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VOORWOORD
Mensen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling en samen bouwen aan een betere samenleving. Dat is onze
passie en professie. Dat is de rode draad in voorliggend meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024.
De afgelopen jaren heeft de Bibliotheek Maas en Peel een forse transformatie doorgemaakt: van collectie naar
connectie. Zijn we nu klaar met veranderen? Nee! Sterker nog: dat zijn we nooit!
Trends en ontwikkelingen in dit stuk laten zien dat de wereld om ons heen – het klinkt heel cliché – continu in
beweging is. Daar hoort een bibliotheek bij die wendbaar is. Een bibliotheek die midden in de lokale maatschappij
staat: toegankelijk en aantrekkelijk voor heel veel doelgroepen, innovatief en tegelijkertijd robuust. Een
bibliotheek die sterk lokaal verankerd is, met een ijzersterk netwerk; een organisatie die een verbinder pur sang is.
Deze keer hebben we nadrukkelijk niet gekozen voor een lijvig beleidshoofdstuk. In plaats daarvan een heldere en
inspirerende ambitie – onze horizon – en 5 speerpunten: kaders die richtinggevend zijn voor de keuzes die we de
komende jaren maken. Kaders die ons stimuleren om te innoveren; een stok achter de deur voor vernieuwing. Voor
de totstandkoming van die nieuwe ambitie zijn we het veld ingegaan. We hebben ons verdiept in de trends en
ontwikkelingen, maar nog veel belangrijker: we zijn in gesprek gegaan met onze belangrijkste doelgroepen. Wat
vinden zij belangrijk? Hoe zien zij de Bibliotheek Maas en Peel nu en over vier jaar? Hoe kunnen we met onze
programmering en collectie beter aansluiten bij hun wensen? Ook de resultaten van deze gesprekken zijn
samengevat in dit plan. Een gedetailleerde uitwerking stuur ik u graag.
Rest mij u vooral heel veel – hoe toepasselijk voor een bibliotheek – leesplezier te wensen.
Heeft u naar aanleiding van dit stuk vragen? Ik kom graag naar u toe – fysiek of virtueel –
voor een gesprek.
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TRENDS &
ONTWIKKELINGEN
DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET
WERK VAN DE BIBLIOTHEEK
De Bibliotheek Maas en Peel wil midden in de lokale samenleving
staan en betekenisvolle diensten aanbieden. Inzicht in
demografische, economische en technologische trends en
ontwikkelingen én inzicht in ons werkgebied zijn dan een vereiste.
Hoe meer we van onze doelgroepen weten, hoe beter we ze
kunnen vinden, boeien, activeren en binden. In dit hoofdstuk
hebben we de belangrijkste landelijke ontwikkelingen en trends
samengevat en daar waar mogelijk vertaald naar lokale data.

In dit hoofdstuk zijn algemene trends aangevuld met verdiepende feiten & cijfers.
Deze verdiepende pagina’s hebben een grijze achtergrond.
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1.

BEVOLKINGSONTWIKKELING: KRIMP, GROEI, VERGRIJZING EN
ONTGROENING
De Nederlandse bevolking groeit nog steeds. Noord-Limburg is echter een
‘anticipeergebied: een gebied waar de bevolking weliswaar daalt, maar minder
snel en op een langere termijn dan in een krimpregio. De komende jaren groeit
de bevolking in Peel en Maas in beperkte mate. In Beesel zien we dat de
bevolkingsomvang licht daalt.

V E R G R I J Z I N G & O N T G R O E N I N G : In beide gemeenten is sprake van
zowel vergrijzing als ontgroening. Vooral in Peel en Maas zijn deze ontwikkelingen
duidelijk zichtbaar: het aantal jongeren daalt in de periode 2020-2025 met 600; het
aantal ouderen stijgt naar verwachting met 1400.
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eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem.
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in de toekomst zijn er meer mensen met chronische aandoeningen. De druk op de
gezondheidszorg neemt toe.
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VERANDERINGEN IN DE LEESCULTUUR
Nederlanders besteden steeds minder tijd aan het lezen van langere teksten. De
behoefte aan het lezen, delen en luisteren van verhalen blijft, maar verschuift
naar andere plaatsen en andere kanalen. Tegelijkertijd zijn er volop nieuwe
initiatieven in boekhandel, bibliotheek en uitgeverij te vinden. Literaire podia
en festivals bloeien op, de interesse voor het zelf schrijven van proza en poëzie
groeit en leesclubs en online platforms weten met ‘sociaal
lezen’ communities aan zich te binden.

M E E R B O E K E N U I T G E L E Z E N : Nederlanders lezen gemiddeld 7,2 boeken
per jaar. Dit is een half boek minder dan in 2018, maar bijna anderhalf boek meer dan
in 2017. Tussen 2012 en 2017 was er sprake van een voortdurend dalende trend.

L E E S B E L E V I N G : Het maakt verschil of we een tekst tot ons nemen via het
scherm of van papier: voor taken die meer concentratie vragen, werkt lezen van papier
het beste; een boek lezen ter ontspanning kan ook prima vanaf een scherm of via de
oren.

O N T L E Z I N G : Het aantal minuten dat men besteedt aan lezen in de vrije tijd
daalt al tientallen jaren, maar die neerwaartse trend lijkt nu te stabiliseren.
D I E P L E Z E N O N D E R D R U K : Digitaal lezen brengt veel mogelijkheden en
daardoor ook meer afleiding met zich mee. De huidige mediacultuur floreert bij
afleiding: iedereen strijdt om de aandacht van de consument. Onderzoekers beginnen
zich zorgen te maken over het vermogen om ons langere tijd op een tekst te
concentreren.

LEESTIJD: PAPIER VERSUS DIGITAAL
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2.

Lezen digitaal

N I E U W E V O R M E N V O O R V E R H A L E N : Het boek is niet langer de enige
of belangrijkste drager van een verhaal. Experimenten met augmented reality en virtual
reality en het mengen van media leveren nieuwe combinaties van tekst, beeld en
geluid. De grenzen van literatuur, poëzie en tekst worden opgerekt. Bewegend beeld en
geluid worden vaker geïntegreerd om teksten te verrijken. Ook het aanbod van podcasts
is enorm gegroeid, variërend van journalistieke producties tot varianten op het
hoorspel.
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LEESCULTUUR ONDER KINDEREN EN JONGEREN
Er zijn veel zorgen over de leesprestaties van de jeugd. De tijd die de jeugd besteedt aan lezen
is verder gedaald. Ze lezen wel veel korte tekstjes (vooral online), maar voor ‘diep lezen’ (het
geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken) zijn jongeren nauwelijks gemotiveerd. Uit
onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse leerlingen onvoldoende leesvaardig is:
ze zijn niet toegerust om als zelfstandige en mondige burger deel te nemen aan de samenleving.

Leerlingen die plezier hebben in lezen, lezen vaak meer en beter, waardoor
het plezier nog verder toeneemt. Daarnaast zullen leerlingen die vertrouwen
hebben in hun eigen kunnen bij het lezen meer plezier hebben in lezen dan
leerlingen die een negatief zelfbeeld hebben bij het lezen.

Kinderen die in een lesrijke leeromgeving opgroeien, ontwikkelen hun taal
beter. De kans dat een kind uitgroeit tot een lezer wordt 5 keer zo groot als
ouders een actieve leeropvoeding voeren. Taalinterventies in gezinnen leidt
tot 65% meer ouderbetrokkenheid; 70% krijgt een betere taalvaardigheid.

63%
leest alleen
als het moet

Meisjes zijn
betere lezers
dan jongens

Bijna
50%
van de 15-jarigen
vindt lezen
tijdsverspilling.

LEESOFFENSIEF
In september 2019 presenteerden de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur

15 tot 20% van de 4-jarigen gaat met een taalachterstand naar school.
Jaarlijks verlaat 25% van de leerlingen de basisschool met een
taalachterstand.

hun oproep LEES! Een oproep tot een leesoffensief. De raden roepen op tot
een gezamenlijke inspanning van onderwijs, bibliotheken, ouders en
opvoeders om het lezen tot speerpunt te maken. In het advies over het nieuwe
curriculum voor het vak Nederlands is leesmotivatie en leesplezier opgenomen
als doel. Daarnaast neemt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Aandacht voor lezen op kinderdagverblijven en de aanwezigheid van een
schoolbibliotheek met een uitgebreid, gevarieerd en actueel boekenaanbod
met ruime en flexibele openingstijden, expertise van bibliotheekprofessionals
en lidmaatschap van de bibliotheek hangt positief samen met de
leesprestaties.

Wetenschap (OCW) het initiatief tot een actieagenda met alle partijen die een
rol spelen bij het lezen en de leescultuur. Daarin wordt ook bekeken hoe
bibliotheken en gemeenten invulling geven aan hun leesbevorderende taken
en wordt een breder en diverser jeugdboekenaanbod gestimuleerd.
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3.

DIGITALISERING EN VERANDERDE MEDIACONSUMPTIE

(1 VAN 2)

Steeds meer dienstverlening wordt digitaal. Een groot deel van de Nederlanders
is er inmiddels aan gewend om online een reis te boeken, bankzaken regelen, te

MEER
PRODUCTIE
DAN
CONSUMPTIE:
Informatie is overal.
Traditionele media (en in het verlengde daarvan bibliotheken) zijn niet langer de

shoppen, de belastingaangifte te doen en ga zo maar door. Toch is dat nog niet
voor iedereen vanzelfsprekend: een op de zes internetgebruikers is niet
digivaardig genoeg om zelfstandig zaken te doen met de overheid. Hierdoor kan

poortwachters naar informatie. De mediamarkt wordt overspoeld door gewone mensen
die ook behoorlijk professionele content kunnen maken en een verrassend groot bereik
hebben. Social influencers zijn hier een goed voorbeeld van. Hierdoor is een ‘tsunami’

men moeilijk zelfstandig deelnemen aan de maatschappij.

aan informatie (content) ontstaan. Dit noemen we ook wel de content shock: sinds 2018
wordt meer informatie geproduceerd dan überhaupt geconsumeerd kan worden.

M E D I A W I J S H E I D : De opkomst van ICT in ons leven vraagt om nieuwe
vaardigheden. Bijvoorbeeld om nepnieuws te kunnen herkennen, goed gewapend te zijn
tegen cybercrime of de eigen privacy te kunnen beschermen:
§

Ruim 5 miljoen Nederlanders zijn niet mediawijs en hebben moeite om bewust en
kritisch om te gaan met digitale media. Niet alleen kwetsbare groepen, maar ook
jongeren, werkenden en hoogopgeleiden missen soms de vaardigheden om
informatie te zoeken en selecteren, feiten te checken en kritisch te zijn op
desinformatie.

§

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de ontwikkeling van deze vaardigheden in het
curriculum van veel basisscholen nog maar beperkt aan bod komt. Daar komt
verandering in: de komende jaren (tot 2024) ontwikkelt Stichting Leerplan
Ontwikkeling (SLO) kerndoelen voor digitale geletterdheid.

K O R T E N ’ O N D E M A N D ’ : Nieuwe manieren van kijken zijn in opkomst.
Lineair kijken, dat wil zeggen ‘op het moment van uitzenden’, neemt af; uitgesteld
en on demand kijken nemen toe. Media- en nieuwsbedrijven bieden hun content steeds
vaker in verkorte vorm, in series, en passend binnen het format van een app of
socialemediaplatform: een Twitterdraadje, een korte blog, een Instagramstory.

O N L I N E N I E U W E V A A R D I G H E D E N L E R E N : Het gebruik van digitale
media speelt een belangrijke rol bij het krijgen van zelfvertrouwen, sociale en
emotionele steun en het onderhouden van vriendschappen onder kinderen en jongeren.
Kinderen vinden het veelal leuk om nieuwe dingen te leren en uit te proberen.
Vaardigheden en ideeën doen ze op via het spelen en bouwen van games, het kijken
naar instructiefilmpjes en het volgen van rolmodellen zoals vloggers of gamers. Online
mediagebruik helpt de creativiteit te ontwikkelen, Engels te leren, of een passie verder
te ontwikkelen als voorbereiding voor later.
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3.

DIGITALISERING EN VERANDERDE MEDIACONSUMPTIE

(2 VAN 2)

NEPNIEUWS, FILTERBUBBELS EN COMPLOTTHEORIEËN:
Wereldwijd zijn er zorgen over de verspreiding van desinformatie en nepnieuws.

DATA, ETHIEK EN DE BESCHERMING VAN
P E R S O O N S G E G E V E N S : Data wordt wel de olie van de 21e eeuw genoemd.

Vooralsnog lijkt het in Nederland zo’n vaart niet te lopen. De pluriformiteit van het
Nederlandse mediamodel dempt het risico van filterbubbels en echokamers.

Technologische innovatie heeft de mogelijkheden om data te verzamelen, op te slaan
en doorzoekbaar te maken enorm vergroot. Daardoor neemt de hoeveelheid data
exponentieel toe, alsook de mogelijkheden om gedrag te volgen en te sturen. Ondanks

Complottheorieën zijn van alle tijden. Maar nieuwe media spelen complotdenkers in de
kaart. Door de enorme hoeveelheid vrij toegankelijke informatie is het gemakkelijk om
je eigen wereldbeeld bij elkaar te puzzelen.

regelgeving is er een troebel gebied aan het ontstaan waarin het steeds minder helder
wordt waarvoor onze data precies gebruikt worden en of datadoelen en -middelen in
overeenstemming zijn met persoonlijke dan wel publieke belangen, of daarmee botsen.
De ontwikkeling van informatie- naar datasamenleving roept vragen op over privacy en
ethiek.

S C H E R M T I J D A L S G E V A A R : Overmatig veel schermtijd blijkt samen te
hangen met een verhoogd risico op depressie, eenzaamheid, gevoelens van leegte,
slaapproblemen, een negatief zelfbeeld,
vaardigheden en afgenomen concentratie .

suïcidaliteit,

verminderde

sociale

§ Nederlanders besteden dagelijks ongeveer 2:15 uur tijd op
hun smartphone. Dat is ruim een maand per jaar.
§ 46% van de Nederlanders zou graag smartphonegebruik
minderen.
§ 1 op de 4 kinderen heeft zorgelijk smartphonegebruik.
§ Amper 20% van de ouders maakt zich druk over de privacy
van hun kinderen die online zijn.

C Y B E R C R I M E : Digitalisering en data hebben goede kanten, maar zeer zeker ook
een keerzijde. Criminelen spinnen garen bij het feit dat veel mensen nog onvoldoende
digitaal- en datavaardig zijn. Dit leidt tot een forse stijging van cybercrime. Sinds 2017
is er in de politieregistraties sprake van een flinke toename van: hacken (200%),
identiteitsfraude (17 %) en internetoplichting (39 %).

B E H O E F T E A A N O F F L I N E : Langzaamaan ontstaat ook bewustwording over
hoe afhankelijk we van vooral onze smartphone zijn geworden en wat dit met ons en in
het bijzonder ons brein doet: we staan 24/7 aan. Dit leidt tot overprikkeling en burnouts. Steeds meer mensen gaan bewust offline of doen een social detox: een aantal
dagen niet op social media.
13

MEDIACONSUMPTIE… PER GENERATIE ANDERS
Hoe mensen in het leven staan en omgaan met media is sterk generatie-afhankelijk. Onderstaand overzicht geeft een beeld
van de verschillende generaties in onze samenleving, hun aspiraties, mentaliteit en… hun mediagebruik.
O U D S T E H E L F T V A N N E D E R L A N D 2020/2021 J O N G S T E H E L F T V A N N E D E R L A N D

VOOROORLOGSE
GENERATIE

BABYBOOMERS

GENERATIE X

MILLENIALS

GENERATIE Z

LEEFTIJD

Voor 1945

1945 - 1965

1965 - 1980

1980 - 1995

Na 1995

ASPIRATIE

Eigen huis

Vaste baan

Werk-privé balans

Vrijheid & flexibiliteit

Zekerheid & stabiliteit

MENTALITEIT

Traditioneel rollenpatroon,
wars van verandering

Braken conventies, zijn
familiegeoriënteerd

Technologie belangrijk voor
carrière

Veilig en verwend
opgevoed, erg op eigen
welbevinden gericht,
moralistisch

Groeit op in roerige,
instabiele tijden die
uitvergroot worden door
media

TECHNOLOGIE

Disengaged

Hoogopgeleid heeft zich
aangepast, lager opgeleid
heeft hier moeite mee

Digitale immigranten;
technisch (apparaten)
vaardig

Digital natives

Technologists

MEDIA

Traditioneel mediapatroon:
TV, radio, print

Traditioneel mediapatroon.
Voorhoede ook online en op
social media

Combineren traditioneel en
digitale media. Wegen af of
digitale media beter of
goedkoper zijn.

Voornamelijk digitaal
mediapatroon. Alleen
traditionele media als ze
dat van huis uit hebben
meegekregen

Compleet digitaal;
vergroeid met smartphone
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INTERNETGEBRUIK NAAR LEEFTIJD… HOE STAAT HET DAARMEE?
De tabel op de vorige pagina verdient een nuancering. Want hoewel deze een aardig inkijkje geeft in de drijfveren, de
vaardigheden en het mediagebruik van verschillende generaties, impliceert deze ook dat senioren niet of nauwelijks online
actief zijn. Cijfers van het CBS laten iets anders zien.
Dat ouderen niet digitaal vaardig zijn, is een hardnekkige misvatting. Onderstaande grafieken geven een beter beeld.

COMPUTERKENNIS EN -VAARDIGHEDEN

INTERNET THUIS & INTERNETGEBRUIK
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Dagelijks gebruik internet
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4.

ARBEIDSMARKT IN BEWEGING & EEN LEVEN LANG LEREN
De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe
komen ervoor in de plaats. Denk aan het maken van apps, het programmeren
van robots of de ontwikkeling van nanotechnologie. Bovendien wordt de
maatschappij steeds ingewikkelder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om
goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers.

K R A P T E & M I S M A T C H : Ondanks de coronacrisis is sprake van krapte op de
arbeidsmarkt. Ongeveer 11 procent van de openstaande vacatures is – ondanks het
grotere aanbod van arbeidskrachten – nog steeds moeilijk in te vullen, omdat de kennis
en vaardigheden van werkzoekenden niet aansluiten bij de openstaande vacatures. Ook
beroepsvoorkeur en de beperkte reisbereidheid van werkzoekenden zorgen voor een
mismatch tussen vraag en aanbod. Experts vrezen voor een zogenaamd selectie-effect:
wanneer de vraag naar generieke functies wegvalt, blijven er in verhouding meer
specialistische vacatures over en neemt de krapte op de arbeidsmarkt juist verder toe.
§

Sectoren waar naar verwachting ook de komende jaren nog een grote vraag naar
arbeidskrachten is, zijn onder andere zorg & welzijn, techniek & ICT, detailhandel
voeding & levensmiddelenindustrie, landbouw en onderwijs.

§

Zeker in de techniek wordt de roep om onconventionele oplossingen als antwoord
op de oplopende tekorten groter. Vanwege het klimaatbeleid zijn naar schatting
23.000 tot 28.000 extra werknemers nodig voor bijvoorbeeld het installeren van
zonnepanelen, het aansluiten van laadpalen en de plaatsing van windmolens.
Tegelijk neemt het aantal mbo-studenten in de techniek tussen 2020 en 2030 naar
verwachting af met zo’n 24.000 mensen. Ook het aantal gediplomeerden met hbotechniek daalt.

(1 VAN 2)

Hoe trigger je jongeren om te kiezen voor een opleiding in de techniek of maakindustrie?
Techniek heeft de toekomst. Vanwege het toenemend aantal vacatures in de techniek is
het belangrijk om jongeren al op jonge leeftijd te interesseren hiervoor. Dit wordt
bevestigd door een onderzoek van YoungWorks en Motivaction. Belangrijke conclusie: in
principe zijn alle jongeren te interesseren voor techniek en technologie, mits ze op jonge
leeftijd worden getriggerd. Een andere belangrijke conclusie: als het om techniek gaat,
bestaat dé jongere niet! Jongeren verschillen in hun houding ten aanzien van techniek. Elk
type jongere vraagt om een andere manier van aanspreken. De onderzoekers ontwikkelden
het Bèta&TechMentality-model. Dit model onderscheidt vijf types: ontdekkers, creatieve
makers, vernieuwers, maatschappelijke toepassers en doeners.
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4.

ARBEIDSMARKT IN BEWEGING & EEN LEVEN LANG LEREN

(2 VAN 2)

O P L E I D I N G S N I V E A U A L S S O C I A L E S C H E I D S L I J N : Vroeger
bepaalden werk en inkomen voor een groot deel de belangrijkste sociale scheidslijnen

BLENDED LEARNING: OOK LEREN GAAT STEEDS MEER
D I G I T A A L : Waar ‘vroeger’ leren vooral in het klaslokaal plaatsvond, zien we de

tussen bevolkingsgroepen. Tegenwoordig is opleidingsniveau de belangrijkste sociale
scheidslijn. De kloof tussen hoger en lager opgeleiden heeft zich de laatste jaren
verdiept.

laatste jaren een verschuiving optreden. Blended learning combineert online en social
trainingsmethodes en integreert deze met traditionele klassikale activiteiten. Nieuwe
technologieën zoals robotica, augmented en virtual reality zorgen voor meer
mogelijkheden en afwisseling in het leeraanbod. Een blended learning-mix hoeft niet
enkel meer te bestaan uit e-learnings en klassikale onderdelen. De nieuwe technieken

E E N L E V E N L A N G L E R E N : Om goed inzetbaar te blijven op de
arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dit wordt ook wel
‘een leven lang leren’ of ‘een leven lang ontwikkelen’ genoemd. De overheid stimuleert
zowel individuele werknemers als werkgevers om werk te maken van een leven lang
leren, bijvoorbeeld met subsidies. Het aantal volwassenen dat in Nederland deelneemt
aan leven lang leren is de laatste jaren gestegen naar 1,7 miljoen mensen in 2020. Dit is
19% van de werkzame bevolking. Ruim 7 miljoen werkende Nederlanders nemen nog
geen deel.
O P L E I D I N G S N I V E A U

I N W O N E R S

1 5

-

7 5

( 2 0 1 9 )

maken het mogelijk om de combinatie uit onderdelen te laten bestaan die
persoonsspecifieker zijn; denk aan praktische simulaties die ingaan op de specifieke
werkomstandigheden van de medewerker.

2 1 E- E E U W S E V A A R D I G H E D E N
De veranderingen in de maatschappij en in het
bijzonder op de arbeidsmarkt vragen om
andere vaardigheden van mensen: waar
vroeger kennis de sleutel was tot ‘succes’,
zijn dat tegenwoordig meer zachte
competenties als communiceren,

Peel en Maas

zelfregulering of probleemoplossend
vermogen.

Beesel

0%

20%

40%
Laag

Middelbaar

60%
Hoog

80%

100%
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LAAGGELETTERDHEID
Laaggeletterdheid is een hardnekkig verschijnsel dat aan de basis ligt van een
opeenstapeling van andere problemen, zoals eenzaamheid, schooluitval, werkloosheid
en armoede. Het is een probleem dat van generatie op generatie wordt overgedragen:
kinderen van taalzwakke ouders hebben zelf ook meer kans om laaggeletterd te
worden.
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen.
Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een
smartphone. Ongeveer 11,9% van de beroepsbevolking in Nederland is laaggeletterd.
Deze mensen zijn nauwelijks in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken.
Ze kunnen hierdoor niet volwaardig meedoen in de maatschappij, thuis en op het werk.

PEEL EN MAAS | 8 tot 11%
In Peel en Maas is 8 tot 11% van de beroepsbevolking
laaggeletterd. Dit komt neer op circa 2700

Het opleidingsniveau van ouders en de taalvaardigheid van kinderen
houden verband met elkaar. Een kind uit een gezin met ongeschoolde of
laagopgeleide ouders hoort 615 woorden per uur; een kind met
middelbaar geschoolde ouders hoort 1251 woorden per uur; een kind met
hoogopgeleide ouders hoort 2153 woorden per uur.

laaggeletterden in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Als
ook de doelgroep 65+ wordt meegenomen, komen er
naar schatting nog eens 1900 laaggeletterden bij.

BEESEL | 8 tot 11%
In Beesel is 8 tot 11% van de
beroepsbevolking laaggeletterd. Dit komt
neer op circa 800 laaggeletterden in de
leeftijd van 16 tot 65 jaar. Als ook de

Laaggeletterden lopen door lagere taal- en rekenvaardigheden jaarlijks
inkomen mis. Bijna 100.000 mensen leven in armoede door
laaggeletterdheid. Omdat laaggeletterden moeilijker een baan kunnen
vinden, komen zij vaker in de bijstand.

doelgroep 65+ wordt meegenomen, komen
er naar schatting nog eens 600
laaggeletterden bij.

Laaggeletterden hebben vaker een ongezonde levensstijl en gaan
daardoor vaker naar de huisarts of naar het ziekenhuis.
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5.

GLOBALISERING VERSUS GLOKALISERING
De afgelopen drie decennia is de globalisering in een hogere versnelling
gekomen, onder andere door digitalisering, de groei van het wereldwijde web en
social media. Ook de handel, mobiliteit, het toeristisch en zakelijk
internationale reisverkeer en de migratiestromen maken deel uit van de
mondialiseringstrend.
G L O B A L I S E R I N G Z E T D O O R : De afgelopen decennia worden gekenmerkt
door globalisering. Door de opkomst van social media houden we contact met onze
tante in Australië, maar zijn we ook – zonder filters – op de hoogte van misstanden in de
vluchtelingenkampen. We kopen massaal producten via het wereldwijde web in het
verre oosten, maar de keerzijde is dat grootschalig transport onze wereld vervuilt. We
maken kennis met de heerlijkste eetculturen over de hele wereld, maar kunnen online
makkelijk worden opgelicht door iemand die je nog nooit hebt gezien.
Globalisering heeft voordelen, maar ook nadelen: gevolgen voor de duurzaamheid, een
toenemend gevoel van onveiligheid (‘de wereld staat in de fik en ik sta ernaast’) en
inkomensongelijkheid is groter geworden.

D E T E G E N H A N G E R , G L O K A L I S E R I N G : Technologische
ontwikkelingen en schandalen met data en privacy enerzijds en de coronacrisis
anderzijds hebben voor een tegengeluid gezorgd. Globalisering werkt anonimiserend en
vervreemdend. Het antwoord? Glokalisering, ofwel behoefte aan lokale verbondenheid.
Klein is het nieuwe groot, wordt weleens gezegd. Dit uit zich in:
§

De behoefte om veel meer lokaal boodschappen te doen en streekproducten te
kopen (#supportyourlocals).

§

Behoefte aan lokale verbondenheid: lokale media zijn weer in opkomst en mensen
willen gelijkgestemden weer ontmoeten in fysieke communities. Digitale
communities hebben een ondersteunende rol om mensen – ook tussen fysieke
contactmomenten – verbonden te houden.

§

Lokaal zorgt voor een stukje status; mensen vinden het verhaal achter een product
of dienst steeds belangrijker. Deze zorgen voor beleving en voeden de autonomie
van de koper of de gebruiker. Er is ook behoefte om bij te dragen aan dat verhaal:
door er een eigen, persoonlijke draai aan te geven.

De COVID-19 crisis leidt tot een versnelling van het proces van lokalisering.
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6.

VINDEN, BINDEN & BOEIEN VAN PUBLIEK
Meer dan ooit heeft de klant de touwtjes in handen. Die klant wil snelle
bediening op maat, en wel zo eenvoudig mogelijk. De consument is grillig en laat

H E R N I E U W D E P O P U L A R I T E I T A B O N N E M E N T E N : Mediamerken
worden al jaren geconfronteerd met dalende oplagecijfers, vooral doordat steeds

zich niet makkelijk meer binden. Zijn voorkeuren veranderen snel.
Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden om klanten nauwgezet te volgen toe.

minder mensen een abonnement op een krant of tijdschrift nemen. Media hebben hun
relevantie voor de lezers verloren. Toch zijn huidige generaties echte abonnementenhouders. De markt voor abonnementsdiensten groeit overal in de westerse wereld. Vier

D E O P T I M A L E K L A N T R E I S : Een trend die is ‘overgewaaid’ uit de ecommerce en retail, maar zeer zeker van invloed gaat zijn op bibliotheken, is de
behoefte aan een optimale klantreis. Dat vraagt om een omnichannel-strategie.
Omnichannel is – in eenvoudig Nederlands - een soepele ‘koopervaring’ voor de klant via
verschillende kanalen. De idee van omnichannel retail is dat de klant centraal staat en
dat hij zelf kan kiezen met welke kanalen en media hij wil gebruiken. Alle informatie in
de fysieke bibliotheek, in een online omgeving, in de app en op social media is overal
hetzelfde en de klant krijgt de mogelijkheid om het product op te halen of het artikel
naar huis te laten bezorgen. Datzelfde geldt voor retour- en betaalmogelijkheden.

op de vijf volwassenen heeft minimaal één abonnement. Huishoudens geven gemiddeld
130 euro per maand uit aan abonnementen. Voor jongeren ligt dit bedrag een stuk
hoger.
§

Ze zijn digitaal vaardiger en sluiten daardoor ook makkelijker abonnementen voor
online diensten af (denk aan Spotify of Netflix, maar ook aan nieuwe diensten als
een abonnement voor scheermesjes).

§

Deze groep heeft een kleiner inkomen en zeker nieuwe generaties hebben minder
behoefte aan materiële zaken: meer dan driekwart van de millenials besteedt geld
liever aan een ervaring of een event dan aan een tastbaar artikel. Deze generatie
geeft daarom de voorkeur aan huren (of delen) in plaats van kopen.

§

Niet alleen geld is een keuzefactor. Meerwaarde is het sleutelwoord in de
besluitvorming: consumenten kijken – naast prijs – naar welke extra’s zij krijgen bij
het afsluiten van een abonnement (gratis bezorging, gemakken, extra uitgebreide
diensten). Op basis hiervan maken zij een keuze.

§

Parallel aan de trend waarin de behoefte naar abonnementen groeit, zien we ook
een groei van de behoefte naar meer ‘snackable’ vormen van dienstverlening.
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DOELGROEPSEGMENTEN: WIE IS ONS PUBLIEK?
Welke doelgroepsegmenten zijn het sterkst vertegenwoordigd in het werkgebied van de Bibliotheek Maas en Peel? Wat weten we van
deze mensen? Wat vinden ze interessant, hoe ziet hun huishouden eruit, wat zijn hun hobby’s? In het werkgebied van de Bibliotheek
Maas en Peel zijn vier segmenten het sterkst vertegenwoordigd. Deze segmenten zijn hieronder uitgewerkt.

LANDELIJKE VRIJHEID |
27,8%

GEWOON GEMIDDELD |
15,5%

GEZELLIGE
EMPTYNESTERS | 14,6%

§

Jonger dan 60 jaar

§

Alleen of samenwonend, met
kinderen of huisdieren

§

Praktijkgerichte opleiding

§

Modaal of beneden modaal
inkomen

Koopwoning

§

Huurappartement

§

Actief als vrijwilliger, uitstapjes,
wandelen en fietsen, tennissen

§

Darts of snooker, uitstapjes naar
een pretpark

§

TV (Omroep MAX), regionale en
lokale media, radio (NPO5)

§

Gamen, TV (TLC), lezen (Story,
Metro) en radio (SLAM)

§

50 tot 80 jaar oud

§

30 tot 60 jaar oud

§

60 jaar en ouder

§

Wonen alleen of samen, al dan niet
met kinderen

§

Samenwonend; kinderen in alle
leeftijdsgroepen

§

Samenwonend, zonder
thuiswonende kinderen

§

Middelbare of hogere opleiding.

§

Middelbare opleiding

§

Middelbare opleiding

§

Modaal tot 1,5 keer modaal
inkomen

§

Modaal inkomen

§

Modaal inkomen

§

Koopwoning; verhuizen regelmatig

§

Sporten, klussen in huis,
gezelschapsspellen, bezoek
pretparken

§

§

TV (Nickelodeon), radio (Qmusic en
Radio 538), tijdschriften (WIJ
Jonge Ouders en Ouders van Nu)

§

Kamperen of bungalowpark

§

Vrijstaande woning

§

Buitensporten en klussen in huis en
tuin

§

Regionale en lokale media

§

Kamperen

VOLKS & UITGESPROKEN
| 13,1%
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7.

KOERS VAN DE REGIO EN GEMEENTEN
In de voorgaande paragrafen duidden we de algemene trends en ontwikkelingen,
aangevuld met lokale cijfers. Nog veel belangrijker in dit kader zijn de ambities
van de regio en de gemeenten waarin we actief zijn.
G E Z O N D S T E R E G I O : 8 Noord-Limburgse gemeenten bundelen al enkele jaren
hun krachten om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio NoordLimburg en het oplossen van regionale maatschappelijke vraagstukken. In 2020 is een
nieuwe regionale strategische visie opgesteld. Daarmee is de basis gelegd voor de
inhoudelijke strategische kaders voor de samenwerking en ligt er een
langetermijnperspectief voor de 8 gemeenten.
In de regiovisie is er gekozen voor één nadrukkelijke ambitie: het zijn van de gezondste
regio. Een voor de hand liggende ambitie, in een regio met een sterke focus op de
productie van gezonde voeding, innovatieve bedrijven, toerisme en vitale
gemeenschappen. Gezondheid is de verbindende schakel tussen de economische en
sociaal-maatschappelijke activiteiten van de regio.

(1 van 2)

Die ambitie wordt gedragen door 6 pijlers:
§

Gezond ondernemen: Ondernemen en Innoveren

§

Gezond zijn en gezond blijven: Vitaal en Gezond

§

Gezond leven: Toerisme en Leisure

§

Gezonde leefomgeving: Landelijk gebied

§

Gezond verbinden: Mobiliteit en Logistiek

§

Gezond leefklimaat: Energie en Klimaat

En meer specifiek:
§

Gemeenschappen zijn zelf verantwoordelijk voor kwaliteit van gemeenschap en
directe leefomgeving (zie ook vitale gemeenschappen).

§

Zorg en ondersteuning (door vrijwilligers, mantelzorgers en professionals) is
laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

§

Arbeidsmigranten en internationale werknemers zijn gevestigd in de regio.

§

Jeugd groeit op tot waardevolle leden van de gemeenschap, waarbij sport en
cultuur belangrijk zijn.

§

Toegang arbeidsmarkt is eenduidig en laagdrempelig.
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7.

KOERS VAN DE REGIO EN GEMEENTEN
V I T A L E G E M E E N S C H A P P E N : De koers van gemeente Peel en Maas, vooral
in het sociale domein, is sterk gericht op zogenoemde vitale gemeenschappen. De
gemeente heeft dit als volgt omschreven:

(2 van 2)

G E W O O N S A M E N : Gemeente Beesel wil vooral een bloeiende, levendige en
saamhorige gemeenschap zijn:

Inwoners nemen maximaal deel aan ontwikkelingen in de (lokale) samenleving.
Daarbij nemen zij zelf de regie over hun eigen ontwikkeling en de ontwikkelingen in

We trekken samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en partner op. In
dat samenspel kiezen we per situatie bewust onze rol. Soms is dat regelen en beslissen,
soms geven we een steuntje in de rug aan hen die het nodig hebben. Waar het kan,

hun omgeving, als onderdeel van de grotere samenleving. In het samenleven met
andere inwoners gaan inwoners tolerant om met elkaar en respecteren zij elkaars

laten we los en geven we ruimte. We hechten waarde aan het geven van duidelijkheid
over die rol naar inwoners en partners. Daarbij geldt dat ‘nee’ ook een antwoord kan

verschillen. Generaties dragen zorg voor elkaar en geven elkaar ruimte om te
vernieuwen en te veranderen: sociale innovatie en emancipatie zijn basisvoorwaarden
voor het behoud van het Goede leven. Inwoners zijn leidend als het gaat om het

zijn. Doel is te komen tot een bloeiend, levendig, saamhorig en duurzaam Beesel, waar
inwoners trots op zijn. Een Beesel dat op allerlei terreinen laat zien waar we als
gemeenschap groot in zijn. Daarvoor is het nodig dat we samenhang aanbrengen

hoofddoel: het realiseren en behouden van vitale en intelligente gemeenschappen, die
gevormd en gedragen worden door betrokken inwoners. Overheden en

tussen ontwikkelingen die elkaar beïnvloeden. Met transparantie op inhoud en proces.

maatschappelijke organisaties nemen dit hoofddoel als uitgangspunt voor hun
handelen en leveren hier, waar gevraagd, een ondersteunende bijdrage aan. Diversiteit
in de gemeenschappen zien we als een belangrijke bron van gesprek en ontwikkeling
voor en door die gemeenschap. Als overheid nemen we verantwoordelijkheid wanneer
minderheidsgroepen onvoldoende deelnemer zijn in de gemeenschappen, als ze te
maken krijgen met discriminatie of voorzieningen hun onvoldoende bereiken.

C U L T U U R R E G I O N O O R D - L I M B U R G : De Cultuurregio Noord-Limburg is
een samenwerking van de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas,
Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roermond, Venlo,
Venray en Weert, ondersteund door de Provincie Limburg. Samen met het culturele
veld werken we aan het versterken van de zichtbaarheid, het productieklimaat en de
(talent)ontwikkeling van het rijke culturele aanbod in de regio.

D U U R Z A A M H E I D : Zowel Beesel als Peel en Maas hebben sterke ambities op het
gebied van duurzaamheid. De duurzaamheidstransitie is complex; weten (hoe belangrijk
duurzaamheid is) betekent nog niet doen. De wereld. De natuur. Het klimaat. De
samenleving. Grote begrippen die het voor mensen heel gemakkelijk een ‘ver van mijn
bed show’ maken als het over duurzaamheid gaat. (‘Zo groots en niet te bevatten, dat
ik er als minuscuul schakeltje toch niets aan kan veranderen.’) Mensen zijn vaak banger
voor de oplossingen dan voor de problemen. Op dit thema is het belangrijk de juiste
snaar te raken, waardoor mensen zich verbonden voelen en zich willen inzetten om aan
een duurzame toekomst te werken. Er is behoefte aan relevante en positieve
communicatie over de vele initiatieven en innovaties, verhalen die het hart raken, die
mensen graag willen delen en die staan voor iets groters waar ze graag bij willen horen.
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MARKTANALYSE
PERCEPTIE VAN BEHOEFTEN VAN
INWONERS, PARTNERS,
VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS.
Bij de totstandkoming van dit meerjarenbeleid hebben we niet
alleen gekeken naar algemene trends & ontwikkelingen. We
hebben ook de visie van onze ketenpartners en opdrachtgevers, de
wensen en behoeften van (potentiële) klanten en ervaringen van
medewerkers en vrijwilligers onder de loep genomen. Hiertoe
hebben in de periode van december 2020 tot en met februari 2021
interviews en groepsgesprekken plaatsgevonden en hebben we
een enquête uitgezet.
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ONDERZOEKSSAMENVATTING

PROFESSIONELE
SAMENWERKINGSPARTNERS &
INFORMELE
NETWERKEN

OPDRACHTGEVERS:
MEDEWERKERS
SOCIAAL DOMEIN
GEMEENTEN

MEDEWERKERS &
VRIJWILLIGERS DE
BIBLIOTHEEK MAAS
EN PEEL

ENQUÊTE ONDER
LEDEN EN BREED
ONDER INWONERS
WERKGEBIED

19

28

25

327

Deelnemers

Deelnemers

Deelnemers

Deelnemers

BASISSCHOOLLEERLINGEN

ENQUÊTE
ONDER
JONGEREN

4

87

Deelnemers

Deelnemers
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COLLECTIE EN PROGRAMMERING
De transformatie ‘van collectie naar connectie’ is nog niet breed geland.
Connectie wordt wel al gezien door stakeholders, maar nog niet door inwoners.
Zoals ook al genoemd in de paragraaf over imago, associëren veel mensen de
bibliotheek hoofdzakelijk nog met boeken.
§

§

De maatschappelijke rol die de bibliotheek wil spelen, met een zichtbare aanwezigheid
in kernen en wijken, wordt positief ontvangen.
Partners zien dat er steeds minder gelezen wordt. Ze onderstrepen het belang van lezen
voor taalontwikkeling en zijn unaniem van mening dat de Bibliotheek Maas en Peel de
aangewezen partij is om mensen – in het bijzonder kinderen en jongeren – weer aan het
lezen te krijgen.

§

§

TOP

5

REDENEN

OM

bijvoorbeeld literaire activiteiten en een uitgebreidere collectie.
3 BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN & KANSEN
1. Aansluiten op de actualiteit en innovatie: speel in op actuele thema’s zoals corona
en vaccineren, de verkiezingen of duurzaamheid. Bedenk nieuwe werkvormen die
passen bij deze tijd.
2. Aanbod voor jongeren: vooral diensten voor jongeren tussen 12 en 18 zijn nu
onderbelicht in de programmering en collectie. Investeer hierop.
3. Focus: maak in de programmering scherpere keuzes ten aanzien van diensten zelf
initiëren of het podium bieden aan derden.

BIBLIOTHEEK

TE

BEZOEKEN

9 2 % het lenen van boeken of andere materialen
2 0 % het lezen van boeken, kranten of tijdschriften
1 6 % het zoeken naar specifieke informatie
1 3 % een cursus, optreden of bijeenkomst bijwonen
1 0 % om andere mensen te ontmoeten

Hoewel veel mensen aangeven behoefte te hebben aan een uitgebreider dienstenaanbod
(let op: ze zijn meestal onbekend met het huidige aanbod), geven ze ook aan dat de
bibliotheek focus moet hebben. Dat wil zeggen: een duidelijke afbakening van waar de
bibliotheek wel en niet voor staat.
In de toenemende aandacht voor maatschappelijke opgaven voelen veellezers en
literatuurliefhebbers zich soms ongezien. Zij geven aan behoefte te hebben aan

DE

Scholen in het voortgezet
onderwijs willen forser
inzetten op cultuur.
Hiervoor zijn nieuwe
budgetten beschikbaar. Ze
zoeken hierin nadrukkelijk

De trend van ontlezing
baart ons zorgen. Lezen is
belangrijk voor de
taalontwikkeling. Hoe
krijgen we de jeugd weer
aan het lezen?

de samenwerking met de
Bibliotheek Maas en Peel.
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NAAMSBEKENDHEID, IMAGO & COMMUNICATIE
“De bibliotheek… daar
kom je toch voor
boeken?”

Uit zowel de interviews als de enquête blijkt dat de identiteit en het imago van
de Bibliotheek Maas en Peel niet overeenkomen.
§

Veel mensen associëren de bibliotheek nog vooral met het lenen van boeken.

§

Mensen die de bibliotheek goed kennen (medewerkers, actieve leden) hebben een beeld
dat beter overeenkomt met de identiteit dan mensen die verder van de bibliotheek
afstaan.

§

Woorden die mensen benoemen als ze denken aan de bibliotheek zijn: een beetje
ouderwets, stoffig, niet vernieuwend.

§

Netwerkpartners met wie we intensief samenwerken, weten waar de Bibliotheek Maas en
Peel voor staat en kennen de diensten. Dit geldt in mindere mate voor andere partijen –
ook potentiële partners – in de regio. Een imago dat niet overeenkomt met de identiteit
staat soms een samenwerking met potentiële partners in de weg.

TOP 3 FUNCTIES
& INWONERS

BIBLIOTHEEK

VANUIT

PERCEPTIE

BEZOEKERS

9 0 % het beschikbaar stellen van kennis en lokale informatie
8 8 % het stimuleren van (voor)lezen bij jonge kinderen
8 0 % hulp bij het leren omgaan met computers
2 BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN & KANSEN
1. Betere zichtbaarheid. Communicatie over de dienstverlening – zowel naar
(potentiële) klanten als netwerkpartners – kan beter en frequenter.
2. Profilering. Met een modernere profilering (passend bij de identiteit) is de
Bibliotheek aantrekkelijker.
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LOCATIES, HUISVESTING & TOEGANKELIJKHEID
In zowel de gesprekken als in de enquête zijn respondenten bevraagd op
thema’s als locaties en ligging, huisvesting en toegankelijkheid.
§

§

In de grote lijn zijn mensen erg tevreden over de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van bibliotheeklocaties.
Over de huisvesting in gemeenschapshuizen en het Huis van de Gemeente zijn de
meningen verdeeld: de één vindt het vooral heel praktisch (alle faciliteiten onder
een dak), de ander vindt het onoverzichtelijk en rumoerig.

3 BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN & KANSEN
1. Sfeer. Mensen vinden de uitstraling van de bibliotheeklocaties door de bank
genomen niet aantrekkelijk of uitnodigend. Dat geldt voor zowel het
exterieur als het interieur. Ze noemen als verbeterpunten: gezellige hoekjes
waar je je kunt terugtrekken met een goed boek en uitnodigende plekken
die interactie (een goed gesprek) stimuleren.
2. Ruimere openingstijden. Vooral in de enquête noemen verschillende
respondenten de ruimere openingstijden – met name in de avond – als
verbeterpunt.
3. Horeca. Ook zouden mensen graag (betere) horecavoorzieningen in de bieb
zien.

5,3% | MEIJEL
MAASBREE | 13,5%
40,6% | PANNINGEN

5,6% | KESSEL

BAARLO | 8,9%

REUVER | 35%

Welke vestiging bezoeken leden (of zouden mensen
bezoeken als ze lid zouden zijn)

6 6 % van de

2 3 % van de

bibliotheekbezoekers komt op
de fiets.

bibliotheekbezoekers komt
te voet.

7 5 % vindt de toegankelijkheid van de Bibliotheek Maas en Peel
heel goed.
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ORGANISATIE & SAMENWERKING
Medewerkers en vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de Bibliotheek Maas
en Peel. Er staat een robuuste organisatie: kwalitatief hoogwaardig, lokaal

§

toegankelijk voor inwoners, efficiënt in de backoffice.
§

Medewerkers en vrijwilligers zijn ontzettend trots op de Bibliotheek Maas en Peel.
Ze voelen zich verbonden met de organisatie en haar ambities.

§

Medewerkers voelen zich soms overvraagd en ervaren de werkdruk soms als hoog.
De veranderingen van de afgelopen jaren zijn voor enkelen snel gegaan.

§

Taken en rollen van medewerkers en vrijwilligers verschillen per locatie en zijn
vaak intern niet voor iedereen duidelijk.

Medewerkers en vrijwilligers zien de transformatie die de Bibliotheek Maas en Peel
de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Ze zijn geschrokken van het feit dat deze
ontwikkeling voor de buitenwereld nog niet genoeg zichtbaar is.

§

Er is een enorme wil om te moderniseren en te innoveren.

4 BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN & KANSEN
1. Haak aan op bestaande kracht in het dorp. Zet inwoners in de lead. Laat
actieve (groepen) inwoners het initiatief nemen en versterk dat.
2. Heb oog voor de vaardigheden van medewerkers. De Bibliotheek Maas en
Peel verandert snel. Dat is ook nodig. Faciliteer medewerkers, versterk hun
vaardigheden en neem hen mee in toekomstige transformaties. Maak de
toekomst overzichtelijk. Deel niet alleen vergezichten, maar ook concrete
stappen ernaartoe.
3. Samenwerking stroomlijnen. Verstevig het netwerk. Intensiveer contacten
met partners en trek meer samen op.
4. Eén team. Werk aan een integraal team van medewerkers en vrijwilligers.
Een team met gedeelde ambities en kernwaarden.

“We zijn een fantastische
organisatie. We moeten het
alleen meer laten zien!”
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ONDERZOEK* ONDER JONGEREN

“Ik zou graag naar de
bieb gaan om rustig te
kunnen studeren. Hebben
jullie daar ook
werkplekken voor?”

Begin 2021 is een onderzoek gestart onder jongeren in de leeftijd van 12 t/m 26
jaar. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek, zijn hier samengevat.

Woorden die jongeren noemen, als ze denken aan de bibliotheek, zijn:
Rustig | Een fijne plek om te bezoeken | Ouderwets | Boeken | Handig | Informatief |
Gedateerd | Belangrijk | Educatief | Essentieel | Saai | Ontspannend.

5 0 % van de respondenten is geen lid van de bibliotheek. Voornaamste redenen:
§

Ik haal mijn informatie ergens anders.

§

Ik houd niet van lezen.

§

Ik vind de bibliotheek niet aantrekkelijk.

§

Ik maak te weinig gebruik van het lidmaatschap; een lidmaatschap is dan te
duur.

TOP 5 VAN
VINDEN:

ACTIVITEITEN

DIE

JONGEREN

INTERESSANT

1. Een zakelijke workshop (bijv. CV maken of een workshop op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling).
2. Gezellige samenkomst met vrienden.
3. Feest of festival.
4. Lezing van een schrijver of bekend persoon.
5. Praatgroep voor jongeren.

TOP

3

VAN

DIENSTEN

WAARVAN

JONGEREN

GEBRUIKMAKEN:

1. Boekencollectie (46%)
2. Digitale collectie (14%)
3. Studie- en werkplekken (14%)
40% van de ondervraagden maakt geen gebruik van de diensten van de bibliotheek.
*Disclaimer: het onderzoek onder jongeren is nog niet afgerond. Dit zijn tussentijdse resultaten.

5 4 % van de ondervraagden zou graag gebruik willen maken van
stille studieplekken.

4 6 % van de ondervraagden wil gebruikmaken van ruimtes om
samen aan opdrachten te werken.
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ONZE HORIZON
SPEERPUNTEN VOOR DE
BIBLIOTHEEK MAAS & PEEL,
PERIODE 2021-2024
Waar staat de Bibliotheek Maas en Peel samen met partners en
inwoners van Beesel en Peel en Maas over vier jaar? Waar ligt
onze focus op het gebied van dienstverlening, maatschappelijke
impact, organisatieontwikkeling, imago en identeit en
huisvesting? En vooral… hoe gaan we dat – op hoofdlijnen –
bereiken?
Dit hoofdstuk is zonder twijfel het belangrijkste hoofdstuk uit dit
Meerjarenbeleid: onze horizon voor 2024.

WAAR STAAN WE VOOR?
WAAR GAAN WE VOOR?
Iedere inwoner in Beesel en Peel en Maas moet zich kunnen ontwikkelen. De kleine Finn die leert lezen, Iza die binnenkort haar
eerste werkstuk over robots maakt, Irem die de Nederlandse taal onder de knie krijgt, Geert en Ans die leren ‘computeren’ en
Jacques die zijn oude hobby kunstgeschiedenis nieuw leven in heeft geblazen. Zoals Finn, Iza, Irem, Geert, Ans en Jacques zijn er
velen.
De Bibliotheek Maas en Peel helpt hen én alle andere inwoners van de gemeenten Beesel en Peel en Maas om hun kennis te
verrijken, talenten te ontplooien, digitaal vaardiger te worden en mee te doen in de samenleving.
Dat doen we door het met elkaar te hebben over maatschappelijke thema’s die we belangrijk vinden, over oplossingen voor
problemen die ons bezighouden. Door samen het gesprek aan te gaan en vooral door aan de slag te gaan. We maken informatie voor
iedereen toegankelijk: objectief en aantrekkelijk; offline en online.
Dat kunnen we niet alleen. Sterker nog: dat willen we niet. We zijn een netwerkorganisatie. De Bibliotheek Maas en Peel brengt
vooral anderen - mensen en organisaties - bij elkaar. We staan met twee benen midden in de lokale samenleving.
Bestaande initiatieven maken we sterker; partijen die een goed verhaal hebben, geven we een podium. Daarnaast is de Bibliotheek
ook een werkplaats. Samen met tal van partners organiseren we een breed scala aan interessante, leerzame en interactieve
programma’s, die aansluiten bij vraagstukken die leven in het dorp of de wijk. Of andere vraagstukken die heel actueel zijn.
Hiermee faciliteren we debat en ontmoeting en versterken we de zelf- en samenredzaamheid van inwoners.
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DE SCOPE
5 KERNFUNCTIES & 3 MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
In de Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is vastgelegd wat het doel van de
openbare bibliotheek is: het geven van publieke toegang tot informatie en cultuur.
In de wet wordt geformuleerd welke vijf functies die een openbare bibliotheek-organisatie heeft:
1. Kennis en informatie ter beschikking stellen
2. Ontwikkeling en educatie bieden
3. Lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur
4. Ontmoeting en debat organiseren
5. Kennis laten maken met kunst en cultuur

In oktober 2020 hebben bibliotheken en overheden het Bibliotheekconvenant 2020-2023 ondertekend. Hierin is
vastgelegd dat partijen zich gezamenlijk gaan inzetten voor 3 maatschappelijke opgaven:
Opgave 1: Geletterde samenleving – Bevorderen geletterdheid en leesplezier
Opgave 2: Participatie in informatiesamenleving - Digitale inclusie en digitaal burgerschap
Opgave 3: Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid
De 3 maatschappelijke opgaven vatten samen waar de komende jaren de focus voor de bibliotheek ligt. We begeven
ons verder in het sociale domein. Trends en ontwikkelingen laten zien dat daar behoeften en opgaven samenkomen.
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AMBITIE 2024
1.

In 2024… zijn onze collectie en programmering continu in beweging. Onze diensten sluiten aan bij de
actuele behoeften van inwoners en partners. We vernieuwen en verrassen.

2.

In 2024… komen de identiteit & het imago van de Bibliotheek Maas en Peel overeen. We zijn bekend bij
inwoners en partners en we worden gewaardeerd om onze inzet.

3.

In 2024… is de bibliotheek – online en offline – een toegankelijke en aantrekkelijke ontmoetingsplaats. Het is
een plek om te creëren en te recreëren.

4.

In 2024… is de bibliotheek een echte netwerkorganisatie. We zijn een ijzersterke partner en een
verbindende schakel in het domein van taal en lezen, digitale vaardigheden en een leven lang samen
leren.

5.

In 2024 … is de bibliotheek Maas en Peel een flexibele en wendbare organisatie. We durven te pionieren en
te experimenteren. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn trotse ambassadeurs.
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1.

IN 2024… ZIJN ONZE COLLECTIE EN PROGRAMMERING CONTINU IN BEWEGING. ONZE
DIENSTEN SLUITEN AAN BIJ DE ACTUELE BEHOEFTEN VAN INWONERS EN PARTNERS.
WE VERNIEUWEN EN VERRASSEN.
In 2024 zijn collectie en connectie – de twee pijlers in onze dienstverlening – in balans
en met elkaar verbonden. Collectie is een breed begrip: de fysieke en online collectie

§ Behoeften uit het dorp en door partners en eigen geagendeerde maatschappelijke
thema’s zijn richtinggevend voor de collectie en programmering. Dit zorgt voor een

(boeken, ebooks, andere bronnen), programmering (debat, workshops, crealabs) en
ontmoetingen.
In het Strategisch Beleidsplan 2017 – 2020 stond de transitie van collectie naar

thematische samenhang van inhoud en activiteiten. De samenstelling van de
collectie krijgt zo – na verloop van tijd - ook een specifiek, lokaal karakter.
§ Steeds meer programma’s hebben een hybride karakter: online en offline

connectie centraal. De term ‘van collectie naar connectie’ staat synoniem voor de
transformatie van de klassieke bibliotheek die zich toelegt op het uitlenen uit een

activiteiten versterken elkaar.

collectie naar een maatschappelijke bibliotheek die zich richt op het stimuleren van
zelfredzaamheid, gelijkwaardigheid en participatie van burgers.
In het licht van onze horizon krijgt de term collectie een nieuwe betekenis: de term
collectie staat synoniem aan alle ‘bronnen’ die de bibliotheek ontsluit. Van fysieke
boeken en tijdschriften tot eBooks en online bronnen, van games tot podcasts, van
debatten en workshops tot makerslabs, van krant en koffie tot gesprekken in de
‘bibliobar’.

DIENSTVERLENING 0- TOT 12-JARIGEN EN HUN
OUDERS
Aandacht voor taal en lezen in de jongste levensfasen blijft een van onze
grootste speerpunten. Voor deze doelgroep – kinderen en hun ouders - is een
apart Beleidsplan 2021-2024 opgesteld. De doelen hebben we samengevat op een
aparte pagina.

§ De collectie is de fysieke en online schatkamer van de Bibliotheek Maas en Peel.
Bronnen die je verder helpen, die een antwoord vormen op een specifieke vraag of
behoefte, die je inspireren, tot nadenken stemmen en je begrip voor andere
standpunten en levenswijzen bijbrengen. Het inzetten van die bronnen ten behoeve
van de lokale gemeenschap is nou juist wat de bibliotheek onderscheidt van andere
instellingen met een maatschappelijk doel. Essentieel, in het licht van de tamelijk
algemene maatschappelijke opgaven.

►
LEES VERDER
OP
VOLGENDE
PAGINA
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EXTRA INFORMATIE AMBITIEPUNT 1

SPEERPUNTEN, PROGRAMMALIJNEN & DIENSTEN
Wat doet de Bibliotheek Maas en Peel nu concreet en voor welke doelgroepen? Waar maken we ons sterk voor? Onze dienstverlening is opgebouwd langs drie
speerpunten. Voor elk speerpunt geldt: we doen het samen. Samen met partners.
GOEDE START

VITALE GEMEENSCHAP

EEN LEVEN LANG SAMEN LEREN

Goede start is een programma voor kinderen/jongeren, ouders en
professionals. We maken werk van taal en maken lezen (weer)
leuk. Zo enthousiasmeren we kinderen en jongeren (samen met
hun ouders) om te lezen. Daarnaast maken we werk van
mediawijsheid.

Beesel en Peel en Maas staan voor vitale inwoners.
Daar dragen we graag ons steentje (of steen) aan bij.
We stimuleren iedereen om eigen regie te nemen
en mee te doen. Daar waar nodig, helpen we daarbij.

We verbinden en faciliteren lokale initiatieven op het
gebied van kennis, informatie en ervaringen. Samen
met tal van partners organiseren we een breed scala
aan interessante, leerzame en interactieve
programma’s, die aansluiten bij vraagstukken die
leven in het dorp of de wijk.

Hoe doen we dat (programmalijnen)?
1. Boekstart (kinderen van 0 tot 4)

Hoe doen we dat (programmalijnen)?
1. Samen de taal leren (doelgroepen: NT1 en NT2)

2. de Bibliotheek op school (dBos; voor kinderen van 4 tot 12)

2. Taal voor het hele gezin: preventie en bestrijding
van leesachterstanden

3. de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs

3. Digitaal vaardig zijn en blijven

4. Taal voor het hele gezin: preventie en bestrijding van
leesachterstanden

4. Werk hebben en houden (basisvaardigheden
werkzoekenden, versterken persoonlijke kracht,
werkplekken)

We versterken kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen
met onze programmering op school en door samen met onderwijsen welzijnspartners buitenschoolse programmering (bijv.
makerslabs) aan te bieden.

Hiervoor zijn geen programmalijnen vastgelegd.
Programma’s sluiten aan bij behoeften van inwoners,
bij beleid van de gemeente, andere actuele
maatschappelijke thema’s (zoals duurzaamheid,
gezondheid, diversiteit) en/of regionale thema’s
(erfgoed, naobersjap, streektaal).

5. Slim ouder worden
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DIENSTVERLENING EDUCATIE 0-12 JAAR
Tegelijkertijd met dit meerjarenbeleidsplan presenteert de Bibliotheek Maas en
Peel het ‘Beleidsplan Goede Start 2021-2024’. Dit plan omvat doelen waaraan de
Bibliotheek de komende jaren gaat werken. Doelgroep zijn alle kinderen 0-12 jaar,
waarbij speciale aandacht is voor taalzwakke kinderen en kinderen die extra
uitdaging kunnen gebruiken. Samenwerkingspartners zijn pedagogisch medewerkers,
leerkrachten en ouders, kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen, basisscholen en
maatschappelijke (welzijns)instellingen.

EXPERTISE & PERSONEEL
1.

Het inrichten van de lees- en mediaconsulent-functie als adviseur en coach die pedagogisch
medewerkers, leerkrachten, wijkverpleegkundigen/artsen en ouders vanuit expertrol op maat
ondersteunt, ontlast en deskundiger maakt.

2.

In beide gemeenten is op alle consultatiebureaus een Boekstartcoach actief.

3.

Het vergroten van de kennis en expertise van pedagogisch medewerkers en leerkrachten op
het gebied van taal, lezen en mediawijs.

PRODUCTEN (ACTIVITEITEN) EN DIENSTEN

RELATIE & SAMENWERKING
1. Het versterken van de relatie en samenwerking met kinderopvang en basisscholen
op alle niveaus (strategisch, tactisch/beleid en operationeel), zodat de bibliotheek
een vanzelfsprekende partner is op lees- en taalgebied aan de hand van de
bouwstenen van BoekStart (kinderopvang) en de Bibliotheek op school (dBos).
2. Het versterken van de relatie en samenwerking met maatschappelijke en
welzijnsorganisaties die zich ook richten op de ontwikkeling van kinderen en
gezinnen en de gemeenten.
3. Het versterken van de relatie met andere bibliotheken, met name die uit de regio,
om efficiënter en effectiever de dienstverlening door te ontwikkelen.

1.

Het ontwikkelen van een passend producten- en dienstenpakket (basis en pluspakket) gericht
op leesbevordering/(voor)leesplezier, mediawijsheid/informatievaardigheden en
literatuureducatie met fysieke en online materialen.

2.

Het aanbieden van buitenschoolse activiteiten voor het onderwijs zoals Makerslab of een
derde plek.

COLLECTIE EN PRESENTATIE/OMGEVING
1.

Het doorontwikkelen van de fysieke dBos door middel van een kwaliteitsimpuls.

2.

Het ondersteunen en mede-realiseren van een rijke leesomgeving bij kinderopvanglocaties,
consultatiebureaus, (basisscholen) en andere partners.

3.

Het inrichten van de vestigingen als verlengstuk van en aanvulling op dBos en Boekstart KOV.

ZICHTBAARHEID
1.

Het meer zichtbaar uitdragen van de meerwaarde van de bibliotheek door gerichte
communicatie.
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KADER NOG TE ONTWIKKELEN DIENSTVERLENING
12 TOT 26-JARIGEN
In 2024 kunnen jongeren gebruikmaken van diensten die goed aansluiten bij hun
behoeften waarmee we jongeren enthousiast maken voor lezen (nieuwe stijl).
We zoeken jongeren en jongvolwassenen actief op, in het gebouw van de
bibliotheek, op plekken waar de jeugd zich bevindt en natuurlijk online.
Games, fantasyseries en medialabs passen bij de ontwikkelingen van de jeugd in een
digitale mediasamenleving. In makerplaatsen komt de jeugd in aanraking met
nieuwe technologieën. Kinderen en jongeren kunnen er zelf creëren,
uitvinden, kennismaken met technologie, leren programmeren, ontwerpen of virtual
reality ervaren.

In 2024 hebben we samen als gemeenschap succesvolle nieuwe diensten gelanceerd
die aansluiten bij de ambities van Noord-Limburgse gemeenten om de gezondste regio
te worden én bij de duurzaamheidsambities van beide gemeenten.
De Bibliotheek Maas en Peel begeeft zich verder in het sociale domein. Het is een
ontwikkeling die de afgelopen jaren al is ingezet, bijvoorbeeld met diensten op het
gebied van toeleiding tot de arbeidsmarkt en informatievaardigheden. Aansluitend bij
de visie van vitale gemeenschappen en de ambitie van Noord-Limburg om de gezondste
regio te worden, ontwikkelen we – nadrukkelijk samen met partners, ieder vanuit zijn
of haar eigen visie.. (Preventieve) gezondheid en duurzaamheid zijn daarbij twee
belangrijke thema’s. Evenals door samenwerking met Cultuurregio Noord-Limburg
ondersteunen van talentontwikkeling op cultureel gebied.

Bij publicatie van dit Meerjarenplan loopt een onderzoek naar de (lees)behoeften
van jongeren in gemeenten Beesel en Peel en Maas. De uitkomsten vormen het
vertrekpunt voor een nog te ontwikkelen Beleidsplan 2021-2024 voor de doelgroep
12 tot 26-jarigen.
We werken niet alleen voor deze doelgroep, maar vooral ook mét deze
doelgroep en hun ouders. We kiezen voor een participatieve aanpak: we betrekken
jongeren bij de ontwikkeling van diensten en bieden hen een podium voor nieuwe,
goede ideeën. Bovendien werken we intensief samen met partners zoals scholen in
het voortgezet onderwijs en welzijnsinstellingen.
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2.

IN 2024… KOMEN DE IDENTITEIT & HET IMAGO VAN DE BIBLIOTHEEK MAAS EN PEEL
OVEREEN. WE ZIJN BEKEND BIJ INWONERS EN PARTNERS EN WE WORDEN
GEWAARDEERD OM ONZE INZET.
In 2024 zijn identiteit en imago met elkaar in overeenstemming. Inwoners en
partners, kennen de bibliotheek, haar diensten en – nog veel belangrijker – welke
meerwaarde de bibliotheek biedt.
§

§

§

Daartoe hebben we nieuwe lidmaatschapsmodellen. Denk aan lidmaatschappen voor
gebruik van voorzieningen of andere vormen van meerwaarde. Een lidmaatschap
verbindt een persoon met de bibliotheek (‘ik hoor daarbij’).

§

We staan voor een klantvriendelijke bibliotheek. Boetes ondermijnen het imago en
het bereik van de bibliotheek. In 2024 is de bibliotheek boetevrij.

§

Een bezoeker kan door de openbare toegankelijkheid een groot deel van de dag en
avond in de bibliotheek terecht. We hebben zo ruim mogelijke openingstijden.
Daarvoor maken we slimme keuzes ten aanzien van huisvesting, werken we met
vrijwilligers en implementeren we zelfbedieningsconcepten. Uiteraard altijd passend
bij de lokale situatie.

§

Iedereen die dat wil en kan, kan zelf – in de bibliotheek of thuis – online zijn zaken
regelen. Iedereen die behoefte heeft aan persoonlijke hulp kan een beroep doen op
professionals en vrijwilligers. Zij kunnen adviseren op leervragen en informatie meer

Onze klanten (ons bereik) verbinden we met formele en informele partners en
omgekeerd. Met marketing en communicatie ondersteunen we bijvoorbeeld
inwonersinitiatieven en andere organisaties. De bibliotheek is de verbindende
schakel tussen mensen met een verschillende mening of juist dezelfde mening,
maar zeker ook tussen mensen die vragen hebben en mensen die antwoorden
kunnen geven. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met data en de privacy van
klanten.

§

Toegankelijkheid van bibliotheekvoorzieningen is een vereiste voor een groot bereik. In
2024 is het bereik van de Bibliotheek Maas en Peel aanzienlijk gegroeid.

Op het gebied van communicatie hebben we een voorbeeldfunctie. Onze manier
van communiceren is eigentijds, passend bij doelgroepen en de kanalen die we
inzetten om hen te bereiken. Dat betekent dat we nieuwe social media kanalen die onlosmakelijk zijn verweven in de leefwereld van onze doelgroepen inzetten. Aanwezigheid op deze platformen is nodig om onze rol in communities
te vervullen.
We houden opdrachtgevers en ketenpartners periodiek (minstens twee keer per

op maat maken.

jaar) op de hoogte van ontwikkelingen binnen de organisatie en resultaten.
►
LEES VERDER
OP
VOLGENDE
PAGINA
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Iedere inwoner van Beesel of Peel en Maas is een potentiële klant. Om klant te zijn, hoeven mensen geen lid te zijn van de bibliotheek. Met
gepersonaliseerde diensten en gerichte communicatie kunnen we klanten blijven boeien en aan ons binden.
§

Door sterk klantrelatiebeheer (Customer Relationship Management – CRM) weten we wie onze klanten zijn, wat hun interesses zijn, tot
welke communities ze behoren, wat hun leesgedrag is en van welke andere diensten van de Bibliotheek zij gebruikmaken. Met User
Experience (UX; gebruikerservaring) sluiten we beter aan bij de behoeften van onze leden. Leden die dat willen, krijgen met behulp
van data gepersonaliseerde diensten aangeboden. Uiteraard verwerken we data volgens de geldende regelgeving.

§

Doordat we de behoeften en vragen van klanten goed in beeld hebben, zijn we een waardevolle adviseur voor gemeenten. Onze –
uiteraard geanonimiseerde - data zijn, aangevuld met onze kennis en expertise, interessante bronnen voor beleidsontwikkeling.
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3.

IN 2024… IS DE BIBLIOTHEEK – ONLINE EN OFFLINE – EEN TOEGANKELIJKE EN
AANTREKKELIJKE ONTMOETINGSPLAATS. HET IS EEN PLEK OM TE CREËREN EN TE
RECREËREN.
In 2024 is de Bibliotheek Maas en Peel gehuisvest op locaties die openbaar toegankelijk
zijn voor iedereen; midden in het kloppende, maatschappelijke hart van de lokale

In 2024 is de Bibliotheek Maas en Peel – offline en online - een open ‘hub’ die in het
oog springt, uitnodigt tot bezoek, nieuwsgierigheid prikkelt, ontmoeting stimuleert en

gemeenschap.

die creativiteit aanwakkert. Een plek waar oude en nieuwe verhalen samenkomen.
Onze locaties hebben een transformatie ondergaan, zodat ze aansluiten bij de rol van
de bibliotheek anno 2024 (en verder).

Huisvesting op locaties waar ook partners hun plek hebben en waar inwonerinitiatieven
plaatsvinden, is een accelerator voor samenwerking en kruisbestuiving. Geschikte
plekken zijn bijvoorbeeld een gemeenschapshuis, een multifunctioneel centrum, een
school of… een andere bruisende locatie. Zo vergroten we onze zichtbaarheid en zijn
we beter bereikbaar voor de mensen in het dorp. Fysieke toegankelijkheid en
zichtbaarheid is een vereiste.

In 2024 zijn de online omgevingen waarin de Bibliotheek Maas en Peel actief is,
volwaardige ‘locaties’, waar klanten een soortgelijke beleving ervaren als op onze
fysieke locaties.
Steeds meer klanten weten de Bibliotheek Maas en Peel ook online te vinden. Op onze
website, op social media kanalen en misschien wel op andere online platformen. De
beleving online is vergelijkbaar aan de beleving op locaties waar we actief zijn:
dynamisch, bruisend, telkens iets nieuws, uitnodigend om iets te doen. We meten
online bereik en gebruiken deze cijfers om onze online koers steeds bij te sturen.

§ Onze locaties zijn een creatieve broedplaats en een bruisende ontmoetingsplek.
Iedereen voelt zich er welkom en veilig. De een komt er om rustig te studeren, de
ander omdat hij of zij voor een paar uurtjes op zoek is naar een inspirerende
werkplek. De een komt er voor een goede kop koffie en de ochtendkrant, de ander
om zich te laven aan een schat aan (digitaal) leesvoer. De een wil gewoon even
bijkletsen en ‘een bakkie doen’ met aanwezigen, de ander komt er voor een leuke,
leerzame activiteit. Wat de reden voor het bezoek ook is… een bezoek aan de
bibliotheek is eigenlijk altijd de moeite waard. Je steekt er wat van op, je raakt
erdoor geïnspireerd of je komt er juist tot rust.
§ Deze multifunctionele functie van de bibliotheek vraagt om een bont palet aan
faciliteiten: van een gezellige bibliobar waar je terechtkunt voor een goede kop
koffie tot cocons waar je in alle stilte kunt studeren of genieten van een goed boek;
van fijne werkplekken met goede wifi als water tot creatieve labs waar je – alleen of
samen met andere bezoekers – kunt creëren en je creativiteit de vrije loop kunt
laten.
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IN 2024… IS DE BIBLIOTHEEK EEN ECHTE NETWERKORGANISATIE. WE ZIJN EEN
VERBINDENDE SCHAKEL EN IJZERSTERKE PARTNER IN HET DOMEIN VAN TAAL EN
LEZEN, DIGITALE VAARDIGHEDEN EN EEN LEVEN LANG SAMEN LEREN.
In 2024 is de Bibliotheek Maas en Peel actief in lokale gemeenschappen. Dit kunnen
tijdelijke of blijvende gemeenschappen zijn. Onze medewerkers – community
librarians - versterken hen door leren te bevorderen en het organiseren en
uitwisselen van kennis en informatie binnen gemeenschappen, tussen
gemeenschappen onderling en tussen partners en gemeenschappen. Daarbij maken
ze gebruik van allerlei tools (waar de collectie er één van is).
Onder gemeenschappen verstaan we groepen mensen die in een bepaald onderwerp
geïnteresseerd zijn. Het kunnen werkzoekenden zijn of ouders van peuters,
nieuwkomers of ondernemers, mensen met interesse in geschiedenis van het dorp,
kook- of lifestyleliefhebbers. Maar het zijn ook groepen mensen die een bepaalde
vraag delen: ‘Wat zijn de voordelen en risico’s van het coronavaccin?’ ‘Hoe kan ik me
goed voorbereiden op de verkiezingen?’ ‘Ik voel me onveilig door de rellen op straat.’
Door nauw contact te hebben met de lokale gemeenschappen weten we welke
thema’s en vragen die leven. Die vragen vertalen we naar nieuwe producten en
diensten:
§ We selecteren fysieke en online bronnen en ontsluiten deze voor de community.
§ We organiseren activiteiten: een debat, een workshop of een compleet nieuw
programma binnen onze programmalijnen (zie vorige pagina).

In 2024 werken onze medewerkers naar het gedachtegoed van de ‘community librarian’.
De Bibliotheek Maas en Peel transformeert naar een brede maatschappelijke bibliotheek
waar de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de samenleving centraal staan.
Dat vraagt om andere, nieuwe competenties van de bibliothecaris. Die nieuwe
competenties komen samen in de functie van de community librarian; een ‘bibliothecaris
3.o’ (zie ook de volgende pagina).
In 2024 hebben we een groot, dynamisch netwerk van samenwerkingspartners.
Medewerkers van de Bibliotheek Maas en Peel kennen partners die in ons werkgebied
actief zijn en onderhouden periodiek contact. Samenwerkingspartners weten ons te
vinden.
Kinderopvangorganisaties, scholen in basis- en voortgezet onderwijs, welzijnsorganisaties,
GGD’en, woningcorporaties, dorpsoverleggen… Het zijn zomaar een paar voorbeelden van
organisaties waarmee we nauwe banden onderhouden. Zo zijn er meer. Wij kennen hen,
zij kennen ons en weten wat we aan elkaar hebben. We borgen het behoud van het
netwerk, ook bij mutaties in het personeelsbestand bij ons en de partner.
In 2024 werken we intensief samen met collega-bibliotheekorganisaties die actief zijn in
omliggende gemeenten.
Maatschappelijke opgaven en ambities van een regio overstijgen de grenzen van ons
werkgebied. Bovendien bedient een deel van onze samenwerkingspartners – denk
bijvoorbeeld aan welzijnsinstellingen, scholenkoepels en gemeenten – een groter
werkgebied dan het onze. Samenwerking met andere bibliotheekorganisaties is
vanzelfsprekend. We ontwikkelen (samen) gezamenlijke diensten en delen kennis en
ervaringen. Dit is structureel ingebed in onze werkprocessen.
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COMMUNITY LIBRARIAN – EEN INTRODUCTIE
De Bibliotheek Maas en Peel transformeert naar een brede maatschappelijke
bibliotheek waar de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de
samenleving centraal staan. Dat vraagt om andere, nieuwe competenties van de
bibliothecaris. Die nieuwe competenties komen samen in de functie van de
community librarian; een ‘bibliothecaris 3.o’.

G R O O T N E T W E R K : De community librarian beschikt over een groot netwerk in
het dorp, is zichtbaar in de lokale netwerken en heeft plezier in het leggen van nieuwe
contacten. Hij weet wat er speelt in de samenleving: op wereldniveau, landelijk en
lokaal.. Hij weet als geen ander die werelden aan elkaar te knopen.

SAMENWERKEN EN NIEUWE, RELEVANTE ACTIVITEITEN
O R G A N I S E R E N : Als een community librarian een mogelijkheid ziet om met een
nieuwe partner uit het netwerk van de Bibliotheek Maas en Peel samen te werken, dan
legt hij het contact daarvoor en neemt hij het initiatief tot gezamenlijke activiteiten
die maatschappelijk relevant zijn. Hij is daarbij alert op kansen om kennis te creëren
samen met samenwerkingspartners en deelnemers. Hij heeft een antenne voor mensen
die hij ‘kennisdragers’ noemt: mensen die beschikken over specialistische kennis, passie
voor een onderwerp tentoonspreiden of een specifiek talent hebben. Deze
kennisdragers nodigt hij graag uit om hun kennis via het (virtuele) bibliotheekpodium te
delen met anderen.
De community librarian is daar waar communities zijn: op het dorpsplein, in
wijkgebouwen, bij samenwerkingspartners, in gemeenschapshuizen, in

VERBINDEN MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S &
C O L L E C T I E : De community librarian is een aanjager voor participatie op de voor
de bibliotheek relevante thema’s taal & lezen, digitale ontwikkeling en een leven lang
leren. Hij draagt bij aan de ontwikkeling van vitale gemeenschappen. De community
librarian weet in gesprekken de verbinding te maken vanuit de collectie naar actuele
gebeurtenissen en thema’s die in de (lokale) gemeenschap spelen en omgekeerd. Hij
maakt het netwerk enthousiast voor literatuur en voor de collectie en wijst het netwerk
op, landelijke of regionale, culturele projecten die aansluiten bij de belangstelling van
de bezoekers.

jongerenaccommodaties… De community librarian sluit aan bij initiatieven, daar waar
het de focus van de Bibliotheek Maas en Peel raakt: thema’s op het gebied van taal en
lezen, een leven lang samen leren of bijvoorbeeld digitale vaardigheden. De community
librarian staat in verbinding met de lokale vrijwilligers, die een waardevolle
informatiebron zijn van de lokale actualiteit.

E N T H O U S I A S M E R E N : De community librarian beschikt over de gave om
mensen te enthousiasmeren. Hij is communicatief vaardig, kan met aanstekelijk
enthousiasme zelf zijn producten of diensten promoten en weet mensen te mobiliseren.

BRONNEN RAADPLEGEN, FILTEREN EN TOEGANKELIJK
M A K E N : Inhoudelijk kan de community librarian altijd terugvallen op diverse
relevante interne en externe bronnen. Hij selecteert relevante bronnen, bundelt deze
en maakt deze – fysiek of digitaal – toegankelijk voor inwoners.
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IN 2024… IS DE BIBLIOTHEEK MAAS EN PEEL EEN FLEXIBELE EN WENDBARE
ORGANISATIE. WE PIONIEREN EN EXPERIMENTEREN. ONZE MEDEWERKERS EN
VRIJWILLIGERS ZIJN TROTSE AMBASSADEURS.
In 2024 zijn we een wendbare organisatie. Medewerkers en vrijwilligers beschikken
over vaardigheden om mee te bewegen. Sterker nog: zij zijn de motor voor verandering

In 2024 hebben we duidelijke rollen. Dit versterkt onze herkenbaarheid (imago),
brengt focus aan in onze dienstverlening en geeft medewerkers handvatten om de

en ontwikkeling.
§ In een steeds sneller veranderende samenleving is wendbaarheid een vereiste. Onze
speerpunten en programmalijnen vormen een kapstok voor collectie en
programmering. Toch zijn ze niet in beton gegoten. We volgen trends en behoeften
in de dorpen op de voet. Dit leidt tot een voortdurende ontwikkeling van nieuwe of

juiste rol aan te nemen.
Bij elk nieuw initiatief vragen we ons af: Draagt het bij aan de maatschappelijke
opgaven? Past het binnen een van de vijf kerntaken? Hoe groot is het lokale,
maatschappelijke belang? Heeft onze expertise hier toegevoegde waarde? De
antwoorden op deze vragen geven richting aan de rol van de bibliotheek:

vernieuwde diensten. Zo blijven we verrassen.
§ Alle medewerkers voelen zich community librarian; een nieuwe rol die ook van
sommige medewerkers nieuwe vaardigheden verlangt.
§ Medewerkers krijgen volop ruimte om nieuwe ideeën uit te werken. Pionieren en
experimenteren hoort erbij. Dit vraagt om een gezonde dosis ondernemerschap, lef

§ Initiator & curator: medewerkers van de bibliotheek selecteren informatie rondom
actuele, relevante en maatschappelijke thema’s, ontsluiten deze informatie (via
eigen platformen en/of platformen van derden) of initiëren en organiseren
activiteiten. Daar waar mogelijk doen we dat samen met partners.
§ Verbinder: de bibliotheek brengt relevante partijen bij elkaar, maar heeft zelf geen

en durf. Daar sturen we op.
§ Veranderingen gaan snel. Dat is soms lastig. We ondersteunen medewerkers en
vrijwilligers om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om goed te
kunnen functioneren (met genoeg zelfvertrouwen) en lekker in hun vel te zitten.
§ Teamspirit, ontwikkelen en verbondenheid zijn onze belangrijkste kernwaarden. Ze

inhoudelijke rol die buiten de ‘core business’ van de bibliotheek ligt..
§ Facilitator: de bibliotheek ondersteunt met collectie, kennis, communicatie of
bijvoorbeeld een locatie.

geven richting aan de houding en het gedrag van medewerkers en vrijwilligers.
§ Fouten maken mag, mits we ervan leren. En andersom zorgen we ervoor dat
successen – indien lokaal wenselijk – ook de kans krijgen om te landen in andere
kernen.
§ Samen een leven lang leren geldt ook voor het team van de Bibliotheek Maas en
Peel. Medewerkers delen onderling kennis en wisselen ervaringen uit.
§ De bibliotheek is een aantrekkelijk werkgever en een positieve, gezonde organisatie.
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In 2024 zijn vrijwilligers onmisbare krachten in onze organisatie.
§ De nieuwe rol van de bibliotheek enerzijds en de veranderende behoeften van
nieuwe generaties anderzijds maakt dat vrijwilligers een andere ‘functie’ krijgen
binnen de bibliotheek.
§ Ze zijn een ‘vraagbaak’ voor bezoekers van de bibliotheek.
§ Ze verzorgen de logistieke processen rond de uitleen van onze collectie.
§ Ze begeleiden activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke interesses en
vaardigheden.
Door de toenemende inzet van vrijwilligers ontstaat ruimte voor professionals
om bijvoorbeeld nieuwe programma’s te ontwikkelen.
§ In het verlengde van een van onze maatschappelijke opgaven – een leven lang leren –
bieden we vrijwilligers een plek waar ze hun kennis en vaardigheden kunnen
inzetten en verder kunnen ontplooien.
§ Vrijwilligers kunnen ook een rolmodel zijn voor bezoekers. We hebben meer jongere
vrijwilligers die bijvoorbeeld activiteiten voor tieners begeleiden.
§ Dankzij vrijwilligers kunnen we meerdere vestigingen bemensen en de bibliotheek
dichtbij de inwoners houden.
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TOT SLOT

“Leren is een sociaal proces.
Leren is groei. Leren is niet
een voorbereiding op het
leven, maar het leven zelf!”

Dit meerjarenplan is richtinggevend voor de koers van de Bibliotheek Maas en Peel in de periode
van 2021 tot 2024. Als we echter een ding geleerd hebben het afgelopen jaar, is dat morgen alles
anders kan zijn. Meebewegen met de tijd is dan ook een vereiste.
Als team van de Bibliotheek Maas en Peel zijn we er klaar voor: klaar om samen met inwoners van
Peel en Maas en Beesel en samen met netwerkpartners een impuls te geven aan lezen en
leesplezier, aan een leven lang leren en aan digitale inclusie.
Wilt u als lezer op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Bibliotheek Maas en Peel?
Bezoek dan onze website.

WWW.DEBIBLIOTHEEKMAASENPEEL.NL

DIT IS EEN PUBLICATIE VAN:
de Bibliotheek Maas en Peel
Pastoor Vranckenlaan 18 | 5953 CP Reuver
info@debibliotheekmaasenpeel.nl | www.debibliotheekmaasenpeel.nl
T. 077-4741000
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