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1. Inleiding
De Bibliotheek streeft naar een Midden-Brabant waar iedereen zich een leven lang kan ontwikkelen
en samenwerkt aan een betere samenleving. We vertrekken hierbij nog steeds vanuit onze kracht,
namelijk kennis en verhalen. Om ervoor te zorgen dat deze kennis en verhalen de gemeenschap
optimaal versterken zetten we, samen met onze lokale partners en de inwoners van ons
werkgebied. Deze bouwstenen vormen het fundament van ons bibliotheekwerk, passen ons als
gegoten, maar vragen nog wel de nodige veranderingen om goed te blijven aansluiten bij hetgeen
de samenleving (in de toekomst) van ons vraagt. Deze uitdaging gaan we de komende jaren vol
enthousiasme en vertrouwen aan.
Dit activiteitenplan is gebaseerd op het beleidsplan van BMB voor de periode 2016-2019 getiteld
"Aangenaam kennis maken, de Bibliotheek Nieuwe Stijl". Zoals de titel al aangeeft blijft de
bibliotheek zich vernieuwen terwijl de missie nog steeds dezelfde elementen bevat als voorgaande
jaren. Het jaar 2020 is een tussenjaar, in de loop van 2020 presenteren we onze nieuwe koers
voor de komende jaren. Het convenant wordt aangepast op basis van de nieuwe koers en
vastgesteld voor het einde van 2020. Op basis van het nieuwe beleidsplan en het (nieuwe)
convenant zijn wellicht wijzigingen in de genoemde prestatie-indicatoren wenselijk. Hierover gaan
wij graag t.z.t in gesprek.
Ten behoeve van de uitvoering van het bibliotheekwerk in de gemeente Loon op Zand vragen wij
voor 4 jaar subsidie aan. Voor 2021 een subsidie ter hoogte van C506.194,-, dit bedrag is inclusief
indexering (20Zo) en frictiekosten locatie Loon op Zand. Indien de stijging van huisvestingskosten
hoger is dan de indexering zal dit middels een subsidieverhoging gecompenseerd moeten worden.
De hoogte van dit subsidiebedrag is gebaseerd op de subsidieaanvraag 2020 d.d. 14 februari 2019,
inhoudelijk is deze aanvraag reeds toegelicht aan de gemeenteraad in voorjaar van 2019. De
beperkte financiële middelen van de afgelopen jaren hebben zowel voor het minimale niveau van
dienstverlening als voor de doorontwikkeling naar de Bibliotheek Nieuwe Stijl gevolgen, een
structurele verhoging is dan ook nodig.
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2. Beleidsplan
Wij maken de wereld van mensen groter
Alle Midden-Brabanders verdienen de kans hun talenten te ontplooien en moeten optimaal kunnen
deelnemen aan de maatschappij. Daar hebben ze kennis en verbeeldingskracht bij nodig. Wij
stimuleren en organiseren het creëren, delen en toegankelijk maken van kennis en verhalen. We
dagen mensen uit verder te komen en helpen ze om verder te komen.
Onze visie:
We zetten ons in voor een samenleving waar mensen lees- en taalvaardig zijn, de weg weten in de
informatiemaatschappij, hun kennis kunnen aanscherpen en in staat zijn om creativiteit en
innovatief vermogen optimaal te benutten. Een krachtige samenleving voor een sterk Midden
Brabant.
Onze ambitie: de Bibliotheek Nieuwe Stijl
In een veranderende samenleving verandert de rol van de bibliotheek. We voegen nieuwe
dimensies toe aan ons aanbod en ons programma. We versterken onze maatschappelijke betekenis
en stellen connectie en co-creatie met onze omgeving centraal.
Om deze ambitie waar te maken, kiezen we de volgende strategie:
-

We komen nog dichterbij en worden nog beter zichtbaar
We intensiveren de samenwerking
We schalen ons vakmanschap verder op
Een nieuw samenspel van collectie, werkplaats en podium

Waarbij we streven naar het creëren van maatschappelijke waarde door:
-

Mensen zelfredzamer te maken;
Talenten de ruimte te geven en te ontwikkelen
Mensen met elkaar te verbinden
Letterlijk dichtbij te zijn

Missie, visie en kernwaarden komen bij elkaar in de hierop volgende afbeelding: Het verhaal van
de Bibliotheek Midden-Brabant.
WIJ MAKEN DE

PARTNERS EN
INWONERS

WERELD VAN
MENSEN
GROTER

jļ

WERKPLAATS

PODIUM

COLLECTIE

TOERUSTEN

STIMULEREN

3

3. De activiteiten van de Bibliotheek
Om de outcome te verwezenlijken levert de bibliotheek output.
1.
*
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*
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waar inwoners zelfredzaam zijn
de Bibliotheek:
stelt in nauwe afstemming met haar educatieve partners (van VVE tot VO) een programma
op maat samen, gericht op laaggeletterdheid, leesbevordering en mediawijsheid en voert
dit uit;
creëert een inspirerende lees- en mediarijke omgeving in de nabijheid van jeugd en
jongeren;
gaat strategische samenwerkingen aan met maatschappelijke instellingen om kwetsbare
burgers te bereiken;
ontwikkelt een programma aan activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale en
informatiebasisvaardigheden;
biedt individuen en organisaties faciliteiten voor activiteiten gericht op het voorkomen en/of
het terugdringen van taalachterstanden/laaggeletterdheid en geeft hen zo toegang tot een
leesrijke omgeving;
biedt een collectie die mensen uitdaagt verder te kijken en helpt verder te komen.
waar ieders talent de kans krijgt
de Bibliotheek:
geeft vrije toegang tot informatie;
creëert een leerrijke en inspirerende omgeving waar mensen kunnen (samen) werken en
studeren;
biedt een podium waar Midden-Brabanders kennis kunnen delen;
stimuleert kennisdeling door werkplaatsactiviteiten;
deelt kennis over lezen en literatuur;
biedt een omgeving om te innoveren;
heeft verschillende labs, waar men kan experimenteren;
borgt nieuw ontstane kennis in de collectie en maakt deze toegankelijk voor andere
burgers.
waar mensen met elkaar verbonden zijn
de Bibliotheek:
heeft een collectie die de verbeeldingskracht van mensen prikkelt en het
inlevingsvermogen doet vergroten;
adresseert met haar collectie en programmering (maatschappelijke) thema's die lokaal
spelen en belicht deze vanuit verschillende invalshoeken;
biedt een podium voor discussie, verdieping en debat;
verbindt experts met geïnteresseerden, taalvaardigen met laaggeletterden en geeks met
digibeten;
stimuleert het delen van verhalen;
is een plek met programmering waar je in aanraking komt met mensen van andere
culturen, met andere ideeën, leefwijzen en achtergronden.
waar het prettig wonen en werken is
de Bibliotheek:
biedt bibliotheken en places-to-bieb (bibliotheek is aanwezig op andere plekken) in de
nabijheid van mensen in stad, wijk of dorp;
creëert een contextrijke omgeving waar inwoners kunnen ontmoeten, ontdekken,
ontspannen en ontwikkelen;
zorgt samen met andere organisaties structureel voor een aantrekkelijke programmering
gericht op het uitwisselen en creëren van kennis en verhalen;
versterkt samen met partners de culturele en maatschappelijke infrastructuur;
verbindt haar collectie aan (maatschappelijke) lokale thema's en aan het publiek.

Bijlage: Begroting 2021
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