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Geachte heer /mevrouw,
Zoals u weet werkt de VOB momenteel aan een nieuwe gezamenlijke brancheagenda, als
vervolg op de huidige strategienota “De Bibliotheek levert waarde” die loopt van 2012-2016. In
het Plan van Aanpak “Route 2020: het startschot” wordt een startschot gegeven voor het
opstellen van concrete actieplannen om aan de vernieuwing van de branche meer vaart te
geven. Met genoegen bied ik u hierbij dit plan aan.
Vijf thema’s voor toekomstbestendigheid bibliotheken
In april 2015 hebben de leden in een enquête aangegeven wat naar hun mening op dit moment
voor de bibliotheken de belangrijkste thema’s zijn die bijdragen aan hun toekomstbestendigheid
en waarmee ze in 2016 en 2017 ook daadwerkelijk aan de slag willen. De resultaten van die
enquête waren onderdeel van de ALV stukken voor 18 juni en zijn ook op de site van de VOB te
vinden:http://www.debibliotheken.nl/fileadmin/documenten/branche/2015_branche_inventarisa
tie_onderzoek-route2020_vob.pdf
Als belangrijkste thema’s kwamen uit de bus:
De Bibliotheek als partner in het (informele) leren en persoonlijke ontwikkeling
Brede positionering van bibliotheken, o.a. partner in het sociale domein
De ontwikkeling van bibliotheken naar brede multifunctionele bedrijven
Het stimuleren van (maatschappelijk) ondernemerschap
Collectieve marketing met een focus op de maatschappelijke functies van bibliotheken
In de ALV van 18 juni 2015 zijn de resultaten van deze enquête gepresenteerd. De resultaten
vormen het kader voor het gezamenlijke ontwikkelplan, dat de komende twee jaar voor en door
de leden wordt uitgevoerd.
Twee concrete actieplannen
Na goedkeuring door de ALV is de VOB, samen met Jellie Tiemersma, zelfstandig adviseur en
procesmanager, de afgelopen maanden begonnen met het opstellen van een helder en compact
Plan van Aanpak, dat gezien kan worden als een startschot. Deze handreiking waarmee we snel
tot meer concrete actieplannen kunnen komen, wordt op de ALV van 10 december a.s. aan de
leden voorgelegd. Voor het opstellen van dit plan zijn gesprekken gevoerd met diverse partners
en sleutelfiguren uit de branche om te inventariseren wat de wensen en ideeën zijn. Net als bij
de enquête hebben we ook bij het opstellen van het plan van aanpak zeer gehecht aan inbreng
van de leden. Daarmee is ‘Route 2020: het startschot’ een weerslag van alles dat door de leden
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is aangereikt. De vijf prioritaire thema’s zijn samengebracht tot een voorstel voor twee concrete
actieplannen. Tevens is uitgewerkt hoe de twee actiegroepen aan het werk kunnen, welke
governance daarbij hoort, wat de rol is van het VOB-bureau en hoe de financiën zijn geregeld.
Samenstellen actiegroepen
Hoe gaan we nu concreet verder de komende weken?
Het belangrijkste is om eerst de twee actiegroepen samen te stellen. Ook hier betrekken we
weer volop de leden. In de enquête van april is gevraagd wie actief mee wil doen. We doen
graag een beroep op de collega’s die zich toen aangemeld hebben en zullen hen actief
benaderen.
Wie zich alsnog wil aanmelden voor een bijdrage, is van harte uitgenodigd dat bij mij te doen.
Het VOB-bureau zal daarnaast de voorzitters van de twee actiegroepen, de actieleiders
aanstellen. Dit moeten leden zijn van de VOB, die ook veel vertrouwen geniet bij de collega’s.
De actieleider is de opdrachtnemer van de actiegroep en de contactpersoon voor de directeur
van de VOB, de opdrachtgever. De actieleiders worden ondersteund door iemand van of namens
het VOB-bureau voor alle voorkomende werkzaamheden en penvoering.
In samenspraak met de actieleiders worden de actiegroepen verder samengesteld met collega’s
en experts uit de sector of met externe deskundigen.
De eerste opdracht aan de actiegroepen zal zijn om de contouren te schetsen van de concrete
uitwerking van de plannen. Omdat we niet veel tijd hebben, zal het niet gaan om gedetailleerde
planvorming. Het moet een beeld geven van de lijnen waarlangs gewerkt gaat worden, zodanig
dat de leden in de ALV van 10 december daarover kunnen besluiten.
In deze fase wordt ook al nagedacht over mogelijke samenwerkingspartners. We willen hierbij
ruim kijken in het brede maatschappelijke en culturele veld.
Uitwerking concrete voorstellen
In de jaren 2016 en 2017 zullen concrete en gedetailleerde voorstellen uitgewerkt worden,
waarmee de strategische brancheagenda Route 2020 ook echt in werking treedt. Aan het einde
van 2017 wordt op basis van behaalde resultaten en de ontwikkeling in de omgeving van de
openbare bibliotheken bepaald hoe we verder gaan: bijsturing op de thema’s, andere thema’s
of een geheel andere werkwijze. Ook zal in 2017 een onafhankelijke partij Route 2020
beoordelen op effectiviteit en efficiency.
Ik hoop dat ik u hiermee een beeld heb geschetst hoe we concreet verder gaan met Route
2020.
Graag bedank ik iedereen die tot nu toe actief heeft meegedacht en iedereen die bereid is om
actief mee te werken. Route 2020 is ons gezamenlijke instrument om het bibliotheekwerk een
nieuwe koers te laten varen. Een koers die zichtbaar en merkbaar is voor de burgers waarvoor
we werken en die herkend en gewaardeerd wordt door de subsidiegevers waarvan onze leden
afhankelijk zijn.
Met vriendelijke groet,

Cor Wijn,
directeur a.i.
Bijlage:
Route 2020: het startschot

2/2

