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HOOFDSTUK 1
1.1 Inleiding
Mensen zijn graag van betekenis. Meedoen in de
samenleving is hiervoor van essentieel belang.
Het begrip ‘meedoen’ kent veel facetten: van het
hebben van werk en sociale contacten, tot onze
persoonlijke ontwikkeling.
De bibliotheek levert hier graag een bijdrage
aan. Door mensen te inspireren en te verleiden
om te lezen, te leren, zich te informeren en mee
te doen, werken we toe naar ons ultieme ideaal:
een inclusieve samenleving. Een samenleving die
mensen insluit in plaats van uitsluit en waarin
iedereen ertoe doet.
1.2 Waarom de bibliotheek
Het ‘waarom’ van de bibliotheek is te vinden in twee
fundamentele artikelen uit de Universele Verklaring
van de Rechten van de mens, namelijk:
‘Een ieder heeft recht op vrijheid
van mening en meningsuiting’
(Artikel 19)
en:
‘Een ieder heeft het recht vrijelijk deel te nemen
aan het culturele leven van de gemeenschap,
te genieten van kunst en om deel te hebben
aan wetenschappelijke vooruitgang en de
vruchten daarvan.
(Artikel 27.1)
De bibliotheek is bij uitstek de plek die deze rechten
fysiek én digitaal op een laagdrempelige, pluriforme,
authentieke, betrouwbare en onafhankelijke manier
bij een breed publiek brengt. Mensen komen er
samen om te worden geïnspireerd en om van elkaar
te leren en omdat de bibliotheek deel uitmaakt van
het publieke domein, heeft ze een unieke positie
in de samenleving.
Hoewel lezen een kernactiviteit blijft van de
bibliotheek, zijn er ook andere manieren om
verbeeldingskracht, persoonlijke ontwikkeling
en meningsvorming te stimuleren. Lezen is een
individuele bezigheid maar jezelf ontwikkelen
en van betekenis zijn, is dat niet. Bovendien zijn
tegenwoordig andere inzichten en vaardigheden met
nieuwe communicatievormen nodig om de wereld
‘te kunnen lezen’. De bibliotheek beweegt continu
met deze ontwikkelingen mee.

1.3 Missie en visie
Mede op basis van het bovenstaande heeft
Bibliotheken Mar en Fean de volgende missie
en visie geformuleerd:
Missie:
Bibliotheken Mar en Fean inspireert mensen om
te blijven leren, ontdekken, ontmoeten en om
betrokken te zijn. De bibliotheek verbindt mensen,
kennis en informatie, fysiek en digitaal.
Visie:
Bibliotheken Mar en Fean ontwikkelt zich continu
als publieke ruimte waar volop aandacht is voor
ontplooiing, ontmoeting, reflectie en plezier.
Ook neemt de bibliotheek zoveel mogelijk drempels
weg om ‘deel te nemen’, door zich te spiegelen aan
haar doelgroep, gemeenschap en partners.
1.4 Nieuw meerjarenbeleid 2020 - 2022
Wat is de maatschappelijke opdracht van de
bibliotheek in onze veranderende samenleving?
In dit meerjarenbeleidsplan beschrijven we
onze visie hierop en de acties die we hiervoor
ondernemen. Ons vorig beleidsplan met de titel
‘Op reis naar verbondenheid 2015-2019’ is nog steeds
van toepassing: we zijn namelijk nog steeds op weg.
Soms langs zijwegen, dan weer via gebaande paden,
soms alleen, maar het liefst samen met anderen.
‘Op reis naar verbondenheid’ was als een
reisbeschrijving die ons van ons vertrekpunt
via tussenstops richting een stip aan de horizon
leidde. Het was dus niet zozeer een opsomming
van plannen met meetbare doelstellingen.
Een aantal tussenstations is bereikt en we
kunnen onze reis verder vervolgen, inmiddels
wijzer geworden en gesteund door nieuwe
inzichten en samenwerkingspartners.
Met dit beleidsplan ordenen we onze bagage en
frissen we ons op om de komende drie jaar samen
met onze opdrachtgevers, gemeenten en partners
nieuwe wegen in te slaan. We hebben daarom
gekozen voor de titel: ‘Nieuwe wegen: denken,
durven en doen’.
We gaan ons de komende drie jaren met gepaste
trots en enthousiasme inzetten voor het realiseren
van onze ambities. Het is ons uiteindelijke doel
om een betrouwbare, toegankelijke, dynamische
én verleidelijke bibliotheek te zijn, midden in
de gemeenschap.
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1.5 Maatschappelijke opdracht
De bibliotheek heeft vijf kerntaken die zijn
vastgelegd in de Bibliotheekwet (2015), namelijk:
1. Ter beschikking stellen van kennis
en informatie (informeren).
2. Bieden van mogelijkheden voor
ontwikkeling en educatie (leren).
3. Bevorderen van lezen en laten kennismaken
met literatuur (lezen).
4. Organiseren van ontmoeting en debat.
5. Laten kennis maken met kunst en cultuur.
Deze kerntaken bewijzen nog steeds hun
waarde en worden alle vijf door Bibliotheken
Mar en Fean uitgevoerd.
De Koninklijke Bibliotheek heeft de kerntaken van
de bibliotheek onlangs nog concreter en dynamischer
gemaakt door vier innovatiethema’s te benoemen.
Deze thema’s zijn met elkaar verbonden en in de
afbeelding hieronder samengevat. De afbeelding
geeft inzicht in onze maatschappelijke opdracht,
met in het hart het begrip ‘positieve gezondheid’.
Want dat is waar alles bij Bibliotheken Mar en Fean
om draait. In hoofdstuk 2 vertellen we hier meer over.

1.6 Ambitie
Als Bibliotheken Mar en Fean willen we voor
iedereen van maatschappelijke meerwaarde zijn.
We stimuleren participatie en zelfredzaamheid door
ons sterk te maken voor zaken als basisvaardigheden
en ontmoeting. We zetten in op persoonlijke
ontwikkeling en verdieping door jong en oud een
breed en gevarieerd aanbod te bieden op het gebied
van lezen, leren en inspireren. Omdat mensen zich
hun leven lang ontwikkelen en verdiepen, kun je in
de bibliotheek een leven lang leren.
Wat vernieuwing betreft, richten wij ons op dat
wat toegevoegde waarde heeft voor burgers én
samenleving, in lijn met de vijf kerntaken van de
bibliotheek. Met andere woorden: er moet bij de
doelgroep een concrete behoefte naar vernieuwing
zijn en het vervullen van die behoefte moet passen
bij tenminste één van de vijf kerntaken van
de bibliotheek.
Hierbij sluiten we aan bij landelijke en provinciale
ontwikkelingen. We hoeven niet altijd zelf het wiel
uit te vinden, we realiseren onze doelen het liefst
zoveel mogelijk samen met partners. Zo bundelen
we onze krachten en komen zowel onze eigen
middelen als die van de (gesubsidieerde) partners
tot hun recht. We zijn hierbij een betrouwbare
partner en we doen ons best om waar mogelijk te
helpen, te initiëren en bij te dragen. In de bijlage
bij dit meerjarenbeleidsplan zijn onze partners in
beeld gebracht.
1.7 Kernwaarden
Wie zijn wij en waar zijn wij voor?
Wij zijn het platform waar men informatie,
kennis en middelen kan vinden, delen en
maken. Wij ondersteunen en stimuleren leesen taalontwikkeling als leesbevorderaar. Wij
dragen bij aan het voorkomen en verminderen
van laaggeletterdheid en lage taalvaardigheid.
Wij dragen als facilitator bij aan goed
geïnformeerde, goed opgeleide en cultuurbewuste
burgers die zo volwaardig kunnen deelnemen aan
de samenleving. Wij werken efficiënt en hebben
een groot klantbereik. Wij zijn een sterk merk.
Wij zorgen voor een laagdrempelige verbinding
tussen maatschappelijke-, educatieve- en culturele
organisaties en tussen individuen. Wij zijn een
moderne gids en faciliteren de kennismaking met
nieuwe ontwikkelingen. Zo bevorderen wij digitale
geletterdheid. Wij zijn een aantrekkelijke en
betrouwbare samenwerkingspartner.
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1.8 Analyse van de interne en externe omgeving
Op basis van de geschetste ontwikkelingen is een
SWOT-analyse en zelfevaluatie opgesteld:
Sterkte
·
·
·
·
·
·

Toegankelijk, laagdrempelig, voor iedereen
bereikbaar.
Groot bereik en grote naamsbekendheid.
Breed en actueel aanbod van zowel materialen als
activiteiten.
Ontwikkeling van nieuwe activiteiten en
dienstverlening.
Betrokken personeel dat denkt in kansen en bereid
is tot samenwerking.
Groot netwerk met goede contacten in eigen
gemeenten, land en provincie.

Zwakte
·
·

·
·
·

Kansen
·
·
·
·
·
·
·

Lokale samenwerking.
(Digitale) innovatie.
Politieke focus op participatie.
Actief in het sociale domein.
Positieve gezondheid.
Werving nieuwe medewerkers.
Borging bibliotheekkennis.

1.9 Succesbepalende factoren
Bestuur en financiers
1. Bibliotheken Mar en Fean draagt actief bij aan 		
het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.
Maatschappij
2. Bibliotheken Mar en Fean anticipeert actief op
maatschappelijke ontwikkelingen met de focus op
onderwijs, sociaal domein en het culturele veld.
3. De bibliotheek maakt deel uit van het persoonlijke
netwerk van de inwoners van Heerenveen, De
Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Afhankelijk van subsidies.
Nog te weinig competenties bij het personeel
op het terrein van nieuwe media en cultureel
ondernemerschap.
Onbekendheid van ons aanbod en onze
mogelijkheden.
Mensen die geen gebruikmaken van de bibliotheek
hebben vaak een verouderd beeld.
Verdwijnen van vakkennis bibliothecaris vanwege
natuurlijk verloop.

Bedreigingen
·
·

Teruglopend aantal betalende leden.
Ontlezing en concurrentie van vele mogelijkheden
van vrijetijdsbesteding.

Klanten en partners
4. De bibliotheek ontwikkelt zich tot een
vanzelfsprekende netwerkpartner met
de focus op educatie.
5. Optimale dienstverlening aan leden,
bezoekers en partners.
6. Activiteiten van de bibliotheek zijn 			
maatschappelijk relevant, vernieuwend
(cross-overs) en van meerwaarde.
Medewerkers
7. De medewerkers zijn de ambassadeurs
van de organisatie.
8. De medewerkers zijn professionals en
experts binnen hun vakgebied.
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1.10 Maatschappelijke ontwikkelingen
We leven in een tijd waarin de samenleving een
kanteling doormaakt. Het oude, institutionele
denken - gekenmerkt door willen beheren en
beheersen - verdwijnt en maakt plaats voor een
manier van denken die meer is gericht op kansen
en mogelijkheden, het loslaten van vaste structuren
en het aangaan van nieuwe verbindingen. Dit is niet
alleen een inspirerende ontwikkeling, hij is voor
de bibliotheek ook van groot belang.
Door de technologische ontwikkelingen van
de afgelopen jaren is onze maatschappij sterk
gedigitaliseerd. We zijn hierdoor minder afhankelijk
van tijd en plaats. Zo kun je tegenwoordig op elk
gewenst tijdstip een film huren of een e-book
lenen. De overheid gaat met deze ontwikkeling
mee door alle burgers toegang te verlenen tot
online overheidsinformatie. Tegelijkertijd trekt de
overheid zich steeds meer terug. Het zet sinds het
ontstaan van de participatiesamenleving steeds
meer in op individuele verantwoordelijkheid.
Dit maakt de noodzaak groot om mensen te helpen
om zich te ontwikkelen tot mediawijze en digitaal
vaardige burgers.
Naast digitale vaardigheid zijn ook
leesvaardigheid, algemene kennis en kritisch
onderscheidingsvermogen voorwaarden om te
kunnen meedoen in de maatschappij. Het aantal
mensen dat - om welke reden dan ook - niet mee
kan doen, neemt echter toe. Maar liefst 1,3 miljoen
mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar hebben
moeite met lezen en schrijven. Zij hebben een lange
afstand tot de arbeidsmarkt en het is voor hen
moeilijker om te participeren in de samenleving
(bron: CPB en SCP).
Daarnaast hebben we te maken met een vergrijzing
van de bevolking. In 2040 is naar schatting 26%
van de bevolking 65-plusser en een derde hiervan
is ouder dan 80 jaar. Ter vergelijking: in 2018 was
het percentage 65-plussers nog 16%, waarvan 25%
ouder dan 80 jaar (bron: CBS). Tegelijkertijd neemt
het aantal alleengaanden en mensen dat zich
eenzaam voelt toe. In 2018 gaf 43% van de volwassen
bevolking (vanaf 19 jaar) aan eenzaam te zijn
(bron: Ministerie van VWS).
Als we op provinciaal niveau naar de
maatschappelijke ontwikkelingen kijken, kunnen we
Fryslân een plattelandsprovincie noemen met weinig
verstedelijking. De economische ontwikkeling is hier
lager dan het landelijk gemiddelde en de inwoners
hebben gemiddeld een lagere sociaal-economische
status (SES). Ook het gemiddelde opleidingsniveau
en inkomen zijn lager en er is meer werkloosheid.
Op veel sociale aspecten scoort Fryslân echter relatief
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hoog. Friezen voelen zich veilig en er is een grote
sociale samenhang: het mienskipsgevoel. Ook telt
Fryslân een hoog aantal vrijwilligers, zijn de inwoners
tevreden met het leven en voelen ze zich zelfs het
gelukkigst van alle Nederlanders. Het zorggebruik is
hier soms wat hoger, maar de ervaren gezondheid
van inwoners van Fryslân is ook hoog. Dit maakt dat
veel inwoners het leven in Fryslân als goed ervaren
en dat de provincie hoog scoort als het gaat om
leefbaarheid. Specifiek voor ons werkgebied geldt dat
onze gemeenten geen krimpstatus hebben en dat het
inwoneraantal in onze gemeenten groeit, dan wel
stabiel is (bron: Fries Sociaal Planbureau 2019).
1.11 Ontwikkelingen in onze gemeenten
De drie gemeenten in ons werkgebied hebben elk
een eigen dynamiek. Deze wordt bepaald en gevoed
door de eigenheid van de inwoners (de couleur
lokale) en de ambities en beleidsvoornemens
van de lokale overheid. Elke gemeente heeft
een eigen cultuurbeleid, bibliotheekbeleid en
voorzieningenniveau. Wij zoeken als bibliotheek
naar een nauwe aansluiting bij zowel de lokale
gemeenschap als bij het gemeentelijk beleid.
Hierna volgt een korte beschrijving van de
ontwikkelingen per gemeente.
Gemeente Heerenveen (50.257 inwoners)
Gemeente Heerenveen is een ambitieuze gemeente,
gericht op economische groei en op (top)sport in
brede zin. Daarnaast hecht de gemeente als een van
de vier stedelijke centra in Fryslân belang aan een
sterke en gevarieerde cultuursector. De gemeente
ziet cultuur als bindende factor om de kracht van
Heerenveen (sport, duurzaamheid en Oranjewoud)
verder uit te diepen. Wij leveren hier als grote
centrumbibliotheek een bijdrage aan met een
duidelijk brede, regionale functie. Daarnaast vallen
de bibliotheekvestigingen in Akkrum en Jubbega
binnen de gemeente Heerenveen en hebben alle
scholen in de buitendorpen een schoolbibliotheek.
In 2019 is met het opstellen van een nieuwe
cultuurnota een intensievere samenwerking
ontstaan tussen de vier culturele instellingen.
Ook is het Cultuurplein Heerenveen opgericht.
De burgers mochten dit jaar hun ideeën en mening
geven over de upgrading van het centrum van
Heerenveen en de uitkomsten van dit burgerforum
(G1000) waren bepalend voor de besluitvorming
hierover in de lokale politiek. Zo is er een
centrumvisie geformuleerd waarin onder meer wordt
voorgesteld om de bibliotheek naar het centrum van
Heerenveen te verplaatsen. Deze visie is in november
2019 aangenomen door het college en gaat nu voor
verdere besluitvorming door naar de gemeenteraad.
Het plan is om het huidige bibliotheekpand aan het
Burgemeester Kuperusplein een woonfunctie te

geven, om samen met de gemeente te verkennen
of de bibliotheek naar het centrum kan worden
verplaatst en om de eisen hiervoor te bepalen.
De gemeente wil hiertoe een intentieovereenkomst
met de bibliotheek afsluiten: in het raadsvoorstel
wordt € 4 miljoen voorgesteld voor een nieuwe
bibliotheek. In december 2019 heeft de gemeenteraad
hier een positieve beslissing over genomen.
Met een verhuizing naar het centrum kan
de bibliotheek zich verder ontwikkelen als
maatschappelijk hart van Heerenveen. Een plek
waar de inwoners van Heerenveen zich hun leven
lang kunnen ontwikkelen en zo mee kunnen (blijven)
doen door te ontmoeten, te beleven, te lezen, te
leren en te ontspannen in brede zin. Dat we hierbij
samen optrekken met lokale ondernemers, culturele
en sociale partners en elkaar versterken staat voor
ons centraal.
Gemeente De Fryske Marren (51.430 inwoners)
Gemeente De Fryske Marren profileert zich als een
waterrijke, toeristische plattelandsgemeente met
de dorpen Joure, Lemmer en Balk als regionale
kernen. Op het platteland is sprake van krimp en
een vergrijzende bevolking. De spreiding van het
bibliotheekwerk in De Fryske Marren is met drie
bibliotheken in Joure, Lemmer en Balk op orde. Een
goede zaak, want de gemeente vindt het belangrijk
dat haar voorzieningen voor iedereen toegankelijk en
laagdrempelig zijn. Ook de jeugd is er een belangrijk
speerpunt en de gemeente hecht daarom veel
waarde aan de schoolbibliotheken in alle scholen.
In 2020 worden een nieuwe kadernota cultuur en
een nieuwe nota bibliotheekbeleid opgesteld.
Per 2019 is het gemeentehuis in Balk door de
gemeente verkocht aan Frisia Invest. Die realiseert
hier appartementen voor senioren en is bovendien
de nieuwe verhuurder voor de bibliotheek en het
gemeenteloket. De culturele- en welzijnsinstellingen
in De Fryske Marren zoeken steeds meer naar
onderlinge samenwerking om de krachten te
bundelen en het voorzieningenniveau op peil te
houden. Cultuurplein De Fryske Marren is hierbij
het samenwerkingsverband van het gehele culturele
veld, met als doelstelling om het cultuurklimaat in
de gemeente te optimaliseren.

Gemeente Súdwest-Fryslân (89.710 inwoners)
Gemeente Súdwest-Fryslân is qua oppervlakte de
grootste gemeente van Nederland en telt maar
liefst 89 kernen. Het is met haar groene landschap,
vele aaneengesloten meren en uitgestrekte
IJsselmeerkust een uniek en kleurrijk gebied,
gelegen tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk.
De gemeente staat een cultuurbeleid voor ogen dat
past bij de ontstaansgeschiedenis en de identiteit
van Súdwest-Fryslân. Het is daarom gericht op zowel
haar eigen inwoners als op haar bezoekers.
In 2017 is er een nieuw cultuurbeleid vastgesteld dat
nog tot en met 2021 loopt. Hier staan vier ambities
in beschreven die de gemeente samen met haar
inwoners en organisaties heeft opgesteld en die
betrekking hebben op samenwerking, spreiding,
meedoen en cultuureducatie. In 2018 zijn een aantal
bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk
invulling te geven aan deze ambities. Deze plannen
worden op dit moment uitgevoerd en ook wij doen
hieraan mee. Eind 2020 beginnen de voorbereidingen
voor een nieuw cultuurbeleid, mogelijk ook samen
met sport- en sociaal beleid.
Gemeente Súdwest-Fryslân heeft na forse
bezuinigingen in 2014 tot en met 2016 een
nieuw bibliotheekbeleid geformuleerd om onze
functie toekomstbestendig te maken. Hierin
zijn de spreiding, differentiatie en kwaliteit van
bibliotheekvoorzieningen op basis van lokale
behoefte en omvang beschreven. Kernbegrippen zijn
vrijwilligers, platteland, het versterken van de lokale
samenwerking en ‘de bibliotheek is voor iedereen’.
De hoofdlijnen van het beleid zijn de spreiding van de
bibliotheken over de gemeente, de cultuurhuizen als
motor in Bolsward en Workum en schoolbibliotheken
in de basisscholen. In 2020 wordt een nieuw
bibliotheekbeleid opgesteld waarmee de gemeente
meer nadruk wil leggen op doelstellingen binnen
het sociaal domein, bijvoorbeeld op het gebied van
zelfredzaamheid, participatie en laaggeletterdheid.
Ook in Súdwest-Fryslân is een Cultuurplein opgericht
dat fungeert als samenwerkingsverband van de
culturele instellingen en amateurverenigingen.
De doelstellingen zijn hetzelfde als in De Fryske
Marren en Heerenveen.
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HOOFDSTUK 2
2.1 In dit hoofdstuk werken we de vijf
innovatiethema’s nader uit in ambities en doelen.

2.2 Thema 1: Verandering &
verbreding van de bibliotheek
Mediawijsheid en geletterdheid zijn belangrijke
voorwaarden voor een goed functionerende
maatschappij. Een kennissamenleving zoals wij die
kennen, is er daarom bij gebaat dat mensen de stroom
aan informatie die hen dagelijks online en offline
wordt aangeboden niet alleen begrijpen, maar dat
zij hier ook een gewogen selectie uit kunnen maken.
Als bibliotheek moeten we met de maatschappij
meebewegen door onze bezoekers een breder en soms - ander aanbod aan te bieden.
2.2.1 Ambitie van het thema
Verandering & verbreding van de bibliotheek
Als Bibliotheken Mar en Fean willen we de leescultuur
bevorderen en onze uitleenfunctie effectief en efficiënt
organiseren. We doen dit door ons huidige beleid voort
te zetten en door zowel ons digitale als fysieke aanbod
te verbeteren. Onze twaalf bibliotheken moeten samen
een plek vormen voor ontmoeting en inspiratie voor
jong en oud, waar iedereen welkom is, waar altijd wat
te doen is én waar altijd iets nieuws te vinden is.
Voor het collectioneren, inkopen en binden van boeken
werken we samen binnen het Fries Bibliotheken
Netwerk (FBN). In de voorgaande beleidsperiode
besteedden we aandacht aan de aankoop en sanering
van de collectie. Zowel de omvang van de collectie
als het beschikbare budget is op dit moment op peil.
Het aanbod sluit aan bij het daadwerkelijke gebruik
van onze leden.
Onze leden mogen tien boeken, films of tijdschriften
lenen. Op te laat inleveren volgt geen boete maar
een herinnering. Naast papieren boeken hebben
we ook e-books en luisterboeken te leen en onze
medewerkers helpen klanten desgewenst met het
downloaden en installeren hiervan. Bezoekers kunnen
kosteloos kranten en tijdschriften lezen, elkaar
ontmoeten en gebruikmaken van de werkplekken in
de bibliotheek. Zowel leden als niet-leden worden in de
bibliotheek geattendeerd op alle activiteiten die in de
verschillende vestigingen en online plaatsvinden.
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Bij de herinrichting van Bibliotheek Sneek in
2018 hebben wij onze ‘Visie op Bibliotheek
3.0’ toegepast. Deze visie is de uitwerking van
het begrip ‘Van collectie naar connectie’ en
betreft een bibliotheekindeling waarbij onze
collecties en activiteitenruimtes met elkaar zijn
geïntegreerd. Denk aan het fablab, het leescafé en
de studieruimtes. Ook de nieuwe bibliotheek in
Stadhuis Bolsward wordt naar deze visie ingericht.
Het is onze ambitie om de visie in alle vestigingen
te implementeren zónder dat we hierbij direct de
bestaande inrichting ingrijpend aanpassen. Het is
namelijk onmogelijk om alle vestigingen ineens te
verbouwen. We passen de Visie op Bibliotheek 3.0
ook toe bij de programmering van activiteiten.
Bibliotheken Mar en Fean had in 2018 de
doelstelling om meer synergie en onderlinge
afstemming tussen de verschillende vestigingen
te creëren. In 2019 is een programmeur aangesteld
die binnen de hele organisatie alle activiteiten
afstemt en die de synergie organiseert en bewaakt
conform onze Visie op Bibliotheek 3.0. In alle
vestigingen is inmiddels de internetomgeving
geoptimaliseerd, het uitleensysteem op orde
gemaakt en lenen we boetevrij uit. Dit betekent dat
we in de kleinere vestigingen met een bezetting
van één professionele medewerker en één
vrijwillige medewerker in de frontoffice kunnen
werken. Zo kunnen we binnen de bestaande
formatie uren vrijspelen, zodat onze medewerkers
tijd hebben voor vernieuwende activiteiten.
Omdat de inzet van vrijwilligers de laatste
jaren fors is uitgebreid, willen we meer
inzetten op scholing van onze medewerkers in
vrijwilligersbegeleiding. Daarnaast willen we met
onze eigen medewerkers als lokale aanjagers het
project Leen een Fries een boost geven. Eind 2019
hebben we besloten dat Leen een Fries onderdeel
uitmaakt van de reguliere dienstverlening van
de bibliotheek.
Het onderzoek naar één landelijk bibliotheekautomatiseringssysteem tot slot is een complex en
daardoor meerjarig project op landelijk niveau.
2.2.2 Nieuw
• De Visie op Bibliotheek 3.0 wordt in
alle vestigingen toegepast binnen het
activiteitenaanbod. Waar mogelijk voeren we de
visie door in de inrichting van onze vestigingen.
• Na Sneek zetten we ook FabLabs op in Joure en
Heerenveen. In de kleinere vestigingen zijn er
mobiele FabLabs en CoderDojo On Tour.

2.2.3 Doelen in de beleidsperiode Collectiebeleid
• De collectie wordt steeds actueler en voldoet
nog beter aan de vraag van de klant, met
inachtneming van de Visie op Bibliotheek 3.0
en de programmering van onze activiteiten.
• De Friese Bibliotheken actualiseren het provinciaal
collectieplan op basis van het landelijk collectieplan.
Dit leidt tot nieuwe afspraken over de gezamenlijke
brede collectie in Fryslân, de aanschaf van de
collectie, windowtime, (uitleen)voorwaarden
en de kwaliteit van de collectie.
• Bibliotheken Mar en Fean ontwikkelt op basis van
de provinciale afspraken een eigen collectiebeleid.
Dienstverlening
• Ons ledenaantal stabiliseert.
• De bezoekers en klanten van de bibliotheken
beoordelen de bibliotheek met meer dan een 8.
• De ontmoetings- en verblijfsmogelijkheden
in de bibliotheek worden vergroot en waar
nodig verbeterd. Vrijwilligers in de frontoffice
spelen hierin een belangrijke rol als het gaat
om gastvrijheid.
• De openingstijden blijven afgestemd
op de lokale behoefte.
• In ons activiteitenprogramma creëren we meer
verdieping, verbreding en spreiding. Onderwerpen
worden afgestemd op de interesses en behoeften
van lokale doelgroepen. Onze programmeur speelt
hierin een belangrijke rol.
• Om het onderdeel Leen een Fries tot een succes
te maken, krijgen onze medewerkers meer tijd
en middelen voor hun rol als lokale aanjagers.
Ook zorgen we ervoor dat Leen een Fries
prominent zichtbaar wordt in onze vestigingen
en ons activiteitenprogramma.
Inrichting
• De bibliotheek in Bolsward wordt ingericht in het
voormalig stadhuis. Bibliotheek Wommels krijgt
een nieuwe inrichting.
• We maken een programma van eisen (gebaseerd
op de Visie op Bibliotheek 3.0) voor een nieuwe
bibliotheek in het centrum van Heerenveen.
• We willen in Joure en Heerenveen volwaardige
FabLabs inrichten. In de kleinere vestigingen richten
we ons op mobiele FabLabs en CoderDojo on Tour.

Uit onderzoek van taalkundigen blijkt dat ‘vrij
lezen’ een drijvende kracht is achter geletterdheid
en taalvaardigheid. Kinderen die plezier hebben in
lezen, lezen meer en gaan hierdoor sneller vooruit
in technisch en begrijpend lezen. De doelstelling
is daarom om in de bibliotheek een doorgaande
leeslijn te ontwikkelen die maakt dat kinderen meer
en gevarieerd gaan lezen en uiteindelijk de school
verlaten zonder taalachterstand. Uit onderzoek is
namelijk gebleken dat het veel moeite kost om die
achterstand later in te lopen.
Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek
verzorgen samen de landelijke coördinatie en
ondersteuning van deze leeslijn. De leesconsulenten
van de Friese bibliotheken voeren het programma
uit in Fryslân.
2.3.1 Ambitie van thema Jeugd & onderwijs
Om taalachterstanden en laaggeletterdheid op
latere leeftijd te helpen voorkomen, willen wij met
onze bibliotheken een flinke bijdrage leveren aan
het stimuleren van leesplezier, taalvaardigheid,
digitale geletterdheid, mediawijsheid en
informatievaardigheid onder kinderen en jongeren.
Dit doen we op het basis- en voortgezet onderwijs
met behulp van landelijk ontwikkelde programma’s
zoals BoekStart en de Bibliotheek op school (dBos).
In de voorgaande beleidsperiode hebben we dBos
gerealiseerd op 40 scholen. Op 83 scholen plaatsten
wij collecties en deze scholen maken ook gebruik
van de productdienstverlening van de bibliotheek.
Het is onze ambitie om BoekStart verder te brengen
en om van zoveel mogelijk scholen een dBosschool
te maken. De kwantiteit gaat echter niet boven
de kwaliteit van onze dienstverlening: door dBos
te blijven doorontwikkelen met nieuwe inzichten,
kennis en ervaringen zijn én blijven we van
meerwaarde voor de scholen.

2.3 Thema 2: Jeugd & onderwijs
Ongeveer 1,3 miljoen volwassenen in ons land
beheersen de Nederlandse taal onvoldoende. We
hebben het dan over een niveau ónder het eindniveau
van het basisonderwijs. Laaggeletterdheid is een
maatschappelijk probleem dat vaak al in de vroege
jeugd begint. Het ligt dus voor de hand om de strijd
tegen laagtaalvaardigheid zo vroeg mogelijk te
starten en een doorgaande leeslijn te ontwikkelen van
baby’s tot volwassenen, ofwel van 0 tot 18 jaar.
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Binnen onze vestigingen voeren we de strijd tegen
laagtaalvaardigheid door van de bibliotheken
plekken te maken waar kinderen en jongeren
graag naartoe komen om te ontdekken, te leren
en om vaardigheden te ontwikkelen. Hiervoor
werken we aan de doorgaande leeslijn van
0 tot 18 jaar, beschikken we in onze vestigingen
over mooie, actuele jeugdcollecties en organiseren
we vele jeugdactiviteiten.
Omdat de bibliotheek bij uitstek een aanjager
en verbinder is, willen we gemeenten bewust
maken van de belangrijke rol die wij kunnen
spelen bij de aanpak van de problematiek rond
laagtaalvaardigheid. Dit doen we vooral in
samenwerking met andere partijen binnen de
taalnetwerken in de gemeenten. Omdat gemeenten
gevoelig zijn voor een mogelijke kostenreductie voor
de maatschappij, willen we ook cijfermatig aantonen
dat de dBos-aanpak vruchten afwerpt. Hierop
voortbordurend willen we graag dat de gemeenten
structureel meer middelen beschikbaar maken voor
de strijd tegen laagtaalvaardigheid.
2.3.2 Nieuw
We hebben nu BoekStart in de kinderopvang en een
BoekStartcoach in de consultatiebureaus.
2.3.3 Doelen in de beleidsperiode
• De doorgaande leeslijn van 0 tot 18 jaar wordt
verder verbeterd en uitgebreid.
• Het aantal kinderopvanginstellingen dat meedoet
aan BoekStart neemt toe. Leidsters worden
geschoold als voorleescoördinator.
• We acquireren meer scholen voor dBos. Daarnaast
ontwikkelen we onze dienstverlening verder.
Voorbeelden zijn een gezinsgerichte aanpak,
mediawijsheid, FabLabs, Frysk en meertaligheid
en de maand van De Schoolschrijver.
• We verhogen de prijsstelling van dBos door deze
jaarlijks te indexeren.
• We organiseren een dBos-congres om dBos verder
te promoten onder wethouders, ambtenaren,
bovenschools management en leerkrachten.
• Omdat uit het internationale leeronderzoek PISA
(2019) blijkt dat Nederlandse 15-jarigen slechter
zijn gaan lezen, stimuleren we jongeren om te
lezen en helpen we ze met boeken die bij hun
belevingswereld aansluit. Omdat we ook de
scholen hierbij willen betrekken, creëren we extra
ruimte voor dBos binnen het voortgezet onderwijs.
• We maken van meer basisscholen in SúdwestFryslân een dBosschool. We voeren een pilot
gezinsgerichte aanpak uit in Súdwest-Fryslân.
• Het functieprofiel van de lees/mediaconsulenten
wordt geactualiseerd en opnieuw gewaardeerd.
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• De scholing van leesconsulenten stemmen we
provinciaal af en consulenten worden breed
ingezet op specialisaties zoals de gezinsgerichte
aanpak, meertaligheid en mediawijsheid.
• Het collectioneren van jeugdboeken voor de
scholen gebeurt per kwartaal door het centraal
collectioneringsteam (CCT). Ook verzorgt Fers per
kwartaal de expeditie naar de scholen voor ons.
• We werven fondsen voor succesvolle producten.
• We inventariseren de behoeften van het onderwijs
op basis van de ervaringen van de leesconsulenten
en de ontwikkelingen binnen het onderwijs.
2.4 Thema 3: Participatie & zelfredzaamheid
Maar liefst vier miljoen Nederlanders hebben moeite
met digitale- en taalvaardigheden. Om onder deze
mensen het lezen te bevorderen en laaggeletterdheid
te voorkomen en bestrijden, zetten de ministeries
van OCW, SZW en VWS het landelijk actieprogramma
‘Tel mee met taal’ in.
De overheid ondersteunt gemeenten, taalaanbieders,
bibliotheken en maatschappelijke organisaties
bij de uitvoering van dit programma. Dit gebeurt
met instrumenten en methoden, kennis en
expertise. Gemeenten kunnen zo hun wettelijke
taken omtrent voor- en vroegschoolse educatie,
volwasseneneducatie en bijstand beter uitvoeren.
Het doel is om de kwaliteit en toegankelijkheid
van het taalaanbod te verbeteren, waardoor
tienduizenden Nederlanders beter integreren
en volwaardig kunnen participeren binnen de
maatschappij. ‘Tel mee met taal’ wordt in de
periode 2020-2024 voortgezet. Binnen de nieuwe
regeling is bovendien geld beschikbaar om
mensen te leren omgaan met een computer of
bijvoorbeeld smartphone.
De Koninklijke Bibliotheek heeft de ambitie om één
miljoen mensen te bereiken met de dienstverlening
van de Nederlandse bibliotheken. Een proef van de
Belastingdienst om via de bibliotheken burgers te
bereiken die moeite hebben met de digitale aangifte,
is een mooie manier gebleken om (mede) vorm te
geven aan deze ambitie. Dit biedt perspectief voor
de toekomst. Digitale geletterdheid is voor alle
inwoners van belang om toegang te krijgen tot
informatie en om actief te kunnen deelnemen aan
de hedendaagse (kennis)maatschappij én die van de
toekomst. De bibliotheek blijkt een goede partner om
dergelijke doelen van de overheid, zoals het creëren
van zelfredzame inwoners, te verwezenlijken.

In de afgelopen beleidsperiode zijn er in onze
gemeenten ketennetwerken gestart waarvan onder
andere ROC Friesland College, de bibliotheek en
welzijnsorganisaties deel uitmaken. In deze keten
heeft de gemeente de regie en zijn diverse partners
uitvoerder, waaronder de bibliotheek. Wij fungeren
als een ontmoetingsplek waar vrager en aanbieder
samenkomen. Onze rol is als het ware die van
kennismakelaar: om mensen met kennis verder te
helpen. We bieden mensen direct mogelijkheden
in de vorm van non-formeel en informeel leren of
we verwijzen ze effectief door naar alternatieven
binnen de bibliotheek of daarbuiten. Als Bibliotheken
Mar en Fean pleiten we voor voortzetting van de
huidige ketenaanpak en van onze rol hierin. Hiervoor
hebben we getrainde vrijwilligers en gekwalificeerd
personeel nodig.

2.4.1 Ambitie van thema
Participatie & zelfredzaamheid
Wij willen als Bibliotheken Mar en Fean een
aantoonbare bijdrage leveren aan het vergroten van
de participatie en de zelfredzaamheid van burgers.
Hiervoor moeten we binnen onze bibliotheken een
setting creëren waar mensen zich veilig en vertrouwd
voelen, want dat is een randvoorwaarde om plezier te
krijgen in leren. Dit geldt niet alleen voor ons, maar
ook voor de partners met wie wij samenwerken.
We zijn namelijk naast aanbieder van kennis ook
doorverwijzer en kennismakelaar en we zijn er voor
iedereen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
mensen dit weten, willen we beter zichtbaar zijn
als Bibliotheken Mar en Fean én als gezamenlijke
Friese bibliotheken.
Bibliotheken helpen bij de ontwikkeling van
diverse vaardigheden, bij de bevordering van
het zelfvertrouwen en sociale cohesie en ze gaan
ongelijke kansen en segregatie tegen. Bij het
programmeren van onze activiteiten gaan we uit
van de behoefte van de burger. Ons streven is om
laagdrempelig te zijn, wat kan betekenen dat niet
alle activiteiten plaatsvinden binnen de muren
van de bibliotheek. We willen de verbinding tussen
preventie en curatie tot stand brengen, zowel binnen
de bibliotheek als daarbuiten.

We werken ook actief samen met het onderwijs en
het sociaal domein. Hier hebben we afwisselend
een faciliterende, verbindende, aanjagende en een
doorverwijzende rol.
Samen met partners als Seniorweb en met aanbod
als Klik en Tik, Digisterker en Walk & Talk werken
we met een groeiende groep mensen aan hun
zelfredzaamheid. Door hen te helpen bij zaken
zoals reizen in het openbaar vervoer, lezen, pinnen,
solliciteren en het begrijpen van informatie over
bijvoorbeeld zorg en gezondheid, verhelpen of
voorkomen we een isolement en maken we deelname
aan de maatschappij gemakkelijker. Ook worden de
kansen van deze mensen op de arbeidsmarkt groter
en leren ze zelfstandig gebruik te maken van de
digitale dienstverlening van de gemeente, het UWV
en de Belastingdienst.
Met deze dienstverlening dragen we als
Bibliotheken Mar en Fean bij aan het nakomen van
de Participatiewet door de gemeente. Een gemeente
met zelfredzame inwoners telt minder mensen in de
bijstand en meer gezonde, sociaal actieve inwoners.
Zo vergroten we de democratische samenleving,
besparen we de gemeente kosten en bereiken we
meer mensen met digitale dienstverlening. Maar
we zijn nog niet klaar. Er valt de komende jaren nog
veel te doen op het gebied van taalvaardigheid en
digitale geletterdheid.

Curatie is in dit verband het herstellen van
problemen en risico’s, preventie is gericht op het
voorkomen ervan.
2.4.2 Nieuw
In 2018 is het pilotproject ‘Hoger Bereik’ van de
Koninklijke Bibliotheek uitgevoerd in gemeente De
Fryske Marren. De uitkomsten hiervan benutten we
om in 2020 de doelgroep in ons hele werkgebied
beter te bereiken en te helpen.
Uit ledenonderzoek is gebleken dat men vertrouwen
heeft in de bibliotheek als het gaat om kennis en
informatie over veiligheid en privacy op sociale
media. Hiervoor gaan we in samenwerking met de
andere Friese bibliotheken aanbod ontwikkelen. In
Heerenveen, Joure en Sneek gaan we Walk & Talk - of
lokale variaties op toeleiding naar de arbeidsmarkt
- verder voorbereiden en implementeren. We stellen
consulenten basisvaardigheden aan om in al onze
bibliotheken te zorgen voor synergie en onderlinge
afstemming op dit gebied.
Doordat we continu de actualiteit volgen, weten
we dat inburgering in 2020 weer onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente gaat vallen.
Wij kunnen als gemeentelijke basisvoorziening een
rol vervullen in de non-formele educatie binnen dit
nieuwe inburgeringsstelsel.
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2.4.3 Doelen in de beleidsperiode
• We verstevigen onze plek binnen de
ketennetwerken in onze gemeenten en zijn
beter zichtbaar en vindbaar als doorverwijzer
en kennismakelaar.
• We werken actief aan verbinding van preventie
en curatie door in te zetten op de gezinsgerichte
aanpak voor zowel de NT-1- als de NT-2-doelgroep.
• We zorgen voor een compleet aanbod aan
activiteiten die de zelfredzaamheid en (het gevoel
van) veiligheid vergroten op digitaal gebied en
we streven ernaar een plek te zijn waar mensen
toegang krijgen tot de e-overheid. In onze
vestigingen realiseren we Informatiepunten
Digitale Overheid (IDO).
• We grijpen de periode rondom de Week van de
Alfabetisering aan om in ons hele werkgebied
onze doelgroep te bereiken.
• We meten de maatschappelijke waarde en
opbrengst van het aanbod op het terrein
van zelfredzaamheid en participatie door
deel te nemen aan de EffectenMonitor van
de Koninklijke Bibliotheek.
• We benoemen consulenten basisvaardigheden die
zorgen voor synergie en onderlinge afstemming
binnen Bibliotheken Mar en Fean en die een rol
hebben in het ontwikkelen van aanbod op het
gebied van kennis en informatie over veiligheid
en privacy op sociale media, in samenwerking
met andere Friese bibliotheken en/of partners uit
onze lokale netwerken.
2.5 Thema 4: Persoonlijke ontwikkeling
Bibliotheken willen een bijdrage leveren aan de
persoonlijke ontwikkeling van iedereen. Leden van
de bibliotheek, gebruikers van de dienstverlening en
bezoekers van een vestiging of de bibliotheekwebsite
kunnen zich als individu ontplooien en een
leven lang leren. Lezen versterkt de kansen op de
arbeidsmarkt en helpt bij de beroepsuitoefening en
het voorstellings- en empathisch vermogen.
Onze bibliotheken geven de inwoners van onze
gemeenten de gelegenheid om zich op non-formele
en/of informele wijze persoonlijk te ontwikkelen.
Wij hebben hiervoor in de afgelopen beleidsperiode
veel activiteiten georganiseerd, waaronder lezingen,
cursussen, workshops, tabletcafés en seniorencafés.
Dit aanbod is afgestemd op de behoefte en de
vaardigheden van de doelgroep. Het is daarom
belangrijk om onze doelgroepen te kennen en goed
in beeld te krijgen wat deze mensen beweegt, zodat
we de marketing en programmering hier goed op
kunnen afstemmen.
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Frysk en meertaligheid
Binnen de programmalijn persoonlijke ontwikkeling
besteden wij ook specifieke aandacht aan
meertaligheid en de Friese taal. Omdat we binnen
Bibliotheken Mar en Fean veel waarde hechten aan
het gebruik en de bevordering van de Friese taal
en literatuur, staan in alle vestigingen collecties
Friese boeken. Daarnaast organiseren we jaarlijks
activiteiten waarmee wij uitvoering geven aan het
‘Frysk Taelbelied’ van onze gemeenten en moedigen
wij de bezoekers van onze bibliotheken aan om hun
eigen taal, Fries dan wel Nederlands, te gebruiken.
Met de komst van de Digi-Taalhuizen bezoeken steeds
meer mensen met een migratie-achtergrond de
bibliotheek. We stimuleren nieuwe inwoners om in
de bibliotheek de Nederlandse taal te leren en deel te
nemen aan activiteiten zoals Sneek Connect en Koffie
en thee. Door oude en nieuwe inwoners met elkaar
te verbinden, willen we de lokale gemeenschap
versterken en de waardering voor andere talen en
culturen vergroten.
2.5.1 Ambitie van thema Persoonlijke ontwikkeling
Als Bibliotheken Mar en Fean willen we een bijdrage
leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van
zowel volwassenen als de jeugd. Hiervoor zetten
we ons huidige beleid voort en blijven we inspelen
op de behoefte van de inwoners. We willen de
bibliotheek doorontwikkelen als aantrekkelijke
plek voor leesplezier en co-creatie op zowel fysiek
als digitaal vlak. Hiervoor is het gedachtengoed
rond de ‘makersplaatsen’ uitgekristalliseerd en
beschreven in een projectplan. De bedoeling is om
de platformfunctie van de bibliotheek nog verder
uit te breiden door de gehele bibliotheek als een
makersplaats te zien met activiteiten van, voor
en door inwoners in onze gemeenten. Dit heeft
geresulteerd in de volgende filosofie die we in de
periode 2020 - 2022 verder uitwerken:
“Bibliotheken Mar en Fean breidt haar brede
maatschappelijke rol als plek waar iedereen zich
thuis kan en mag voelen de komende jaren verder
uit. Je vindt hier altijd meer dan je zocht en maakt
hier je eigen verhaal, want de bibliotheek is ook van
jou. Bibliotheken Mar en Fean zoekt met je mee naar
de grenzen van wat mogelijk is en staat open voor
jouw inbreng en die van anderen. Zo kan er in de
bibliotheek altijd weer iets nieuws ontstaan!”

2.5.2 Nieuw
Samen met onze netwerkpartners willen we trends
in kaart brengen rond collecties, leengedrag,
veelgevraagde titels en sprekers. Daarnaast willen
we extern advies inwinnen, inbreng vanuit de
lokale gemeenschap aanmoedigen en in nauw
contact blijven staan met de gemeenten. Door de
uitwisseling van kennis en informatie binnen onze
bibliotheken goed te organiseren, hopen we de lokale
gemeenschap te versterken. Om dit goed te kunnen
doen, is het van belang dat onze medewerkers
werken als Community Librarians.
“Volgens David Lankes is de missie van de
bibliothecaris om de maatschappij te verbeteren door
kennis en creatie te faciliteren. Deze missie sluit aan bij
de behoefte van mensen om met elkaar in gesprek te
gaan, elkaar vragen voor te leggen, elkaar waar nodig
te helpen en om elkaar te inspireren. Het sluit ook
aan bij de behoefte om de plek waar je woont beter
te leren kennen, hier sociale contacten te ontwikkelen
en deze te onderhouden. Om mee te doen met de
dingen die lokaal gebeuren. Dit kunnen tijdelijke of
blijvende communities zijn, bijvoorbeeld bloggers of
opiniemakers, nieuwkomers of jonge ouders, actieve
ouderen en lokale artiesten, ondernemers, schrijvers,
dichters of wetenschappers. Communities die met
een doel voor ogen en een hart voor hun stad of dorp
samen willen komen en verder willen leren. Dit vormt
het fundament van de visie van David Lankes. Aan de
hand van allerlei tools (waarvan de collectie er één
is) draait het steeds om het versterken van de lokale
gemeenschap door het organiseren van uitwisseling
van kennis en informatie binnen die gemeenschap.
De bibliothecaris die deze missie deelt, op zijn eigen
persoonlijke manier, is een Community Librarian.”
Bron: The Atlas of New Librarianship. Dit boek won de
‘2012 ABC-CLIO/Greenwood Award for the Best Book
in Library Literature’.
De marketingmedewerkers en programmeurs van de
Friese bibliotheken ontwikkelen het werken in/met
communities. De uitkomsten van het onderzoek naar
actuele trends en ontwikkelingen en de informatie
over community management leiden samen tot een
scholingsprogramma voor bibliotheekmedewerkers,
oftewel Community Librarians.
De programmeur heeft een belangrijke rol als
het gaat om de coördinatie en verbinding van
onze activiteiten. Hij of zij krijgt ook als opdracht
om onderdelen zoals Leen een Fries en Positieve
gezondheid te integreren in ons activiteitenaanbod
(zie ook thema Verandering & verbreding van
de bibliotheek).

Bibliotheken Mar en Fean gaat gebruik maken van
een ‘Leven Lang Leren’, een nieuwe programmalijn
van de Koninklijke Bibliotheek. Het doel is om
volwassenen te stimuleren om te leren en zich
te blijven ontwikkelen, om zo het persoonlijk
welbevinden van de inwoners te bevorderen.
2.5.3 Doelen in de beleidsperiode
• We verstevigen onze plek als centrum van
non-formeel en informeel leren en zijn hierin
een logische partner.
• Het activiteitenprogramma van Bibliotheken
Mar en Fean sluit aan bij het programma van een
Leven Lang leren van de Koninklijke Bibliotheek.
• We nemen het initiatief om het thema Positieve
gezondheid van alle kanten te belichten en te
programmeren in samenwerking met lokale
partners en de Friese bibliotheken.
• Ons activiteitenprogramma biedt een
verscheidenheid aan aanbod, passend bij de
verschillende kerntaken van de bibliotheek en
bij maatschappelijke onderwerpen.
• We ontwikkelen een instrument om inwoners
die aan onze activiteiten deelnemen op een
eenvoudige manier te bevragen over hun
deelname en zetten dit instrument in bij
alle activiteiten.
• We werken aan deskundigheidsbevordering
van onze medewerkers rondom meertaligheid
en de Friese taal.
2.6 Thema 5 Positieve gezondheid
Wij willen de inwoners van onze gemeenten laten
kennismaken met het gedachtegoed van ‘Positieve
gezondheid’ en ‘Blue Zones’. Het begrip Positieve
gezondheid omvat alles waar Bibliotheken Mar en
Fean voor staat. We staan bovendien middenin de
samenleving en dit maakt ons een logische partner
in het sociaal domein.
Positieve gezondheid is een methode - ontwikkeld
in de gezondheidszorg - die niet de ziektes of
kwalen maar een betekenisvol leven van mensen
centraal stelt. Positieve gezondheid is verdeeld in
zes dimensies, namelijk: lichaamsfuncties, mentaal
welbevinden, dagelijks functioneren, meedoen,
kwaliteit van leven en zingeving.
Binnen een aantal van deze dimensies heeft de
bibliotheek veel te bieden. Wij geven hier inhoud
aan om een bijdrage te leveren aan de positieve
gezondheid van inwoners van onze gemeenten.
Hierbij werken we samen met alle mogelijke
partijen, waaronder gemeenten, burgers, bedrijven,
welzijn, onderwijs, etcetera. Omdat positieve
gezondheid zo centraal staat binnen Bibliotheken
Mar en Fean, zien we dit ook terug binnen onze
verschillende beleidslijnen.
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2.6.1 Ambitie van het
thema Positieve gezondheid
Bibliotheken Mar en Fean wil haar rol als
betrouwbare ketenpartner in het sociaal domein
versterken. We sluiten daarom waar mogelijk bij
het sociaal domein aan en geven op onze manier
invulling aan de participatiesamenleving. We
staan als bibliotheken dicht bij de burgers, trekken
samen met de gemeenten op bij het oplossen van
de maatschappelijke uitdagingen en sturen zo aan
op een hoger maatschappelijk rendement. Met onze
maandelijkse Walk & Talk helpen wij werkzoekenden
een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Daarnaast
richten we ons met onze samenwerkingspartners
op het doorbreken van dreigende eenzaamheid.
Dit doen we aan de hand van projecten als Sterker,
Buurtbakkie en andere netwerkvormen. We weten
dat laaggeletterden vaker dan gemiddeld te maken
hebben met gezondheidsproblemen, armoede
en financiële problemen. Door intensief samen
te werken met het sociaal domein dringen we de
laaggeletterdheid terug.
2.6.2 Nieuw
Sinds het ontstaan van de participatiesamenleving en de verschuiving van (zorg)taken naar de gemeente
- is er meer behoefte aan een laagdrempelige,
integrale aanpak die maakt dat iedere inwoner
op zijn of haar eigen manier mee kan (blijven)
doen. Wij zetten daarom in op zelfredzaamheid.
Bibliotheken Mar en Fean wil inwoners die (nog) niet
kunnen meekomen in de participatiemaatschappij,
meer bieden op het gebied van gezondheid en
welbevinden. Zodat ook zij uitzicht hebben op een
zelfstandig leven. Dit betekent dat we als bibliotheek
op een nieuwe wijze naar gezondheid moeten
gaan kijken. Positieve gezondheid biedt hiervoor
grote kansen.
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2.6.3 Doelen in de beleidsperiode
• We laten inwoners van onze gemeenten
kennismaken met het gedachtegoed van
Positieve gezondheid en Blue Zones.
• Naast taal-, reken- en digitale vaardigheden zetten
we in op gezondheidsvaardigheden en sluiten
we onze programmering hierop aan.
• We ontwikkelen een nieuwe programmering
rondom het thema Positieve gezondheid en sluiten
waar nodig aan bij (lokale) samenwerkingspartners
en de Friese bibliotheken.
• We vergroten het aanbod Leen een Fries op het
gebied van Positieve gezondheid.
• We doorbreken samen met andere betrokken
partijen en (nieuwe) samenwerkingspartners de
trend eenzaamheid. Dit doen we onder andere door
ons aan te sluiten bij Atelier Sociaal Domein, het
actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ en de
werkconferentie ‘Hoe dan’.
• Binnen ons hele werkgebied worden de Walk & Talk
bijeenkomsten en het seniorcafé uitgebreid.
• We initiëren interactieve colleges ‘Oud Geleerd Jong
Gedaan’, gegeven door studenten, zodat generaties
worden verbonden en kennis wordt gedeeld.
• We versterken de sociale verbondenheid tussen
de inwoners binnen ons werkgebied door in
samenwerking met de welzijnsorganisaties het
project Buurtbakkie breed uit te rollen.
• We verstevigen onze positie als logische partner
in het sociaal domein door samen te werken met
andere partijen bij initiatieven als Sneek Connect,
Vrouwenpraat, Sterker, Buurtbakkie, Samen één
tegen eenzaamheid, etcetera.
• Bij de werving en selectie van nieuwe (project)
medewerkers kijken we naar competenties op het
gebied van Positieve gezondheid.

HOOFDSTUK 3
3.1 Inleiding
In de vorige hoofdstukken is beschreven wat
Bibliotheken Mar en Fean de komende jaren wil
bereiken. Nu gaan we in op hoe we dit willen doen en
wat hier voor nodig is. We doen dit aan de hand van
de volgende onderwerpen:
• Personeel en organisatie
• Marketing en communicatie
• Bedrijfsvoering
3.2 Personeel en organisatie
Medewerkers zijn het belangrijkste ‘kapitaal’ van
onze organisatie. Om onze beleidsdoelstellingen
te realiseren, hebben we de komende jaren
gemotiveerde, ondernemende, goed opgeleide en
flexibele medewerkers nodig. Dit zijn medewerkers
die met plezier hun werk doen, zowel intern als
extern willen samenwerken en die kwaliteit willen
én kunnen leveren. De kerncompetenties die hierbij
horen zijn klantgerichtheid, lerend vermogen, proactiviteit, samenwerken en kwaliteitsbewustzijn.
Het gericht sturen op de ontwikkeling van deze
competenties bij alle medewerkers heeft de komende
beleidsperiode prioriteit.
De structuur van onze organisatie is aangepast
aan de eisen die aan een ondernemende en
toekomstbestendige bibliotheek worden gesteld.
Zo voerden we onder andere aanpassingen door
op het gebied van onze lokale verankering in
de samenleving, het leveren van maatwerk en
professionalisering van de organisatie. In de vorige
beleidsperiode zijn nieuwe functies gecreëerd
voor bijvoorbeeld marketing, communicatie en
leesconsulenten. In de nieuwe beleidsperiode
actualiseren we nog vaker functies om nieuwe
diensten te kunnen verlenen. We passen ook
de scholing van ons personeel hierop aan. Alle
aanpassingen passen binnen de begrippen die
prioriteit hebben binnen Bibliotheken Mar en Fean:
acquisitie, ambassadeur, werken met groepen,
digitale media, Community Librarian, etcetera.
Naast het gericht sturen op de verdere ontwikkeling
van kerncompetenties is ook het bevorderen van
de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers
een speerpunt van ons personeelsbeleid. Duurzame
inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers
productief, gemotiveerd en gezond willen en
kunnen blijven werken. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn bereid tot verandering en continu in
ontwikkeling. Zo zijn zij van meerwaarde voor de
organisatie en voor zichzelf.

Onze medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor
hun loopbaanontwikkeling en worden hierbij
gefaciliteerd door hun manager. Uitgangspunt is
het versterken en ontdekken van hun talenten en
kwaliteiten en het behouden van hun flexibiliteit
en weerbaarheid. We stimuleren en motiveren
de medewerkers om zelf vorm te geven aan hun
loopbaan en om doorgroeimogelijkheden binnen
en buiten de organisatie te benutten. Medewerkers
krijgen hiervoor een persoonlijk scholingsbudget.
Ze kunnen dit in overleg met de manager besteden
aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Ons scholingsbeleid, functioneringsbeleid,
loopbaanbeleid (instroom, doorstroom en
uitstroom) en arbo- en verzuimbeleid scheppen de
kaders waarbinnen we werken aan de duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers. Eind 2017
is het laatste medewerkersonderzoek (MTO)
uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn belangrijke
bouwstenen voor het huidige personeelsbeleid.
In 2020 wordt er opnieuw een MTO gedaan.
3.2.1 Vrijwilligersbeleid
Bij Bibliotheken Mar en Fean zijn eind 2019
zo’n tweehonderd vrijwilligers actief bij onze
boekendienst aan huis, de ontvangst van deelnemers
aan activiteiten, opruim- en ondersteunende
werkzaamheden, etcetera. Ook helpt een aantal ons
vanuit een bepaalde deskundigheid of een specifiek
interessegebied, zoals bijvoorbeeld de vrijwilligers
die laaggeletterden begeleiden in de Digi-Taalhuizen.
Het begrip ‘Van collectie naar connectie’ - oftewel
de overgang van uitleenfunctie naar educatie-,
kennisdelings- en ontmoetingsfunctie - houdt in
dat wij steeds meer een beroep doen op de kracht
en actieve betrokkenheid van burgers in onze
samenleving. Zij kunnen verbindingen leggen
met andere groepen en (sociale) netwerken en
bijvoorbeeld een prominente rol vervullen als
gastvrouw/-heer, zeker als het gaat om onze
ontmoetingsfunctie. Ons vrijwilligersbeleid heeft in
de vorige beleidsperiode vorm gekregen. Het dient
als handvat voor de samenwerking tussen betaalde
en onbetaalde krachten in onze bibliotheken,
met als uitgangspunt dat deze samenwerking de
dienstverlening ten goede komt. Inmiddels zijn
vrijwilligers onmisbaar voor Bibliotheken Mar en
Fean, zonder dat sprake is van verdringing van
betaalde functies. Het vrijwilligersbeleid beschrijft
de voorwaarden waaronder het vrijwilligerswerk kan
worden verricht, de waardering voor de prestaties
en de ondersteuning bij het werk.
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De afbakening tussen betaald en onbetaald werk
is formeel geregeld in artikel 48 van de CAO voor
Openbare Bibliotheken. Op basis hiervan kunnen
we concluderen dat vrijwilligers inzetbaar zijn op
additionele taken, in niet-CAO gerelateerde functies.
Wij houden ons hieraan.
3.2.2 Ambitie
In de vorige beleidsperiode zijn we gestart met
activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van onze
medewerkers moeten vergroten. In de komende
beleidsperiode willen we hier nog specifieker op
inzetten, met name waar het gaat om de behoefte
aan persoonlijke ontwikkeling en opleiding,
cultuurverandering, vitaliteit en hogere (interne)
arbeidsmobiliteit van medewerkers. De vraag die
we ons hierbij stellen, is hoe wij onze medewerkers
actief kunnen laten meebewegen met de huidige
veranderingen. Hiervoor gaan onze managers nog
meer coachend leidinggeven en moet ze een goede
balans vinden tussen sturen en loslaten. De dingen
die we doen moeten ons energie opleveren en
wij willen op alle niveaus de initiatieven en het
eigenaarschap hiervoor stimuleren.
Nu we afscheid nemen van een aantal collega’s dat
met pensioen gaat, is het belangrijk om hun kennis
van het bibliotheekvak te borgen. Dit doen we door
tijdig collega’s in te werken die hun werkzaamheden
overnemen en door nieuwe medewerkers op te
leiden. Een ambitie die we delen met onze collegabibliotheken is dat we onze bibliotheekmedewerkers
willen voorzien van actuele boekenkennis zodat zij
de klanten goed kunnen adviseren. Dit geldt ook voor
trainingen ten behoeve van de digitalisering van
medewerkers. Deze trainingen zijn een terugkerend
agendapunt bij ons personeelsoverleg.
Bibliotheken Mar en Fean bestaat nu vijf jaar.
De versterking van het wij-gevoel binnen
de organisatie is en blijft van groot belang.
Samenwerken aan maatwerk is tenslotte alleen
mogelijk als alle neuzen dezelfde kant op staan. In
de komende periode ontwikkelen we activiteiten
die dit wij-gevoel verder moeten versterken, zoals
personeelsbijeenkomsten met een interactieve
aanpak die is gericht op het delen van kennis. Ook
wisselen we medewerkers binnen de organisatie
vaker kort- of langdurend uit en gaan we
bedrijfsbreed op projectmatige basis samenwerken.
Dit moet de eenwording en onderlinge
verbondenheid bevorderen.
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We gaan het vrijwilligersbeleid evalueren
en experimenteren met nieuwe vormen van
samenwerking tussen betaalde en onbetaalde
medewerkers. Bijvoorbeeld in Bolsward gaan we
nauw samenwerken met de vrijwillige medewerkers
van de musea. In de Digi-Taalhuizen zetten we
vrijwilligers in met een specifieke deskundigheid.
Burgerinitiatieven en communities vinden een
platform in de bibliotheek. Dit zijn nieuwe vormen
van samenwerking die we graag stimuleren
en ondersteunen en waarbij we andersoortige
afspraken maken.
3.2.3 Nieuw
We willen het MTO in 2020 aanvullen met een
aantal thema’s dat onder duurzame inzetbaarheid
valt. Denk bijvoorbeeld aan werkplezier, werkdruk,
vitaliteit en ontwikkelmogelijkheden. We doen
dit in samenwerking met de Ondernemingsraad
(OR), die graag met collega’s in gesprek wil naar
aanleiding van ‘De Gespreksposter Werkdruk’
van Bibliotheekwerk. In deze gesprekken wordt
aan de medewerkers gevraagd waar zij behoefte
aan hebben.
Medewerkers kunnen ook individueel aangeven
waar hun ontwikkelbehoefte ligt. Dit is onder
andere mogelijk tijdens het jaarlijkse persoonlijk
ontwikkelgesprek met de leidinggevende. Naast
het functioneren van de medewerker staat bij dit
gesprek de bewustwording centraal om zelf de regie
en het initiatief te nemen over de eigen loopbaan en
de eigen duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten
van dit gesprek kunnen worden opgenomen in het
jaarlijkse algemene scholingsplan van Bibliotheken
Mar en Fean. Het persoonlijk scholingsbudget gaan
we meer promoten met activiteiten en informatie
over specifieke mogelijkheden. Voorbeelden hiervan
zijn een slipcursus of een proefabonnement op
de sportschool. We verhogen het persoonlijke
scholingsbudget naar € 300,- per medewerker
per jaar.
Hoe kunnen we onze vitaliteit als medewerkers en als
organisatie bevorderen? Op die vraag willen we het
antwoord vinden door meer aandacht te besteden
aan werkplezier en teambuilding. Medewerkers
moeten weten dat zij niet alleen staan, maar dat
ze elkaar hebben. Binnen Bibliotheken Mar en Fean
bestaan verschillende teams, samenwerkingsrelaties
en culturen. Dit willen we benoemen en naar elkaar
uitspreken. We willen ook duidelijke lijnen uitzetten.
Wat doen we centraal en wat kan decentraal?
Hiernaast willen we meer inzetten op Mar en Feanbrede activiteiten om onze successen te vieren.
Bijvoorbeeld door samen een dagje weg te gaan of
een leuke workshop te beleven.

We kijken al geruime tijd naar de competenties
die onze medewerkers nodig hebben om hun
functie goed te kunnen uitoefenen. Bepaalde
functieprofielen hebben we naar de veranderende
werkzaamheden aangepast. De functieprofielen
van bibliotheekmedewerker en leesconsulent zijn
hier voorbeelden van. De komende jaren blijven
we alert op benodigde competenties en blijven we
functies aanpassen. We volgen hierbij de landelijke
ontwikkelingen en trekken op met onze Friese
collega-bibliotheken.
3.2.4 Beleidsdoelen
• Medewerkers werken met plezier bij ons en zijn
zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid
om duurzaam inzetbaar te blijven. Ze worden
hierbij gefaciliteerd door hun managers.
• De managers richten zich nog meer op een
coachende stijl van leidinggeven en zoeken actief
en bewust naar een juiste balans tussen sturen
en loslaten.
• We blijven inzetten op de beweging
van collectie naar connectie.
• We stemmen functieprofielen af op de
vernieuwingen in de werkzaamheden.
• Het opleidingsprogramma is afgestemd op de
volgende beleidsdoelstellingen: talent ontwikkelen
op maat; versterking van de digitale vaardigheden;
het borgen van de bibliotheekinhoudelijke kennis
door tijdige kennisoverdracht van de groep bijna
gepensioneerden aan hun collega’s; training
van betaalde medewerkers in het begeleiden
van vrijwilligers; behouden en vergroten van de
duurzame inzetbaarheid; verdere ontwikkeling van
de kerncompetenties.
• Het persoonlijk scholingsbudget van de
medewerkers wordt verhoogd naar € 300,- per
jaar. We stimuleren hen om dit budget jaarlijks te
gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling.
• In het medewerkersonderzoek (MTO) dat we in
2020 uitvoeren is extra aandacht voor het thema
duurzame inzetbaarheid.
• We versterken het wij-gevoel. We bieden
organisatiebreed activiteiten aan om de
teambuilding te bevorderen. Ook gaan we intern
en extern medewerkers uitwisselen (job rotation).
• We evalueren het vrijwilligersbeleid. Daarnaast
experimenteren we met nieuwe vormen van
samenwerking met organisaties die ook werken
met vrijwilligers.

3.3 Marketing en communicatie
Bij de Visie op Bibliotheek 3.0 hoort ook een
nieuwe blik op marketing en communicatie
(marcom). Marcom is belangrijk voor verschillende
werkgebieden van onze organisatie, wat betekent
dat we hier goed moeten samenwerken. Dit geldt
op zowel lokaal als provinciaal niveau.
Ledenbehoud, ledenwerving en een toename
van het aantal bezoekers blijven belangrijke
aandachtspunten. Daarnaast zoeken we
naar logische manieren om onze diensten en
producten meer bekend te maken bij de juiste
doelgroep. Dit kan betekenen dat we ons voor
bepaalde diensten alleen richten op mensen
die moeite hebben met lezen en/of schrijven.
Andere werkgebieden waarbinnen marcom zich
roert zijn projectorganisatie, interne en externe
communicatiemiddelen, beleid, klantgerichtheid,
innovatie en grafische vormgeving. Hiertoe behoort
ook de marketingkant van onze projecten.
3.3.1 Ambitie
We willen graag continu de beschikking hebben
over relatief recente onderzoeksresultaten onder
onze doelgroepen. Zo kunnen onze medewerkers de
programmering, marketing en digitale bibliotheek
vanuit de juiste basisactiviteiten opzetten en hieraan
de juiste marketingstrategieën koppelen. Dit maakt
ook ons relatiebeheer gemakkelijker.
Het imago van de bibliotheek is en blijft een
belangrijk thema dat hand in hand gaat met onze
zichtbaarheid. Veel van wat we communiceren
heeft effect. Marcom maakt onze collega’s en
partners bewust van hun invloed hierop. Door
onze doelgroepen zorgvuldig te bepalen, brengen
we de juiste boodschap aan het juiste adres. Deze
ambitie zetten we de komende jaren voort. Projecten
die positief zijn voor ons imago diepen we verder
uit en brengen we meer onder de aandacht. Leen
een Fries, Biebpas.frl en Scoor een boek zijn hier
voorbeelden van.
Onze communicatiekanalen, zoals de website
en sociale media, hebben grote veranderingen
ondergaan. Naast een positieve invloed op ons imago
zorgt dit ook voor een effectiever gebruik van ons
bereik. De komende jaren blijven we onze externe
communicatie monitoren, verder ontwikkelen
en professionaliseren.
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De aandacht van marcom voor onze interne
communicatie is net zo belangrijk. Ook hier zijn
verbeteringen mogelijk. Het is belangrijk dat
onze collega’s goed op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen binnen de organisatie en dat zij
dit kunnen uitdragen als ambassadeur. Naast een
Facebookaccount voor medewerkers maken we
een interne nieuwsbrief met informatie over onze
projecten en dienstverlening.
3.3.2 Nieuw
In 2019 is de url van onze website van
www.bibliothekenmarenfean.nl gewijzigd in
www.bmf.nl. Hiermee is onze bereikbaarheid
flink toegenomen en werken we gemakkelijker
met vanity URL’s. Ook inhoudelijk is de website
volledig vernieuwd. We hebben hierbij aandachtig
gekeken naar de wensen van onze doelgroepen. In
samenspraak met de Koninklijke Bibliotheek kozen
we voor een eigen versie van het project ‘Haal meer
uit het OB-netwerkportfolio, editie WaaS’.
Op Facebook zijn we van één pagina per gemeente
naar één pagina voor onze gehele organisatie
gegaan. Hiermee geven we vorm aan ons streven
naar meer synergie en onderlinge afstemming,
zonder dat we lokale betrokkenheid verliezen.
Ook de nieuwsbrief is fors gewijzigd. Zo zijn we
overgestapt naar de nieuwsbriefprovider Laposta,
waarmee onze mogelijkheden ingrijpend zijn
verruimd en onze werkwijze is geprofessionaliseerd.
Met deze veranderingen zijn zowel het gebruik als de
invulling van onze communicatiekanalen veranderd.
We blijven het effect hiervan meten, zodat we
kunnen bijsturen aan de hand van de resultaten.
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3.3.3 Beleidsdoelen
• De inwoners van onze gemeenten raken beter
bekend met het complete palet van onze
dienstverlening. De komende jaren worden
bibliotheekdiensten meer afzonderlijk vermarkt,
gericht op de betreffende doelgroep. Het
zwaartepunt ligt hierbij op hun behoefte en
de klantreis.
• Er worden geregeld klant-, publieks- en
doelgroeponderzoeken gedaan.
• Mijlpalen in onze organisatie (jubilea,
herinrichtingen, verhuizingen, omruilacties
van de ledenpas) worden steevast benaderd als
marketingmomenten. Dit zijn momenten om met
onze leden en bezoekers in gesprek te gaan over
onze dienstverlening.
• We willen marcom vanaf het begin betrekken
bij nieuwe initiatieven en projecten. Dan is er
ruimte en tijd om te helpen bij het maken van een
marketingstrategie.
• We bieden studenten stageplekken voor marketing
en onderzoek. Stagiaires geven invulling aan
leerzame marketingwerkzaamheden zoals Google
Ads en contentmarketing. Daarnaast is er ruimte
voor onderzoek naar specifieke doelgroepen.
Bijvoorbeeld onderzoek naar hoe wij als bibliotheek
meer jongeren kunnen (be)trekken.
• We voeren activiteiten uit die gericht zijn op
ledenbehoud, ledenwerving, meer bezoekers en
meer deelnemers aan activiteiten. Het doel hiervan
is onder andere het stabiliseren van het aantal
bibliotheekleden.
• We onderzoeken de wensen en behoeften van
collega’s op het vlak van interne nieuwsvoorziening
en communicatie. Aan de hand daarvan
voeren we verbeteringen door in onze interne
communicatielijnen en -kanalen.

3.4 Bedrijfsvoering
We willen werkprocessen efficiënter inrichten door
ze waar mogelijk te automatiseren. Zo hebben we de
afgelopen jaren de digitale verwerking van facturen
en verlofregistratie ingevoerd en experimenteren
we met het digitaal registreren van meer en
minder uren. We maken hierbij steeds de afweging
tussen resultaat en rendement op basis van vooraf
opgestelde criteria.
Kwaliteitszorg en certificering
In 2020 vindt opnieuw een audit plaats op basis van
de nieuwe certificeringseisen. Aan de hand van dit
auditrapport formuleren we verbeterpunten.
Managementinformatie
Om adequaat te kunnen inspelen op ontwikkelingen,
is het belangrijk dat de managementinformatie op
orde is. Wij werken voortdurend aan verbetering.
Onze Raad van Toezicht en directeur/bestuurder
monitoren de organisatie aan de hand van de
geleverde managementinformatie. Hierbij gaat het
om het effectueren van beleid en strategie en het
behoud van een financieel gezonde organisatie. De
managers zien de managementrapportage als het
instrument om per gemeente de bedrijfsvoering en
de resultaten te kunnen monitoren.
3.4.1 Ambitie
We zijn ambitieus en hebben de komende
beleidsperiode veel plannen. De beschikbare
financiële middelen nemen echter niet toe, maar
zijn de laatste jaren gestabiliseerd. Dit betekent dat
we keuzes moeten maken en dat we de stelregel
‘nieuw voor oud’ blijven hanteren. We evalueren ons
product- en dienstenaanbod voortdurend kritisch
en toetsen activiteiten op relevantie en resultaat in
relatie tot de kosten. Activiteiten die deze toets niet
doorstaan, ronden we af.
De bibliotheek is voor tachtig procent van haar
inkomsten afhankelijk van gemeentelijke subsidies.
Cultureel ondernemerschap is noodzakelijk om in
samenwerking met partners nieuwe vormen van
dienstverlening en eventuele verdienmodellen te
ontwikkelen. We richten onze gebouwen zo in (naar
de Visie op Bibliotheek 3.0) dat ze ook ‘bruikbaar’ zijn
voor anderen en geschikt voor verhuur.

3.4.2 Nieuw
In 2020 starten we met een nieuw systeem voor
beheer van de internetomgeving in al onze
vestigingen. Aanleiding is dat steeds meer bezoekers
onjuist gebruik maken van onze publiekspc’s. Het
nieuwe systeem geeft internet vrij voor maximaal
twee uren. Zo voorkomen we dat mensen de hele dag
een pc bezet houden. Het is een gebruikersvriendelijk
systeem waarmee leden en bezoekers gemakkelijk
op de pc kunnen inloggen met respectievelijk
de eigen ledenpas of een te kopen internetpas.
Een extra service is de mogelijkheid om vanuit
huis of op de eigen laptop een printopdracht te
geven aan een printer in de bibliotheek, waarna
de ‘opdrachtgever’ de prints in de bibliotheek
kan ophalen. Bovenstaande betekent dat het
zogenaamde mifaresysteem wordt ingevoerd en dat
de ledenpassen worden vernieuwd. Hiermee kunnen
gastleners uit heel Nederland gemakkelijk media
lenen bij Bibliotheken Mar en Fean en kunnen onze
leden ook in de rest van Nederland lenen.
3.4.3 Beleidsdoelen
• We evalueren ons product- en dienstenaanbod
voortdurend kritisch en toetsen activiteiten
op relevantie en resultaat in relatie met de
kosten. Activiteiten die daar niet aan voldoen
ronden we af.
• We blijven onze werkprocessen efficiënter inrichten
door ze waar mogelijk te automatiseren. Het gaat
hierbij om de processen in de dienstverlening naar
onze klanten en om de interne werkprocessen
zoals verdere digitalisering van de personele
administratie en dossiers en optimalisatie van de
digitale verwerking van facturen, verlofregistratie
en tijd voor tijduren.
• We voeren een nieuw systeem in voor
internetbeheer in onze bibliotheken.
• Onze leden krijgen een nieuwe bibliotheekpas
waarmee zij snel kunnen inloggen op de pc’s in de
vestigingen en gemakkelijk kunnen gastlenen in
heel Nederland.
• We bieden in 2020 ‘wifi-printservice’ zodat onze
leden vanuit huis een printopdracht kunnen geven
aan een printer in de bibliotheek. Een bezoek aan
de bibliotheek wordt zo aantrekkelijker.
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1. Organogram

Directeur/ bestuurder

Raad van Toezicht

Managementassistent
Personeelsadviseur

Ondernemingsraad

Marketing & communicatie
Programmering

Manager

Manager
Manager Dwarsverband

Bibliotheken

Heerenveen /

Súdwest Fryslân

De Fryske Marren

2. Stakeholders

Welzijnsorganisaties

Stichting Lezen & Schrijven

Vrijwilligersorganisaties

Overheidsinstanties

Asielzoekerscentra
FERS

Middelbaar
Beroepsonderwijs

Sociale werkbedrijven
Taalaanbieders

Participatie &
zelfredzaamheid

Organisaties voor rechtshulp

Koninklijke Bibliotheek

Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Speciaal Onderwijs
Stichting Lezen
Kunst van Lezen
SC Heerenveen
Sport Fryslân

Welzijnsorganisaties
Culturele centra en verenigingen
Historische centra en verenigingen
Natuurorganisaties
Boekhandels

Jeugd &
Onderwijs

FERS

CPNB
Sportstad Heerenveen
Stichting Literaire Activiteiten

Organisaties voor
Buitenschoolse opvang
Musea
Speel-o-theken

Persoonlijke
ontwikkeling

Vrijwilligersorganisaties
Koninklijke Bibliotheek

Culturele centra en verenigingen

Verandering & verbreding
van de Bibliotheek

CPNB

Schrijverscentrale

Natuurorganisaties
Historische centra en verenigingen
Overheidsinstantie
Filmhuizen- en organisaties
FERS
Koninklijke Bibliotheek
NBD
De Schrijverscentrale
Hobbyclubs

24

Serviceclubs

Kunstuitleen
Speel-o-theek
FabLab Benelux
Technolab
Coderdojo Nederland

GGD Fryslan/ consultatiebureaus
Kinderopvang organisaties

Overheidsinstanties

Taalaanbieders

GGD Fryslan

Hobbyclubs

3. Meerjarenraming 2020/2021/2022
Bedragen in Euro
BATEN

2018

2019

2020

2021

2022

3.863.768

3.929.770

3.993.450

4.053.350

Subsidies
Exploitatiesubsidie
gemeente
Overige subsidies

4.114.150

27.264

18.280

12.450

12.450

12.450

3.891.032

3.948.050

4.005.900

4.065.800

4.126.600

Opbrengsten

781.016

766.280

756.440

767.790

779.310

Specifieke dienstverlening

157.081

136.180

133.820

135.830

137.870

Diverse baten

61.908

18.300

22.170

22.500

22.840

Overige bedrijfsopbrengsten

Projectbaten
Som der baten
LASTEN

103.982

21.040

21.040

21.360

21.680

1.103.987

941.800

933.470

947.480

961.700

4.995.019

4.889.850

4.939.370

5.013.280

5.088.300

2018

2019

2020

2021

2022

2.220.397

2.283.190

2.428.860

2.477.440

2.526.990

Personeel
Lonen en salarissen
Overige personeelskosten

180.842

244.770

292.240

296.620

301.070

2.401.239

2.527.960

2.721.100

2.774.060

2.828.060

Overige bedrijfskosten
Bestuur en organisatie

132.811

123.220

122.620

124.460

126.330

706.590

712.244

734.030

745.040

756.220

Afschrijvingen activa

258.130

259.340

232.940

232.940

232.940

Administratie

129.671

136.680

134.080

136.090

138.130

1.639

-

-

-

-

Automatisering

151.407

163.620

154.560

156.880

159.230

Collectie & media

842.137

883.630

849.030

861.770

874.700

Specifieke kosten

17.159

9.640

16.550

16.800

17.050

Diverse kosten

3.968

1.810

1.010

1.030

1.050

Huisvesting

Transport

Projectkosten
Som der lasten

104.542

60.540

25.540

25.920

26.310

2.348.054

2.350.724

2.270.360

2.300.930

2.331.960

4.749.293

4.878.684

4.991.460

5.074.990

5.160.020

Bedrijfsresultaat

245.726

11.166

-52.090

-61.710

-71.720

Rentebaten/-lasten

-15.824

-11.166

-6.410

-4.710

-3.860

Resultaat uit gewone
bedrijfsoefening

229.902

-

-58.500

-66.420

-75.580

Begrote onttrekking
bestemmingsreserve

33.506

-

58.500

28.500

28.500

Ten tijde van de publicatie van het meerjarenbeleidsplan was de jaarrekening over 2019 nog niet definitief.
De cijfers over 2019 zijn derhalve op basis van de begroting. Als looncompensatie is genomen: 1,020.
Als prijscompensatie is genomen: 1,015.
De subsidies zijn op basis van aanvraag subsidie 2020. In de meerjarenbegroting is er vanuit gegaan dat de
leenrechtvergoeding hetzelfde blijft t.o.v. begroting 2020. De afschrijvingen blijven constant. Er is geen rekening
gehouden met investeringen en aflopende afschrijvingen. Er is alleen sprake van vervangingsinvesteringen.
Met uitzondering van de subsidies is er bij de opbrengsten/kosten rekening gehouden met een looncompensatie
van 2% en een prijscompensatie van 1,5%. Bij de meerjarenbegroting is als basis de begroting van 2020 gebruikt.
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