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Inleiding 
Bibliotheek Westland vierde in 2015 haar 10-jarig bestaan. In die periode heeft de 

bibliotheek een voorziening gerealiseerd in elke kern van de gemeente Westland, dichtbij 

alle inwoners. Met ruim 450.000 bezoekers per jaar is de bibliotheek de meest bezochte 

onafhankelijke, laagdrempelige plek in de Westlandse samenleving geworden. De 

bibliotheek wil deze centrale plek in het Westland de komende jaren uitbreiden en 

verstevigen door nog beter bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeenschap. 

 

Veranderende samenleving 

De samenleving is volop in beweging en is niet meer dezelfde als tien jaar geleden. De 

overheid trekt zich steeds verder terug. De decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg en 

participatiewet hebben een verandering teweeg gebracht in het sociaal domein. 

De verandering van de wereld naar een kennis- en netwerksamenleving vraagt om 

‘nieuwe’ competenties van burgers; vaardigheden om optimaal mee te kunnen doen in 

de samenleving in de 21ste eeuw. Het aanleren van de 21e eeuwse vaardigheden 

betekent dat mensen worden voorbereid op een leven als burger in een mediarijke 

samenleving en op kritisch en bewust gebruik van ICT-toepassingen die men nodig heeft 

in een toekomstig leven en beroep.  

Al deze veranderingen doen een beroep op de zelfredzaamheid van mensen en het 

vermogen om te participeren in de samenleving. Taal- en digivaardigheid zijn hierbij van 

groot belang, niet in de minste plaats omdat burgers zich hierdoor ook aantoonbaar meer 

gezondheidsvaardigheden eigen kunnen maken en minder vaak in trajecten van bv. 

schuldhulpverlening terecht komen. Begeleiding is noodzakelijk, thuis, vanuit het 

onderwijs en de bibliotheek. Zeker nu de overheid zich heeft voorgenomen om al vanaf 

2017 al haar dienstverlening digitaal te gaan aanbieden, is de behoefte aan de 

ondersteuning in het verkrijgen van digitale vaardigheden des te groter.  

 

Bibliotheekwet en kernfuncties bibliotheek 

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe bibliotheekwet, de Wsob, van kracht. 

Eén van de doelen is het instellen van één landelijk netwerk van bibliotheekorganisaties.  

Bibliotheek Westland maakt deel uit van het netwerk van openbare bibliotheken. 

Hierdoor kan Bibliotheek Westland gebruik maken van landelijk ontwikkelde, educatieve 

programma’s waarvan de effecten gemeten en bewezen zijn en wordt kennis en ervaring 

gedeeld via conferenties en rechtstreeks via bibliotheken. Bovendien kan de bibliotheek 

rekenen op de ondersteuning van een provinciale ondersteuningsorganisatie. Daarbij is 

de positie van de openbare bibliotheek essentieel. De bibliotheek is de laagdrempelige, 

toegankelijke voorziening waar jong en oud, ongeacht achtergrond of opleiding, vrije 

toegang heeft tot informatie, cultuur en educatie. 

In de Wsob zijn de vijf kernfuncties van een openbare bibliotheek als volgt beschreven: 

 Het ter beschikking stellen van kennis en informatie. 

 Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie. 

 Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur. 

 Het organiseren van ontmoeting en debat. 

 Het laten kennis maken met kunst en cultuur. 

 

Volgens artikel 5 van de wet dragen deze vijf kernfuncties bij aan de persoonlijke 

ontwikkeling van het algemeen publiek en aan de verbetering van maatschappelijke 

kansen. Ook Bibliotheek Westland biedt haar dienstverlening aan vanuit deze 

kernfuncties. 
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Rol van de bibliotheek in de Westlandse samenleving 

De veranderende visie op bibliotheken en de zich steeds sneller opvolgende 

ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een nieuwe strategische, 

toekomstbestendige visie op de rol van de bibliotheek in de Westlandse samenleving.  

 

De rol van de bibliotheek is om, samen met partners, een stimulerende leeromgeving te 

bieden en een dynamische ontmoetingsplek te zijn, in de bibliotheek, op locatie of 

digitaal. Dit alles vanuit een nauwe verbinding met de lokale gemeenschap.  

De bibliotheek doet dit middels het ondersteunen van de burgers in het verwerven van 

basisvaardigheden, zowel in Taal alsook DIGI-Taal, het stimuleren van burgers in het 

zich blijvend ontwikkelen middels het aanbieden van cursussen, activiteiten en verder 

digitaal aanbod bv. op het gebied van e-health en innovatieve ontwikkelingen. Samen 

met partners wil de bibliotheek een dynamische ontmoetingsplek creëren in iedere kern 

van het Westland. Een gastvrije (horeca) plek waar mensen elkaar willen ontmoeten en 

waar de verschillende doelgroepen zich thuis voelen, kunnen leren, anderen kunnen 

ondersteunen en zich middels (nieuwe) netwerken aan elkaar kunnen verbinden. 

Programmeren doen we samen, samen met inwoners en partners.  

 

Deze taken zijn als zodanig opgenomen in de nieuwe bibliotheekwet en sluiten aan bij de 

doelstellingen zoals geformuleerd in het sociaal beleidskader van de gemeente Westland 

“Kernachtig Sociaal”. 

 

Aansluiten bij behoeften en wensen van de Westlanders 

De bibliotheek wil meer aansluiten bij de behoeften en wensen van de Westlanders mede 

op basis van informatiebehoefte per levensfase. Deze zijn nu anders dan jaren geleden. 

Minder mensen worden als vanzelfsprekend lid van de bibliotheek en het uitlenen van 

materialen is afgenomen. De belangstelling voor en de deelname aan (educatieve) 

activiteiten nemen toe. Digitale mogelijkheden nemen een vlucht en zullen een steeds 

belangrijker rol gaan spelen. Mensen zullen steeds vaker deelnemen aan communities op 

allerlei gebieden. Zowel fysiek als digitaal hebben Westlanders een platform en deze zijn 

een stimulans voor de sociale cohesie.  

De bibliotheek vindt het belangrijk om lezen, educatie, kennisdeling en ontmoeting te 

faciliteren, stimuleren en ondersteunen en de Westlanders zo in staat te stellen zichzelf 

te ontplooien, gelukkig te worden en een grotere toevoeging te zijn voor de samenleving. 

Bibliotheek Westland doet dit samen met haar stakeholders in het Westland.  
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Missie en visie 
 

Missie 

Bibliotheek Westland gelooft dat mensen die zichzelf ontplooien, gelukkiger en gezonder 

zijn en zo blijvend en volwaardig kunnen participeren in de samenleving. 

 

Bibliotheek Westland draagt hieraan bij door persoonlijke en talentontwikkeling van alle 

Westlanders te ondersteunen, stimuleren en faciliteren door hen te verbinden met 

verhalen, kennis, organisaties en door elkaar te ontmoeten. 

 

 

Mission Statement 

Bibliotheek Westland ondersteunt, stimuleert en faciliteert de persoonlijke en 

talentontwikkeling. 

 

Visie 

Bibliotheek Westland vormt samen met haar partners een platform waar Westlanders 

elkaar willen ontmoeten om te lezen, te leren, en met elkaar kennis te delen. 

 

Dit met als doel om bij te dragen aan een krachtig, gezond en gelukkig individu in een 

sterke en dynamische samenleving. 
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Kernwaarden 
 

Gastvrij 

Bibliotheek Westland creëert een positieve klantbeleving door aandacht te besteden aan 

de wensen, behoeften en belangen van de inwoners van het Westland en deze als 

uitgangspunt te nemen voor haar totale dienstverlening. Bezoekers worden beschouwd 

als gasten van de bibliotheek en ook als zodanig verrast. 

 

Laagdrempelig 

De bibliotheek is fysiek, digitaal en telefonisch goed bereikbaar, uiteraard ook voor 

bezoekers met een beperking. De openingstijden zijn ruim en sluiten aan bij de 

behoeften van de bezoekers. Zowel in de bibliotheek als op de website kunnen bezoekers 

gemakkelijk hun weg vinden. De bibliotheek biedt zo aan alle Westlanders de door hen 

gewenste informatie op het door hen gewenste tijdstip via het door hen gewenste kanaal. 

 

Innovatief 

Bibliotheek Westland is op zoek naar en staat open voor nieuwe ontwikkelingen, zodat zij 

die kan delen met alle Westlanders. Zij gaat daartoe verbinding aan met mensen en 

organisaties die vernieuwend zijn op allerlei gebied. Bibliotheek Westland is hierin 

ambitieus en durft te experimenteren. 

 

Verbindend 

Bibliotheek Westland is verbindend in de maatschappij en handelt met het perspectief 

waarde hieraan toe te voegen met aandacht voor mensen en organisaties. 

We zijn ons bewust dat we dat met elkaar doen, met vrijwilligers, de inwoners die elkaar 

willen ondersteunen en samen met partners. Samen zetten wij ons in voor het 

doorontwikkelen van de Westlandse samenleving. Samen bereiken we meer! 
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Strategische doelstellingen 
Bibliotheek Westland heeft zes strategische programmalijnen geformuleerd, waarin wordt 

omschreven wat zij in 2020 bereikt wil hebben. Vervolgens is per doelstelling op 

hoofdlijnen beschreven welke koers zal worden gevolgd om deze te realiseren. 

 

 Ondersteunen bij de ontwikkeling van een passie voor lezen 

 Stimuleren van een passie voor educatie en zelfontwikkeling 

 Faciliteren bij het kennis maken en delen met elkaar 

 Fysiek en digitaal zichtbaar maken van de bibliotheek  

 Realiseren van een toekomstbestendige bibliotheek 

 

 

Concluderend:  

Het bieden van maatschappelijke waarde voor het Westland en haar inwoners. 

 

De eerste drie programmalijnen richten zich op de dienstverlening aan de Westlanders en 

hebben betrekking op één van de fases in de (lees)ontwikkeling. 

 

1 Basisvaardigheden      2. Door ontwikkelen     3. Samen groeien 

 
In de eerste fase ondersteunt de bibliotheek mensen bij het ontwikkelen van de 

basisvaardigheden, mensen doen hier basale (taal/digitale) vaardigheden op zodat zij 

zelfredzaam kunnen zijn in de maatschappij. Het jonge gezin, kinderdagverblijven, 

scholen en laaggeletterde volwassenen vormen hier de belangrijkste doelgroepen. 

In fase 2 worden leesvaardigheid en mediawijsheid verder uitgewerkt en worden mensen 

in staat gesteld hun talenten zelf verder te ontwikkelen. Jeugd vanaf 7 jaar en 

volwassenen vormen hier de doelgroep. 

In fase 3 worden mensen uitgenodigd samen kennis te creëren en opgedane kennis te 

delen met anderen om elkaar te inspireren en/of te ondersteunen waar nodig. De 

doelgroep wordt niet alleen gevormd door individuele Westlanders die hun passie willen 

delen met anderen, maar ook door verenigingen, interesse/kennisgroepen, ondernemers, 

(duurzame) startups etc. 

 
1. Basisvaardigheden: Ondersteunen bij de ontwikkeling van een passie voor 

lezen 

Lezen vormt een belangrijke bouwsteen voor de taal- en 

digivaardigheid, waardoor mensen zich kunnen ontplooien en kunnen 

participeren in de samenleving, en capaciteit ontwikkelen tot 

informatieverwerking & -interpretatie. Het is belangrijk om al zo vroeg 

mogelijk te starten, bijvoorbeeld door kinderen al vanaf hun babytijd 

voor te lezen. Kinderen krijgen informatie over de wereld om hen 

heen. Naast dat dit goed is voor de ontwikkeling van hun 

omgevingsbewustzijn, ontwikkelen zij hun luistervaardigheid en 

concentratievermogen. De taal- en spraakontwikkeling wordt hierdoor 

gestimuleerd. Voorlezen kan bovendien een warm moment tussen 

ouder en kind betekenen. Bij kinderen die veel lezen wordt de 

begripsvorming en creativiteit gestimuleerd. Bovendien kan een kind 

dat 15 minuten per dag leest 1000 nieuwe woorden per jaar leren. Zij 

behalen doorgaans betere schoolresultaten en hebben daardoor meer 

Passie voor 
lezen 

Passie voor 
educatie en 

zelfontwikkeling 

Kennis maken 
en delen 

ZomerLeesBingo 2015 
lees een boek over een held 
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keuzemogelijkheden om hun eigen competenties te ontwikkelen. Bibliotheek Westland 

kiest binnen deze programmalijn voor de ondersteuning van de (digi)taalontwikkeling 

van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Binnen deze ambitie dragen wij bij aan het 

stimuleren van de taalontwikkeling bij de Westlandse jeugd en bij de ambities zoals deze 

zullen worden vastgelegd in het nog uit te werken Delta Plan Taal 2016. 

 

Volwassenen worden door lezen in staat gesteld zich te blijven ontwikkelen, waardoor zij 

in staat zijn “bij te blijven” en volwaardig te participeren in de samenleving.  

 

Koers 2020: 

 

BoekStart  

BoekStart is een landelijk programma om lezen met baby’s, dreumesen en peuters te 

stimuleren ontwikkeld in opdracht van OCW. BoekStart wordt zowel binnen als buiten de 

bibliotheek samen met partners vormgegeven, 159 van de 160 bibliotheken bieden het 

programma aan in 809 van de 810 filialen. Er zijn 100 bibliotheken die BoekStart 

eveneens hebben geïmplementeerd in 800 (13%) van de 6.150 Nederlandse 

kinderdagverblijven.  

 

In de kinderopvang 

Binnen “het BoekStart programma in de 

kinderopvang” wordt samengewerkt met 70% 

van de voorschoolse instellingen in het Westland 

(28 van de 40 locaties) en de gemeente. Hierbij 

krijgen de doelgroeplocaties voorrang. De 

kinderdagverblijven zetten het programma in 

nauwe samenwerking met de medewerkers van 

de bibliotheek in op de eigen locaties om de 

taalontwikkeling bij jonge kinderen te 

stimuleren. Op 27 mei 2016 hebben we het 

Boekstart Convenant ondertekend voor de uitrol 

van de eerst 10 locaties. 

 

In de Bibliotheek 

Bibliotheek Westland organiseert activiteiten voor ouders en kinderen in de bibliotheek. 

Deze activiteiten vinden in 2020 

negen keer per maand plaats 

verspreid over de kernen. Hierbij 

worden maandelijks minimaal 200 

kinderen en hun ouders bereikt. In 

september 2015 is de bibliotheek 

gestart met het organiseren van 

Boekstart activiteiten. Deze 

activiteiten vinden dan één keer per 

maand plaats in Bibliotheek 

Naaldwijk.  

 

 

 

 

 

 
Boekstartochtend d.d. 29-06-2016 

Ondertekening convenant BoekStart in Kinderopvang d.d. 27-05-2016 
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De Bibliotheek op school 

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijk ontwikkeld 

programma waarin onderwijs, gemeente en de bibliotheek 

samenwerken om, door het vergroten van het leesplezier, de 

taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van 

kinderen te verbeteren. In Nederland werken inmiddels 2.383 

(36%) van de 6.649 scholen met dit programma. De dBos 

monitor zorgt ervoor dat de effecten van het programma kunnen 

worden gemeten en gemonitord. 

Bibliotheek Westland streeft ernaar in 2020 op minimaal 25 

(=65%) scholen in het primair onderwijs dBos te hebben 

gerealiseerd. In het najaar van 2015 zijn er drie pilot-dBos 

scholen in het Westland, één in De Lier en twee in Monster. 

In het derde kwartaal 2017 zal, in samenspraak met 

partners, een besluit worden over verdere uitrol. 

 

 

Brochureaanbod scholen 

Het brochureaanbod voor scholen bestaat uit programma’s voor scholen die (nog) niet 

zijn aangesloten op dBos of programma’s die complementair zijn aan dBos. 

Het brochureaanbod wordt al sinds 2005 door Bibliotheek 

Westland aan de scholen aangeboden met als pijlers Leesplezier 

en Mediawijsheid. 

Voor de onderbouw en middenbouw staan leesbevordering en 

leesplezier centraal. Voor de bovenbouw ligt het accent op 

mediawijsheid. Voor alle groepen is er eveneens een toegankelijk 

productaanbod ontwikkeld op het gebied van programmeren en 

digitale innovatie, ondersteund door de mediacoaches van de 

bibliotheek.  

Jaarlijks worden minimaal 310 programma’s afgenomen door de 

scholen. Hiermee worden 8000 leerlingen bereikt. Doelstelling is 

om dit ook gedurende deze beleidsperiode te handhaven en uit te 

breiden met op de specifieke vraag per school afgestemde dBos 

activiteiten.  

 

Aanbod jeugd 13-18 jaar 

De bibliotheek biedt ondersteuning bij het ‘lezen voor de lijst’ van scholieren. Daarnaast 

zullen de mogelijkheden worden onderzocht om dienstverlening te bieden aan het 

voortgezet onderwijs. Dit zal gefaseerd en in overleg met de scholen in de huidige en 

volgende beleidsperiode worden uitgevoerd waarbij het VMBO prioriteit zal krijgen. 

 

  

Opening Bibliotheek op School 
Immanuelschool d.d. 13-11-2015 
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Taalhuis Westland 

Het Taalhuis is een middel dat wordt ingezet in de strijd tegen laaggeletterdheid. Hierbij 

wordt nauw samengewerkt binnen de keten. Vanuit het Taalhuis wordt ook de 

Voorleesvisite aangeboden, waarbij 

vrijwilligers voorlezen in gezinnen die 

hierbij ondersteuning kunnen gebruiken. 

De bibliotheek streeft ernaar deze 

dienstverlening structureel in minimaal 30 

gezinnen per jaar te kunnen aanbieden.  

In het Taalhuis kunnen laaggeletterden 

terecht bij het (Digi-)Taalpunt, waar zij hun 

(Digi-)taalvaardigheid kunnen verbeteren. 

Het gaat hierbij zowel om allochtone als 

autochtone laaggeletterden. Jaarlijks 

volgen 240 laaggeletterden een cursus voor 

het verbeteren van de lees- en 

schrijfvaardigheid. Via het Taalhuis en zijn 

structureel 45 taalvrijwilligers actief. 

 

Behalve taalvaardigheid zijn ook digitale 

vaardigheden van groot belang voor de zelfredzaamheid. Steeds meer zaken moeten 

online geregeld worden. Het is daarom essentieel dat mensen digitaal de weg weten te 

vinden. Dit biedt mensen de kans te blijven participeren in de digitale samenleving. Het 

Taalhuis stimuleert en ondersteunt ook het verbeteren van deze vaardigheden en heeft 

als doel 200 mensen per jaar hierin te ondersteunen. Het Taalhuis werkt samen met haar 

partners aan een goede toeleiding van Taalvragers, ook het bedrijfsleven is hierin een 

belangrijke partner. De partners van het Taalhuis zijn Vitis Welzijn, Vluchtelingenwerk, 

Taal voor het Leven, Gemeente Westland en Taal+school. Medewerkers van de diverse 

organisaties zullen worden opgeleid om laaggeletterdheid te leren herkennen. Daarnaast 

zal de taalmeter wederom worden geïntroduceerd bij partijen als Patijnenburg. 

Om burgers te leren werken met de elektronische overheid wordt in 2016 en 2017, in 

samenwerking met de Taalhuispartners en Seniorweb een pilot “Digisterker” uitgevoerd. 

Doel van dit project is mensen te leren zelfstandig gebruik te maken van de elektronische 

dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, UWV en de Belastingdienst. Na deze 

periode zal er in samenspraak met belanghebbenden en naar aanleiding van de behaalde 

resultaten, worden besloten of dit project wordt voortgezet na 2017. 

 

 

Collectie 

Er is een uitgebreide, verrassende en actuele collectie beschikbaar voor alle doelgroepen. 

Een collectie die de programma’s zoals hierboven beschreven ondersteunt vanuit de 

expertise van projectleiders. Gasten in de bibliotheek krijgen deskundig en inspirerend 

advies van medewerkers die hen ondersteunen het leesplezier te vergroten en nieuwe 

impulsen te geven. De collectie bestaat uit het juiste aanbod, cursussen, workshops, 

boeken, digitale producten, mensen etc. 

 

Resultaten 2020  

 Alle kinderen van 0 t/m 12 jaar in het Westland worden door de 

bibliotheek bereikt via kinderdagverblijf, school of in de bibliotheek, 

zodat zij de bibliotheek weten te vinden als zij de weg zoeken in de 

basisvaardigheden van het lezen en de digitale wereld. Samen met 

partners (scholen, kinderdagverblijven) werken wij aan het verbeteren 

van de CITO leesscores. 

Opening Taalhuis Westland d.d. 22-05-2016 
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 Er is in samenwerking met het voortgezet onderwijs beleid uitgewerkt 

voor dienstverlening aan jongeren van 13 tot 18 jaar. Dit beleid zal 

gefaseerd worden ingevoerd in de huidige en de volgende beleidsperiode. 

 Kinderen tot 18 jaar hebben recht op een gratis lidmaatschap van de 

bibliotheek, zo hebben zij alle faciliteiten tot hun beschikking om een 

passie voor lezen te ontwikkelen. De inkomstenderving zal goed gemaakt 

moeten worden door extra ledenwerving onder volwassen in het 

Westland. 

 Alle volwassenen in het Westland kunnen zichzelf in de basis redden qua 

leesvaardigheid en in de digitale samenleving of weten waar zij 

ondersteuning kunnen krijgen. Zij worden via de partners en media op de 

hoogte gesteld van de ondersteuning die de bibliotheek beidt op het 

gebied van lezen en digitalisering. 

 

 

2. Door ontwikkelen: Stimuleren van een passie voor educatie en 

zelfontwikkeling 

De bibliotheek stimuleert de ontwikkeling en zelfredzaamheid van alle Westlanders door 

samen met haar partners een educatief en ontspannend programma aan te bieden dat 

inspireert, stimuleert en ondersteunt bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen. 

Uitgangspunt is dat de basisvaardigheden op (digi)taalgebied voldoende zijn en de 

leesmotivatie en bekendheid hierdoor positief wordt beïnvloed waardoor er behoefte is 

aan een breder dienstenpakket. De interesse van de leden is leidend voor het aanbod, 

ervan uitgaande dat sprake is van individuele, persoonlijke en talentontwikkeling. Het 

gaat om verder prikkelen op de doorontwikkeling van taal, cultuur, internationalisering 

en verhalen.  

 

Koers 2020: 

Leesplezier 

De bibliotheek stimuleert het leesplezier van alle Westlanders. Wanneer lezen als positief 

wordt ervaren, zullen mensen vaker gaan lezen en worden zij leesvaardiger/ 

taalvaardiger. Dit heeft een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling, leerresultaten 

en participatie.  

 

Mediawijsheid  

Zoals aangegeven digitaliseert onze samenleving in een rap tempo. Het kunnen omgaan 

met digitale middelen en media is dan ook steeds meer voorwaarde voor de 

zelfredzaamheid en de participatie van mensen en levert daarnaast een bijdrage aan de 

persoonlijke ontwikkeling. Digivaardigheid is essentieel om bv. de “digitale” weg te 

vinden naar werk, huisvesting, hulpverlening en gezondheidsbronnen. Hierbij is het niet 

alleen belangrijk dat mensen weten waar de informatie te vinden is, maar ook om 

kritisch met digitale bronnen om te leren springen en om beter te leren omgaan met de 

digitale wereld als handige wegwijzer in het dagelijks leven. 

 

De ambitie van Bibliotheek Westland is om ter versterking en aanvulling van bestaande 

en nieuwe activiteiten in 2020, in de grote en middelgrote kernen een aantal Digi-labs 

ingericht te hebben voor alle inwoners van het Westland.  

Een Digi-lab is een plek in de bibliotheek waar kinderdagverblijven, scholen, gezinnen, 

ondernemers en individuele bezoekers de inspirerende digitale ontwikkelingen kunnen 

leren, ontdekken, creëren en ervaren en deel kunnen nemen aan de toekomst en het nu. 

Ieder op zijn eigen vlak, eigen manier en eigen behoefte. Het Digi-lab is bij uitstek ook 

de plek waar men elkaar ontmoet en van elkaar leert. De ouderen kijken mee over de 

schouders van de jeugd. De jeugd leert wat interessant is voor ouderen. Beide maken 

kennis met elkaars behoeften en helpen elkaar. 
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In de Digi-labs krijgen wetenschap & technologie een plaats in het Westland. Een en 

ander wordt gerealiseerd in samenspraak met diverse partijen die ook actief zijn op dit 

gebied binnen en buiten het Westland, zoals HortiCampus, ISW, Westland SummerLab, 

ROC Mondriaan en Lentiz. 

 

Jeugd 

Binnen het aanbod voor de jeugd biedt de bibliotheek 

kinderen een aanbod om veilig gebruik te maken van 

digitale media. De bibliotheek helpt kinderen in 

samenwerking met het onderwijs om zich deze 

vaardigheden eigen te maken. Onder “de ontwikkeling voor 

een passie voor lezen” worden via de scholenbrochures 

basisvaardigheden aan de kinderen aangereikt.  

Daarnaast gelooft Bibliotheek Westland dat er aan de 

kinderen van nu nieuwe eisen gesteld zullen gaan worden 

en dat minimaal 25% van de banen die zij moeten gaan 

invullen, nu nog niet eens bedacht zijn.  

 

 

 

 

Bibliotheek Westland ondersteunt jongeren bij het zich 

eigen maken van de 21st century vaardigheden zowel via 

schoolprogramma’s alsook in de Bibliotheek. Het betreft 

generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, 

inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in 

en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Over het 

belang van aandacht voor deze vaardigheden lijkt brede 

overstemming te bestaan·. Hiervoor worden oa wekelijks 

workshops programmeren aangeboden op de diverse 

locaties van de Bibliotheek in samenwerking met Fun & Fit. 

Sinds september 2015 wordt er maandelijks een workshop 

programmeren aangeboden als onderdeel van het 

wereldwijde Coderdojo netwerk.  

 

 

 

 

Volwassenen 

Via workshops, lezingen en cursussen biedt de bibliotheek, in samenwerking met andere 

organisaties, activiteiten aan om volwassenen te ondersteunen bij het ontwikkelen van 

digitale vaardigheden en hen kennis te laten maken met de zich snel opvolgende 

innovaties op het digitale vlak. Er is minimaal wekelijks een activiteit rond mediawijsheid 

voor volwassenen, (waar mogelijk) in samenwerking met partners. 

Ook het Digi-lab in de Bibliotheek biedt een inspirerende plek waar mensen de digitale 

wereld kunnen ervaren, beleven, creëren en delen.  

 

 

  

Coderdojo Tinkercad en 3D printer d.d. 21-05-2016 

Coderdojo 4Girls Only d.d. 16-04-2016 
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Activiteiten- en cursusaanbod 

De bibliotheek biedt activiteiten en cursussen aan die aansluiten bij de actualiteit en de 

wensen en behoeften van de Westlanders. De activiteiten en cursussen dragen bij aan de 

persoonlijke ontwikkeling van mensen Het aanbod wordt (waar mogelijk) samen met de 

inwoners van het Westland en partners ontwikkeld, afhankelijk van de vraag per kern. 

Het activiteiten aanbod is vernieuwend en aanvullend en altijd in samenwerking met 

partners zoals met VU Westland. 

 

Leesplezier 

De bibliotheek stimuleert het leesplezier van alle Westlanders. Wanneer lezen als positief 

wordt ervaren, zullen mensen vaker gaan lezen en worden zij leesvaardiger/ 

taalvaardiger. Dit heeft een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling, leerresultaten 

en participatie.  

 

Collectie 

Er is een uitgebreide, verrassende en actuele collectie beschikbaar voor alle doelgroepen, 

een aanbod dat steeds meer inspireert en actueel is. Een collectie die steeds beter 

aansluit bij de vraag. De collectie ondersteunt de bovengenoemde programma’s en 

verandert tevens mee met de veranderende vraag. Spraken we vroeger alleen over 

boeken en films/cd’s als we het over de collectie hadden, nu bestaat de collectie ook uit 

programmeer software, programmeerbare robots, speelgoed etc. Ook het cursus- en 

activiteitenaanbod en de kennis van mensen is hier een belangrijk onderdeel. 

 

Resultaten 2020 

 1000 kinderen van 4 t/m 17 jaar in het Westland worden door de 

bibliotheek bereikt binnen het digitale aanbod. 

 In het fablab worden cursussen, workshops en lezingen georganiseerd 

i.s.m. minimaal 3 partners. 

 De bibliotheek heeft een professioneel, eigentijds, meerdaags 

cursusaanbod ontwikkeld, zo mogelijk i.s.m. VU Westland, waaraan 

jaarlijks 500 cursisten deelnemen. 

 

 

3. Samen groeien: Faciliteren en ondersteunen bij kennis maken en delen  

Bibliotheek Westland biedt alle mensen en organisaties in Westland een platform – fysiek 

en digitaal - voor het maken en delen van kennis en stimuleert mensen en organisaties 

om hieraan actief bij de te dragen en continu hun netwerken te vernieuwen en te 

verrijken. Het is belangrijk als mensen de basisvaardigheden hebben en doorgroeien 

middels zelfontwikkeling/educatie, hen de mogelijkheid te bieden om hierover met elkaar 

van gedachte te wisselen en zo elkaar te inspireren en samen te groeien op het gebied 

van persoonlijke en talentontwikkeling. 

 

Koers 2020 

 

On- en offline interessegroepen 

De bibliotheek sluit aan bij bestaande interessegroepen, verenigingen en communities en 

biedt haar platform en netwerk aan om verdere kennisdeling te stimuleren.  

Daarnaast wordt in de komende beleidsperiode onderzocht hoe de bibliotheek mensen 

met dezelfde passie on- en offline kan verbinden, zodat zij hun eigen communities  

/netwerken kunnen starten en/of hun passie kunnen delen via het platform van de 

bibliotheek en haar partners. 

Bovendien biedt de bibliotheek biedt zzp’ers en studenten een geschikte plek om rustig 

te kunnen werken met onder andere gratis wifi-voorziening en een goed en actueel 

assortiment van kranten en tijdschriften. 
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Walk & Talk 

De bibliotheek faciliteert tweewekelijkse bijeenkomsten voor werkzoekenden, waar zij 

informatie en advies kunnen krijgen van deskundigen en van elkaar. Hierdoor worden zij 

gesteund in de zoektocht naar een (ander) werk. 

 

Inloopspreekuren 

In overleg en in samenwerking met andere partijen faciliteert en stimuleert de 

bibliotheek inloopspreekuren voor verschillende doelgroepen. De bibliotheek zoekt in de 

uitvoering ook de samenwerking met scholen voor beroepsonderwijs en andere partners 

in het Westland om elkaar te versterken en de dienstverlening aan de inwoners van het 

Westland te optimaliseren. Hiermee wordt kennis één op één gedeeld met elkaar om de 

ander te ondersteunen in zelfredzaamheid of in verdere talentontwikkeling. Tevens 

worden hier de landelijke afspraken uitgevoerd met bv. de belastingdienst. Mensen die 

eerst niet zelfredzaam waren, helpen nu weer anderen. Dit zorgt voor een continue 

versterking van de Westlandse samenleving. 

 

Erfgoed 

In samenwerking met het Westlands Museum en het Historisch Archief ontsluit de 

bibliotheek het Westlands erfgoed op eigentijdse en innovatieve wijze, zodat het dichter 

bij de burger wordt gebracht. 

 

Resultaten 2020 

 Er vindt minimaal 1 bijeenkomst van een interessegroep of vereniging per 

week plaats in één van de locaties van de bibliotheek. 

 Alle interessegroepen en verenigingen in het Westland zijn op de hoogte van 

de mogelijkheden die de bibliotheek biedt om kennis te delen. 

 Er vindt minimaal tweemaal per maand een Walk & Talk bijeenkomst plaats. 

 Samenwerking met de relevante organisaties op het gebied van erfgoed met 

als doel ontsluiting en een aansprekende programmering. 

 

 

4. Fysiek en digitaal zichtbaar maken van de bibliotheek 

De bibliotheek is een van de meest laagdrempelige openbare plekken in het Westland, 

waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst of religie. Bibliotheek Westland vindt het 

belangrijk om in alle kernen van het Westland fysiek en digitaal zichtbaar en toegankelijk 

te zijn en te blijven en wil de locaties samen met partnerorganisaties optimaal inzetten 

ten behoeve van alle Westlanders. Op basis van de behoeften en wensen van de kern, de 

samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties en de interne ontwikkelingen zal, 

in de komende beleidsplanperiode en in overleg met de gemeente, worden bepaald hoe 

de zichtbaarheid en toegankelijkheid vorm zullen krijgen. De bibliotheek wil ook zichtbaar 

zijn voor stichtingen en bedrijven, zodat we als natuurlijk partner worden betrokken bij 

maatschappelijke projecten. Hierdoor kunnen we meer samen optrekken en aan de slag 

gaan om onze missie en visie te realiseren. Het is de basis waarop we bouwen aan onze 

drie programmalijnen.  

 

Koers 2020 

 Het volgen, aangrijpen en stimuleren van digitale ontwikkelingen t.b.v. een innovatief 

digitaal aanbod voor de klanten.  

 Verbeteringen op de bestaande digitale dienstverlening worden doorgevoerd, nieuwe 

digitale dienstverlening zowel fysiek in de bibliotheek als online worden 

geïmplementeerd en de organisatie rondom de digitale dienstverlening wordt 

ingericht.  

 Platform bieden voor maken en delen van kennis en vaardigheden. Door mensen en 

organisaties bij elkaar te brengen en fysiek en digitaal te faciliteren ontstaat een 

platform waar kennis en vaardigheden kunnen worden uitgewisseld. 
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 Realiseren laagdrempelige, bereikbare, neutrale verblijf-/ontmoetingsplek(ken) voor 

alle Westlanders. Doel is te onderzoeken of het mogelijk is om gezamenlijk, met 

partners in de sectoren welzijn en cultuur, bruisende centra te creëren in het hart van 

de kernen van het Westland, “het Huis van de Buurt”.  

 Creëren van de Bibliotheek altijd “dichtbij” niet alleen digitaal maar ook op locatie, 

bv. voor kwetsbare groepen. 

 

Resultaten 2020 

 De tevredenheid van de bezoekers, c.q. gebruikers van de bibliotheek, zowel 

fysiek als digitaal, resulteert in 550.000 fysieke bezoeken en 300.000 

digitale contactmomenten per jaar. 

 Mensen die gebruik hebben gemaakt van de diensten van de bibliotheek zijn 

ook bereid om de services en diensten aan te bevelen aan anderen. 

 De openingstijden van de bibliotheek zullen, mede door de samenwerking 

met andere organisaties in dezelfde gebouwen, worden verdubbeld (van 

148.5 naar 297 uur). 

 

5. Realiseren van een toekomstbestendige bibliotheek 

De inkomsten van de bibliotheek komen niet meer vanzelfsprekend alleen vanuit de 

overheid of vanuit lidmaatschappen. Deze inkomsten blijven van belang. Door 

samenwerking in de keten kan de bibliotheek meerwaarde bieden. Het is van belang om 

deze maatschappelijke waarde ook uit te dragen, zodat de bibliotheek meer 

vanzelfsprekend als partner wordt erkend. De bibliotheek genereert naast inkomsten 

vanuit de basissubsidie of lidmaatschappen andere geldstromen om haar ambities waar 

te kunnen maken.  

 

 

 

 
Facetoog bericht      Twitter bericht 

  



  14 
 

Koers die wordt gevolgd om de doelstelling te behalen  

 

Aansluiten bij de behoeften en wensen van de Westlanders 

Door goed op de hoogte te zijn van de wensen en behoeften van de Westlanders en 

hierbij aan te sluiten kan relevante waarde worden toegevoegd aan de dienstverlening 

van de bibliotheek. Vervolgens worden in nauwe samenwerking nieuwe innovatieve 

business modellen ontwikkeld. De specifieke vraag wordt op continue basis getoetst 

middels kwantitatief en kwalitatief onderzoek en door in gesprek te blijven met de 

stakeholders. 

 

Samenwerking in de keten 

Door samen te werken met partnerorganisaties kan meer worden bereikt dan alleen. 

Daarbij kan meer efficiëntie worden gerealiseerd door het delen van ruimte, kennis, 

netwerken etc. 

 

Samenwerking met het bedrijfsleven 

Door te zoeken naar raakvlakken met het bedrijfsleven kunnen gezamenlijke projecten 

worden opgezet en kennis en ervaring worden gedeeld. Daarnaast is het mogelijk dat uit 

de verbinding met het bedrijfsleven nieuwe geldstromen ontstaan. 

 

Resultaten 2020 

Bibliotheek Westland heeft samen met haar ketenpartners een aantal meetbare 

nieuwe projecten gerealiseerd waarbij zichtbaar en meetbaar is bijgedragen 

aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het sociaal beleidskader, 

goedgekeurd in de gemeenteraad. 

 

Bibliotheek Westland zet zich maximaal in om de komende beleidsperiode, ondanks de 

landelijk neergaande trend van -/-4,5% per jaar, haar inkomsten uit 

lidmaatschapsgelden van volwassen leden op peil te houden. Concreet betekent dit dat 

Bibliotheek Westland ervan uitgaat dat we de komende jaren bijna 2000 betalende leden 

extra weten te werven c.q. te behouden. 

 

 

Concluderend: De basis van onze dienstverlening  

 

De drie programmalijnen en het werken aan een stevige basis heeft tot doel om 

maatschappelijke waarde te bieden. 

 

Bibliotheek Westland levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, gezondheid en 

het welzijn van de Westlanders. Zo is elke inwoner zelfredzaam en kan iedereen 

participeren in de samenleving. Dit heeft een stimulerende uitwerking op de gehele 

Westlandse samenleving. Dat is het doel en zo willen we structureel bijdragen. 

Vanzelfsprekend laten wij ons leiden door de doelstelling van de gemeente bij bepaling 

van de doelgroep en gewenste resultaten. 

 

Koers die wordt gevolgd om de doelstelling te behalen 

 

Ketensamenwerking 

De bibliotheek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het Westland en zijn 

inwoners, maar doet dit niet alleen. Om daadwerkelijk resultaten te kunnen behalen 

wordt nauw samengewerkt met andere partners in de keten. Synergie is hierbij van groot 

belang: elke organisatie brengt de nodige kennis en ervaring, maar ook een eigen 

netwerk, locatie, medewerkers en vrijwilligers mee. Door dit alles gezamenlijk in te 

zetten en te delen kan meer worden bereikt dan door de organisaties afzonderlijk. 

Samen en in overleg zetten we ons in voor de Westlandse samenleving. 
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Ondersteuning bieden in het sociaal domein 

De bibliotheek biedt samen met anderen een platform waar Westlanders wegwijs 

gemaakt kunnen worden in het sociaal domein. Om de Westlanders te ondersteunen, 

kunnen in het kader van “kennis maken”, in samenwerking met andere organisaties, in 

bibliotheekvestigingen c.q. multifunctionele locaties, allerlei activiteiten en bijeenkomsten 

plaatsvinden. Samen met de welzijnsorganisatie en andere partners, ieder vanuit zijn 

eigen kracht en expertise, biedt Bibliotheek Westland kennis en informatie voor de 

diverse doelgroepen. 

 

Het bieden van zinvolle tijdsbesteding en uitbreiding van het netwerk 

Burgers die graag hun expertise willen inzetten ten behoeve van anderen of een zinvolle 

bezigheid zoeken, kunnen als vrijwilliger aan de slag in de bibliotheek. Zo blijven zij 

participeren in de samenleving. Zij lopen daarom minder risico ‘achter de geraniums 

terecht te komen’.  

 

 

 
Sharon van Leeuwen geslaagd voor praktijk diploma schoonmaak d.d. 13-06-2016 

 
Martin Koene en Inge Vermeulen, directeur Patijnenburg 
d.d. 27-01-2016  
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Ondersteunende dienstverlening 
De ondersteunende processen binnen Bibliotheek Westland zorgen ervoor dat de primaire 

processen, de dienstverlening, aan de (potentiele) leden, goed kunnen verlopen. Zij 

zullen de komende jaren op continue basis worden aangepast aan de veranderende 

vraag en het daarop volgende veranderende aanbod. 

 

HRM 

De medewerkers en vrijwilligers zijn van essentieel belang voor het behalen van de 

strategische doelstellingen van de bibliotheek. Voor het realiseren van deze 

doelstellingen is het nodig dat medewerkers en vrijwilligers beschikken over een aantal 
competenties. Er zal worden geïnvesteerd in de medewerkers en de vrijwilligers door 

middel van opleiding en begeleiding. 

De focus ligt in de periode van 2017-2020 op de volgende aspecten: 

 

Sturing op competenties 

Er zijn kerncompetenties vastgesteld die voor alle medewerkers en vrijwilligers gelden. 

Deze leggen een basis voor de (nieuwe) dienstverlening aan de (potentiële) leden en de 

samenwerking met andere organisaties. Drie van deze kerncompetenties zijn: 

gastvrijheid (servicegerichtheid), innovatief vermogen en teamgericht samenwerken. 

 

Daarnaast zijn ook functie-specifieke competenties beschreven. Door middel van een 

periodieke inventarisatie en de gesprekscyclus zal worden gemonitord in hoeverre de 

medewerkers beschikken over de competenties die nodig zijn om de strategische 

doelstellingen te realiseren en hoe deze ontwikkeld kunnen worden.  

Vanwege de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de branche wordt flexibiliteit 

van de organisatie steeds belangrijker; de verwachting bestaat dat met enige regelmaat 

organisatieveranderingen zullen optreden. Medewerkers en vrijwilligers worden bij deze 

veranderingen betrokken en uitgedaagd hier aan bij te dragen. De organisatiestructuur 

wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de koers van de organisatie.  

 

Instroom 

Naast het opleiden van de huidige medewerkers en vrijwilligers is het van belang bij 

instroom te bepalen hoe wij verwachten dat nieuwe medewerkers aan de doelstellingen 

van de organisatie moeten gaan bijdragen en over welke competenties zij moeten 

beschikken.  

De vernieuwingen in de bibliotheek zullen duidelijk zichtbaar moeten zijn in de 

positionering en profilering ten aanzien van de (arbeids)markt. Op deze manier zullen 

mensen met de gewenste, wellicht nieuwe, competenties zich uitgenodigd voelen bij de 

bibliotheek te gaan werken.  

 

Opleidingen 

Om ervoor te zorgen dat de organisatie kan beschikken over medewerkers en 

vrijwilligers met de juiste kennis en vaardigheden, wordt periodiek een strategisch 

opleidingsplan opgesteld in samenhang met organisatiedoelstellingen en beschikbare 

middelen. Na afloop van de looptijd zal worden geëvalueerd en wordt een nieuw plan 

opgesteld voor de navolgende periode. 

 

Vrijwilligersbeleid 

Het vrijwilligersbeleid van de bibliotheek richt zich primair op de inzet van vrijwilligers op 

basis van aanvulling en ondersteuning van de primaire processen in de bibliotheek. Het 

vrijwilligersbeleid wordt periodiek geëvalueerd d.m.v. een zelfevaluatie o.b.v. richtlijnen 

van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers. 



  17 
 

 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zoveel mogelijk ondergebracht bij 

de medewerkers om een klimaat te creëren waarin mensen zelf initiatieven nemen, 

zich ontwikkelen en ondernemerschap tonen voor zichzelf en de organisatie.  

 Er is een balans tussen coaching en taakgericht sturen.  

 Medewerkers worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.  

 Medewerkers en vrijwilligers vormen samen ‘Team Bibliotheek Westland’. 

 

Marketing 

Marketing staat in nauwe verbinding met de dienstverlening, zodat deze aansluit bij de 

behoeften van de klanten/bezoekers. Op basis van het strategisch plan wordt een 

strategisch marketingplan geschreven. Het uitwerken van de productmarktcombinaties is 

een doorlopend proces. De komende beleidsperiode wordt het levensfase model verder 

ontwikkeld en uitgewerkt.  

 

In de periode 2017-2020 ligt de focus op de volgende aspecten: 

 

Positionering 

De bibliotheek zal zich de komende jaren profileren als aanjager van en platform voor 

persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling in het Westland. Daarnaast zal de bibliotheek 

in samenwerking met ketenpartners en het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen in het 

mede realiseren van de doelstellingen in sociaal domein van het Westland, zoals 

verwoordt in het sociaal beleidskader. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe 

positionering van de bibliotheek als organisatie en een herijking van de propositie van 

het merk Bibliotheek. Bibliotheek als natuurlijke partner bij de persoonlijke en 

talentontwikkeling van mensen. De Bibliotheek ondersteunt bij het aanleren van 

basisvaardigheden en stimuleert mensen tot het aangaan van contacten (kennismaken) 

en bij blijven in de samenleving (digitalisering). 

 

Klantsegmentatie 

Door haar veranderende rol zal de bibliotheek nieuwe klantgroepen aantrekken. 

Klantsegmentatie brengt hierbij de behoeftes van verschillende klantgroepen in beeld. De 

reeds bestaande analyses van de kernen in het Westland met aanvullende informatie 

geven verder inzicht in de populatie, zowel kwantitatief als kwalitatief (specifieke 

behoeftes ten aanzien van informatie en andere vragen en wensen in relatie tot het 

sociaal domein). Er zullen profielen worden ontwikkeld aansluitend bij de levensfase van 

de consumenten zoals het jonge gezin, jongeren, ouderen etc. 

 

Klantonderzoek en evaluatie 

Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening van de bibliotheek goed aansluit bij de 

behoeften van klanten en partners, is gedegen klantonderzoek en evaluatie van belang 

onder leden en bezoekers maar ook onder niet-leden. Ook lokaal zoekt de bibliotheek 

naar mogelijkheden voor een structurele evaluatie van producten, diensten én 

samenwerking met partners. Dit in combinatie met het reeds uitgevoerde 

klantonderzoek. 

 

Ledenwerving en -behoud 

De ledenwerving richt zich in eerste instantie op de doelgroepen in fase 1, jeugd en 

potentiële gebruikers van het Taalhuis (laaggeletterden). Vervolgens vindt uitbreiding 

plaats naar de andere gebruikers. 

 

 

Onderzoek lidmaatschap/abonnementen 

De verwachting is dat de huidige vormen van lidmaatschap/abonnementen steeds minder 

zullen aansluiten bij de behoeften van de Westlanders. Er zal dan ook onderzoek 

plaatsvinden om te bepalen of en zo ja op welke manier hieraan in de toekomst vorm zal 
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worden gegeven. Hierover wordt ook overleg gevoerd binnen het VOB (Vereniging 

Openbare Bibliotheken). Hiervoor wordt ook gekeken naar het buitenland, in Engeland 

kan een ieder zich gratis aanmelden als lid van de bibliotheek.  

 

Communicatie 

Een goede communicatie met alle stakeholders van Bibliotheek Westland is essentieel. 

Periodiek wordt een communicatiebeleidsplan opgesteld om invulling te geven aan de 

externe en interne communicatie van de bibliotheek. Het communicatieplan is gebaseerd 

op het strategisch plan. Er wordt een analyse gemaakt van de verschillende doelgroepen 

en er wordt, aan de hand van de communicatiedoelstellingen, een middelenmatrix 

samengesteld. Periodiek vindt evaluatie van het communicatiebeleidsplan plaats. 

De externe communicatie vindt plaats met verschillende doelgroepen (klanten, 

gemeente, subsidieverstrekkers, samenwerkingspartners, organisaties uit de branche, 

potentiële medewerkers/vrijwilligers en leveranciers) en op verschillende niveaus 

(strategisch, tactisch en uitvoerend).  

De interne communicatie regelt formele en informele afstemming tussen medewerkers 

en afdelingen/vestigingen onderling.  

 

De focus ligt in de periode 2017-2020 op de volgende aspecten: 

 

Communicatie met klanten 

De communicatie met klanten vormt altijd een prioriteit, maar door de grote 

veranderingen die plaatsvinden is het nog meer dan anders van belang om met de 

klanten te communiceren. De klant zal mede invulling geven aan de dienstverlening van 

de bibliotheek. Medewerkers en vrijwilligers kennen de klant, pakken signalen op en 

kunnen op uitstekende wijze input leveren t.a.v. de behoeften van de klant. De 

communicatie heeft tot doel de klant op het juiste moment, via het door de klant 

gewenste kanaal, de gewenste informatie te bieden en samen met de klant nieuwe 

informatie te creëren, co-creatie met en voor elkaar. 

 

Communicatie met de gemeente 

De communicatie met de gemeente, zowel ambtelijk als politiek, blijft onveranderd 

belangrijk. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsvinden, is het van 

belang samen op te trekken m.b.t. zelfredzaamheid, participatie, laaggeletterdheid, 

ontwikkeling en vrijetijdsbesteding.  

 

Communicatie met bedrijfsleven  

Gemeente, bedrijfsleven en bibliotheek delen het belang van de ontwikkeling van 

Westland en de Westlanders. In dit verband zoekt de bibliotheek samenwerking om de 

gemeente en haar inwoners in maatschappelijk en economisch opzicht te ontwikkelen. 

Een goede communicatie faciliteert deze samenwerking. 

 

Communicatie met samenwerkingspartners 

De samenwerking met andere organisaties in de keten wordt geïntensiveerd. Dit vraagt 

om een andere aanpak van de communicatie. De bibliotheek acteert dan ook proactief 

door met andere organisaties in gesprek te gaan en te blijven, om zo tot een aanpak te 

komen waarbij organisaties elkaar structureel versterken in het aanbod naar de 

Westlanders. Als van nature elkaar gaan opzoeken. 

  

Communicatie met medewerkers en vrijwilligers 

De bibliotheek staat voor aanzienlijke veranderingen, zowel in haar dienstverlening als in 

haar bedrijfsvoering. Om deze veranderingen succesvol te kunnen doorvoeren is het 

essentieel om de medewerkers te betrekken door middel van proactieve, eenduidige en 

tijdige communicatie. Hier zal structureel aandacht aan worden besteed in samenspraak 

met het management en HRM. 
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Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg wordt ingezet als middel om de effectiviteit en efficiëntie van de 

dienstverlening te waarborgen.  

Uitgangspunt voor de kwaliteitszorg binnen de bibliotheek is de PDCA-methodiek (Plan-

Do-Check-Act), waarbij beleid wordt gemaakt, uitgevoerd, geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld. Op basis hiervan is een planning & control cyclus beschreven. Op basis van 

het strategisch plan wordt elk jaar een integraal werkplan opgesteld. Als voorbereiding 

hierop vindt elk jaar een evaluatie over het afgelopen jaar en een centrale SWOT-analyse 

plaats, waarbij ook de risico’s en te nemen maatregelen in kaart worden gebracht.  

Jaarlijks vindt een accountantscontrole plaats op basis van de jaarrekening. De Raad van 

Toezicht keurt de jaarrekening goed inclusief het rapport van bevindingen van de 

accountant. Deze jaarrekening wordt aan de gemeente ter beschikking gesteld. 

Daarnaast wordt een jaarverslag opgesteld.  

Elke vier jaar wordt door de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken een audit 

uitgevoerd. Deze zal plaatsvinden in 2020. In 2018 wordt een tussentijdse toets gedaan. 

Hierbij kan gekozen worden voor zelfevaluatie, maar er kan ook collegiale consultatie 

plaatsvinden. 

 

Outcome 

In samenwerking met gemeente, brancheorganisaties en samenwerkingspartners worden 

instrumenten ontwikkeld om de outcome, zoals beschreven in dit plan, op structurele 

basis te kunnen meten. Op deze manier kan de meerwaarde van de inspanningen van de 

bibliotheek en haar partners worden vastgesteld en kan worden bepaald of strategische 

doelstellingen worden behaald.  

 

Naast de output resultaten zoals aangegeven in het strategisch plan, is het belangrijk om 

gezamenlijk met gemeente en partners vast te stellen waarlangs we de effecten willen 

meten binnen de diverse programmalijnen in de samenleving. 

 

Een voorbeeld is de ‘Monitor de Bibliotheek op School’ (dBos) die zal worden ingezet op 

scholen die werken volgens de landelijke aanpak van dBos. De monitor sluit aan bij het 

opbrengstgericht werken van de scholen en biedt inzicht in maatschappelijke 

ontwikkelingen op lokaal niveau, zoals leesmotivatie en –gedrag van leerlingen, het 

leesbevorderingsklimaat op school en de ondersteunende rol van ouders bij 

leesopvoeding.  

 

Financieel beleid 

De bibliotheek is proactief in het genereren van geldstromen vanuit de overheid en de 

fondsen, andere subsidieverstrekkers (bv. provincie en Europa) en eindgebruikers. Ook 

andere mogelijkheden worden onderzocht en beproefd. Een groot deel van de 

financiering van de bibliotheek is afkomstig van de gemeente. Voor de continuïteit is het 

van belang dat subsidies voor langere termijn worden vastgesteld waarin de 

programmalijnen die structureel bijdragen aan de doelstellingen binnen het sociaal 

beleidskader, structureel worden meegenomen. Er is dan ook een begroting opgesteld 

over de jaren 2017-2020. Daarnaast zullen er per project of incidentele innovatieve 

initiatieven, aansluitend bij de gemeentelijke doelstellingen, middelen worden 

aangevraagd, in de basis samen met partners. 

 

Meerjarenbegroting 

De meerjarenbegroting en de toelichting zijn apart toegevoegd. 


