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Samenvatting

In de komende vier jaar zullen de thema’s  ‘Lezen’ en ‘Informeren’ sterk op de 
voorgrond komen te staan. De bibliotheek zal deze thema’s oppakken vanuit 
het publieke domein. Daarbij zal zij zeer intensief gaan en blijven samenwerken 
met andere partijen die aan kunnen sluiten op de door de gemeente gestelde 
doelen.
Met name het onderwijs (van VVE tot volwasseneneducatie) is voor het 
bibliotheekwerk een cruciale samenwerkingspartner, als het gaat om bereik van 
doelgroepen en het bereiken van  resultaten.
Dat de bibliotheek vanuit het publieke domein blijft werken blijkt ook uit de 
opdracht van de gemeenten; de bibliotheek dient haar werk te verrichten voor 
alle ingezetenen van de beide gemeenten. 
Hierbij spelen laagdrempeligheid en bereikbaarheid een grote rol. De spreiding 
van het bibliotheekwerk over de diverse (ook kleinere) kernen blijft van groot 
belang. 
Wel zal er een tendens ingezet worden waarin de bibliotheken in Ulft en Aalten 
een meer centrale positie in gaan nemen binnen hun eigen gemeenten.

De wereld om ons heen is in toenemende mate aan het digitaliseren. 
Dit zal in de komende vier jaar zeker ook haar weerslag hebben op de 
ontwikkelingen in het bibliotheekwerk. De plaatselijke bibliotheken 
zullen met deze ontwikkelingen mee moeten bewegen en eigen 
antwoorden moeten zoeken. Zij zullen dat doen in samenwerking met 
anderen in hun omgeving; van het lokale onderwijs tot het landelijke en 
regionale bibliotheekwerk. Wat voorop blijft staan is de opdracht van de 
gemeenten aan de bibliotheek.
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1 Inleiding

Dit tweede beleidsplan van de Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort is 
gebaseerd op het  visiedocument: “Naar een visie op bibliotheekwerk in Aalten en 
Oude IJsselstreek 2012-2015; “de bibliotheek als versterkende factor in de samenle-
ving”. 
Dit document is tot stand gekomen in een samenwerkingsproject tussen de ge-
meenten Aalten en Oude  IJsselstreek en de Stichting Basisbibliotheek 
Achterhoekse Poort.

Het bibliotheekwerk onderscheidt in totaal 5 kernfuncties: lezen, leren, 
informatie, cultuur en ontmoeting & debat. In de visie van de gemeenten wordt 
er voor de komende periode gefocust op twee kernfuncties van de bibliotheek, 
namelijk: Lezen en Informeren. Hierbij wordt nog steeds aansluiting gezocht bij 
de agenda van de toekomst, zoals die door de branche is opgesteld en het Unesco 
manifest. Hierin wordt de openbare bibliotheek omschreven als ‘de plaatselijke 
toegangspoort tot kennis, die een essentiële voorwaarde schept voor levenslang 
leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen 
en maatschappelijke groeperingen’.

De bibliotheken staan voor grote uitdagingen; er ontstaat een opnieuw 
geformuleerde opdracht, die minder vrijblijvend en meer ambitieus is, en daarbij 
zullen de financiële middelen hoogstwaarschijnlijk afnemen.
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Visie en Missie

De Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft de volgende visie:

De Bibliotheek Achterhoekse Poort is een klantgerichte en professionele organisatie die in 
opdracht van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek vorm en inhoud geeft aan het beleid 
rondom de thema’s : Lezen en Informeren.

De Bibliotheek Achterhoekse Poort is de organisatie die:

 • Alle informatie beschikbaar en bereikbaar heeft, al dan niet via het landelijk bibliotheek- 
  netwerk, zij is voor de burgers van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek de makkelijke  
  en snelle toegangspoort tot alle informatie,
 • Een belangrijke basis en pijler is voor mensen en instellingen, zoals het (basis) onderwijs,  
  als het gaat om de ontwikkeling van mensen: ’een leven lang leren’, 
 • Het lezen in brede zin stimuleert, omdat lezen als vaardigheid van doorslaggevende 
  betekenis is in het al dan niet zelfstandig kunnen functioneren in de huidige maatschappij,
 • Invulling geeft aan de behoefte aan ontspanning met behulp van fysieke en digitale 
  collecties.

Concreet betekent dit dat alle vaste en mobiele vestigingen van de Bibliotheek Achterhoekse 
Poort frontoffices zijn waar de klant toegang heeft tot de fysieke en digitale collecties. 
In de toekomst kan het mogelijk worden dat digitale collecties ook van huis uit benaderd kunnen 
worden.
Dit betekent ook dat er een backoffice is, die op basis van een werkplan, voor alle frontoffices 
werkt aan productvernieuwing en verbetering van het dienstenpakket op basis van wensen en 
behoeften van de klant (vraaggericht innoveren). 
Daarbij maakt de Bibliotheek Achterhoekse Poort onderdeel uit van de regionale, provinciale en 
landelijke structuur.

Missie: de Bibliotheek Achterhoekse Poort is voor de gemeenten Aalten 
en Oude IJsselstreek;
 
 • de plek waar iedere klant de informatie vindt die hij nodig heeft  
  (informatiecentrum),
 • de organisatie die  media heeft die aansluiten bij de behoefte  
  van de klant,
 • de partner voor andere instellingen zoals het onderwijs, als het  
  gaat om lezen en leesbevordering enerzijds en informatiever- 
  werving en mediawijsheid aan de andere kant,
 • een dynamische plek waar het prettig is om te verblijven, maar  
  die ook niet schroomt om haar diensten vanuit andere loketten  
  aan te bieden.



8

Uitgangspunten 
De bibliotheek zal haar diensten aan de hele bevolking blijven aanbieden en zal in die zin dus 
openbaar blijven. In dit zogenaamde publieke domein zal zij zichtbaar vorm moeten geven aan de 
thema’s Lezen en Informeren. Daarnaast zal ze zeer actief de samenwerking gaan zoeken met het 
onderwijs (nadruk op basisonderwijs) en andere partijen in het maatschappelijk middenveld.

De gemeente Aalten wil in de kernen Aalten en Dinxperlo een goede bibliotheekvoorziening 
houden. Hierbij is Aalten de grote en meer centrale vestiging. In Dinxperlo heeft de samenwerking 
met de basisscholen al geleid tot nieuwe dienstverleningsconcepten.

De gemeente Aalten heeft voor de komende periode ingezet op een korting op het bestaande 
budget van 10%.  ( 2 x € 25.000) te bereiken in 2013.

De gemeente Oude IJsselstreek zet de komende periode in op een korting met € 50.000 op het 
bestaande budget voor 2012. Naar verwachting wordt voor 2013 hetzelfde bedrag gekort en er 
vindt geen indexering plaats.

In Oude IJsselstreek zal Ulft de centrale vestiging worden. In de andere kernen zal een bibliotheek-
voorziening blijven, waarbij de verschijningsvormen divers kunnen zijn.

De bibliotheek in Ulft zal 7 dagen per week geopend zijn.

De aansluiting op de digitale bibliotheek in de vorm van de ontwikkelingen rond Bibliotheek.nl is 
van groot belang, om het bibliotheekwerk voor te bereiden op de verdere digitalisering. 
De digitale bibliotheek zal een dienstverlening van 24/7 dichterbij brengen.
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2 Thema’s

Aan de hand van de visie van de beide gemeenten wordt er in de nieuwe 
beleidsperiode uitgegaan van de twee thema’s: Lezen en Informeren. 
De beide thema’s mogen wel breed opgepakt worden en gelden voor alle 
inwoners.

Lezen
Kunnen lezen en schrijven is een essentiële voorwaarde voor zelfredzaamheid. In Nederland 
blijken ruim 1,5 miljoen mensen functioneel analfabeet te zijn. Maar liefst 23 % van de volwassen 
inwoners van Nederland heeft een onvoldoende taalniveau (bron: SCP 2008). Voor Aalten en Oude 
IJsselstreek zou het hierbij dan gaan om in totaal ruim 15.000 inwoners. Daarnaast wordt 
geconstateerd dat het lees- en taalniveau van scholieren daalt. Een kwart van de kinderen heeft bij 
het verlaten van de basisschool niet het gewenste taalniveau (bron: cijfers ministerie OCW, 2008). 
De grote thema’s voor de komende jaren zijn dan ook leesbevordering en het terugdringen van 
de laaggeletterdheid.
Maar de bibliotheek is ook de boekenkast van de samenleving. Het boek als middel tot expressie, 
communicatie en ontwikkeling van de verbeeldingskracht is van groot  belang. Verhalen bieden 
een referentiekader voor ieders leven en kunnen gebruikt worden om eigen ervaringen te toetsen.

Lezen is onontbeerlijk om te komen tot leren

Mensen leren hun hele leven. Een leven lang leren begint echter bij het leren spreken, lezen en 
schrijven van de taal. Zonder taal geen woorden, zonder woorden geen informatie. Daarmee 
bevindt het thema Leren zich op het snijvlak van het thema Lezen en het thema Informeren. 
De Bibliotheek Achterhoekse Poort biedt partners als kinderdagverblijven, basisonderwijs en ROC 
ondersteuning bij het ontwikkelen en stimuleren van taalvaardigheid en taalbeheersing.
Informatie komt voor steeds meer burgers vooral digitaal beschikbaar. Dat lijkt het zoeken naar en 
vinden van relevante informatie eenvoudiger te maken, maar meer en meer wordt duidelijk dat 
grote groepen mensen hun weg in de informatiejungle niet of nauwelijks (meer) kunnen vinden. 
Welke keus maak je tenslotte uit de vele hits die Google na elke zoektocht oplevert? Daarnaast is 
een actieve, kritische en bewuste houding ten opzichte van informatie en media in deze tijd 
onontbeerlijk. Want de informatie die wij vinden is lang niet altijd juist en betrouwbaar.
Vanuit haar taak om burgers goed toe te rusten voor de samenleving werkt de bibliotheek dan ook 
aan het bevorderen van mediawijsheid. Daarbij gaat het om het helpen ontwikkelen van kennis, 
vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in 
een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. 
De bibliotheek richt zich op het begeleiden en ondersteunen van burgers om ze te helpen zich te 
ontwikkelen tot competente en kritische mediagebruikers, die zich bewust zijn van en kunnen 
reflecteren op het eigen mediagebruik.
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Voor wie en met wie?

Van wieg tot basisschool

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg met taal en lezen in aanraking komen. Juist in de vroege en 
voorschoolse periode wordt de basis voor taalontwikkeling gelegd. Taalontwikkeling is dan ook 
lokaal een belangrijk thema binnen de VVE (Vroeg –en Voorschoolse Educatie). Daarom gaat de 
Bibliotheek Achterhoekse Poort de komende jaren extra aandacht besteden aan baby’s en peuters 
en hun ouders (als voorbeelden; Boekenpret, Kunst van Lezen, Boekstart). Wij gaan hiervoor nog 
meer samenwerken met de Centra voor Jeugd en Gezin, de consultatiebureaus, de peuterspeel-
zalen en de kinderdagverblijven.

In de eigen organisatie zal het jeugdbibliotheekwerk geherstructureerd worden. Momenteel is er 
intern een stuurgroep ingesteld om tot deze herstructurering te komen. 
De thema’s leesbevordering en mediawijsheid ( omgaan met informatie) gaan tot een doorgaande 
lijn omgebouwd worden.  Enerzijds zullen vanuit deze zogenaamde Themalijn de basisscholen 
goed bediend kunnen worden, omdat de doorlopende Themalijn geënt is op het onderwijs-
curriculum. Anderzijds zal ook de individuele klant in dezelfde lijn een aanbod gaan krijgen in de 
vestigingen van de bibliotheken.

De basisschool

De Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft al een langjarige, intensieve relatie met het basis-
onderwijs. Deze krijgt vorm in een jaarlijks aanbod van producten en diensten, gericht op 
leesbevordering en mediawijsheid, dat op de een of andere wijze door alle basisscholen in het 
werkgebied wordt afgenomen. De komende beleidsperiode is er op gericht deze relatie nog verder te 
intensiveren. Dit gaan we doen door de thema’s Lezen en Informeren in de integrale doorlopende 
Themalijn aan te bieden. In samenwerking met Biblioservice Gelderland en enkele basisscholen 
in ons werkgebied  wordt hier nu aan gewerkt. Het doel is om het aanbod van de bibliotheek zo te 
vertalen dat het voor de scholen heel logisch en natuurlijk is om dit aanbod in hun schoolcurriculum 
in te passen.
Het streven is er op gericht dat de bibliotheek aan alle basisscholen in haar werkgebied haar 
diensten aanbiedt. Onderdeel daarvan kan zijn dat de bibliotheek de bibliothecaire beheerstaken 
voor de schoolmediatheken gaat ondersteunen.

Het voortgezet onderwijs

De doorgaande leeslijn die al tijdens de VVE-periode wordt ingezet en zijn vervolg krijgt in de Thema-
lijn voor het basisonderwijs, krijgt een logische voortzetting in het voortgezet onderwijs. De laatste 
jaren wordt ook daar in toenemende mate aan leesbevordering gedaan. Uiteraard spelen hier ook in 
toenemende mate vraagtekens rondom het verstandig omgaan met informatie en de sociale media. 
Momenteel zijn er vanuit de bibliotheek al contacten met het VO opgebouwd. Hierdoor moet het 
mogelijk zijn om in de tweede periode van dit beleidsplan, de contacten net zo te structureren als 
we in de eerste periode binnen het BO gaan doen.



Volwassenen

Lezen als basisvaardigheid

Daar waar het lezen en schrijven ook op latere leeftijd een probleem vormt, is de Bibliotheek 
Achterhoekse Poort een belangrijke partner. De goede spreiding en toegankelijkheid van bibliotheken 
maakt de bereikbaarheid van boeken en informatie voor laaggeletterden en inburgeraars optimaal. 
De komende beleidsperiode wil de bibliotheek, samen met het ROC en de gemeenten, laaggeletterden 
extra ondersteunen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van gratis abonnementen aan ROC-cursisten 
NT1 en NT2 en door in te spelen op gemeentelijke beleidsthema’s op het terrein van inburgering en 
minimabeleid. 
Ook het verder in te richten Taalpunt in de bibliotheek van Ulft is hier een voorbeeld van. 

Lezen als verrijking van het leven

Bezig zijn met lezen en literatuur is voor veel mensen een verrijkende tijdsbesteding. De belang-
stelling voor leeskringen en poëziekringen is er nog steeds en ook grote groepen jongeren zijn nog 
steeds geïnteresseerd in lezen, poëzie, het ontmoeten van schrijvers enz. 
Gerichte marketinginformatie zal ons inzicht geven in de behoeften van (groepen) klanten. Op basis 
van die informatie en binnen haar (financiële) mogelijkheden zal de Bibliotheek Achterhoekse Poort 
haar leden een interessant programma aanbieden binnen het concept van de ‘Beleefbibliotheek’. 
De Bibliotheek Achterhoekse Poort zal ook de komende beleidsperiode participeren in landelijke 
promotiecampagnes ten behoeve van het boek en het lezen. De lokale bibliotheken worden daar-
mee stimulerende omgevingen, waar bezoekers ook actief met lezen en literatuur bezig kunnen 
zijn.

Het ondersteunen van de diverse leesclubs binnen het werkgebied is een andere wijze van het 
ondersteunen van het lezen  voor volwassenen. Daarbij blijft het zogenaamde recreatief lezen van 
veel volwassenen van groot belang voor het onderhouden van de vaardigheid, maar ook om op deze 
wijze bezig te blijven met persoonlijke en culturele ontwikkeling.
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Informeren
In een overvloed aan informatie en media-uitingen wordt het steeds lastiger voor mensen om te 
onderscheiden wat betrouwbare en waardevolle informatie is. De bibliotheek speelt een belang-
rijke gidsrol door het aanbieden van verantwoorde selecties.
Voor gemeenten en maatschappelijke instellingen is het essentieel dat zij kunnen beschikken over 
een professionele digitale sociale kaart, waarin burgers de weg wordt gewezen in het maat-
schappelijke veld. 
De bibliotheeksector heeft met de ontwikkeling van G!DS een dergelijk product beschikbaar.
De bibliotheek is daarnaast voor veel burgers een bekende en laagdrempelige voorziening waar 
men makkelijk binnenloopt. Ook andere instellingen kunnen hier, ten behoeve van hun eigen 
informatiefunctie, gebruik van maken.
Daardoor wordt de goede spreiding van bibliotheekvestigingen en de professionaliteit van de 
medewerkers die de bibliotheek op dit moment in de verschillende dorpen heeft, ook voor andere 
doeleinden optimaal benut. Op dit moment komt de Bibliotheek Achterhoekse Poort op het 
terrein van de informatiefunctie, sterker in beeld als partner voor gemeenten en instellingen. 
We verwijzen hierbij naar de rol die de bibliotheek speelt in het voeden van de G!DS database / 
website voor de WMO, het CJG en Jong-in.

Voor wie en met wie?

Van wieg tot basisschool

Hetgeen onder het kopje  “Lezen” is beschreven is op dezelfde wijze toepasbaar op het thema 
Informeren.

12
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Basisschool

De eerder beschreven Themalijn is er juist op gericht om het af en toe kunstmatige onderscheid 
tussen leesbevordering en mediawijsheid op te heffen. Voor de kinderen gaat het erom dat zij 
ondersteund worden in hun leer- en leesproces. De absolute voorwaarde om informatie op te 
nemen, is dat men kan lezen, maar verder gaan deze twee thema’s vaak hand in hand.
Binnen de kerndoelen van het basisonderwijs zijn er een aantal die direct raken aan het thema 
‘Informatie’. 
Het varieert hier van het zoeken naar informatie, tot het kritisch leren bekijken van de informatie-
bronnen. 
In deze kerndoelen kan de bibliotheek met de Themalijn een waardevolle ondersteunende 
bijdrage leveren.

Voortgezet onderwijs

De Themalijn die in het basisonderwijs is opgezet wordt doorgetrokken naar het VO. Hier spelen 
nog meer thema’s die te maken hebben met het veilig omgaan met de nieuwe (sociale) media.  De 
ondersteuning aan het VO op dit gebied is al voor een deel landelijk ontwikkeld. De plaatselijke 
bibliotheek zal er voornamelijk voor kiezen, om het bestaande (landelijke) aanbod te vertalen naar 
bruikbare modules gebaseerd op de specifieke vraag van het VO. Dit is net zoals binnen het BO een 
ontwikkelingsmodel, gekoppeld aan de zogenaamde Themalijn.

Volwassenen

De komende jaren wil de bibliotheek Achterhoekse Poort zich nog meer profileren als dé 
informatieprofessional voor gemeenten en instellingen. De bibliotheek kan de spin in het web 
zijn bij het organiseren van samenhang tussen maatschappelijke instellingen op het terrein van 
informatie. Te denken valt aan informatie in het kader van de WMO, het CJG, de gemeentegids 
enzovoorts. De bibliotheek kan ook worden beschouwd als een schakelstation tussen aanbieders 
van informatie en burgers. De bibliotheek overziet het informatielandschap en kan overlappingen, 
samenhang, maar ook hiaten aangeven en eventueel oppakken.
Ruim 50 % van de inwoners binnen onze gemeenten bezoekt de bibliotheek regelmatig. Daarmee 
is de bibliotheek een zichtbare en laagdrempelige voorziening in de dorpen. Daar waar gemeenten 
steeds meer aangesproken worden op hun taken in het licht van preventie, informatie en advies, is 
de bibliotheek een professionele partner.
Wij zullen onze rol op dit terrein de komende jaren extra onder de aandacht brengen door 
bijeenkomsten rond actuele en lokale thema’s aan te bieden. Deze activiteiten zullen vanuit het 
concept “de Beleefbibliotheek” aangeboden worden.

Informatie op afstand dichterbij brengen

In de gehele Achterhoek is in de afgelopen jaren het fenomeen Beeldspraak ingevoerd. Onder de 
werknaam ‘Iris Info’ is er een samenhangend netwerk van beeldspraakfaciliteiten opgebouwd, 
waardoor het mogelijk is om vanuit de bibliotheken, maar ook vanuit huis contact te leggen met 
gespecialiseerde medewerkers van de bibliotheken. De kennis van de medewerkers in de 
backoffice is op deze manier direct toegankelijk voor ieder lid van de bibliotheek. In dit moderne 
kennisnetwerk nemen ook andere organisaties deel zoals Biblioservice Gelderland, het MUI 
(Muziek Informatiecentrum voor fanfare en brassbands) en het Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers (voorheen het Staringinstituut).
De verwachting is dat in de komende jaren dit medium intensiever gebruikt zal worden, zeker als 
door bezuinigingen minder personeel in de front offices werkzaam zal zijn.
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3  Collectie en uitleenbeleid

De  tijd dat elke bibliotheek een eigen stand alone collectie had ligt inmiddels achter ons. Sinds 
het ontstaan van de basisbibliotheek wordt de collectievorming centraal voor de hele organisatie 
gedaan. Ook hier zal de komende periode verandering in komen. Het streven is om binnen de 
provincie Gelderland te starten met centraal collectioneren. Hierbij wordt het model van RCB 
(Rationeel Collectie Beleid) toegepast. In dit model wordt per vestiging een collectieprofiel ge-
maakt waarin per collectie-onderdeel aangegeven wordt wat de uitleenfrequentie mag zijn. 
Op basis van vraag en aanbod wordt dan bepaald hoe groot de collectie mag zijn; zowel voor het 
geheel als voor de onderdelen.
De verwachting is dat hierdoor de collecties in omvang zullen afnemen (hetgeen weer 
mogelijkheden in de huisvesting met zich brengt). 
Met name de informatieve collectie zal gaan krimpen.
Daarnaast zal de actualiteit van de collectie  toe moeten nemen. Uit alle gebruikersonderzoeken 
blijkt telkens weer dat de klant de snelle beschikbaarheid van actuele titels het meest waardeert. 
Van groot belang hierbij is dat binnen het netwerk van (Gelderse) bibliotheken het brede 
titelaanbod blijft bestaan, zodat alle boeken in het Nederlandse taalgebied beschikbaar blijven 
voor elke burger in onze gemeenten.

Om te voorkomen dat de vaste klanten in bepaalde vestigingen te snel uitgekeken of uitgelezen 
raken zullen er mogelijk twee nieuwe fenomenen ingevoerd gaan worden:

Het uitleenbeleid zal in overleg met de andere bibliotheken in de Achterhoek afgestemd worden. 
Een zorgpunt hierbij is dat onze eigen gemeenten niet mee gaan betalen aan 
bibliotheekgebruikers die woonachtig zijn in gemeenten die het bibliotheekwerk voor 
volwassenen niet meer wensen te subsidiëren.

Floating collections: media die men uit andere Achterhoekse Poort vestigingen leent 
mogen in de “eigen” vestiging weer ingeleverd worden en blijven daar in de collectie. 
Hierdoor zullen de collecties roulerend veranderen. Er is nu al een intensief leenverkeer 
tussen alle vestigingen wat zorgt voor verzwaring in de tijdsbesteding en van de nood-
zakelijke fysieke handelingen (kratten vullen en stapelen).
Het floating collections principe zorgt dus voor vermindering van fysieke handelingen 
en extra tijdsbesteding t.b.v. transport.
Impuls collecties: met een vaste regelmaat zullen collecties worden samengesteld die 
tussen de vestigingen gaan rouleren. Deze collecties bestaan uit titels die binnen hun 
genre de moeite waard zijn, maar die op de een of andere manier meer aandacht 
behoeven om hun weg naar de consument te vinden.
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4  Vestigingen en spreidingsbeleid 

De komende vier jaar zullen er zeker ontwikkelingen komen ten aanzien van huisvesting en 
spreiding.

In de gemeente Aalten zullen de beide huidige vestigingen blijven. De bibliotheek in de kern 
Aalten zal mogelijk meer externe partners fysiek naar binnen halen om de huisvestingskosten te 
drukken. De vestiging in Dinxperlo heeft net een nieuw gebouw betrokken. De samenwerking met 
de beide scholen zal geïntensiveerd worden. Er zal onderzocht worden of leerlingen van de boven-
bouw onder begeleiding van een bibliotheekmedewerker de baliewerkzaamheden kunnen overne-
men. Hiermee wordt het leren omgaan met ondernemerschap al vroeg in de praktijk gebracht.

Naast deze twee vaste vestigingen zal er conform het vastgestelde visiedocument per school 
bekeken worden waar de behoefte ligt en hoe de bibliotheek daar op in kan spelen. 
De bestaande bibliotheekvoorzieningen in IJzerlo en Lintelo  vallen niet onder de basisbibliotheek. 
Wel zal de bibliotheek met deze uitleenposten en met andere initiatieven (Bredevoort en de Haart) 
onderzoeken hoe er in het belang van de burger een zo goed mogelijke bibliothecaire 
informatievoorziening opgezet kan worden.

In de gemeente Oude IJsselstreek zal de vestiging in Ulft zich meer ontwikkelen tot de centrale 
bibliotheek voor de hele gemeente. De bibliotheek in Varsseveld zal qua omvang en inhoud gelijk 
blijven. De vestigingen in Gendringen en Terborg zullen veranderingen ondergaan. 
In beide gevallen zal de bibliotheek op zoek gaan naar partners waarmee de huisvesting gedeeld 
kan worden. Dit kan inhouden dat de huidige gebouwen afgestoten worden. Passende samenwer-
kingspartners zijn bijv. het onderwijs, de Rabobank of multifunctionele voorzieningen.

Daarnaast zal in de kernen waar nu de bibliobus komt onderzocht worden welk type voorziening 
het meest passend is. Zo zal in Heelweg en Westendorp gekeken worden of het zinvol is om aan te 
sluiten bij de ontwikkelingen rond de dorps (kultuur) huizen. 
Dit kan ook gaan gelden voor Gendringen.

Het voornemen is dus om enerzijds Ulft als centrale vestiging te versterken (door ook op zondag 
open te zijn), maar anderzijds is ook het behoud van de spreiding voor de gemeente en de burger 
belangrijk.

De openingstijden zullen minimaal aan de certificeringseisen moeten voldoen.
Voor de bibliotheek in Ulft geldt dat zij als centrale bibliotheek binnen de Oude IJsselstreek op 
zeven dagen in de week geopend zal zijn. Met ingang van 2012 zal daar, na een pilot, ook de 
zondagopenstelling gerealiseerd zijn.
De openingstijden van de andere vestigingen zullen van tijd tot tijd, met behulp van korte onder-
zoekmodules, voorgelegd worden aan de klant.
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5  Digitale dienstverlening 

Naast de fysieke vestigingen is een virtuele vestiging in ontwikkeling. De digitale bibliotheek 
wordt op landelijk niveau ontwikkeld op een dusdanig wijze dat elke lokale bibliotheek daar de 
eigen kleur aan kan geven. Het is van groot belang dat de Bibliotheek Achterhoekse Poort aan deze 
ontwikkeling deelneemt.

Door het Sector Instituut Openbare Bibliotheken wordt samen met Bibliotheek.nl een pakket aan 
digitale diensten ontwikkeld, die lokaal aangepast kunnen worden aan de eigen behoefte. 
Zo zal er in het kader van webdiensten een nieuwe website ontwikkeld worden die de huidige 
website zal gaan vervangen én die, nog meer,  een schatkamer aan informatie zal gaan bieden.
In de eerste plaats zal de catalogus van de eigen bibliotheek beschikbaar zijn, met uiteraard directe 
reserveringsmogelijkheden. Daarnaast zal er een koppeling zijn met de Nationale Bibliotheek 
Catalogus, waardoor het complete overzicht van alle in Nederland beschikbare materialen binnen 
handbereik is.
Op themapagina’s worden actuele thema’s, waar veel mensen belangstelling voor hebben, 
aantrekkelijk gepresenteerd. Het voordeel van deze thema pagina’s is dat de gebruiker er van uit 
kan gaan dat ze kwalitatief goede informatie bevatten.
Lokale informatie wordt eveneens toegankelijk gemaakt op deze site. Hiermee zal de nieuwe 
website van de bibliotheek een lokaal kennis knooppunt worden.
Gebruikers kunnen een eigen pagina krijgen die sterk gepersonaliseerd kan worden en daarmee 
aansluit bij de eigen behoefte van de gebruiker.

Door op deze digitale ontwikkeling 
aan te haken kan de plaatselijke 
bibliotheek straks een 24/7 
dienstverlening aanbieden. 



6  Samenwerking 

Bibliotheekorganisaties
De Bibliotheek Achterhoekse Poort  is onderdeel van het netwerk van bibliotheken.
In regionaal verband maakt zij onderdeel uit van de Samenwerkende Achterhoekse Bibliotheken 
(SamBa). Met deze regionale samenwerking is het streven er op gericht om de efficiency en de 
samenwerking op inhoud te bevorderen.

Op provinciaal niveau is de bibliotheek lid van de Samenwerkende Bibliotheken Gelderland (SGB). 
Binnen dit verband wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht op inhoudelijke projecten. 
Tevens is er in dit verband afgesproken dat alle Gelderse bibliotheken per 2015 met hetzelfde 
automatiseringssysteem gaan werken. Efficiency en kostenreductie spelen hierbij een belangrijke rol.

Op provinciaal niveau wordt de bibliotheek bijgestaan door Biblioservice Gelderland (BSG).
Als provinciale service organisatie voor het bibliotheekwerk levert zij advies en andere diensten 
waaronder de bibliobusvoorziening.

Op landelijke niveau is de bibliotheek aangesloten bij de branchevereniging en het sectorinstituut.

Mede door de sterke netwerkstructuur binnen het bibliotheekwerk is het mogelijk om fysieke 
media die de eigen bibliotheek niet heeft, snel te betrekken vanuit het regionale, provinciale of 
landelijke netwerk.
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Lokale organisaties 
Van oudsher is de bibliotheek al een natuurlijke samenwerkingspartner voor het (basis-) onderwijs. 
Zoals al eerder gesteld, zal de bibliotheek de komende periode de samenwerkingsrelatie met de 
scholen versterken, om de kernfuncties: Lezen en Informeren, zo sterk mogelijk bij de basisschool-
jeugd neer te kunnen zetten.

Binnen het maatschappelijk veld werkt de bibliotheek samen met verschillende partijen. 
Een deel van de samenwerking krijgt gestalte binnen het concept van de Beleefbibliotheek. 
Via dit concept biedt de bibliotheek diverse informatieve activiteiten en bijeenkomsten aan voor 
leden en niet-leden. 
De geboden informatie wordt meestal verzorgd door partners uit het maatschappelijk midden-
veld, zoals Fidessa Welzijn, GGD, Volksuniversiteit, historische verenigingen enz.

Enkele samenwerkingsvoorbeelden:
• VVV; binnen Oude IJsselstreek is de bibliotheek de franchisenemer van de VVV formule. In de   
 bibliotheken van Ulft en Varsseveld is de VVV fysiek ondergebracht
• Volksuniversiteit Doetinchem e.o; samenwerking in het kader van informatieve activiteiten   
 rondom thema’s (Beleefbibliotheek)
• Fidessa Welzijn; lees- en ontmoetingsprojecten voor allochtonen
• CJG; bijhouden database waarop het virtuele CJG draait
• Stichting Kunst en Cultuur Silvolde; Kunstuitleen Oude IJsselstreek
• Speel-o-theek Bambi in Aalten; zal ondergebracht worden in de bibliotheek van Aalten.

De bibliotheek is ook de partij die in opdracht van de gemeenten de database van G!DS vult en 
beheert. In deze database worden alle adres- en productgegevens van lokale en regionale partijen 
in het maatschappelijk middenveld bijeengebracht. Vanuit deze database worden de websites van 
onder andere het CJG en het WMO gevuld. De opdracht hiervoor is in een apart contract geregeld.

Andere partijen die voor de bibliotheek van belang zijn en die zich ook verbinden met het thema 
leefbaarheid (en kleine kernen) zijn de woningstichting Wonion en de Rabobanken. 
In de komende periode zal onderzocht worden op welke wijze er met deze partijen zinvolle 
samenwerking tot stand gebracht kan worden.
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7  Ondersteunende diensten

HRM
De keuzes die de Bibliotheek Achterhoekse Poort in dit beleidsplan voor de komende jaren maakt, 
hebben nadrukkelijk consequenties. De belangrijkste keuze ligt op het terrein van de ontwikkeling 
van dienstverlening aan de scholen. Deze vorm van dienstverlening vraagt om andere competen-
ties van medewerkers. Ons scholingsplan, maar ook ons werving- en selectiebeleid zal gericht zijn 
op het ontwikkelen en binnenhalen van die competenties. De basis van ons HRM beleid richt zich 
op onze ontwikkeling in de richting van een lerende organisatie. Zelfstandige, actieve 
medewerkers dragen positief bij aan de kwaliteit van een open en zelfkritische organisatie. 
De toetsing van de kwaliteit van dienstverlening aan scholen dient ook op een andere wijze te 
gebeuren dan tot dit moment gebruikelijk is. Hiervoor zal een kwalitatief evaluatiemodel 
ontwikkeld worden dat, zowel de opdrachtgevers en samenwerkingspartners, als de bibliotheek 
zelf, zicht biedt op de inhoudelijke kwaliteit van onze dienstverlening.

Een belangrijke verandering zal zijn dat het traditionele baliewerk in de bibliotheek in de toekomst 
niet meer door medewerkers van de bibliotheek zal worden uitgevoerd. Aan de ene kant zal de 
verdere invoering van zelfservice er toe leiden dat de klanten zelf deze handelingen gaan 
verrichten. Aan de andere kant zullen mogelijk externe partijen benaderd gaan worden om 
additionele werkzaamheden te verrichten. Hierbij wordt gedacht aan leerprojecten met het 
basisonderwijs maar ook het inzetten van mensen met een beperking wordt niet uitgesloten. 
Deze verandering zal zijn weerslag hebben op enerzijds het personeelsbestand van de organisatie, 
anderzijds op de scholingsbehoefte van de medewerkers. 
Een belangrijk aandachtspunt bij het bovenstaande is dat door de klant de kwaliteit van de dienst-
verlening afgemeten wordt aan het personeel dat men als eerste in de front office tegenkomt. 

In elke beleidsperiode zal er minimaal één keer een medewerkers tevredenheidsonderzoek 
worden uitgevoerd. Het onderzoek dat in 2011 heeft plaatsgevonden zal zorgen voor de input voor 
het strategisch HR beleidsplan.

Kwaliteit
In 2006 is de Bibliotheek Achterhoekse Poort gecertificeerd. Het certificeringsrapport gaf een 
aantal verbeterpunten aan waar de afgelopen jaren hard aan gewerkt is. Eind 2009 zijn de nieuwe 
termen voor de tweede certificeringsronde bekend gemaakt. Deze richten zich meer dan in het 
verleden op het proces van ontwikkeling en innovatie van een bibliotheek, en de wijze waarop dat 
in de organisatie geborgd is. De Bibliotheek Achterhoekse Poort zal zich bij haar verdere 
professionalisering richten naar die nieuwe normen en de certificeringeisen die daarbij gesteld 
worden. De eerstvolgende audit voor de certificering zal begin 2012 plaatsvinden.

PR
Voor de bibliotheek blijft het van belang om zeer nadrukkelijk naar buiten te treden. PR is daarbij 
een onmisbaar instrument, zo is in de afgelopen periode al gebleken. 
Alle activiteiten die rondom de ‘Beleefbibliotheek’ zijn ontwikkeld hadden niet alleen een 
inhoudelijke kant (informatie dichterbij brengen), maar ook een nadrukkelijke PR kant. 
Elke activiteit is weer een mogelijkheid om de dienstverlening van de bibliotheek onder de 
aandacht te brengen. 
In de komende periode zal door het nader samenwerken in de regio ook meer aandacht zijn voor 
de regionale zaken die spelen. De lokale inbedding blijft echter het voornaamste punt voor onze PR.
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Marketing
Marketing is altijd een onderbedeeld kindje geweest in de bibliotheekwereld. Met name door de 
nieuwe landelijke ontwikkelingen hopen we daar op een makkelijke manier op “mee te kunnen 
fietsen’.

In regionaal verband zal marketing een  thema zijn dat binnen de op te richten Federatie van 
Achterhoekse Bibliotheken opgepakt zal worden. De bibliotheekorganisaties zijn allen afzonderlijk 
te klein om dit zelfstandig te doen.
De regionale opschaling biedt in deze kansen om het marketingbeleid voor de gehele regio doel-
gericht en kostenbesparend te ontwikkelen en uit te voeren.

Essentieel bij marketing is het vergaren van kennis rondom de wensen en eisen van de klanten 
(huidige en potentiële). Binnen de Achterhoekse Poort, maar ook binnen de bibliotheken in de 
regio zal op regelmatige basis onderzoek naar klanttevredenheid gedaan worden. Dit zal niet meer 
plaats vinden door eens in de vier jaar een groot onderzoek te doen. Er wordt nu voor gekozen om 
elk jaar drie tot vier modules (die elk weer een thema bestrijken) in te zetten. Het voordeel hiervan 
is dat onderzoek een vast onderdeel binnen de bedrijfsvoering wordt. 

ICT
ICT is een onmisbaar onderdeel van het moderne bibliotheekwerk geworden.
Dit geldt zowel voor de directe dienstverlening, waarvoor we een specifiek bibliotheek systeem 
gebruiken, als voor de kantoorautomatisering.

Bibliotheeksysteem.
Een belangrijke ontwikkeling is dat vrijwel alle bibliotheken in Gelderland hebben besloten om ui-
terlijk 2015 gezamenlijk over te gaan naar éénzelfde bibliotheeksysteem. Hierdoor zal enerzijds een 
kostenbesparing kunnen plaatsvinden, en zal anderzijds de verdere gezamenlijke ontwikkeling van 
een aantal digitale diensten makkelijker worden.

Kantoorautomatisering
Dit zal in de komende periode op regionale schaal georganiseerd gaan worden, tenzij een 
opschaling naar provinciaal niveau aantrekkelijker is.

Speciaal voor de klant…
 • In elke vestiging is voor het publiek WiFi aanwezig, zodat men met de 
  eigen laptop, smartphone of tablet aan het werk kan.
 • Door middel van Iris Info kan men van huis uit de deskundige hulp van de 
  bibliotheek medewerker inroepen. Beschikt men thuis over een pc met 
  webcam, dan gaat dit middels een beeldspraakverbinding.
 • Binnen de te ontwikkelen bilbiotheeksite kan elke klant zijn eigen pagina   
  aanmaken en daar handige widgets aan toe voegen.
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In de huidige tijd waarin de overheidsmiddelen drastisch minder worden, kiest de Bibliotheek 
Achterhoekse Poort ervoor om de twee zwaarste pijlers van haar werk ‘Lezen’ en ‘Informeren’ zo 
duidelijk mogelijk naar voren te brengen. 

Gezien de complexiteit van de maatschappelijke ontwikkelingen en de bijbehorende 
problematiek kunnen de moderne vraagstukken ook alleen in samenwerking met andere partijen 
opgepakt worden. 

Voor het bibliotheekwerk is het onderwijs (van VVE tot volwasseneneducatie) een ideale 
samenwerkingspartner. 
Wel moet duidelijk zijn dat de bibliotheek altijd vanuit het publieke domein de samenwerking 
zoekt. 
Wat we hiermee bedoelen te zeggen is dat de bibliotheek niet een nieuwe onderwijsonder-
steunende organisatie gaat worden. 

De bibliotheek kan het onderwijs ondersteunen om de jongste en jongere inwoners van de 
gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek te begeleiden op hun weg om zelfstandige en kritische 
burgers te worden, die volop deelnemen aan de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de 
democratische rechtstaat zoals wij die kennen.

De bibliotheek blijft echter ook vanuit het publieke domien werken en haar dienstverlening aan-
bieden voor alle ingezetenen van de beide gemeenten.

8  Tot slot 
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