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1. Inleiding, context van het project
In 2016 loopt het beleidsplan “De bibliotheek levert waarde” af. De ALV van juni 2015
heeft besloten om te komen tot een nieuw ontwikkelplan, onder de naam Route 2020,
dat door en voor leden ontwikkeld wordt. De leden hebben op basis van een enquête vijf
thema’s benoemd waar de route zich op moet richten.
1. Positioneren als partner in informeel leren;
2. Brede positionering van bibliotheken;
3. Ontwikkelen van de bibliotheek naar brede, multifunctionele bedrijven;
4. Stimuleren van (maatschappelijk) ondernemerschap;
5. Collectieve marketing.
Besloten is om de vijf thema’s in twee actielijnen uit te werken, t.w. “Positionering &
marketing”(actielijn 1) en “Ondernemend & multifunctioneel” (actielijn 2). Het
programma loopt in 2016 en 2017. Binnen de actielijn 2 worden de thema’s 3 en 4 vorm
en inhoud gegeven.
In de eerste fase van alle acties die actielijn 2 rijk zal zijn, willen we ons richten op het
verkennen van de aanwezige kennis, het signaleren van witte vlekken, wat zou passend
zijn voor de VOB om verder uit te werken c.q. te faciliteren.
Vanuit deze verkenning wordt een advies met concrete resultaten geformuleerd voor het
vervolg, met als kernvraag hoe bibliotheken geïnspireerd kunnen worden tot
maatschappelijk ondernemen en het bieden van een brede multifunctionaliteit.
2. Uitdaging/ probleemstelling: Wat moet het project oplossen?
Het project moet antwoord geven op de vraag: “Waarin hebben we als gezamenlijke
bibliotheken (VOB) concreet onze effort te steken als het gaat om het stimuleren en
faciliteren van ontwikkeling van lokale bibliotheken naar onderstaande thema’s:
 brede multifunctionele bedrijven en
 (maatschappelijk) ondernemerschap?”
3. Aanleiding: Waarom speelt dit project NU?
De urgentie van dit project “De verkenning” schuilt in het feit dat:
 de opdrachtgever de ambitie heeft de beschikbare middelen (in € en menskracht)
met een zo’n groot mogelijke impact aan te wenden. Dat wil zeggen aansluiten bij de
gevoelde pijnpunten die het bestaansrecht van bibliotheken dreigen te ondermijnen.

1





Dat maakt dat een verkenning incl. een advies waar gericht te investeren een grote
voorkeur heeft boven improviserend te werk gaan.
in 2017 concrete resultaten op de thema’s “maatschappelijk ondernemerschap” en
“brede multifunctionele bedrijven” zichtbaar moeten zijn bij lokale bibliotheken. Aan
de ledenvergadering is toegezegd dat eind 2017 het eerder voorgelegde “Plan Route
2020; het startschot” tot uitvoering is gebracht. Tot eind 2017 zijn hiervoor financiële
middelen beschikbaar gesteld en die dienen te worden besteed.
vanuit deze verkenning en gericht advies ook tijdig bouwstenen moeten worden
aangedragen voor het beleidsplan VOB van 2017.
4. Doelstelling: waaraan draagt het resultaat van dit project bij?

Het resultaat zal bijdragen aan een verbetering van de continuïteit en de financiële
positie van de openbare bibliotheek op lokaal niveau voor wat betreft de thema’s
“maatschappelijk ondernemerschap” en “multifunctionele bedrijven”. Het zal het merk
bibliotheek versterken i.s.m. de actielijn 1 Positionering en marketing.
In de branche wordt een grote behoefte gevoeld aan het verbeteren van deze lokale
verankering van bibliotheken. Het is daarmee van belang om te verkennen wat op
landelijke schaal / bovenlokaal niveau van meerwaarde kan zijn t.b.v. deze lokale
positionering. Concreet wordt hierbij gedacht aan mogelijke praktische adviezen, ideeën
die hun nut al hebben bewezen, vraagstukken die leven bij de bibliotheken bij de
uitvoering van het werk. Dit project draagt daar aan bij.
5. Planning
In de maanden april en mei 2016 gaan de regiogidsen op pad om informatie, ideeën en
wensen op te halen. In de maand juni 2016 wordt een advies opgesteld ten behoeve van
de opdrachtgever. Op 30 juni 2016 wordt hierover een besluit genomen. Dit advies
omvat o.a. voorstellen voor projecten, proeftuinen en onderzoek, met, door en voor
bibliotheken.
6. Samenstelling projectteam
Opdrachtgever: Willem van Moort
Projectleider (Reisgids): Henriëtte de Kok
Teamleden (Regiogidsen): Alian Spelde (regio Noord), Rutger van den Assem (regio
Zuid), Paul Adels (regio West), Joost Zijderveld (regio Midden)
7. Contact
Route2020@debibliotheken.nl
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