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| INLEIDING

BIBLIOTHEEK HOOGEVEEN
Wij leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Jan Rotmans had 
bij deze uitspraak vast niet de bibliotheeksector voor ogen, maar hij is hier wel dubbel en dwars van toe-
passing.

De afgelopen jaren heeft de Bibliotheek Hoogeveen grote stappen gezet op weg naar een ‘brede bieb’. 
Denk bijvoorbeeld aan de Verhalenwerf, de opening van de Ontdekhoek en samenwerking binnen het 
Taalhuis. Het beleidsplan 2016-2019  is volgens plan uitgevoerd en dit heeft ons de ‘best presterende 
bibliotheek van Nederland’ gemaakt. Een reden om trots te zijn en vooral een aanmoediging om door te 
gaan op de ingeslagen weg. 

Om de komende periode op dit niveau te kunnen blijven presteren, is nog meer focus, samenhang en 
bovenal samenwerking nodig. Wij willen nog consequenter inzetten op de ‘of/by/for’ benadering: ‘van, 
door en voor’ Hoogeveners. 

Dit manifest beschrijft de maatschappelijke opgaven van ons werkgebied en geeft richting aan onze in-
spanningen om Hoogeveen nog slimmer, creatiever en vaardiger te maken.

Wij nodigen inwoners en partners van harte uit om hierin samen op te trekken.

Jan Lemstra, voorzitter bestuur Bibliotheek Hoogeveen
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1 | HET PROCES

INZICHT:
Inventarisatie 
en strategie

FOCUS:
positionering 
en merk-DNA

ALIGNMENT:
belofte in lijn 
met bewijs

ambitie

interne  kracht behoeften  percepties

communicatieinterne
organisatie

externe
organisatie

Merk-DNA en
positionering

DE ZANDLOPER
In het proces om te komen tot een 
meerjarenstrategie hebben we gebruik 
gemaakt van De Beacon Alignment Methodiek 
(ontwikkeld door The Alignment House). 
De Beacon Alignment Methodiek helpt bij 
het definiëren van een positionering (baken 
oftewel beacon) op basis van een objectief 
feitenfundament. Daarnaast helpt het om 
alignment te realiseren tussen de belofte van 
de organisatie en het bewijs dat in de dagelijkse 
praktijk wordt geleverd.

Het model kent drie fases:

INZICHT:
in de inzichtfase wordt middels verschillende 
onderzoeksmethoden een samenhangend beeld ontwikkeld 
van:
• de behoeften en percepties van inwoners, 

samenwerkingspartners en stakeholders
• de interne kracht van de organisatie (identiteit, cultuur, 

oorsprong en bronnen)
• de visie en ambitie van de organisatie
Dit vormt samen een feitenfundament dat als basis dient voor 
strategische beslissingen, nu en in de toekomst.

FOCUS:
in de focusfase wordt op basis van het feitenfundament een 
strategische positionering ontwikkeld:
• die relevant is voor belangrijkste doelgroepen, publieke 

opinie, stakeholders en partners
• die onderscheidend is ten opzichte van alternatieven
• die authentiek is: dit is wie we zijn en wat we waar kunnen 

maken
• die organiserend en sturend werkt voor de ontwikkeling 

van de (interne) organisatie
• waarmee medewerkers zich met trots kunnen identificeren.

ALIGNMENT:
in de alignmentfase wordt een plan gemaakt om alignment te 
creëren tussen de belofte van de organisatie en het bewijs dat 
de organisatie in de dagelijkse praktijk levert: 
• ontwikkeling van de diensten/producten (het assortiment);
• mogelijke samenwerking met (andere) organisaties.
•  integrale interne en externe communicatie 
• ontwikkeling van houding en gedrag van medewerkers.
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BIEBSCAN
Geeft de Bibliotheek Hoogeveen inzicht in haar 
werkgebied (bevolkingssamenstelling) en de 
grootste en belangrijkste doelgroepen in het 
gebied.

HET FEITENFUNDAMENT
ONDERZOEKSMETHODIEKEN 
We hebben verschillende soorten onderzoeks-
methodieken gecombineerd om een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen waar we op dit moment 
staan als organisatie en hoe de veranderende 
omgeving eruit ziet. 

RESULTATENSESSIE
Een interactieve werksessie waarin we met 
een kerngroep van de organisatie hebben 
nagedacht over Hoogeveen en wat onze 
ambitie als bibliotheek daarin is.

HOOGEVEENSESSIES
We hebben ingezoomd op twee voor de Bibliotheek 
Hoogeveen belangrijke doelgroepen, te weten de 
jongeren en minder welvarende ouderen.  Met 
verschillende werkvormen en vraagstellingen 
wordt zoveel mogelijk naar boven gehaald over 
hun levens, Hoogeveen en de plek die Bibliotheek 
Hoogeveen speelt en kan spelen in hun leven.

BELEIDSSCAN
Een analyse van interne documenten van 
Bibliotheek Hoogeveen en externe documenten. 
Samen leidt deze informatie tot een samen-
hangend beeld van Bibliotheek Hoogeveen, de 
belangrijkste partners en Hoogeveen. 

> Hoe ontwikkelt Hoogeveen zich? 
> Welke maatschappelijke doelen zijn er? 
> Wat is de dynamiek van de externe omgeving?

MERK-DNA SESSIE
In een interactieve werksessie is de 
positionering gedeeld en aangescherpt met 
de kerngroep. 

ALIGNMENTSESSIE
In de Alignmentsessie is de uitrol van de 
positionering besproken. 

EXTERNE INTERVIEWS
Diepte-interviews van 60-90 minuten met onze 
belangrijke samenwerkingspartners over hoe zij 
kijken naar ontwikkelingen in de markt, onderlinge 
samenwerking, de Bibliotheek Hoogeveen en 
hoe wij ons zouden moeten ontwikkelen in de 
toekomst. 

INTERNE INTERVIEWS
Interviews met zes medewerkers, de voorzitter 
van het bestuur en de directeur over hoe zij kijken 
naar ontwikkelingen in de markt, onderlinge 
samenwerking, de Bibliotheek Hoogeveen en 
hoe wij ons zouden moeten ontwikkelen in de 
toekomst.
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2 | WERKGEBIED VAN DE BIBLIOTHEEK HOOGEVEEN
De gemeente Hoogeveen bestaat naast Hoogeveen zelf uit 12 kernen. 70% van de inwoners woont in Hoogeveen zelf en 30% woont in 
de kernen. Aard en karakter van het werkgebied wordt heel erg bepaald door stad en platteland en door zand en veen. 
De zand-Drent is meer op de gemeenschap gericht, niet al te religieus, maar wel bedachtzaam. 
De veen-Drent: van oorsprong katholieken uit Duitsland of gereformeerden uit Friesland. Dat zijn de mensen van turf, jenever en 
achterdocht. In het veen is de werkloosheid het hoogst, de armoede het hevigst, de laaggeletterdheid het grootst.

VeenZand

Stad

Platteland
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Mosaicgroepen:
A  - Jonge Digitalen
B  - Stedelijke Balanceerders
C  - Samen Starten
D  - Goed Stadsleven
E  - Modale Koopgezinnen
F  - Kind en Carrière
G  - Sociale Huurders
H  - Rijpe Middenklasse
I  - Vrijheid en Ruimte
J  - Gouden Rand
K  - Elitaire Topklasse
L  - Landelijk Leven
M - Welverdiend Genieten
N  - Vergrijsde Eenvoud

Bibliotheek Hoogeveen

Het werkgebied van de Bibliotheek Hoogeveen is bepaald op basis van de gemeente Hoogeveen. Het totale werkgebied van Bibliotheek 
Hoogeveen bestaat uit 24.068 huishoudens. Op basis van Mosaic is het werkgebied van Hoogeveen in kaart gebracht. 
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INWONERS 
In het werkgebied zien we veel gevorderde gezinnen, startende gezinnen en minder welvarende 55-plussers. 
In mindere mate komen welvarende 65-plussers voor. Studenten en jonge professionals zien we erg weinig 
terug in Hoogeveen. 

leeftijd

w
el

st
an

d

Huishoudens 
Hoogeveen

Studenten en jonge 
professionals

3% 732 hhs

Startende gezinnen

16,4% 4.005 hhs

Gevorderde gezinnen

20,7% 5.058 hhs

Welvarende 65-plussers

13,3% 3.263 hhs

Minder welvarende 55-
plussers

16,4% 4.013 hhs
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DE DRIE GROOTSTE GROEPEN IN HOOGEVEEN 

SOCIALE HUURDERS | 6,9% VAN HET GEBIED
De Sociale Huurders zijn alleenstaanden of stellen van middelbare leeftijd, die een eenvoudige woning van 
een woningcorporatie huren. Ze zijn laag opgeleid, een groot deel werkt niet (meer) of anders part-time. 
Ze hebben het niet breed. De dagelijkse sores bestaan uit het rondkomen, het huis schoonmaken, de hond 
uitlaten en wat boodschappen doen. Verder hebben ze niet veel omhanden op wat sociale contacten na.  

VERGRIJSDE EENVOUD | 12,2% VAN HET GEBIED
De Vergrijsde Eenvoud is, zoals de naam al aangeeft, ouder dan 65 jaar en leeft eenvoudig. Veel middelen 
hebben ze niet, maar tijd des te meer. Sterker nog, een veelgehoorde uitspraak van deze mensen is: ’Ik heb 
meer dan genoeg vrije tijd’. Ze wonen veelal in een huurwoning van een woningcorporatie en hebben een 
dagbesteding zoals veel gepensioneerden: lezen, televisiekijken, een borrel drinken, van de kleinkinderen 
genieten, boodschappen doen en in beweging blijven. Ze stellen niet te veel eisen aan het leven.  

KENMERKEN
• 45 - 65 jaar
• Geen of volwassen kinderen
• Sociale huur
• Kleine woning
• Rijtjeshuis of appartement
• Lage opleiding
• Laag inkomen
• Lager beroep

KENMERKEN
• 65 jaar of ouder
• Sociale huur 
• Lage opleiding
• Gepensioneerd
• Houdt van puzzelen
• Besteedt veel tijd aan kleinkinderen 
• Heeft veel vrije tijd 

VRIJHEID EN RUIMTE | 16,4% VAN HET GEBIED 
De gezinnen van Vrijheid en Ruimte hebben het prima voor elkaar. Ze hebben kinderen die vaak al uit 
de luiers zijn, ze wonen in ruim opgezette gemeenten en ze bezitten een (half-)vrijstaande koopwoning. 
In de tuin staat een groot speeltoestel met een glijbaan en schommel, maar ook op straat is het redelijk 
rustig. Ruimte en vrijheid genoeg voor de kinderen om ongestoord te spelen, terwijl de ouders vanuit het 
keukenraam een oogje in het zeil houden.  

KENMERKEN
• 40 - 60 jaar
• Landelijk
• Dorpen
• Gezinnen
• Getrouwd
• Koopwoning
• Twee-onder-een-kap
• 1 of meer auto’s
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2 | ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS: BEHOEFTEN EN PERCEPTIES

De bieb is een 
verbinder.

Wordt 
zichtbaarder!

De bieb is 
professioneel. 

Aandacht is nodig 
voor het bereiken 

van laagopgeleiden.

De bieb is een 
waardevolle 
voorziening. 

Midden- en hoge 
inkomens benutten 
bieb. Lage inkomens 
lenen niet. Bieb is 

wat elitaire 
voorziening.

De bieb is goed 
bezig met toekomst 

en partnerships. 
Hadden neiging om 
met zichzelf bezig 

te zijn. 

Informatiefunctie welzijn 
en bieb bundelen. Samen 

zorgen voor groter 
bereik. Wij kennen de 
wijken; zij hebben een 

platform.

Ze willen soms 
teveel oppakken. 
Meer focussen. 

Soms het een ander 
laten doen.

Wordt 
onderdeel van 

JONG 
Hoogeveen.

De jeugd 
van 

Hoogeveen 
heeft ons 

nodig.

Bouw voort op de 
relatie met het 

onderwijs en schuif 
aan bij de LEA.

Help Hoogeveen 
aan een vibe en 

duidelijk profiel. 

De bibliotheek 
heeft zowel een 

culturele als 
maatschappelijk/
educatieve poot.

Wat doe je in 
de bibliotheek 

en wat op 
school en in de 

wijken?
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2 | FOCUS AANBRENGEN IN FEITENFUNDAMENT
Intergenerationele armoede is het grootste maatschappelijke probleem. JONG Hoogeveen zet zich daarom niet voor niets in voor kansrijk opgroeien in 
Hoogeveen. Gecombineerd met het feit dat jeugd een belangrijke doelgroep is voor de openbare bibliotheek en jongeren in de route naar zelfstandigheid 
minder vaak te vinden zijn in de bibliotheek, is het belangrijk om ons in deze groep verder te verdiepen.

De andere groep die ruimschoots vertegenwoordigd is in Hoogeveen is de groep van relatief kwetsbare vijftigplussers. Dit sluit aan bij landelijk beleid om de 
bibliotheek in te zetten als ‘hulp-om-de-hoek’ en is een reden om voor het feitenfundament in contact te treden met deze groep.”
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2 | INWONERS HOOGEVEEN | JONGEREN 16-18 JAAR 
WAT VINDEN DE JONGEREN BELANGRIJK?
Familie | ‘je familie is je basis, daar kan je op terugvallen.’ ‘Ze helpen je met je 
opvoeding, dat is belangrijk. Ze geven ook om je, dat heb je nodig.’ 
Vrienden | ‘daar bespreek je zaken mee, die je niet met je familie kunt 
bespreken.’ 
Gezondheid en geld | ‘zonder geld kom je niet verder’, ‘geld opent deuren.’
Vrijheid | dat ervaren ze minder in Hoogeveen, de politie komt vaak vragen 
wat ze doen als ze ergens chillen.

Jongeren met grotere ambitie trekken weg
Middelbaar beroepsonderwijs is het plafond in aanbod van ondewijs in 
Hoogeveen. Om deze reden trekken veel jongeren met grotere ambities weg 
naar steden waar ze dit in hun ogen kunnen verwezelijken. Hun eigen ding 
kunnen doen en niet voor iemand anders werken is belangrijk voor hen. 
Sommigen geven aan dat ze geen nummertje willen zijn.  

Jongeren gaan ook weg omdat ze geen eigen plek hebben. Er werd in hun 
eigen woorden gevraagd om ‘een derde plek’. Ze hebben behoefte aan een 
chillruimte met verschillende kleinere ruimtes, voor verschillende functies. 
Een muziekstudio, loungeruimte, mediatheek, game ruimte, plek om te 
editen en een plek om samen te eten. 

Op Hoogeveen reageren ze nietszeggend. Wanneer gevraagd werd een 
cijfer te geven, komen er veel zesjes en een enkele zeven uit. Ze gaan naar 
Zwolle, omdat het daar gezelliger is. Ze gaan naar Meppel, omdat die een 
groot evenement hebben: Meppeldag. Ze gaan naar Groningen, omdat dat 
een studentenstad is. Daar is ander publiek, het is daar gezellig en druk. In 
Hoogeveen missen ze grote evenementen. Hoogeveen mist een vibe.

Ze hebben het gevoel dat men niet naar hen wil luisteren of met hen wil 
praten. Dat ze als jongeren in een hokje worden gestopt. Er wordt veel voor 
en over hen beslist, maar ze worden nooit zelf om hun mening gevraagd of 
gevraagd om mee te praten.
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2 | INWONERS HOOGEVEEN | MINDER WELVARENDE 50-PLUSSERS
WAT VINDEN DE OUDEREN BELANGRIJK?

Omzien naar elkaar, het gezin en de kleinkinderen | dit wordt door de 
ouderen als belangrijkste ervaren. 
(Vrijwilligers)werk | zo blijft men bezig, draagt men steentje bij en worden 
sociale contacten onderhouden. 
Geloof | speelt een belangrijke rol in hun leven. Hoogveen wordt ook wel 
als het Jeruzalem van het Noorden genoemd. Hier komt ook voor een groot 
deel het belang dat zij hechten aan ‘omzien naar elkaar’ in terug. 
 Balans | vinden tussen anderen helpen en altijd voor anderen bezig zijn 
(o.a. mantelzorg), maar ook goed aan jezelf denken is soms lastig. Hulp 
van iemand anders die je daarop wijst, is fijn. “Het is fijn als iemand soms 
over mijn schouder meekijkt en me daarop wijst. Dat iemand even zegt 
‘stop. Je bent er zelf ook nog’”.

De Hoogevener is niet trots 
Hoogeveners zijn niet uitgesproken trots op Hoogeveen. Hoogeveen wordt 
veelal als sfeerloos en saai ervaren. Met het dempen van de kanalen is 
de sfeer uit de plaats gehaald. Wat zeker van belang is, is dat er vrij veel 
armoede heerst in Hoogeveen. Het lage onderwijsniveau in Hoogeveen 
komt de stad niet ten goede. Er is niks hogers dan een MBO en dat wordt 
door veel mensen als storend ervaren.

Ouderen zoeken een third place en om dit te realiseren wordt de bibliotheek 
als die ontmoetingsplek genoemd. “De bibliotheek als huis van de stad”. 
Een plek om samen te komen. Dat komt voort uit het stukje omzien naar 
elkaar. 

Het is volgens de ouderen typisch Hoogeveens om te klagen dat er niks 
gebeurt, maar wanneer er daadwerkelijk iets zou kunnen komen dat voor 
reuring kan zorgen, dan wil niemand het (zoals de ijsbaan, of Tamboer). Er 
zijn te weinig evenementen in Hoogeveen. Casacaderun is het hoogtepunt 
van het jaar. 
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2 | ONZE MEDEWERKERS: WAT IS ONZE KRACHT? 

WAT KENMERKT ONZE 
ORGANISATIE?

Steeds meer structuur 

Structuur in de dagelijkse 
werkzaamheden en doelen 
op korte, middellange en 
lange termijn. Werken aan 
meer slagkracht door ons 
te scharen achter dezeflde 
doelen en het werk zo in te 
richten, dat we begrijpen 
hoe we elkaar kunnen 
versterken en wat we 
concreet willen bereiken.

Aandacht 

Er is aandacht voor de klant en 
een bepaalde bevlogenheid die 
men heeft voor de kern van het 
vak. De wil, inzet en loyaliteit 
is er. Waar eerst aandacht was 
voor elkaar en partners, schuift 
dat steeds meer naar aandacht 
voor de inwoners. Het gaat om 
van, voor, door Hoogeveen. 

Familiecultuur

Er hangt een fijne 
werksfeer en dat geeft 
vertrouwen.

18
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AANDACHT 

•   er aandacht aan schenken [er 
bewust mee bezig zijn]

•   de aandacht trekken [zorgen dat ze 
je zien]

•   iets onder de aandacht brengen 
[zorgen dat mensen ernaar kijken of 
luisteren]

•   de aandacht op je vestigen [ervoor 
zorgen dat men alleen naar jóu 
kijkt]

synoniem: attentie

Aan-dacht: oplettendheid, belangstelling, de 
aandacht trekken, opvallen, de aandacht vestigen

Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Aan-dacht: bewust, gerichte focus 

Een mens heeft van nature behoefte aan aandacht. Dat betekent erbij horen, gezien worden, 
gerespecteerd worden, gehoord worden, serieus genomen worden. Mensen zijn sociale wezen en dus 
hebben zij behoefte aan contact met anderen. Hechting met anderen geeft zekerheid en veiligheid 
of bescherming. Behoefte aan aandacht heeft ook te maken met behoefte aan waardering. Het 
betekent dat de ander u ziet staan, oog voor u heeft, interesse en belangstelling toont, bereid is om 
naar u te luisteren en te horen. Het is dus een vorm van waardering, erkenning en respect.
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2 | ONTWIKKELINGEN IN DE REGIO
Het is voor de Bibliotheek Hoogeveen belangrijk om te weten welke maatschappelijke thema’s er 
spelen in de regio. Deze maatschappelijke thema’s zijn in zes punten uitgewerkt: 

1. Regio met een plafond

2. Stad zonder dromen

3. Dorps, praktisch en behoudend

4. Dromen durven doen

5. Regie op eigen leven 

6. Vrijplaats in verbinding
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Na de gemeentelijke herindeling is Hoogeveen nu de volgende stap aan het zetten om zijn plek te verwerven binnen de regio Zuid-
West-Drenthe. Dit is nodig om te kunnen handelen op het juiste schaalniveau: sommige vraagstukken zijn van zichzelf regionaal van 
aard of kan je beter regionaal oppakken. Daarnaast lijkt de dynamiek die ontstaat in de regio Zwolle ook op termijn een uitwerking 
te hebben op de dynamiek in Hoogeveen. Het is wel een regio met een plafond: het ontbreken van hoger onderwijs leidt tot vertrek 
van een belangrijk deel van de jongeren. Het doet iets met ambitie, imago en identiteit van de regio.

Hoogeveners zijn van generatie op generatie groot geworden in een wereld waarin kerk en werk bepalend en richtinggevend waren 
voor de invulling van hun eigen leven. Een dienstbare houding, een houding die nodig was om overeind te blijven in het leven en 
verder te komen. Daarnaast een houding die weinig ruimte biedt voor zelfontplooiing.

Dorps, praktisch en behoudend. Hoogeveners zijn praktisch ingestelde mensen die niet van rare fratsen of exorbitante uitspattingen 
houden. Belangrijk is zorg voor elkaar en met kleine stappen vooruit komen. De gemeente Hoogeveen is geen samenhangend 
geheel. Platteland en stad zijn andere werelden, met dorpen en kernen die vanuit hun eigen cultuur en gemeenschap op zichzelf 
staan.

Net zoals ieder mens, hebben Hoogeveners wel degelijk dromen. Voor de ontwikkeling van de gemeenschap en het individu is het 
van belang dat er meer ruimte ontstaat voor de eigen dromen dan die van kerk en werk. En vanuit je eigen perspectief je eigen 
leven en ontwikkeling vorm te geven. Durven is de schakel tussen dromen en doen  

5. REGIE OP EIGEN LEVEN
Ontwikkelen doe je niet alleen. Regie op eigen leven is een van de meest bepalende factoren voor je eigen kwaliteit van leven. 
Regie is het varen van jouw koers in plaats van het gevoel dat alles je overkomt in het leven. Om koers te houden in je leven vergt 
dit aandacht voor je ontwikkeling om te kunnen inspelen op de dynamiek om je heen. Een koers die recht doet aan wie je bent en 
vanuit daar leidt tot krachtige verbindingen met anderen. 

Met elkaar werken aan jezelf en elkaar. Dat is informeel leren. Dat vergt een vrijplaats in verbinding. Een vrijplaats met een vibe. 

1. REGIO MET EEN PLAFOND

2. STAD ZONDER DROMEN

3. DORPS, PRAKTISCH EN BEHOUDEND

4. DROMEN, DURVEN, DOEN

6. VRIJPLAATS IN VERBINDING

21





3. FOCUSFASE:
ONZE POSITIONERING



3 | ONZE VISIE, MISSIE: WELKE ROL SPELEN WIJ IN DE WERELD VAN MORGEN? 

24

Visie: een jonge plaats met oude vraagstukken
Het verhaal van Hoogeveen is een maatschappijhistorisch verhaal. Niet het verhaal van grote mannen of vrouwen 
en jaartallen, maar van sociale ontwikkelingen. Turfwinning, industrie,  ondernemerschap, doorzettingsvermogen 
en vindingrijkheid zijn typerend voor Hoogeveen. Hoogeveen is een gemeente van arbeiders: de harde werkers. 
Mensen die zich schikten in hun leven om de welvaart van Hoogeveen verder te brengen. Voor de bedrijven 
als Fokker en Philips. Die werkgelegenheid, hooggeschoolden en culturele impulsen brachten om de stad 
aantrekkelijk te maken. 

Voor werkgelegenheid verdwenen monumenten en werden grachten gedempt. Na een bloeiende wede-
ropbouwtijd stabiliseerde Hoogeveen zich. De stad, die voor velen meer als dorp voelt, kenmerkt zich niet alleen 
door hard werken. Omzien naar elkaar, geworteld zijn in de identiteit en cultuur van de stad en de ruimte hebben 
om jezelf te ontwikkelen zijn kenmerkend voor de Hoogevener. Wel op een aardse, wat behoudende manier, en 
met kleine stapjes.
Het Hoogeveen van nu maakt zich op voor de toekomst. Een toekomst waarvan duidelijk is dat Hoogeveen niet op 
zich staat, maar onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Een Hoogeveen dat aansluiting zoekt in de dynamiek 
van regionalisering tot globalisering. Een Hoogeveen dat tegelijkertijd wel trouw blijft aan zichzelf.

Dit Hoogeveen kent hardnekkige sociaal-maatschappelijke opgaven die al generaties spelen. De sleutel om deze 
keten te doorbreken zit hem in de leefwereld van de Hoogevener centraal te stellen. De sleutel zit hem in het 
bieden van een betere toekomst voor de jeugd. Sinds 2016 is de ambitie van de gemeente daarom om de meest
kindvriendelijke gemeente te worden vanuit de visie dat een preventief beleid zorgt voor een toekomst-perspectief 
en dat kansrijk opgroeien in Hoogeveen alleen lukt met een duurzame collectieve krachts-inspanning. Focus 
op onze jeugd is hiervoor een conditio sine qua non en een nog betere orkestratie van alle inspanningen van 
verbonden partijen. Voor ons betekent dit zorgen voor een goede inbedding in JONG Hoogeveen, de culturele 
basisinfrastructuur van Hoogeveen en de samenwerking met andere bibliotheken en partijen waar het regionale 
opgaven betreft.”



25

Missie: zelfverzekerd naar morgen: dat geeft energie! 

De wereld verandert ingrijpend om ons heen in hoog tempo. 
Veranderen vergt je kunnen aanpassen aan de wereld van morgen, inspelen op deze ontwikkelen op een manier 
die recht doet aan wie je bent, wat je wil en wat je kan. Voor ontwikkelen heb je elkaar nodig. 

Bibliotheek Hoogeveen is er voor de Hoogeveners en de Hoogevenertjes in het bijzonder. Samen zorgen we voor 
een slim, vaardig en creatief Hoogeveen. Bij ons staat centraal wat jij nodig hebt voor jouw ontwikkeling en hoe 
we dit met elkaar op een relevante en leuke manier kunnen vormgeven. Dat noemen wij informeel leren.

Wij nodigen je uit om je dromen te realiseren, door te weten, te onderzoeken, te kunnen, te durven en te doen. Wij 
nodigen je uit om je grenzen te verleggen. Daarbij willen we een voortrekker zijn in het smeden van vitale coalities 
door onze kracht te benutten: we zijn openbaar, onafhankelijk, laagdrempelig, hebben een goed netwerk dat we 
verder voor jou willen uitbouwen en hebben een groot bereik dat we willen uitbouwen.

Beter kunnen meedoen en meer levensplezier is waar het om gaat. Daarin gaat onze speciale aandacht uit naar de 
jongsten onder ons. Want de Hoogevenertjes van nu zijn de Hoogeveners van morgen.
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Merkwaardeladdering
Hieronder staan de vijf dimensies die samen het zogenaamde merk-DNA vormen. Een gelaagde opbouw waarbij de 
componenten niet los van elkaar gezien kunnen worden, omdat ze samen het DNA vormen van de positionering waar 
Bibliotheek Hoogeveen naar toe wil werken.

intrinsieke waarde

instrumentele waarde

functionele waarde

emotionele waarde

eind-
waarde

aansluiting 
bij eindwaarden

rol, functie voor 
de doelgroepen

product, dienst
organisatie activiteit

onderscheidende
eigenschappen

welk gevoel
roept het op
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Broedplaats 

Wij zijn de broedplaats van 
Hoogeveen.

De plaats waar nieuwe ideeën 
ontstaan. De plaats waar je zelf je 
ding kan doen. De plaats waar je ook 
andere Hoogeveners kan ontmoeten 
over de dingen die jullie bezig houden 
in het leven, de moeite waard zijn om 
met elkaar te delen en de plaats waar 
je elkaar verder kan helpen.

Voor onze broedplaats zet Bibliotheek 
Hoogeveen haar deskundigheid, 
netwerk, dienstverlening, content en 
faciliteiten in om jou en Hoogeveen 
verder te helpen.

Écht Hoogeveens

Wij zijn écht Hoogeveens. De 
verhalen over turf, KIP, de tamboer, 
schipperskinderen, de Pulledagen en de 
Cascade spoelen bij ons aan.

Het is onze rol om de identiteit en 
cultuur van Hoogeveen uit te dragen en 
dat als grondstof voor de verbeelding 
van eenieder te gebruiken. Wij sluiten 
daarbij aan op een bekende Engelse 
uitspraak, waarbij we alle inwoners als 
kinderen van Hoogeveen zien: 

“There are two gifts we should give our 
children: one is roots and the other is 

wings”.

Dit doen we door met de Hoogeveners 
een gebiedsgerichte programmering te 
ontwikkelen en uit te voeren waarbij we 
dromen durven doen.

Wij zijn cultuurdrager van de stad.

3 | ONS MERK-DNA
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Nieuwe perspectieven

Cultuur gaat om evolutie, het vermogen om te veranderen en 
in te spelen op de wereld van morgen.

Wij brengen de verbinding tot stand tussen inwoners, 
organisaties en bronnen die onze stad rijk is. Dat doen we 
om kennis, ervaring en informatie, die vaak versnipperd, 
ingewikkeld en onbetrouwbaar is, in samenhang te delen.

Zo verbreden we je horizon en stimuleren dat jij je individueel 
en met anderen kan blijven ontwikkelen. 

Bibliotheek Hoogeveen:
• is een vertrouwde plek waar onverwachte verbindingen en 

verrassende inzichten ontstaan
• brengt verschillende generaties en bevolkingsgroepen bij elkaar

Bibliotheek Hoogeveen is jouw platform voor nieuwe 
perspectieven

Zelfverzekerd

Wij staan voor 
Hoogeveen en de 
Hoogeveners.

Daarom zorgen we dat 
iedereen zich continu kan 
blijven ontwikkelen. 

Wij werken samen aan 
dat wat wij allemaal 
belangrijk vinden: 

Een zelfverzekerd 
Hoogeveen.

Energie

Wij zijn er om jou te 
ondersteunen in het 
ontwikkelen van je 
capaciteiten. En je grenzen 
te verleggen, daar waar jij 
dat wilt. Omdat je meer van 
iets wilt weten, omdat je met 
vragen zit waar anderen ook 
tegenaan lopen of omdat je je 
afvraagt of er meer zijn zoals 
jij. 

En waar je tegen de grenzen 
van je eigen kunnen stuit, 
met jou te zorgen voor dat 
extra zetje dat je nodig hebt. 
Met andere Hoogeveners, 
ons netwerk, onze kennis en 
kunde willen we ervoor zorgen 
dat we omzien naar elkaar. 
Dan komen we allemaal een 
stapje verder.

Dat geeft energie.

29



WAAROM ZOU JE VOOR ONS MOETEN KIEZEN?
positioneringsstatement

De Bibliotheek Hoogeveen is de broedplaats waar je andere Hoogeveners kan ontmoeten over 
de dingen die jullie bezig houden in het leven.

Ontwikkelen is voorbereid zijn op morgen en voortbouwen op alles wat ons daarbij helpt.
Het is onze rol om de identiteit en cultuur van Hoogeveen uit te dragen en dat als grondstof voor 

de verbeelding van eenieder te gebruiken. Wij zijn écht Hoogeveens.
 

Wij brengen de verbinding tot stand tussen inwoners, organisaties en bronnen die onze stad rijk 
is. Wij zijn het platform voor nieuwe perspectieven. 

Wij staan voor Hoogeveen en de Hoogeveners. Daarom zorgen we dat iedereen zich continu 
kan blijven ontwikkelen. Wij werken samen aan dat wat wij allemaal belangrijk vinden: een 

zelfverzekerd Hoogeveen.
 

 Met andere Hoogeveners, ons netwerk, onze kennis en kunde willen we ervoor zorgen dat we 
omzien naar elkaar. Dan komen we allemaal een stapje verder.

Dat geeft energie.
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ONZE KERNWAARDEN

Onze kernwaarden staan expliciet vermeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen:  ‘Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak 
die zij voor het algemene publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit’. Deze 
kernwaarden dienen de komende jaren weer als ons morele kompas.  

Met het feitenfundament als uitgangspunten en de positionering als stip op de horizon, werkt de Bibliotheek Hoogeveen met het ‘Koersdocument 2020’ 
gestructureerd om belofte en bewijs in lijn te brengen. Verdere uitgangspunten in dit document zijn onze kernwaarden en onze grondhouding.

3 | KERNWAARDEN
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4. ALIGNMENTFASE:
ACTIVATIE
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De onderkant van de ‘zandloper’ richt zich op ALIGNMENT: hoe gebruiken we onze positionering om belofte en bewijs 
in lijn te brengen? Als de positionering ‘B’ is, is het nu het doel om van ‘A’ naar ‘B’ te gaan, redenerend vanuit ‘B’. Deze 
doelpositionering zal in stappen worden bereikt met daarbij onderscheid tussen korte termijn, middellang termijn en 
lange termijn. De quickwins zullen binnen vandaag en 2020 worden uitgevoerd en er wordt gestreven naar het hebben 
staan van de positionering in 2023. Het traject om hier te komen moet niet te snel, maar ook zeker niet te langzaam gaan. 

merk-DNA en
positionering

middellang termijn
2020 - 2021

korte termijn
2019 – 2020

lange termijn
2022 - 2023

interne organisatie - communicatie – externe organisatie
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Bredebiebmix
Toegevoegdewaardenmodel waarbij de bibliotheekfunctie in 4 kwadranten gescoord wordt op basis van inzichten 
over de lokale context. Er kan 1x een 5, 1x een 4 en 2x een 3 gescoord worden. Dit geeft de bibliotheek een duidelijk, 
onderscheidend, relevant en organiserend profiel.

5

positieve gezondheidwerk/participatie

community vorming

mediawijsheid, informele 
educatie & 
zelfontplooiing

Active
Librarian:

kennistransfer
ontwikkeling/educatie

leesbevordering
ontmoeting/debat

kunst/cultuur
etc.

3 3
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• integrale programmering en assortimentstrategie
• uitwerken van onze maatschappelijke doelen en 

koppelen aan de inspanningen die wij hiervoor 
verrichten via een doel-inspanningen-netwerk 
(“DIN”)

• DIN vertalen in een doorlopende programmering 
voor alle doelgroepen aan de hand van een 
‘brandplanning’ 

• doorontwikkelen vitale coalities: jeugd, cultuur en 
techniek

• concentratie/deconcentratie dienstverlening
• innovatie (binnen vitale coalities)

• bouwen aan orkestratie, hartslag door co-creatie
• of/by/for filosofie  (van/voor/door)
• permanente klantdialoog, samen met partners
• derde plek in opmaat naar C1
• communities en samenwerking met vrijwilligers en 

initiatiefnemers uit ons werkgebied
• de bibliotheek als podium en platform voor 

programmering door derden
• innovatie (binnen vitale coalities)

EXTERNE ORGANISATIE
Diepte-interviews van 60-90 minuten met onze belangrijke samenwerkingspartners over hoe zij kijken naar 
ontwikkelingen in de markt, onderlinge samenwerking, de Bibliotheek Hoogeveen en hoe wij ons zouden moeten 
ontwikkelen in de toekomst. 

4 | ACTIVATIE: VAN A NAAR B VOLGENS DE WETTEN VAN B
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Om de belofte om te zetten naar bewijs, zullen wij een route volgen met daarin de volgende drie perspectieven: externe 
organisatie, communicatie en interne organisatie.



• jeugd als primaire doelgroep -> intensief digitaal 
communiceren

• op maat, goedkoop en meetbaar
• ofbyfor toepassen
• uitnodigen tot interactie/debat/ophalen 

• mensen centraal stellen, geen systemen of middelen
• dominante externe oriëntatie / thema’s ophalen 
• naar een nieuwe organisatiecultuur-mix met 

ondernemerschap, innovatie, doelgerichtheid, 
fouten durven maken, verantwoordelijkheden dieper 
in de organisatie en sneller kunnen schakelen

COMMUNICATIE INTERNE ORGANISATIE
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ONZE GRONDHOUDING

In onze aanpak staat de of/by/for filosofie centraal: Van door en Voor Hoogeveners! Wij staan ten dienste van de mensen in ons werkgebied (de gemeente 
Hoogeveen, dus inclusief de dorpen en gehuchten) . Met deze Hoogeveners, ons netwerk, willen we ervoor zorgen dat we omzien naar elkaar. Dan komen 
we allemaal een stapje verder. Dat geeft energie’.

OF
•  wij willen de  diversiteit van onze organisatie en gebruikers vergroten
• wij willen een afspiegeling zijn van ons werkgebied
•  wij dringen ‘er niet bij horen’ systematisch terug 

BY
• wij vergroten de ‘community participatie’  
• wij jagen burgerkracht aan
• wij nodigen uit  tot co-creatie met initiatiefnemers, dwarsliggers en burgerinitiatieven 

FOR
• wij vergroten de relevantie voor communities (met name jeugd en kansarmen)  
• wij zijn als derde plek een gastvrije publieke ruimte met nadruk op dialoog, reflectie en persoonlijke ontwikkeling  
• wij houden ons focus naar buiten en zijn gericht op hoe het wel kan 

Deze werkwijze sluit sterk aan op de Verbindende Aanpak (Leeds) , de Vreedzame School en de community Librarian en andere methodieken.

Met het feitenfundament als uitgangspunten en de positionering als stip op de horizon, werkt de Bibliotheek Hoogeveen met het ‘Koersdocument 2020’ 
gestructureerd om belofte en bewijs in lijn te brengen. Verdere uitgangspunten in dit document zijn onze kernwaarden en onze grondhouding.

4 | KOERSDOCUMENT 2020
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4 | KOERSDOCUMENT 2020
STRATEGISCHE AGENDA
Op grond van onze analyse en positionering ligt onze focus de komende beleidsperiode op: 

 1. TALENTONTWIKKELING 
HOOGEVEENSE JEUGD

4. LEVEN LANG LEREN &  
MEEDOEN

3. TOEKOMST IN TECHNIEK2. C1, CULTUUR-
PROGRAMMA

• In nauwe samenwerking 
met Jong Hoogeveen & onze 
onderwijspartners 

•  Orkestratie van alle inspanningen), 
met eigen focus op informatie 
(vaardigheden) 

•  Meer nadruk op toegankelijk  
aanbod in de wijken en dorpen 
(naschools aanbod) 

• In nauwe samenwerking met onze 
C1 cultuurpartners Tamboer, 
Poppodium, Scala, Historische 
kring 

• Uitbouw en professionalisering van 
de bieb als platform 

• Herontwerp ons cultuurprogramma 
VO/PO 

• In nauwe samenwerking met 
Vrienden van Techniek Hoogeveen, 
onderwijspartners en Dutch 
Techzone (als samenwerkende 
bibliotheken)

• Uitbouw van Ontdekhoek fase II  en 
de realisatie van de eWerkplaats  
en  technologie hub 

•  In nauwe samenwerking met 
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen

•  Orkestratie van onze gezamenlijke 
inspanningen 

•  Bevorderen geletterdheid/
basisvaardigheden en werken 
aan digitale inclusie (‘hulp om de 
hoek’)
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PRODUCT-MARKT COMBINATIES

Bibliotheek Hoogeveen biedt als brede bieb een drietal dienstenclusters:
1. Uitleen en Informatie (collectie, zoeksystemen, uitleen en publieksinformatie)
2. Derde plek (Hoogeveens podium, werkplekken en verblijfsfunctie)
3. Programmering (activiteiten & begeleiding op basis van expertise)

De openbare bibliotheek is in de basis een voor een ieder toegankelijke openbare basisvoorziening. Dit geldt vooral voor de eerste twee dienstenclusters. 
Bij programmering willen en moeten we nadrukkelijker kiezen. Hier ligt de komende jaren onze focus op de Hoogeveense jeugd.  Deze keuze is ingegeven 
door de herkenning dat de intergenerationele problematiek de grootste maatschappelijke uitdaging voor Hoogeveen vormt. Dit is een complex en 
hardnekkig vraagstuk. Het vergt samenwerking over tal van organisaties en over langere tijd. De bibliotheek wil hier vanuit haar eigen expertise 
(informatie(vaardigheden) bijdragen aan het doorbreken van de overdracht van generatie op generatie. Waar mogelijk werken we preventief en gericht op de 
jeugd. Waar nodig kiezen we voor een bredere gezinsaanpak.

SPREIDINGS- EN DISTRIBUTIEBELEID
 
Het netwerk van openbare bibliotheken kent een grote verscheidenheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen (hoofd)vestigingen en servicepunten. De 
afgelopen jaren is onder invloed van bezuinigingen en retail marketing het aantal vestigingen en (mini) service punten sterk gedaald. De Nederlandse bib-
liotheken hebben vooral geïnvesteerd in hun hoofdvestigingen en de Bibliotheek op School (DBOS).  In dezelfde periode is het besef doorgedrongen dat de 
bibliotheek van de 21ste eeuw vooral een sociaal maatschappelijke organisatie is (de zogenaamde ‘brede bieb’).  Dit vraagt van bibliotheken veel aandacht 
voor kwetsbare doelgroepen. Juist de beoogde doelgroepen (vooral jeugd ) zijn bijzonder gevoelig voor afstandsverval, beperking openingsuren en verhoging 
van eigen bijdragen.  Beide ontwikkelingen (centralisatie en schaalvergroting van eigen vestigingen enerzijds en uitbouw sociaal-maatschappelijke functies 
anderzijds) staan op gespannen voet en vragen en aanpassing van ons spreidings- en distributiebeleid. 

Het ligt voor de hand om daarbij voort te bouwen op het groeiende fijnmazige DBOS netwerk. Wij willen tegen lage kosten en betere samenwerking,  nieuwe 
vormen van bibliotheekdienstverlening in de wijken en dorpen te bieden.  Dit is in lijn met de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. In Hoogeveen 
wordt het naschoolse aanbod gedomineerd door Sport. Gemeente en Bibliotheek zijn van mening dat cultuur hier een steviger positie moet innemen. . 
Vanuit cultuurmenu kent de bibliotheek het werkveld en de mogelijkheden goed.  Bibliotheek Hoogeveen wil tal van diensten dit nieuwe naschoolse kanaal 
aanbieden, bijvoorbeeld whizefloor, Codordojo, Verhalenwerf, Ontdekhoek etc. 

4 | KOERSDOCUMENT 2020
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STRATEGISCHE DOELEN: WAT ZIJN ONZE STRATEGISCHE AMBITIES VOOR DE VOLGENDE PERIODE?
Wij maken hierbij onderscheid tussen het ‘klassieke’ en ‘nieuwe’ bibliotheekwerk.

De belangrijkste strategische doelen worden per jaar 
geoperationaliseerd, met accent op: 

•  Leden (behoud van onze huidige positie in termen van betaalde leden en 
groei in  het aantal onbetaalde jeugdleden, 

• Bezit (behoud van een volwaardige en vraaggerichte collectie, met 
minder titels in eigen bezit)

• Uitleningen (lichte groei in aantal uitleningen)

KLASSIEK BIBLIOTHEEKWERK (UITLEEN EN INFORMATIE)
Met accent op de volgende wettelijk taken;
• ter beschikking stellen van kennis en informatie
• bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
• laten kennis maken met (literaire) kunst en cultuur

NIEUW BIBLIOTHEEKWERK
Met accent op de volgende wettelijk taken:
• bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie (vooral door 

middel van programmering)
• organiseren van ontmoeting en debat (vooral door middel van onze 

publieke ruimte /derde plek)

De belangrijkste strategische doelen worden per jaar 
geoperationaliseerd, met accent op: 

• Bezoeken publieke ruimte   
• Deelname aan programmering/ activiteiten (zowel in onze 

publieksruimte, op scholen en elders) 
•  Publiek gebruik van de bieb als podium  
• Bezoeken (zowel in op ze centrale vestiging, op onze websites en elders) 
• Eigen inkomsten (aanvullend op onze basissubsidiering)

Het verhogen van de eigen inkomsten (streefpercentage is 25% aan het 
einde van deze beleidsperiode) vergt een 2 sporen beleid:

• Defensieve strategie gericht op het klassieke bibliotheekwerk en het van 
oudsher succesvolle lidmaatschapsmodel

• Offensieve strategie gericht op ‘business model innovatie’ voor het 
nieuwe bibliotheekwerk. Het uitbouwen van de lokale platform functie 
wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende ontwikkelingen. 

4 | KOERSDOCUMENT 2020
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METRICS: HOE METEN WE ONS SUCCES?

De belangrijkste statistieken die wij regelmatig willen controleren om ervoor te zorgen dat de organisatie op schema ligt en vooruitgang boekt bij het bereiken 
van haar strategische doelen, worden uitgewerkt in onze jaarplannen. Daarbij zijn er een aantal kritische succesfactoren: activiteiten die van essentieel belang 
zijn om de strategische  doelstellingen te realiseren. Deze zijn in dit schema uitgewerkt per team en de 4 gebieden (financiën, klant en markt, processen én 
innovatie), in verbinding met de balanced score card, die in 2020 zal geïntroduceerd wordt. 

4 | KOERSDOCUMENT 2020

TEAM 
PROGRAMMERING

TEAM 
CONSULENTEN

TEAM UITLEEN EN 
INFORMATIE

TEAM PUBLIEKE 
OMGEVING

TEAM FACILITAIR

FINANCIEEL 
PERSPECTFIEF

• Eigen inkomsten/
Aanvraag 
projectsubsidies

• Eigen inkomsten/omzet 
uit nieuw bibliotheekwerk

• Efficiëntie/ 
Kostenbeheersing 
klassiek bibliotheekwerk 

• Eigen inkomsten/omzet 
uit horeca, verhuur & 
faciliteiten

• Beheersing (indirecte) 
kosten

KLANT 
PERSPECTIEF

• Herpositionering als 
brede bieb 

• Uitbouw vitale coalities  

• Bereik doelgroepen, met 
accent op jeugd

• Voeren een permanente 
klantdialoog

• Aanjagen burgerkracht 
(inzet vrijwilligers)

• Gastvrije derde plek 
• Echt Hoogeveens 
• Verhogen onze 

zichtbaarheid

• Eigen inkomsten/omzet 
uit nieuw bibliotheekwerk

BEDRIJFS
PROCESSSEN

• Samenwerking (intern & 
extern) 

• Platform voor nieuwe 
perspectieven (verbinding 
lokale vraag en aanbod)

• Samenwerking /co-creatie
• Van, door & voor 

(benutten expertise/
energie in de 
samenleving)

• Aanjagen 
zelfwerkzaamheid  (self 
service, ed)

• Externe programmering 
(podium) 

• Van, door & voor 

• Voorsorteren op  C1

LEREN EN 
INNOVATIE

• Beheersing strategische 
projecten

• Alignment strategie en 
uitvoering (bewijs en 
belofte)

• Alignment strategie en 
uitvoering (bewijs en 
belofte

• Kwaliteit uitleen en 
informatie herdefiniëren 

• Alignment strategie en 
uitvoering (bewijs en 
belofte)

• Alignment strategie en 
uitvoering (bewijs en 
belofte)

• Faciliteren zelf 
organiserende teams

• Alignment strategie en 
uitvoering (bewijs en 
belofte)
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INNOVATIE: OP WELKE TERREINEN WILLEN WIJ WERKEN, KIJKEND NAAR DE VERWACHTE MAATSCHAPPELIJKE
VERANDERINGEN? 

Onze wereld verandert in steeds sneller. Voor de bieb is de ‘transitie richting informatiemaatschappij’ allesbepalend. Deze ingrijpende veranderingen verklaren de 
daling in gebruik van klassieke bibliotheekdiensten (bijvoorbeeld gebruik catalogi, raadplegen en uitlenen van media) sinds 1995. Vergelijkbare patronen zijn zichtbaar 
in andere sectoren. 

De transformatie trekt wereldwijd diepe sporen en stelt nieuwe eisen aan burgers, jong en oud. Deze nieuwe uitdagingen kunnen met behulp van de kernkwaliteiten 
van de openbare bibliotheek aangepakt worden. Immers de transitie raakt ons DNA: informatie (vaardigheden). De Bibliotheek Hoogeveen is uitstekend op weg als 
brede bieb. Dit proces is nog niet af. Wij richten ons op taal (lezen), digitaal (technologie), verhaal (cultuur & erfgoed) en sociaal (meedoen). Onze collectie en de 
uitleenfunctie beschouwen we –ongeachte de dalende vraag in termen van leden en uitleningen- als het fundament onder onze publieke informatiefunctie.

Wij zetten dit proces de komende jaren door om aansluiting te borgen met de maatschappij. Willen we onze ambities realiseren, dan moeten we structureel 
meer middelen vrijmaken voor bibliotheekinnovatie. Wij staan voor de uitdaging om het klassieke bibliotheekwerk nog efficiënter uit te voeren en tegelijkertijd 
kwaliteitsimpulsen te geven. De ruimte die hierdoor vrijkomt, investeren wij in onze: 

•  Publieke ruimte  
•  Programmering 
•  Marketing (communicatie) & social media 

Onze innovatie zal hier de komende jaren hierop gericht zijn. De samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen, zal veel aandacht vergen. Deze transitie 
naar een ‘volwaardige brede bieb’ is vigerend beleid dat de komende jaren wordt voortgezet.
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In 2019 zijn enkele verbeterprogramma’s doorgevoerd met accent op  ‘financieel-administratieve 
processen’:  

•  Verwerking en goedkeuring van de inkoopfacturen (Trifact, in combinatie met Exact Online)
•  Invoering van een uniform urenregistratie (Simplicate). Tbv Salarisadministratie en 

urenadministratie
•  Opvoering van de verantwoording in Bibliomonitor als terugkerende taken. 

Risicomanagement

Ook met betrekking tot interne en externe strategische risico’s is nieuw beleid ontwikkeld: 
•  Stroomlijning van de Subsidieaanvraag en -verantwoording 
•  Aansluiting van de financiële administratie met de administratieve gegevens uit Bicat  
•  Herverdeling van budgetverantwoordelijkheden binnen de organisatie op basis van een 

organisatorische herstructurering  
•  Bewaking contractuele verplichtingen en compliancy middels 2Agree  
 
De komende periode wordt met betrekking processen  & risico’s  toegezien op consolidatie en 
discipline in uitvoering.
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5. BIJLAGEN



BIJLAGE 1: LIJST MET GEINTERVIEWDEN KOERSDOCUMENT

In 2019 zijn er gesprekken geweest om de eerste ideeën van het koersdocument te toetsen en 
eventuele input op te halen. Er is gesproken met:  

• Albert Weishaupt Directeur-bestuurder VO RvEC  
• Berdine Harke Ambtenaar Strategisch beleidscentrum | onderwijs | Jong Hoogeveen | 

programmaregisseur onderwijs, jeugdhulp (oa beleidsambternaar bibliotheekzaken) 
• De heer Zweers Wijnhoud directeur/bestuurder Stichting Bijeen (PO)
• Erik Giethoorn, Wethouder  portefeuillehouder Aantrekkelijk wonen; Bruisend Hoogeveen; Krachtige 

wijken en dorpen; Cultuurhuis (o.a. C1, erfgoed, Verhalenwerf, evenementen) 
• Esther Knapen beleidsadviseur laaggeletterdheid en Taalhuis
• Gerrit Jan Rutgers manager Inhoudelijke Zaken Scala  
• Gert Vos, Wethouder portefeuillehouder Blijven meedoen en Talentontwikkeling (o.a. 

bibliotheekzaken en onderwijs en cultuureducatie)
• Hanneke Bruggeman directeur/bestuurder DNK (o.a. bibliotheek Assen)
• Henriette Herbschleb programmadirecteur Dutch Tech Zone  
• Henry Pos, directeur Rabobank Bedrijven
• Ilse Top directeur/bestuurder RSG Wolfsbos
• Johan Bosman directeur/bestuurder SWW/Stichting Welzijn 
• Johanna Sellis Programmamanager Jong Hoogeveen 
• Kees Boer Ambtenaar & projectleider C1 
• Marchien Brons directeur/bestuurder bibliotheek Emmen 
• Pieter Bas Rebers - bestuurder Tamboer/Poppodium
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