dienstverlening

€

520.450

€

495.850

€

412.000

€

434.946

€

341.400

€

Diverse baten

€

268.450

€

257.100

286.472

€

484.400

€

467.596

Subsidies

€ 4.713.550

€ 4.547.950

€ 4.028.009

€ 3.947.287

TOTAAL BATEN

€ 5.909.150

€ 5.695.800

€ 5.265.809

€ 5.136.300

Bestuur en organisatie

€

€

€

€

Huisvesting

€ 1.279.650

€ 1.242.400

€ 1.231.700

€ 1.304.357

Personeel

€ 2.613.000

€ 2.536.900

€ 2.427.950

€ 2.462.941

Administratie

€

127.450

€

123.700

€

121.300

€

124.311

Transportkosten

€

6.650

€

6.450

€

6.300

€

6.375

Automatisering

€

390.000

€

378.650

€

423.300

€

389.373

Collectie en media

€

428.850

€

416.350

€

426.100

€

357.126

Specifieke kosten

€

311.450

€

264.650

€

163.400

€

139.254

Overige kosten

€

758.600

€

736.500

€

515.100

€

747.043

TOTAAL KOSTEN

€ 6.027.750

€ 5.814.400

€ 5.446.050

€ 5.724.609

RESULTAAT

€ (118.600)

€ (118.600)

€ (180.241)

€ (588.309)

€

84.700

€

84.700

€

125.006

€

33.900

€

33.900

€

55.245

Baten

Lasten
112.100

108.800

130.900

193.829

Diverse mutaties
Onttrekking bestemmingsreserve (her)inrichting
en inventaris
Onttrekking bestemmingsreserve automatisering
Diverse mutaties

€

588.309

€

0

aan reserves
RESULTAAT
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€

€

€

10

Baten
Voor 2020 en 2021 wordt gestreefd naar de volgende verdeling van de baten:

2021

2020

2018

Subsidie regulier

67,3%

67,7%

72,6%

Overige subsidies en fondsen

15,7%

15,4%

13,3%

Tweede geldstroom

12,5%

12,4%

12,7%

Derde geldstroom

4,5%

4,5%

1,4%

100%

100%

100%

Gebruikersinkomsten
Gebruikersinkomsten bestaan uit o.a. contributies, leengelden en ‘te laat’ gelden.
De inkomsten van abonnementen en ‘te laat’ gelden lijken structureel af te nemen. In 2019 en
2020 wordt ingezet op ledenwerving en het onderzoeken van de mogelijkheden voor een nieuw
abonnementenstelsel.

Specifieke dienstverlening
Specifieke dienstverlening betreft inkomsten van activiteiten. Deze inkomsten zijn in de financiële
administratie geclusterd per wettelijke functie:
• Ontwikkeling en educatie (onder meer dBos)
• Kunst en cultuur (onder meer culturele lezingen)
• Lezen en literatuur (onder meer lezingen auteurs)
• Ontmoeting en debat (onder meer cursussen en workshops)
• Horeca inkomsten
In 2020 zijn de inkomsten van het Forum Café, per 2019 in eigen beheer, aan de begroting
toegevoegd. Het Forum Café is in ontwikkeling.

Diverse baten
De diverse baten bestaan uit sponsoring, diverse overige baten en voor het grootste gedeelte uit
projectinkomsten (overige subsidies en fondsen).
In 2020 vindt in de begroting een verschuiving plaats van diverse (project)baten naar (overige)
subsidies. Additionele projecten worden in 2020 en 2021 naar verwachting voor een groot deel
gefinancierd met overige subsidies van Gemeente Zoetermeer en minder met fondsen.

Subsidies
De categorie subsidies bestaat uit de reguliere (basis)subsidie en de overige subsidies van de
gemeente, die zijn opgenomen in de subsidiebeschikking van de gemeente.
De ‘reguliere’ subsidie van de Volksuniversiteit vervalt per 2020.
Overige subsidies zijn o.a. het Digi-Taalhuis, Combinatiefuncties en de inrichting en exploitatie
van de tien extra bibliotheken op school in 2020 en 2021 en de inkomsten van de Zoetermeerpas.
De inkomsten vanuit de ZoetermeerPas zijn onzeker, mede omdat de gemeente een bezuiniging
heeft aangekondigd op de Zoetermeerpas voor de jaren 2020 en 2021. De aanvraag voor de
tien extra scholen dBos maakt onderdeel uit van de subsidieaanvraag 2020 en 2021, vijf per jaar.
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Bestuur en organisatie
De organisatiekosten en de kosten van het bestuur en de Raad van Toezicht vallen in de categorie
bestuur en organisatie.

Huisvesting
De huisvestingslasten bestaan o.a. uit huur, facilitaire lasten, inrichtings- en verhuiskosten.

Personeel
Personele lasten bestaan uit: salaris en salarisgebonden kosten, deskundigheidsbevordering,
inhuur externen en kosten van vrijwilligers. Per 1 juli 2019 liep de cao af. De prijsontwikkeling van
de nieuwe cao is naar verwachting in september 2019 bekend. De formatie van het Forum Café is
in 2020 aan de begroting toegevoegd.

Administratie
Administratiekosten bestaan uit o.a. reproductiekosten, telefoonkosten en de uitbesteding van de
financiële en salaris- en personele administratie.

Transport
Transportkosten betreffen de autokosten en de vervoersdienst van boeken tussen vestigingen.

Automatiseringskosten
Automatiseringskosten bestaan uit de aanschaffingen van hard- en software, licenties en overige
rechten die worden betaald voor digitale bibliotheekdiensten.

Collectie en media
Collectie en media bestaat uit de aanschaf van boeken en tijdschriften, digitale media en
leenrecht.

Specifieke kosten
Specifieke kosten zijn de kosten van activiteiten op het gebied van ontwikkeling en educatie,
Bibliotheek op school, kunst en cultuur, workshops en cursussen lezen en literatuur en horecainkopen. Deze laatste kosten zijn in 2020 aan de begroting toegevoegd.
Additionele activiteiten worden uitgevoerd indien hier additionele middelen tegenover staan.

Overige kosten
Overige kosten zijn met name projectkosten, kosten van activiteiten gefinancierd met overige
subsidies en fondsen.

Reserves
Vrij besteedbare reserve
De vrij besteedbare reserve bedraagt per 31-12-2018 € 292.031. Dit is 5,7% van het totaal aan
baten in 2018 en is bestemd om tegenvallers op te vangen. Gestreefd wordt om toe te werken
naar een vrij besteedbare reserve van minimaal 10%, zodat eventuele tegenvallers kunnen
worden opgevangen.
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Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris
De bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris bedraagt per 31-12-2018
€ 850.745. De bestemmingsreserve is bestemd als dekking voor de afschrijvingskosten van de
investeringen van de inrichting van het Forum.

Bestemmingsreserve automatisering
De bestemmingsreserve automatisering bedraagt per 31-12-2018 € 108.839. De
bestemmingsreserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van automatisering
van de bibliotheek.

Bestemmingsreserve transitie
De bestemmingsreserve transitie bedraagt per 31-12-2018 € 183.322. De bestemmingsreserve is
bestemd voor de doorontwikkeling van het Forum en de dienstverlening in de wijken.

Bestemmingsreserve ziektevervanging
De bestemmingsreserve ziektevervanging bedraagt € 53.710 per 31-12-2018. De organisatie is
niet verzekerd voor verzuim, vanwege de hoge kosten daarvan.
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CONTACT
Bibliotheek Zoetermeer
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
T 079 - 34 38 199
contact@bibliotheek-zoetermeer.nl
www.bibliotheek-zoetermeer.nl

