Meerjaren beleidsplan 2020-2023
“De Bibliotheek CultuurPuntAltena, een levendige, eigentijdse
bibliotheek middenin de lokale samenleving.”
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Inleiding: De bibliotheek als kloppend hart in Altena
Rian Visser, kinderboekenschrijfster op NPO Radio 1, 1 november 2018:
De openbare bibliotheek is als een zorgzame moeder. Iedereen, lid of geen lid, is welkom. Binnen is het warm en gezellig. Er liggen tijdschriften
en kranten. Er is een voorleeshoek. Scholieren maken huiswerk. Moeder zorgt voor wifi, stopcontacten, stilte. Er is koffie en thee.
Moeder wil het beste voor iedereen. Jonge ouders krijgen een BoekStart-koffertje. Tijdens Nederland Leest worden gratis boeken uitgedeeld.
Moeder doet mee met de Nationale Voorleesdagen, Boekenweek, Kinderboekenweek, Kinderjury, enzovoort. Ze is er voor schrijvers. Ze
organiseert lezingen en schoolbezoeken.
Als ouderen digitaal ongeletterd dreigen te raken, geeft ze cursussen, zoals SeniorWeb,
Digisterker, Klik & Tik en Digicafé.
Moeder is goed bij de tijd. Ze richt FabLabs, Medialabs en Makerspaces op. Ze koopt
robots en 3d-printers. Ze ontwikkelt een Luisterbieb app en een VakantieBieb app.

Moeder ziet er goed uit in haar mooie, landelijke, oranje huisstijl.
En vadertje Staat? Die geeft moeder steeds minder huishoudgeld. Hij kleedt haar uit
waar ze bij staat. Moeder moet filialen sluiten. Gevangenisbibliotheken moeten dicht.
Mensen moeten e-books lenen. Moeder moet vrijwilligers opleiden en professionele
krachten ontslaan. Ja, onze moeder krijgt heel wat voor haar kiezen.
Maar moeder laat de lezers, die aan haar zijn toevertrouwd, niet in de steek. Ze is
creatief. Ze is vernieuwend. Ze heeft een missie en ze gaat door! Waar zouden we zijn
zonder onze moeder?
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In de afgelopen jaren hebben we met onze samenwerkingspartners; gemeenten, scholen, kinderopvang, maatschappelijke-, culturele- en
welzijnsorganisaties de lijnen voor het realiseren van ‘de maatschappelijke bibliotheek van de toekomst’ uitgezet. Dit was uitgewerkt in het
daartoe opgestelde ‘beleidskompas 2017 – 2020’. Vanwege de fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem is in de
gemeente Altena een hernieuwde toekomstvisie op samenleven en dienstverlening ontwikkeld. In aansluiting hierop hebben wij een nieuw
meerjarenbeleidsplan samengesteld dat zoveel mogelijk aansluit bij de uitgangspunten en plannen van de gemeente Altena. Hiermee willen wij,
nog meer dan voorheen, de maatschappelijke bijdrage kunnen leveren die de bibliotheek heeft in onze lokale samenleving.
Lokale vertaalslag
Omdat de samenleving steeds complexer wordt en er steeds meer eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt verwacht, zijn geletterdheid,
informatieverwerving, kennisdeling en het levenslang blijven ontwikkelen van (digitale)vaardigheden fundamentele voorwaarden voor
maatschappelijk succes en welzijn. Noodzakelijk ook om in de huidige- en samenleving van morgen te kunnen functioneren. Cultuureducatie en
-beleving zijn een belangrijke middel om o.a. vaardigheden als communiceren, reflecteren, het ontwikkelen van creatief- en kritisch- en
probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen.
Binnen de wettelijk vastgestelde kernfuncties van de Openbare Bibliotheek is er voldoende ruimte voor een lokale vertaalslag van onze
ambities.
Zowel landelijk als ook in onze regio zien we dat steeds minder volwassenen lid zijn van de bibliotheek en dat ze minder fysieke boeken lenen.
Wel lenen steeds meer van onze leden e-books bij de landelijke digitale bibliotheek waar ze met hun lenerspas van de lokale bibliotheek terecht
kunnen. Ruim een kwart van onze leden maakte hier al een account aan. Het aantal jeugdige leden 0-18 jaar blijft stijgen, mede ook door
Boekstart en de realisatie van Bibliotheken op school (dBos) waarbij een jeugdcollectie op de school geplaatst is. Door de realisatie van dBos
op alle scholen komen jongeren meer en regelmatiger in aanraking met boeken en wordt lezen gestimuleerd.
Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel
Een belangrijk thema voor de gemeente is de participatie en zelfredzaamheid van de inwoners. Daarop sluit de visie en de doelstelling van de
bibliotheek naadloos aan. De bibliotheek is ontstaan om betrouwbare informatie breed beschikbaar te stellen en nog steeds is de bibliotheek
een toegankelijke omgeving in de lokale gemeenschap.
De bibliotheek kan daarbij de schakel vormen tussen maatschappelijke organisaties, gemeente en inwoners door:
 Het bieden van expertise om mensen naar betrouwbare informatie te leiden
 Het ondersteunen van onderwijs en andere lokale partners met beleid op lezen, taalontwikkeling, cultuureducatie en mediawijsheid
 Het organiseren en regisseren van maatschappelijke netwerken/community’ s
 Informeel opleider voor (digitale) basisvaardigheden en geletterdheid
 Signaal- en verwijsfunctie in maatschappelijke vraagstukken dankzij ons brede netwerk.
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Ons beleidsdoel – een sterke fysieke én digitale bibliotheek die, binnen het kader van onze wettelijke kernfuncties, zoveel mogelijk
maatschappelijk waarde levert - blijft voortdurend aan verandering onderhevig. Dat is logisch, want de samenleving staat niet stil. Daarom
blijven we voortdurend met onze partners en omgeving in gesprek over onze dienstverlening.
Nog maar 10 jaar geleden was de bibliotheek vooral een plaats waar boeken uitgeleend werden. Resultaten werden dan ook vooral gemeten
aan de hand van bezoekers, leden en uitleningen. Tegenwoordig is de bibliotheek in de gemeente Altena niet meer alleen te vinden in
vestigingen op solistische locaties maar uitsluitend in multifunctionele accommodaties, (brede) scholen, en in (maatschappelijke) netwerken. De
vraag en het aanbod is veel breder geworden. Het gaat dus niet langer alleen om tellen, maar vooral om vertellen. Niet alleen cijfermatige
resultaten, maar juist de verhalen vertellen van de mensen die een beroep op ons doen en de waarde die de bibliotheek daaraan levert.
Portefeuillehouder gemeente
Paula Jorritsma
Toezichthoudend Bestuur
Het Toezichthoudend bestuur heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de
Stichting Bibliotheek CultuurPuntAltena. Het bestuur staat de directeur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt het
Toezichthoudend Bestuur zich naar het belang van de Stichting.
Leeswijzer
Dit meerjarenbeleidsplan is samengesteld als een dynamisch beleidskader waarin wij de transitie van de traditionele uitleenfunctie naar de
maatschappelijke bibliotheek van de toekomst hebben uitgewerkt op basis van de 5 wettelijke kernfuncties. Deze hebben wij beschreven ten
aanzien van de verschillende doelgroepen die de bibliotheek kent.
Vanuit de beschrijving van landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen hebben wij de vertaalslag gemaakt naar de bijdrage die wij ons als
Bibliotheek CultuurPuntAltena voorstellen. In dit meerjarenbeleidsplan willen wij u tonen hoe wij, in afstemming met onze partners, onze
wettelijke functie en maatschappelijke bijdrage aan alle inwoners in Altena vorm geven.
Woudrichem, april 2019
Marian van der Wal
Directeur Bibliotheek CultuurPuntAltena
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Ontwikkelingen die van belang zijn voor de bibliotheek
Landelijke ontwikkelingen in de bibliotheekbranche
Het is logisch dat maatschappelijke trends en ontwikkelingen ook hun
weerslag hebben op de ontwikkelingen binnen de bibliotheekbranche. De
belangrijkste ontwikkelingen zijn.
Nieuwe bibliotheekwet
Sinds 1 januari 2015 is de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) van
kracht. Deze wet regelt de digitalisering van de Openbare Bibliotheek en
zorgt voor structurele financiering daarvan door de Rijksoverheid. In deze wet
is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een
Openbare Bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Ook zijn de
kernfuncties vastgelegd waaraan een Openbare Bibliotheek wettelijk moet
voldoen. De mate waarin en de wijze waarop mag lokaal worden ingevuld. In
de midterm review (2017) van het Ministerie en in de Audit voor Certificering
(2017) bleek dat Bibliotheek CultuurPuntAltena op alle kernfuncties
activiteiten heeft ontwikkeld en hiermee voldoet aan de uitgangspunten van
de WSOB.
Het huidige Toetsingskader Certificering Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
(CBCT) richt zich naast de uitvoering van de kernfuncties ook op de transitie
naar de maatschappelijke bibliotheek.
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VNG Advies 2016: De Kernfuncties van de bibliotheek in de lokale omgeving
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Tegengaan tweedeling in de samenleving. Er wordt een toenemende tweedeling in de Nederlandse samenleving geconstateerd op het
gebied van inkomen, opleiding en (digi) vaardigheden. Lokale overheden streven naar een (minimaal) voorzieningenniveau om de kloof
verkleinen.
Geletterdheid als essentiële basisvaardigheid. Het belang van (aanvulling op) goed onderwijs. In een toenemend complexe
netwerkmaatschappij waarin veel van mensen wordt gevraagd, blijft geletterdheid een voorwaarde om deel te nemen aan de
kennissamenleving en om te kunnen bijdragen aan de economie.
Integratie van nieuwe Nederlanders. Migratie en de huidige vluchtelingencrisis baren (een deel van) de Nederlandse bevolking zorgen.
De komende jaren verandert dat waarschijnlijk niet. Bijdragen aan positief innovatieklimaat/economische dynamiek. Deze elementen
hangen nauw samen met onder meer het opleidingsniveau van de bevolking en de mate waarin het arbeidsaanbod flexibel inspeelt op
veranderingen in de behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden.
Digitale innovatie. De overheid zet digitale innovatie steeds meer in voor onder andere onderwijs, de toegankelijkheid van
publieksdiensten en transparantie in regelgeving en bestuur (bijvoorbeeld belastingaangiftes en online verkiezingen). Groepen minder
digivaardige burgers zijn daardoor niet, of steeds moeilijker bereikbaar.
Goed onderwijs. Alle gemeenten zetten in op kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs om de talenten van leerlingen te ontwikkelen.
Kunst- en cultuur. Alle gemeenten zetten in op kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs om de talenten van leerlingen te
ontwikkelen.

Rapport Commissie Cohen
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft een commissie onder leiding van Job Cohen, gevraagd
om een toekomst-perspectief te ontwikkelen voor de openbare bibliotheek in 2025. Dit heeft geleid tot de
publicatie Bibliotheek van de toekomst – knooppunt voor contact, kennis en cultuur.
Doel van deze publicatie is zowel bibliotheken als gemeenten, maar ook provinciale en landelijke overheid een
houvast te bieden bij het maken van keuzes voor de toekomst.

Commissie Toekomst lokaal bibliotheekwerk
Deze commissie heeft in december 2016 als vervolg op het rapport van de Commissie Cohen
een advies geschreven over de concrete invulling van de maatschappelijke en culturele opdracht
van bibliotheken op lokaal niveau: Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel.
Raad voor Cultuur: De daad bij het woord
De Raad voor Cultuur heeft op verzoek van de minister van OCW de belangrijkste ontwikkelingen
binnen de letterensector op een rij gezet. Dit sectoradvies is gepubliceerd in april 2018. In het advies De daad bij het
woord constateert de Raad voor Cultuur dat de wereld van de letteren en bibliotheken springlevend is, maar toont zich
daarbij ook bezorgd over het geringe leesplezier onder jongeren en de dalende leestijd, ook onder jongvolwassenen.
Initiatieven voor leesbevordering zijn volgens de raad op dit moment onvoldoende effectief en zouden meer moeten
aanhaken bij de cultuur van de niet-lezer. De raad vraagt ook aandacht voor de afnemende fijnmazigheid van het
bibliotheeknetwerk.
De Raad stelt met betrekking tot bibliotheken: ‘Bibliotheken hebben moeite zich te handhaven, vooral in dunbevolkte gebieden. De ‘aanrijtijd’ is
in veel gemeenten toegenomen. De raad roept gemeenten en provincies op om te zorgen voor een hoogwaardige bibliotheekvoorziening met
een palet aan functies op het gebied van onder meer ‘lezen en literatuur’, ‘ontwikkeling en educatie’ en ‘ontmoeting en debat’. Veel bibliotheken
missen expertise, personeel en geld om hieraan invulling te geven. Een goed ingerichte bibliotheek is een basisvoorwaarde voor de
ontwikkeling en het behoud van geletterdheid.’
De raad stelt vast dat bibliotheken steeds meer ‘publieke huiskamers’ worden. Door deze en andere vernieuwingen is de drempel van de
bibliotheken onmiskenbaar verlaagd, waarbij het in het bijzonder verheugend is te zien dat bibliotheken meer en meer jongeren met een
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cultureel diverse achtergrond trekken. Maar tegelijkertijd hebben bezuinigingen het bibliotheekwerk hard geraakt, waardoor de fijnmazigheid
van het netwerk onder druk is komen te staan, aldus de raad. Er zijn weliswaar afhaalpunten en zelfbedieningsbibliotheken bij gekomen, maar
het aantal plekken waar burgers met hun vragen terecht kunnen bij gekwalificeerd personeel is schaarser geworden.

Lidmaatschap bibliotheek
Landelijk loopt het aantal leden terug. Dit wordt vooral veroorzaakt door een afname van het aantal volwassen betalende leden. Deze daling
van het aantal leden laat zich verklaren door de landelijke tendens dat een lidmaatschap voor o.a. een jongere generatie niet meer aantrekkelijk
is. Als gevolg van verdergaande individualisering van de maatschappij, willen mensen zich niet meer langdurig binden. Nieuwe en andere
indicatoren zijn noodzakelijk om het maatschappelijk rendement van de bibliotheek aan te tonen. Het aantal jeugdleden blijft echter wel stijgen.
Dit heeft met name te maken met een steeds sterker wordende samenwerking met de scholen. Ook het aantal bezoekers van de digitale
bibliotheek stijgt landelijk. Dit is ook zichtbaar in de cijfers van de Bibliotheek CultuurPuntAltena waar bijna 25% (2018) van de leden een
account heeft aangemaakt bij de landelijke digitale bibliotheek.
E-book platform
De Koninklijke Bibliotheek heeft namens het ministerie van OCW en in nauwe samenwerking met openbare bibliotheken digitale
diensten voor de bibliotheekbranche ontwikkeld. In januari 2014 is een gezamenlijk e-boek platform gelanceerd. Inmiddels zijn
er ongeveer 15.000 titels gratis te leen voor leden van de Openbare Bibliotheek. Deze zijn leesbaar op mobiele telefoons,
tablets, computers en e-readers. Om onze leden hierin te faciliteren is er een wekelijks E-book spreekuur waar zij geholpen
kunnen worden om boeken te vinden en op hun device te plaatsen.
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Tel mee met Taal
Met het actieprogramma Tel mee met Taal, willen de ministeries van OCW, VWS en SZW gezamenlijk
tegengaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan. Daarom trekken ze
de komende jaren extra budget uit om extra aandacht aan taal te kunnen geven. Doel is synergie creëren
door diverse terreinen waarop taal een rol speelt te verbinden: kinderopvanglocaties, scholen,
bibliotheken, buurthuizen, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, schooluitval, (re)integratie,
jeugdhulpverlening en de bijstand. Begin 2019 is bekend geworden dat een extra budget van 5 miljoen
beschikbaar komt om meerjarig 2020 - 2024 extra programma’s en activiteiten te ontwikkelen.
Integratie landelijke bibliotheekorganisaties
Sinds 1 januari 2015 zijn de activiteiten en werkzaamheden van Bibliotheek.nl (landelijke digitale bibliotheek) en
van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den
Haag. Het KB sluit op landelijk niveau voor alle openbare bibliotheek contracten af met strategische
samenwerkingspartners zoals UWV en de Belastingdienst. Ook de Bibliotheek CultuurPuntAltena participeert in
dit aanbod door onder meer het belastingspreekuur aan te bieden.

Platform Onderwijs 2032
In januari 2016 heeft Platform Onderwijs 2032 een advies uitgebracht aan de staatssecretaris waarin aanbevelingen worden gedaan voor
(toekomstige) onderwijsontwikkelingen. Volgens het Platform moet onderwijs:
 Een kritische houding van leerlingen stimuleren t.a.v. zichzelf, anderen en de samenleving.
 Creativiteit, nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht stimuleren.
 Bijdragen aan de persoonsvorming.
 Leerlingen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid: burgerschap.
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Kennis bijbrengen van digitale/media vaardigheden.

Dit vanuit de drie grote speerpunten waaraan scholen volgens Platform Onderwijs aan moeten bijdragen:
Bijdrage aan persoonsvorming
Bijdrage aan kennisontwikkeling
Bijdrage aan maatschappelijke vorming
Belangrijke vereisten om dit te bereiken zijn volgens het Platform: interdisciplinair werken en verbindingen leggen
met de buitenwereld.
Dit advies sluit nauw aan op de implementatie van de 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs.

Landelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuur
Landelijk kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Advies 2019 - Ondersteun vernieuwing in de sector
De sector is in staat om mee te bewegen met veranderende behoeften en aan te sluiten bij ontwikkelingen zoals
digitalisering. Om relevant en toekomstbestendig te blijven is continue vernieuwing nodig. Het zelf organiserend
vermogen van de sector is groot, maar ondersteuning blijft nodig. Actueel nu is de brug tussen formeel en non-formeel
leren. Jongeren hebben daarbij bijvoorbeeld minder behoefte aan artistiek inhoudelijke invulling (regelen ze zelf) maar wel
aan mentoraat, coaching, onderwijsmethoden, kwalificaties. Hetzelfde zie je in de sportwereld. Door kennisuitwisseling en
deskundigheidsbevordering te stimuleren kan dit proces versneld worden. Wellicht is dit intersectoraal aan te pakken voor
sport en cultuur?

Bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken
Voor veel culturele instellingen is het vanzelfsprekend om de verbinding met andere domeinen op te zoeken en daar de eigen kracht, het
plezier en de artistieke component in te brengen als unieke kenmerken van cultuur. Maar er zijn ook nog veel partijen, verenigingen
bijvoorbeeld, die hier wel een steuntje in de rug bij kunnen gebruiken. De waarde van cultuur kan nog meer worden getoond, zodat het ook voor
andere domeinen als zorg en welzijn vanzelfsprekend wordt om de samenwerking op te zoeken. Daarvoor is kennis nodig om elkaars waarde
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kenbaar te maken. Denk daarbij aan een integrale aanpak (zorg & welzijn met kennis over de doelgroep en kunst en cultuur met kennis over
zingeving, waardevermeerdering en kennis over interventies die welzijn kunnen bevorderen). Het vraagt echter tijd en energie als professionals
vanuit verschillende domeinen elkaars wereld leren kennen en gezamenlijk tot nieuwe aanpakken willen komen zodat iedere partij vanuit zijn
kracht kan werken. Ontwikkel lange termijn afspraken om de maatschappelijke rol te stimuleren en over ontwikkeltijd te beschikken.
Door te sturen op een gezamenlijke aanpak wordt cultuurparticipatie ingebed in een breder beleidskader en kan groot resultaat worden bereikt.
Vanuit een programma cultuurparticipatie (een matchingsprogramma met een landelijke doelstelling en lokale invulling door gemeenten en
provincies), conform de beleidslijn van de Minister, kan geïnvesteerd worden in een duurzaam landelijk dekkend aanbod van cultuurparticipatie
met mogelijkheden voor iedereen.
Echter, aandacht voor cultuurparticipatie mag niet ten koste gaan van aandacht voor cultuureducatie. Andersom is dat wel het geval geweest bij
het inzetten van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit: de aandacht (en budget) voor binnenschoolse cultuureducatie heeft die voor de
buitenschoolse deels verdrongen. Deze twee beleidsvelden zijn echter met elkaar verbonden, ze versterken elkaar en moeten ook als zodanig
benaderd worden.

Provinciale ontwikkelingen
Provinciaal
Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN) is de organisatie van de gezamenlijke Provinciale
Ondersteuningsinstellingen. De negen Provinciale Ondersteuningsorganisaties (POI’s) hebben de wettelijke taak om het
bibliotheekwerk in Nederland te innoveren. In Noord-Brabant is dat Cubiss. Zij ondersteunt de lokale
bibliotheekorganisaties met innovatieve trajecten en subsidies, maar verzorgt ook de logistieke afhandeling van boeken
en materialen tussen de eigen vestigingen en servicepunten maar ook het landelijk leenverkeer met andere bibliotheken
en de Koninklijke bibliotheek.

De provinciale opdracht van Cubiss is:
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Bibliotheekinnovatie, bieblab Brabant en innovatie van de educatieve functie;
Taal en Media, versterken van taalvaardigheid en vergroten van mediawijsheid;

-

Samenwerking binnen het culturele stelsel.

Cultuurmenu
Het programma Kunstmenu dat is ontwikkeld en werd uitgevoerd door de provinciale
cultuurorganisatie Kunstbalie, is met ingang van het schooljaar 2017/2018 gestopt. Een groot deel van
de scholen in ons werkgebied namen dat af.
De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft daarom zelf een cultuurmenu ontwikkeld om ervoor te zorgen
dat er structureel aandacht is voor de leerlijn cultuureducatie. Ook hiervoor heeft zich een groot deel
van de scholen ingeschreven. Jaarlijks wordt, in samenspraak met het onderwijs, een programma
ontwikkeld waar alle basisschoolkinderen aan deel kunnen nemen

Cultuureducatie met Kwaliteit
De overheid vindt cultuurparticipatie belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit en wil dat
cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.
Daarom is er een speciaal programma ontwikkeld: Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).
Het doel hiervan is om door middel van een landelijk samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuureducatie in het
primair onderwijs te borgen. De eerste periode liep van 2013 tot 2016. Inmiddels is een nieuwe periode CmK
ingegaan met een looptijd van 2017-2020.
Basisscholen die cultuureducatie als belangrijk speerpunt in hun curriculum hebben, krijgen vanuit de bibliothee k ondersteuning en
begeleiding en er is een budget beschikbaar voor inzet van cultuuraanbieders die hun kennis overdragen.
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Impuls Muziekonderwijs
Met deze regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen basisscholen investeren in meer en beter
muziekonderwijs. Het doel van deze regeling is het verstrekken van projectsubsidies voor het realiseren van een
duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs in het primair onderwijs door deskundigheidsbevordering
van de mensen die voor de klas staan, het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd en het vormen
van verbindingen tussen binnen- en buitenschoolse muziekeducatie.

Ontwikkelingen op het gebied van de doorgaande lijn geletterdheid
Stimulerende leesomgeving
Als bibliotheek vinden we het zorgwekkend dat bijna 16% van de inwoners in de gemeente Altena laaggeletterd is (CBS, 2018) Het
percentage laaggeletterdheid van de beroepsbevolking tussen 16 – 65 jaar wordt geschat op 11,9% landelijk, in Noord Brabant is dat
10,6% (Stichting Lezen en Schrijven, 2018). Hiermee behoren we landelijk tot de meest laaggeletterde gebieden.
Gelet op de grote opgave in Altena met betrekking tot de hoge laaggeletterdheid gaan wij de komende jaren vooral sterk inzetten op een
stimulerende leesomgeving
 op de kinderopvang/peuterspeelzaal met BoekStart in de Kinderopvang en
 op de basisschool en voortgezet onderwijs met De Bibliotheek op School.
Dit is een structurele samenwerking tussen kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, de school en de bibliotheek op het gebie d van
leesbevordering. Scholen leveren hier zelf ook een financiële bijdrage aan. Niet alleen is er op school een collectie beschikbaar die ook
uitleenbaar is, maar de bibliotheek verzorgt ook de cursus Open Boek om leescoördinatoren op te leiden en geeft advies over het
leesplan, introduceert SchoolWise, een systeem waarin kinderen boeken kunnen reserveren en interessante sites met tips en actualiteit
over lezen kunnen vinden.
Een monitor die jaarlijks wordt afgenomen onder kinderen, ouders en leerkrachten meet de resultaten van de samenwerking. Als alle
scholen meedoen is er daardoor een fysieke collectie met boeken op school binnen handbereik en worden kinderen niet alleen door hun
ouders, maar ook door hun leerkrachten gestimuleerd om te lezen. En jong geleerd is oud gedaan!
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DigiTaalhuis
DigiTaalhuis Altena is de plek in het land van Heusden en Altena waar iedereen aan de slag kan met
basisvaardigheden. Iedereen kan hier terecht om beter te leren lezen, schrijven, spreken, rekenen en omgaan
met de computer en internet. Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband tussen meerdere lokale partners:
de gemeente Altena, ROC da Vinci, Vluchtelingenwerk, Kredietbank, Seniorweb, Stichting GSW en Trema.
Je kunt bij het DigiTaalhuis Altena informatie krijgen over een passende cursus en het aanbod van taal- en
digitale trainingen in de buurt. Er zijn laptops en computers beschikbaar om op te oefenen. Het DigiTaalhuis biedt individuele en groepslessen
Taal en/of Digitale vaardigheden aan.



Digitaal traject: Digisterker
Digitaal traject: Klik en Tik

Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Huurtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die je steeds meer
via internet regelt. Vaak is hiervoor ook een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral als je niet zo handig bent met een computer en met internet.
Daarom heeft Stichting Digisterker de cursus 'Werken met de e-overheid' gemaakt. Cursisten leren hoe ze zaken met de overheid via internet
snel en makkelijk kunnen regelen.
De cursist leert in de cursus stap voor stap om steeds meer via internet zelf te regelen. Hoe kun je informatie vinden bij de overheid? Maar ook,
hoe kun je iets aanvragen, bijvoorbeeld een paspoort bij de gemeente, of zorgtoeslag bij de Belastingdienst. Ook MijnOverheid en de
Berichtenbox komen aan bod.
 Taalspreekuur/Intake
Tijdens het wekelijkse taalspreekuur kan iedereen terecht met vragen over taal, taallessen en taalaanbieders. Het is niet alleen voor
volwassenen die de Nederlandse taal beter willen leren, maar voor alle mensen die beter willen leren lezen en schrijven.


Digitaal traject: Belastingspreekuur

De belastingdienst heeft een startsubsidie aan de Bibliotheek verstrekt om de infrastructuur te kunnen uitbouwen. Jaarlijks worden in de
maanden maart en april wekelijkse spreekuren georganiseerd waar mensen geholpen worden hun belasting zelf te regelen.
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Ontwikkelingen lokaal
Gemeentelijke fusie
Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gefuseerd naar de gemeente Altena. In de aanloop hier naartoe
heeft Bibliotheek CultuurPuntAltena eind 2015 de opdracht gekregen om het bibliotheekbeleid versneld te harmoniseren. Hierbij is gekozen om
van 7 naar 4 vestigingen te ontwikkelen met servicepunten voor het afhalen van gereserveerde boeken in servicepunten. Daarnaast, vanwege
de hoge laaggeletterdheid in de gemeente, te kiezen voor de focus op de doorgaande lijn ten aanzien van geletterdheid.
In 2017 en 2018 zijn 3 zelfstandige vestigingen gesloten en inmiddels 4 servicepunten in multifunctionele accommodaties of brede scholen
geopend. Doelstelling hierbij was om de toegankelijkheid en kennismaking met taal, informatie en cultuur te vergroten. In 2019 zijn wij in 12
kernen aanwezig met een bibliotheeklocatie. De komende jaren zal dat uitgebreid worden naar alle kernen.
Boekstart in de kinderopvang, de Bibliotheek op School. Het DigiTaalhuis en het realiseren van servicepunten in de kernen zal bijdragen aan
een groter bereik voor leden om te kunnen lezen en daarnaast voor alle inwoners om gebruik te kunnen maken van toegankelijke informatie en
ontmoetingen.
Participatie
Een terugtredende overheid vereist actief participerende en initiatiefrijke inwoners. Welvaart en
welzijn in de gemeente vereisen kennisniveau (en geletterdheid) bij inwoners en de flexibiliteit om
zich in de complexer wordende samenleving te bewegen.
Een overheid die zich steeds meer terugtrekt uit het fysieke domein en zich steeds meer gaat
bewegen in het digitale domein, vereist dat inwoners over digitale vaardigheden beschikken om op
een andere manier van overheidsdienstverlening gebruik te maken.
Een goede communicatie tussen de gemeente en haar inwoners, tussen inwoners en bedrijven,
instellingen en organisaties, vereist een goede mondelinge- en schriftelijke taalvaardigheid en het
vermogen om informatie te zoeken, te vinden en op waarde te schatten.
Visie op cultuur in Altena
In 2018 is, na samenwerking tussen alle culturele instellingen, door de Cultuurraad de Visie op cultuur in Altena ontwikkeld. De Bibliotheek
CultuurPuntAltena vult niet alleen een groot gedeelte van het educatieve cultuuraanbod in Altena in maar vervult ook een basisfunctie in de
toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor inwoners om in aanraking te komen met het aanbod. Kunst en cultuur dragen bij aan creativiteit wat
een positieve werking heeft op zelfbewustzijn en het omgaan met taal en informatie.
Daarnaast voelen inwoners met een cultureel bewustzijn zich meer verbonden met hun regio en zijn meer bereid zich daar blijvend te vestigen
of terug te keren.
De (meer)waarde van de bibliotheek voor inwoners van Altena
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Zoals ook uit bovenstaande blijkt is de functie van Bibliotheek CultuurPuntAltena veel meer dan het uitlenen van boeken. Een zichtbare en
toegankelijke bibliotheek met aansluitend aanbod op de behoefte kan de gemeente en haar inwoners veel breder ondersteunen dan enkel bij
de uitvoering van het educatie- en cultuurbeleid. Dit is het uitgangspunt voor de maatschappelijke bibliotheek.
Koers 2020-2023
Vanzelfsprekend blijven we de verworvenheden en waarden van de
traditionele bibliotheek koesteren maar zullen we daarnaast, binnen het
kader van de kernfuncties, voortdurend blijven zoeken naar het
opbouwen van nieuwe dienstverlening, die bijdraagt aan de wens van
de inwoners van het werkgebied om zichzelf te ontwikkelen en
volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving.
Doel is om op alle WSOB kernfuncties aanbod te creëren voor de
inwoners van Altena waarbij we de bibliotheekvoorzieningen in de
kernen kunnen aanwenden voor deze (nieuwe) vorm van
dienstverlening. De nadruk in de dienstverlening ligt op informeel
versterken van (digitale) kennis en vaardigheden waarbij jeugd en
kwetsbare burgers de belangrijkste doelgroepen zijn.
Voor deze beleidsperiode zijn er vanuit de missie en visie van de
Bibliotheek CultuurPuntAltena op alle kernfuncties programma’s per
doelgroep gedefinieerd. Hiermee geven we invulling aan onze
maatschappelijke opdracht.

Organisatie
Missie
“WIJ VERGROTEN DE WERELD VAN MENSEN”
“Wij dragen in Altena bij aan de ontwikkeling van geletterde, creatieve en sociaal vaardige mensen, zodat zij hun talenten blijvend kunnen
inzetten en actief aan de samenleving kunnen deelnemen. Wij fungeren daarbij als regisseur op het gebied van taal, cultuur en
(digitale)informatie. En wij stimuleren en organiseren het delen en toegankelijk maken van kennis en verhalen.”
Visie
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“VOOR EEN STERK, CULTUREEL EN SOCIAAL ALTENA”
“Wij zetten ons in voor een gemeente waarin mensen lees- en taalvaardig zijn, over cultureel bewustzijn beschikken, hun weg in de moderne
kennis- en informatiemaatschappij kunnen vinden en zich zodanig ontplooien, dat ze hun capaciteiten optimaal kunnen benutten. Een hoog
kennisniveau, gemeenschapszin en sociale samenhang bevorderen tenslotte ons welzijn en onze welvaart.”.
Ambitie
“EEN LEVENDIGE, EIGENTIJDSE BIBLIOTHEEK MIDDENIN DE LOKALE SAMENLEVING”
“De samenleving verandert voortdurend en daarmee ook de rol van de bibliotheek. Wij versterken onze maatschappelijke betekenis, stimuleren
netwerkvorming en initiëren samenwerking. Zo worden en blijven wij een levendige, fysieke en digitale bibliotheek die stevig verankerd is in de
gemeente Altena, waarin wij een centrale rol spelen op het gebied van taal, cultuur en (digitale)informatie.”

Onze afgeleide kernwaarden:
 onafhankelijk,
 betrouwbaar,
 toegankelijk,
zijn de maatstaf voor al ons handelen en de ontwikkeling van ons aanbod aan programma’s,
activiteiten en evenementen.
De 5 wettelijke kernfuncties zijn het kader en daar binnen wordt uitvoering gegeven aan de
lokale vraag en mogelijkheden. Per kernfunctie hebben we de speerpunten afgestemd met onze
partners. Dit is verder uitgewerkt in een (meerjarig) programma per doelgroep.
Wet Stelsel Openbare Bibliotheken

Speerpunten per kernfunctie
Speerpunt Lezen & Literatuur
Wij zijn fysiek en/of online toegankelijk in alle kernen met een kwalitatief goede collectie.
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Collectie
De collectie aan boeken, informatie, dvd’s, muziek en specifieke leer- en lees materialen is de basis voor iedere bibliotheekorganisatie. Deze
moet van hoogstaand literair- en informatief niveau zijn maar ook aansluiten bij de vraag van lezers en leners. De collectie is groter dan fysiek
in de bibliotheek aanwezig. Leden maar ook organisaties kunnen gebruik maken van collecties in andere bibliotheken, de digitale collectie of
van de KB. Medewerkers van de bibliotheek kunnen adviseren en ondersteunen bij het vinden van de juiste materialen. Maar ook gebruikers
worden door ons ingezet om ons aanbod te verbeteren. Een voorbeeld is het materiaal voor dementie wat in samenspraak met organisaties
ontwikkeld is. Jaarlijks wordt ongeveer 5 procent van het bestand vernieuwd.
Door de ontwikkeling van De Bibliotheek op school is veel jeugdcollectie op de scholen aanwezig en daar uitleenbaar voor leerlingen. Ook deze
collectie wordt jaarlijks vernieuwd.

Locaties
De afgelopen jaren stonden ook vooral in het teken van de verhuizingen naar nieuwe locaties. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet
naar vermindering van de huisvestingslasten, maar ook naar verbreding van de samenwerking met maatschappelijke partners en verhogen van
de toegankelijkheid voor inwoners.
De rol van de bibliotheek is aan het veranderen en de dienstverlening verandert mee. Van een klassieke boekenopslag naar een open en
toegankelijke plek waar iedereen welkom is voor ontmoeting en activiteiten en waar online gereserveerde boeken opgehaald en ingeleverd
kunnen worden. Dit proberen we zoveel mogelijk met betrokken inwoners te realiseren.
Uitgangspunt van het meerjarenbeleid hierin is dat alle inwoners in Altena in gelijke mate, waar mogelijk in de eigen kern, gebruik kunnen
maken van bibliotheekvoorzieningen. Om die reden zoeken we ook naar mogelijkheden en draagvlak, bij scholen, dorpsraden en in aansluiting
bij nieuwe ontwikkelingen, om in kleine kernen een servicepunt te kunnen implementeren waar online gereserveerde boeken gehaald en
ingeleverd kunnen worden maar waar ook een ontmoetingsfunctie ingericht wordt.
Voor de mensen die toch graag tussen de boeken willen snuffelen, blijven een aantal fysieke locaties beschikbaar. Deze zijn gevestigd in
Woudrichem, als hoofdvestiging, Wijk en Aalburg, Nieuwendijk en Hank. Voor inwoners die niet in staat zijn om naar de bibliotheek te komen
blijven de vrijwilligers van de Boekendienst aan Huis beschikbaar. Op alle vestigingen en de grotere servicepunten zijn bovendien computers
met internet beschikbaar waar inwoners ook tijdens wekelijkse spreekuren geholpen kunnen worden in de nieuwe wereld van de bibliotheek.
De nieuwe locaties laten zien dat de bibliotheek als kloppend hart functioneert in Altena. Zichtbaar en toegankelijk. Een unieke
ontmoetingsplaats waar naast collectie en informatie vooral de ontmoeting en de samenwerking met maatschappelijke partners vorm krijgt.
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Een vestiging biedt, volgens afspraken tussen de Vereniging
van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke
bibliotheek (KB), het volgende dienstverleningsniveau:








openingsuren minimaal 15 uur per week;
digitale toegang tot de gehele collectie en
activiteitenaanbod;
vraagbemiddeling;
culturele/literaire activiteiten;
aanbod voor scholieren/instellingen passend bij de
keuzes die gemaakt zijn in het spreidings- en
marketingbeleid;
studiemogelijkheden.

Onze vestigingen zijn:
 De Werf, in Woudrichem
 Wijk en Aalburg
 Nieuwendijk
 Hank

Een servicepunt biedt beperktere mogelijkheden dan een vestiging. Een servicepunt biedt minimaal het volgende dienstverleningsniveau:




is minimaal 4 uur per week open;
biedt digitale toegang tot het totale activiteitenaanbod;
voorziet in vraagbemiddeling (zowel persoonlijk als via internet).

Onze Servicepunten zijn gevestigd in een MFA of Brede School. Gestreefd wordt naar een zichtbare en toegankelijke plek in alle kernen van de
gemeente Altena.
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Servicepunten in MFA/MFC/ Brede Scholen
 Vlechtwerk Werkendam
 De Esdoorn Sleeuwijk
 De Dussenaar Dussen
 De Parel Rijswijk
 Brede School Almkerk in oprichting

Servicepunten in scholen
 Prins Willem Alexanderschool Eethen
 Fundament Genderen
 De Zaaier Andel
 Den Biekûrf in Babyloniënbroek

Speerpunt Kennis & Informatie
Wij bevorderen de participatie en zelfredzaamheid van inwoners (zodat iedereen mee kan doen) door beschikbaar stellen van betrouwbare
informatie.
Omdat de samenleving steeds complexer wordt en er steeds meer eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt verwacht door onder meer de
digitalisering van de overheid, zijn geletterdheid, informatieverwerving, kennisdeling en het levenslang blijven ontwikkelen van
(digitale)vaardigheden fundamentele voorwaarden om in de samenleving te kunnen functioneren.
De bibliotheek is een toegankelijke plek om (betrouwbare) informatie te vergaren. In samenwerking met onze partners willen wi j op al
onze locaties in de kernen (digitaal) informatie beschikbaar stellen.
Ook in de gemeente Altena beschikt niet iedereen over voldoende basisvaardigheden (taal- en digitale vaardigheden) maar ook vaardigheden
op het gebied van gezondheid, financiën en werk) om volledig mee te kunnen in de huidige (informatie)samenleving. Hierdoor lopen zij het
risico uitgesloten te worden. Het DigiTaalhuis wordt uitgebreid met activiteiten, Walk & Talk en het Juridisch loket die gericht zijn op het
versterken van vaardigheden maar ook het verkrijgen van informatie en hulp bij zelfredzaamheid.
Altenatheek
Een beschikbare en laagdrempelige bibliotheekvoorziening in alle kernen waar, in samenwerking met partners, een kennispunt en wellicht
spreekuur ingericht kan worden, draagt bij aan de beschikbaarheid van informatie voor alle inwoners.
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Speerpunt Ontwikkeling & Educatie
Wij richten ons op verhogen van (digitale)geletterdheid en leesbevordering voor 0-4, 4-12, 12-18 en 18-108 jaar.
Als bibliotheek vinden we het zorgwekkend dat bijna 16% van de inwoners in de gemeente Altena laaggeletterd is (CBS, 2016 op basis
van de 3 gemeenten) Het percentage laaggeletterdheid van de beroepsbevolking tussen 16 – 65 jaar wordt geschat tussen de 8 en 11%
(Stichting Lezen en Schrijven, 2017). Hiermee zitten we boven het landelijk gemiddeld niveau van laaggeletterdheid.
Doorgaande lijn taal- en cultuur educatie
De komende jaren zullen we dan ook onveranderd doorgaan op de ingezette lijn:
-

0-4 jaar met BoekStart in de kinderopvang en collectie in de bestaande en ‘nieuwe’ servicepunten
4-12 jaar door versneld aansluiten van basisscholen met implementatie van de Bibliotheek op
school en Cultuureducatie en -beleving in het basisonderwijs
12-18 jaar door samenwerking in taalvaardigheid en leesbevordering in het voortgezet onderwijs
18+ door aanpak van (digitale)laaggeletterdheid met uitbreiding van het DigiTaalhuis

Het is lastig om de doelgroep laaggeletterde volwassenen te bereiken, omdat de schaamte hierover soms groot is. Daarom is het belangrijk dat
gemeenten, organisaties en instellingen de handen ineen slaan om deze mensen te vinden en te motiveren om te oefenen om hun taal- en of
digitale vaardigheden te oefenen. Dit kan in het DigiTaalhuis Altena. Hoewel de bibliotheek hiertoe het initiatief heeft genomen, is het
DigiTaalhuis het resultaat van een mooie samenwerking met diverse partijen die de komende jaren nog verder uitgebouwd zal gaan worden.
We kunnen zo ons steentje bijdragen aan de zelfredzaamheid en ontwikkeling van een kwetsbare groep inwoners. Voor wie niet naar de
bibliotheek kan komen is de Boekendienst aan huis beschikbaar.
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Talentontwikkeling
We willen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Meedoen gaat ook over het lezen, bewegen, sporten en
culturele activiteiten. Dat geldt voor alle geledingen van onze samenleving, maar we hebben bijzondere aandacht
voor opgroeiende jongeren, sociaaleconomisch zwakkeren en ouderen. Wij ontwikkelen aanbod op de
basisvaardigheden: taalvaardig; rekenvaardig en digitaal vaardig, maar ook op cultuurvaardig.
Talentontwikkeling vinden we cruciaal voor de toekomst. Het combineren van Taal- en Kunst en cultuureducatie zorgt
door de samenhang voor ontwikkelen van creativiteit en betere leesvaardigheid. In samenwerking met basis- en
voortgezet onderwijs ontwikkelen wij een meerjarig programma dat bijdraagt aan de versterking en welbevinden van
inwoners.

Speerpunt Kunst & Cultuur
Wij werken samen met partners voor verbreding van culturele activiteiten in Altena en het bevorderen van cultuureducatie, zowel
binnenschools als buitenschools en voor volwassenen.
Kunst en cultuur heeft niet alleen een op zichzelf staande artistieke eigenwaarde, maar ook een sociale waarde en een economische waarde.
De drie waarden van kunst en cultuur zijn niet op zichzelf staand, maar verhouden zich tot elkaar. Vaak versterken ze elkaar en leiden ze tot
verbeteren van de leefomgeving, vergroten van de sociale cohesie, tegengaan van eenzaamheid, het bevorderen van diversiteit etc. Door de
sociale waarde van kunst en cultuur centraal te zetten, draagt kunst bij aan het versterken van sociale veerkracht van mensen.
De Cultuurnota Altena is een voorbeeld van samenwerking tussen alle lokale partners gericht op versterken van het leefklimaat. De bibliotheek
is een van die partners die zich binnen dat spectrum voornamelijk richt op het educatieve aspect van cultuur en kunst maar ook een
verbindende rol heeft. Wij bieden een podium aan lokale cultuur- uitingen en aanbieders.
De bibliotheek biedt vanuit haar basisopdracht voor versterken van de culturele vaardigheden voor alle doelgroepen, professionele
ondersteuning en begeleiding aan scholen en organisaties met inzet van cultuuraanbieders die hun kennis overdragen.

Speerpunt Ontmoeting & Debat
Wij stimuleren en faciliteren (kennis)ontmoetingen, community ’s en netwerken op lokale en maatschappelijke thema’s.
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In een samenleving die individualiseert, biedt de bibliotheek bij uitstek een plaats voor ontmoeting. Bouwen aan kennis kan niet zonder sociaalculturele plaatsen van samenkomst. Kennis komt steeds vaker tot stand in netwerk- en community verband, op fysieke en virtuele plekken waar
mensen bij elkaar komen, discussiëren,
onderhandelen, leren en creëren. Aan alle
mogelijkheden die digitale middelen steeds meer
bieden, voegt de bibliotheek een essentiële
waarde toe: een prettige en stimulerende
omgeving om te leren of te lezen, onder de
mensen te kunnen zijn, te ontsnappen aan de
drukte van alle dag maar ook aan de
eenzaamheid. Iedereen is er welkom en mensen
komen er in aanraking met andere inwoners
maar ook andere culturen, leefwijzen en
achtergronden. Op die manier draagt de
bibliotheek bij aan het empathisch vermogen van
een samenleving.

De bibliotheek organiseert en regisseert voor alle doelgroepen en geïnteresseerde bezoekers
maatschappelijk georiënteerde evenementen en activiteiten met als doel kennisdeling en
informatieverstrekking. Hierbij wordt ook het debat ter verrijking van de eigen meningsvorming
niet geschuwd. Community’ s en netwerken kunnen vele bestaansgronden hebben.
Dit kan variëren van bijeenkomsten uit gezamenlijke interesses, een hobby of een schrijver,
maar ook een community met een duidelijke (maatschappelijke) opdracht zoals kennisdeling in
een dementheek.
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De bibliotheek als werk- en studeerplek
In de vestigingen, met als start op De Werf, creëren we werkplekken waar je ongestoord kunt werken en studeren. Als student, zzp’er of
flexwerker is het soms fijner om buiten de deur te gaan werken. De bibliotheek is een plek om dat in alle rust te kunnen doen. Het is ook een
ontmoetingsplaats waar je kunt netwerken, tips uitwisselen of nieuwe inspiratie opdoen.
De voordelen zijn:
-

Rustige werksfeer
Gratis wifi
Voldoende stroompunten
Printen en kopiëren

-

Reserveren is niet nodig
Boeken en tijdschriften bij de hand
Diversiteit aan medestudenten en -werkers
Ruime openingstijden

Organisatie en personeel
Door de verandering van de Bibliotheek CultuurPuntAltena naar de huidige werkvorm van locaties, servicepunten en community’ s is de wijze
van dienstverlening en noodzakelijke competenties voor medewerkers sterk veranderd. De afgelopen jaren is extra ingezet op de duurzame
ontwikkeling van medewerkers in de transitie naar maatschappelijke bibliotheek met als grootste uitdagingen:
Van organisatie naar kernfuncties
De traditionele bibliotheek als organisatie bestaat niet meer maar is een geheel van functies geworden. Bibliotheekwerk is een taak van rijk,
provincie en gemeenten. Lokale bibliotheken lenen niet alleen boeken uit, maar ontwikkelen zich tot knooppunten van kennis, contact en cultuur
in de samenleving. De maatschappelijke thema’s waar de gemeente maar ook de bibliotheek voor staat vragen een integrale benadering met
aanbod per doelgroep.
Van collectie naar connectie
De focus verbreedt zich van het aanbieden van collecties en het toegang bieden tot informatie naar het tot stand brengen van connecties. Het
accent komt te liggen op de maatschappelijk-educatieve functie door het regisseren van community’ s en samenbrengen van mensen rond de
beleving van een thema met ondersteuning van lezen, literatuur & cultuur.
Een ondernemende houding
De nieuwe koers naar de maatschappelijke bibliotheek vraagt voortdurend aanpassingsvermogen van onze medewerkers en onze organisatie.
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Er moet kritisch vanuit de vraag van belanghebbenden gekeken worden naar de producten en diensten, maar er moet ook ruimte zijn om in
samenwerking met partijen te experimenteren met de nieuwe koers en bijdrage vanuit de functies.
Vrijwilligers
Sinds jaren wordt bij de uitvoering van ons bibliotheekwerk naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van vrijwilligers voor bepaalde
werkzaamheden in onze organisatie. Door samen te werken met betrokken en actieve burgers is de maatschappelijke meerwaarde van de
bibliotheek in de gemeenschap nog meer zichtbaar. Het werken met vrijwilligers is daarmee ook onlosmakelijk een integraal onderdeel van ons
beleidsplan en verbonden aan het personeelsbeleid.
De vrijwilligers zijn ambassadeurs van de Bibliotheek CultuurPuntAltena en leveren een essentiële bijdrage aan de kernfuncties van de
bibliotheek. Zonder onze vrijwilligers zouden bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten nu geen bibliotheekmaterialen thuisbezorgd krijgen en
zouden diverse activiteiten van onze bibliotheek minder aandacht krijgen. De bibliotheek wil voor deze bijzondere groep medewerkers een
aantrekkelijke organisatie zijn en blijven.
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Programma’s per doelgroepen en kernfunctie
Doelgroep

Wanneer/ resultaat

Alle inwoners

Wij stimuleren en faciliteren (kennis)ontmoetingen,
community’s en netwerken.

Spreekuren, leestafels en werkplekken in alle vestigingen en servicepunten
in MFA/MFC.

Alle leden

Wij stimuleren en faciliteren (kennis)ontmoetingen,
community’s en netwerken.

Spreekuren, leestafels en werkplekken in alle vestigingen en servicepunten
in MFA/MFC.

Volwassenen

Wij bevorderen de participatie en zelfredzaamheid van
inwoners door verhogen van (digitale) taalvaardigheid.

0-4 jaar

Wij stimuleren lezen en cultuurontwikkeling aan baby’s,
peuters en kleuters.

4-12 jaar

Wij stimuleren kinderen om meer te lezen en kennis te
maken met kunst en cultuur.
En we leren ze om vaardiger, verstandiger en
weerbaarder om te gaan met internet, sociale media en
games.
Dat doen we met deskundige lees/media- en
cultuurcoaches, met inspirerende boeken en
cultuuraanbod en met een goede (digitale) lees- en
leeromgeving.
Wij stimuleren kinderen om meer te lezen en kennis te
maken met kunst en cultuur.
En we leren ze om vaardiger, verstandiger en
weerbaarder om te gaan met internet, sociale media en
games.
Dat doen we met deskundige lees/media- en
cultuurcoaches, met inspirerende boeken en
cultuuraanbod en met een goede (digitale) lees- en
leeromgeving.
Wij ondersteunen ondernemers in hun opgave ten
aanzien van laaggeletterdheid.

DigiTaalhuis , compleet programma laaggeletterdheid. Minimaal 25
bezoekers per maand Taalcafé en Digicafé
In alle vestigingen.
30 taaltrajectdeelnemers per jaar.
Website en nieuwsbrieven.
50% per jaar haalt boekstartkoffer.
Alle organisaties voor kinderopvang nemen deel.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar.
2 voorleesbijeenkomsten per jaar.
0-4 jaar collectie op alle vestigingen en servicepunten.
Alle basisscholen aansluiten op dBos.
2 mediawijsheid activiteiten per jaar.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor leerkrachten.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor ouders/verzorgers.

12-18 jaar

Ondernemers
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Activiteit

dBos op alle scholen.
Schrijversbezoeken op alle scholen.
2 creatieve/culturele activiteiten per jaar.

2 Taalprogramma’s in bedrijven per jaar.
Netwerkbijeenkomsten.
Doorverwijzing voor taallessen.

Studenten

Doelgroep
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Wij bieden studenten een studie- en werkplek.

Activiteit

Wij bieden toegang tot de wetenschappelijke bibiotheek.

Wanneer/ resultaat

Volwassenen

Wij bieden in samenwerking met lokale cultuurinstanties
een podium voor lokale activiteiten en thema’s.

4 tentoonstellingen en exposities per jaar.
2 evenementen per jaar.

0-4 jaar

Wij stimuleren cultuurontwikkeling aan baby’s, peuters en
kleuters.

Alle organisaties voor kinderopvang nemen deel.
2 cultuurbijeenkomsten per jaar.

4-12 jaar

Wij stimuleren kinderen om kennis te maken met kunst
en cultuur.
Dat doen we met deskundige cultuurcoaches, met
inspirerend cultuuraanbod en met een goede (digitale)
lees- en leeromgeving.

Alle basisscholen nemen deel aan cultuurprogramma’s .
Muziekwijzer
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor leerkrachten
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor ouders/verzorgers
2 buitenschoolse activiteiten per jaar

12-18 jaar

Wij stimuleren kinderen om kennis te maken met kunst
en cultuur. Dat doen we met deskundige cultuurcoaches,
met inspirerend cultuuraanbod en met een goede
(digitale) lees- en leeromgeving

Cultuurprogramma op alle scholen.
Schrijversbezoeken op alle scholen.
2 creatieve/culturele activiteiten per jaar.

Doelgroep

Wanneer/ resultaat

Alle inwoners

Wij stimuleren en faciliteren (kennis)ontmoetingen,
community’s en netwerken op lokale en
maatschappelijke thema’s.

Spreekuren, Leestafels en werkplekken in alle vestigingen en servicepunten
in MFA/MFC.
4 evenementen per jaar.
2 nieuwe community’s per jaar.

Alle leden

Wij willen jongeren en jong-volwassenen aan ons
verbinden.
Wij stimuleren taalvaardigheid door ontmoetingen.
Wij ondersteunen ondernemers in hun opgave ten
aanzien van laaggeletterdheid.

Wij bieden leer- en studeer faciliteiten en ontmoetingsruimte.

Studenten

Wij bieden studenten een studie- en werkplek.

Rustige sfeer en stimulerende omgeving.
Stilteplekken en ontmoetingsplekken.

ZZP-ers

Wij bieden zzp-ers een flexwerkplek om te werken en te
overleggen.

Rustige sfeer en stimulerende werkplek.
Ontmoetingsplekken op alle vestigingen.

Lokale
maatschappelijke
organisaties

Wij bieden lokale maatschappelijke organisaties de
mogelijkheid om onze locaties te gebruiken voor hun
activiteiten.

Huiskamer
Ontmoeting en overleg plekken
Inlooppunten
Spreekuren

Ondernemers
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Activiteit

Wij organiseren leesclubs.
We faciliteren het debat rond maatschappelijke economisch thema’s.

Doelgroep

Wanneer/ resultaat

Alle leden

Wij hebben fysiek en/of online een kwalitatief goede
collectie voor alle doelgroepen.

Klanttevredenheid op basis van 0-meting in 2019.

Volwassenen

Wij bieden een kwalitatief goede collectie voor alle leden.

Klanttevredenheid op basis van 0-meting in 2019.

Wij faciliteren ouderen om te kunnen blijven lezen,
zelfstandig of met ondersteuning.

Voorleesactiviteiten.
Boekendienst aan huis.
2 nieuwe leesgroepen per jaar.
Ondersteunende materialen.
Spreekuren op vestigingen en servicepunten.
50% per jaar haalt boekstartkoffer.
Alle organisaties voor kinderopvang nemen deel.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar.
2 voorlees bijeenkomsten per jaar
0-4 jaar collectie op alle vestigingen en servicepunten.
Alle basisscholen aansluiten op dBos.
2 mediawijsheid activiteiten per jaar.
Muziekwijzer 2 buitenschoolse activiteiten per jaar.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor leerkrachten.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor ouders/verzorgers.

0-4 jaar

Wij stimuleren lezen en cultuurontwikkeling aan baby’s,
peuters en kleuters.

4-12 jaar

Studenten

Wij stimuleren kinderen om meer te lezen.
En we leren ze om vaardiger, verstandiger en
weerbaarder om te gaan met internet, sociale media en
games. Dat doen we met deskundige taal- en media
coaches, met inspirerende boeken en met een goede
(digitale) lees- en leeromgeving.
Wij stimuleren kinderen om meer te lezen.
En we leren ze om vaardiger, verstandiger en
weerbaarder om te gaan met internet, sociale media en
games. Dat doen we met deskundige taal- en media
coaches, met inspirerende boeken en met een goede
(digitale) lees- en leeromgeving.
Wij bieden studenten een studie- en werkplek.

Lokale
maatschappelijke
organisaties

Wij bieden lokale maatschappelijke organisaties de
mogelijkheid om onze locaties te gebruiken voor hun
activiteiten.

12-18 jaar
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Activiteit

dBos op alle scholen.
Schrijversbezoeken op alle scholen.
2 creatieve/culturele activiteiten per jaar.

(Online) toegang tot (wetenschappelijke) boeken.
We bieden de mogelijkheid om collecties op maat te faciliteren.

Doelgroep
Alle inwoners

Wij zijn een onafhankelijk informatie- en ontmoetingspunt
in alle kernen van de gemeente.

Alle leden

Wij hebben fysiek en/of online een kwalitatief goede
collectie voor alle doelgroepen.

Volwassenen

Wij bevorderen de participatie en zelfredzaamheid van
inwoners door verhogen van (digitale) taalvaardigheid.

0-4 jaar

We leren ze om vaardiger, verstandiger en weerbaarder
om te gaan met internet, sociale media en games.
Dat doen we met deskundige taal,-media,- en
cultuurcoaches, met inspirerende boeken en
cultuuraanbod en met een goede (digitale) lees- en
leeromgeving.
We leren ze om vaardiger, verstandiger en weerbaarder
om te gaan met internet, sociale media en games.
Dat doen we met deskundige taal,-media,- en
cultuurcoaches, met inspirerende boeken en
cultuuraanbod en met een goede (digitale) lees- en
leeromgeving.
We leren ze om vaardiger, verstandiger en weerbaarder
om te gaan met internet, sociale media en games.
Dat doen we met deskundige taal,-media,- en
cultuurcoaches, met inspirerende boeken en
cultuuraanbod en met een goede (digitale) lees- en
leeromgeving.
Wij ondersteunen ondernemers in hun opgave ten
aanzien van laaggeletterdheid.

4-12 jaar

12-18 jaar

Ondernemers
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Activiteit

Wanneer/ resultaat

Altenatheek
In 2023 in alle kernen een locatie met informatiepunt.
Wij organiseren met partners de verbinding tussen de kernen. (Het verhaal
van Altena)
Website
Toegang tot landelijke collecties.

DigiTaalhuis
Compleet programma laaggeletterdheid.
Minimaal 25 bezoekers per maand Taalcafé en Digicafé.
In alle vestigingen.
30 taaltrajectdeelnemers per jaar.
Nieuwsbrieven.
2 mediawijsheid activiteiten per jaar.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor leerkrachten.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor ouders/verzorgers.

2 mediawijsheid activiteiten per jaar.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor leerkrachten.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor ouders/verzorgers.

2 mediawijsheid activiteiten per jaar.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor leerkrachten.
2 deskundigheidsbijeenkomsten per jaar voor ouders/verzorgers.

Gerichte informatieverstrekking, doorverwijzing en non-formele taaltrajecten.
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Studenten

Wij bieden studenten een studie- en werkplek

(Online) toegang tot (wetenschappelijke) boeken.
Wifi, scannen en printen.

ZZP-ers

Wij bieden zzp-ers een flexwerkplek om te werken en te
overleggen.

(Online) toegang tot (wetenschappelijke) boeken.
Wifi scannen en printen.

Lokale
maatschappelijke
organisaties

Wij bieden lokale maatschappelijke organisaties de
mogelijkheid om onze locaties te gebruiken voor hun
activiteiten.

In samenwerking met partners stellen wij een speciale collectie en/of
tentoonstelling samen.

