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INLEIDING

De Bibliotheek Venlo
In 2017 bestond de Bibliotheek Venlo 100 jaar. In deze eeuw is de rol van de Bibliotheek in de 
gemeente Venlo sterk veranderd. Van een elitaire openbare leeszaal naar een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats. Een expert op het gebied van kennis en informatie voor alle inwoners 
van de gemeente Venlo. Toegankelijk, inspirerend en verbindend. Met vestigingen in Venlo 
(Stadsbibliotheek), Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen en Velden, waar ruim 27.000 mensen ofwel 
27% van de inwoners van onze gemeente lid van de Bibliotheek zijn. Met een Bibliotheek 
op School op vrijwel alle basisscholen in Venlo, een verregaande samenwerking met de 
drie campussen voor voortgezet onderwijs en met een uitgebreid netwerk aan cultureel-
maatschappelijke partners.

Onze Dromen
In dit Beleidsplan schetsen we de uitvoering van Onze Dromen voor de komende vier jaar. 
Het zijn twee dromen die voortkomen uit ons streven om in de breedst mogelijke zin een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Venlonaar:

1

Alle Venlose 
kinderen van 

0 tot 18 jaar hebben 
toegang tot rijke informatie 
ongeacht de betrokkenheid 

van ouders of 
opvoeders.

We bieden vanuit 
de Stadsbibliotheek de 

inwoners van de gemeente 
Venlo een Huis van Informatie 

met een bruisende 
programmering waar men 

zich persoonlijk kan 
ontwikkelen.

Deze dromen maken we waar door invulling te geven aan de vijf kernfuncties van de 
openbare bibliotheek zoals deze in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob, 
2015) centraal staan:

 Ter beschikking stellen van kennis en informatie
 Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
 Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
 Organiseren van ontmoeting en debat
 Kennis laten maken met kunst en cultuur

De vijf kernfuncties vormen de randvoorwaarden voor het omzetten van onze dromen in 
werkelijkheid.



Beleidsplan 2019 - 2022  Dromen waarmaken 5

Voor het realiseren van ons Huis van Informatie en onze bijdrage aan de persoonlijke en 
culturele ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Venlo hebben we voor deze 
beleidsperiode vier programmalijnen ontwikkeld:

1  Versterken van basisvaardigheden voor volwassenen 
2  Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en culturele educatie 
3  Informeren en uitdagen om mee te doen en denken in onze kennissamenleving
4  Inspireren tot verdiepen- en delen van kennis

5

Vier programmalijnen 
die de kern van ons bibliotheekwerk 
voor de komende vier jaar vormen.

Vier programmalijnen 
waarmee we de relaties met onze 
partners verder intensiveren en 
versterken.

Vier programmalijnen 
die ons tot een sterke partner 
in de gemeente Venlo maken.

Vier programmalijnen 
waarmee we onze droom 
voor de inwoners van Venlo 
waarmaken.
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DE MAATSCHAPPELIJKE WAARDE 
VAN DE BIBLIOTHEEK VENLO

Toegankelijk, inspirerend en verbindend

De Bibliotheek Venlo heeft de afgelopen jaren succesvol gewerkt aan een stevige positie 
in de gemeente Venlo. Steeds meer inwoners nemen deel aan de activiteiten van de 
Bibliotheek. Ze maken gebruik van de grote collectie boeken, ze laten zich inspireren 
tijdens lezingen, lopen binnen voor een voorleesuurtje en vragen advies bij de vele 
spreekuren. Werkzoekenden bereiden zich voor op de arbeidsmarkt en taalvragers vinden 
hun weg naar het Taalhuis. Waar mogelijk organiseren we dit in samenwerking met onze 
maatschappelijke partners in de gemeente Venlo.

Daarnaast is er een stevige samenwerking ontstaan met het onderwijs. De Bibliotheek op 
school is geïmplementeerd op vrijwel alle basisscholen in onze gemeente en we werken 
samen met de scholen in het voortgezet onderwijs. De basis voor een doorgaande leeslijn van 
0 tot 18 jaar is hiermee gelegd.

De Bibliotheek Venlo ziet voor de komende beleidsperiode een grote uitdaging om als 
centrum voor kennis en cultuur en in samenwerking met partners, inwoners en organisaties, 
kennis, kunde en ervaringen bij elkaar te brengen. Zo leveren we samen een bijdrage aan 
het zelfstandig functioneren van mensen tot goed geïnformeerde burgers die zelfredzaam 
kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Wij doen dit daadkrachtig, toekomstgericht, co-creatief en verbindend: we zijn een 
schatkamer van informatie en als inspirerend ontmoetingscentrum het maatschappelijke 
hart van Venlo. 

2

2.1

De Bibliotheek Venlo 
is als schatkamer van 
informatie en 
als inspirerend
ontmoetingscentrum 
het maatschappelijke 
hart van Venlo.

6



Beleidsplan 2019 - 2022  Dromen waarmaken 7

Maatschappelijke ontwikkelingen

Digitalisering en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel; er zijn legio 
informatiebronnen beschikbaar. Deze ontwikkelingen zorgen voor enorme mogelijkheden 
om kennis te delen met iedereen op de wereld. Op deze manier is kennis sneller bij elkaar 
te brengen en gaan de ontwikkelingen nog sneller. We zien bovendien dat de overheid een 
grote mate van zelfstandigheid van burgers verwacht en tegelijkertijd participatie van 
inwoners met ideeën en initiatieven.

Digitale en technologische ontwikkelingen: kansen en bedreigingen

Een leven lang leren
Ondanks dat deze ontwikkelingen veel kansen met zich meebrengen zien we ook 
nieuwe vraagstukken ontstaan. Zo is een grote groep mensen alleen aangesloten op de 
infrastructuur en niet op de netwerken. Kinderen van nu worden opgeleid voor banen 
waarvan we op dit moment nog niet weten welke kennis hiervoor nodig is. De robotisering 
zorgt voor vooruitgang maar ook voor het verdwijnen van bepaalde banen. Met een 
beroepsopleiding, afgerond als jonge twintiger, ben je onvoldoende toegerust om mee te 
blijven bewegen met ontwikkelingen. Een leven lang blijven leren is een voorwaarde om 
ervoor te zorgen dat er geen mismatch ontstaat met de arbeidsmarkt.

Digitale (on)veiligheid
De digitale sporen die we achterlaten worden steeds groter. Op internet wordt ons gedrag 
gevolgd. We registreren ons bij steeds meer partijen. Niet altijd wordt daar goed mee 
omgegaan. Datalekken en het gebruik van onze gegevens voor commerciële doeleinden 
zorgen ervoor dat mensen zich onveilig voelen door de inbreuk op hun privacy, terwijl dit 
belangrijke voorwaarden zijn voor de vrijheid van meningsvorming. 
Informatie komt van vele bronnen. Welke informatie is betrouwbaar? Wat klopt? In welke 
mate is de informatie die wij zien gefilterd? Naast de onwetendheid hierover leidt dit steeds 
vaker tot wantrouwen. De mening van een willekeurige bekende Nederlander wordt voor 
waar aangenomen, vaak nog eerder dan de uitkomst van wetenschappelijke onderzoeken. 
Fake nieuws en alternatieve feiten zijn aan de orde van de dag. De commerciële belangen van 
de media worden steeds groter, waardoor de focus op primeurs en scoops groter wordt en 
men nuance en context uit het oog verliest.

Globalisering versus glokalisering
De ontwikkelingen zijn groot en de wereld is steeds dichterbij. De globalisering zorgt voor 
een tegenreactie van lokalisering (glokalisering). Door vergrijzing en ontgroening verdwijnen 
steeds meer voorzieningen in dorpen en treffen mensen elkaar minder gemakkelijk. 
Dit zorgt ervoor dat er behoefte is aan lokale eigenheid en identiteit, maar ook aan een 
gemeenschapsdoel. De overheid verwacht eigen verantwoordelijkheid van burgers. Hierdoor 
zien we groepen mensen opstaan met ideeën en initiatieven die hun weg zoeken om gehoor 
te vinden. De wens van de overheid tot participatie en de mogelijkheden om te participeren 
hebben echter lang niet altijd hetzelfde tempo.

2.2
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Meedoen versus overleven
We zien mensen buiten de boot vallen doordat ze onvoldoende basisvaardigheden bezitten 
om hun eigen zaken te regelen. In combinatie met de snelle digitalisering wordt het voor 
hen steeds moeilijker om zonder hulp van anderen te communiceren met overheden, 
uitkeringsinstanties, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappen. Naast het 
ontbreken van een goede taalvaardigheid om de teksten te begrijpen, ontbreken de 
digitale vaardigheden om zich via allerlei portals te registeren. Het is steeds ingewikkelder 
om overzicht te houden over je zaken. Steeds meer mensen zitten hierdoor in een 
overlevingsmodus en hebben geen ruimte om regie te voeren.

Afbrokkelen tekstcultuur
Naast al deze ontwikkelingen zien we ook dat de tekstcultuur afbrokkelt. Steeds minder 
mensen kunnen en willen lezen. De Raad voor Cultuur luidt in zijn zogenoemde sectoradvies 
over de Letteren en Bibliotheken zelfs de noodklok over de toenemende ontlezing onder 
jongeren tot 34 jaar1. Dit zorgt voor een gemis aan verbeelding, inlevingsvermogen, 
sociale cognitie en gebrek aan basisvaardigheden. We zien een toename van het aantal 
laaggeletterde jongeren2 ondanks dat ze een schoolopleiding hebben afgerond.

Rol van de Bibliotheek

In het licht van de geschetste maatschappelijke ontwikkelen is de Bibliotheek in dit 
informatietijdperk relevanter dan ooit. Basisvaardigheden zoals informatie verzamelen, 
kennis ontwikkelen, kunnen lezen en omgaan met informatie- en communicatietechnologie 
bepalen het succes van mensen in onze maatschappij. Ook de (mogelijkheid tot) culturele 
participatie vormt hiervoor een belangrijk uitgangspunt.  Met onze kennis, ervaring en 
faciliteiten kunnen wij als publieke en laagdrempelige voorziening grote meerwaarde 
bieden in het aanleren en stimuleren van die belangrijke vaardigheden en bijdragen aan de 
culturele ontwikkeling, zodat alle burgers echt kunnen meedoen. 
Dit is ook de opdracht zoals geformuleerd door de commissie Cohen in het kader van de Wet 
stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob): “stimuleren, ondersteunen, faciliteren 
en toerusten van burgers om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne 
kennissamenleving”.

1  Raad voor Cultuur: Sectoradvies Letteren en 
bibliotheken ‘De daad bij het woord’

2 OESO: Resultaten PISA-2015 in vogelvlucht. 
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2.3 Van collectie naar connectie: de Bibliotheek is relevanter dan ooit

De Bibliotheek Venlo wil vanuit haar expertise bijdragen aan antwoorden op 
maatschappelijke vraagstukken. Bibliotheken bieden onbeperkt toegang tot informatie 
zonder dat daar een commercieel belang achter zit. Ze kunnen als geen ander de context 
van ontwikkelingen duiden door meerdere kanten te belichten. Bibliotheken brengen steeds 
meer mensen bij elkaar rond kennis. Ze zijn steeds vaker vinder en verbinder van informatie, 
mensen en organisaties: van collectie naar connectie.

De Bibliotheek als maatschappelijke basisvoorziening

Spil
Bibliotheken hebben de expertise om het onderwijs te adviseren hoe zij kinderen beter 
kunnen motiveren om te lezen. Dit is een basisvoorwaarde voor een goede start in het leven. 
Bibliotheken zijn vaak de spil in taalnetwerken. Steeds vaker bieden ze de inwoners van 
hun gemeenten een plaats waar mensen samen nadenken, discussiëren en de stad of het 
dorp vormgeven. Bibliotheken zijn relevanter dan ooit. Naast het beschikbaar stellen van de 
collectie en hun expertiserol in het onderwijs zijn Bibliotheken ook steeds meer de aanjager 
van het informeel leren in de samenleving.

Hulp om de hoek 
Het bibliotheeknetwerk met landelijke en provinciale brancheorganisaties wordt eveneens 
steeds sterker en de Bibliotheek Venlo maakt gebruik van onderzoek, expertise en concepten 
uit dit netwerk. Niet alleen in Nederland maar ook uit andere landen. Landelijk zien we een 
belangrijke ontwikkeling die ook voor Venlo relevant is. 
De Bibliotheek als hulp om de hoek en Open Leercentrum: Vraag & Doe mee.

VRAAG & DOE MEE

De Bibliotheek Venlo ontwikkelt 
zich komende jaren verder 
tot de maatschappelijke 
basisvoorziening met een 
team van experts (community 
librarians en partners) op het 
gebied van informatie en lezen 
en de informele hulp ‘om de 
hoek’ om inwoners te helpen 
mee te doen in de moderne 
kennissamenleving.

9
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Sterke partner in de gemeente Venlo

De politieke agenda van Venlo biedt vele kansen voor gemeente en Bibliotheek om 
samen met het maatschappelijke en culturele veld op te trekken. We zien bijvoorbeeld 
in het coalitieakkoord de zorg van de coalitiepartijen over het democratisch proces en de 
communicatie daaromheen. 

Inwoners, organisaties en experts bij elkaar brengen

Kernfunctie
Hoe betrek je inwoners al aan de voorkant bij de beeldvorming en hoe maak je intensiever 
gebruik van de initiatieven die er al zijn? De Bibliotheek Venlo wil vanuit haar kernfunctie 
Organiseren van ontmoeting en debat hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij merken 
dat de inwoners van de gemeente Venlo gemakkelijk binnenstappen in de Bibliotheek 
met vragen en met ideeën. Van een grote groep Venlonaren weten we wat deze inwoners 
belangrijk vinden en waar ze hun energie in willen steken. Afgelopen jaar waren de avonden 
van het Debat van de Stad goed bezocht. Samen werd nagedacht over wonen, werken en 
studeren in Venlo en over de ontwikkeling van deze gemeente. 

Regionale en lokale verbinding
Ook wil de Bibliotheek Venlo een rol vervullen op het gebied van belangrijke onderwerpen 
die in Venlo e.o. spelen en deze thema’s opnemen in onze programmering.  De aanpak en het 
tegengaan van laaggeletterdheid is een ambitie die al een aantal jaren als een rode draad 
door onze programmering loopt en zal blijven lopen. Maar ook een relevant en aantrekkelijk 
activiteitenaanbod rondom de hoge duurzaamheidsambitie, de sterk vertegenwoordigde 
maakindustrie, de ontwikkeling als onderwijsstad en de belangrijke agro- en foodsector in 
deze gemeente Venlo staat voor deze beleidsperiode op onze agenda. We brengen hierbij 
inwoners, experts en organisaties bij elkaar. Zij wisselen kennis uit, doen informatie op, 
gaan met elkaar in gesprek, vormen ideeën en gaan op een eigentijdse manier aan de slag.
Inhoudelijk dragen we eraan bij dat Venlonaren kunnen meedoen, voor iedereen passend bij 
zijn behoefte en capaciteiten.

Venlonaren onder de loep

Geluk en veiligheid
Venlonaren zijn net zo gelukkig als de gemiddelde inwoner van Nederland. Ze maken zich 
wel meer zorgen over financiën, werk en hun gezondheid in vergelijking met landgenoten. 
Jongeren die wegtrekken, de grote kloof tussen het niveau en samenstelling van de werkloze 
beroepsbevolking en de beschikbare banen, het hoge aantal laaggeletterden en de grote 
groep inwoners die onder de armoedegrens leeft zijn voor hen belangrijke zorgpunten.

Een ander belangrijk verbeterpunt is veiligheid. Dit is een thema voor alle Venlonaren, 
onafhankelijk van leeftijd en sociale klasse. Veiligheid kent veel facetten en houdt verband 
met het kunnen volgen van en aansluiting krijgen bij de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Veiligheid in de woonomgeving is hierin belangrijk, maar zoals eerder genoemd ook de 
‘online’ veiligheid en het overzicht kunnen houden over je eigen leven.

2.4
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Rol van de Bibliotheek

Vanuit ons nauwe contact met samenwerkingspartners, klanten en bezoekers signaleren wij 
vanuit onze laagdrempelige dienstverlening in de Bibliotheek Venlo het volgende:

Algemeen

  We hebben ondanks een hoog aantal laaggeletterden in Venlo een relatief groot bereik 
door de ingezette programmering die aansluit bij onze brede maatschappelijke functie.

  Steeds vaker worden we benaderd door partijen die een plaats in of dicht bij de 
Bibliotheek willen om aansluiting te vinden bij onze gebruikers.

  De behoefte aan lezen blijft. Veel klanten blijven hun weg vinden naar de vestigingen 
en maken veelvuldig gebruik van de mogelijkheid om te reserveren vanuit alle locaties.

  In de Stadsbibliotheek wordt het steeds drukker met bezoekers die de bieb als third 
place beschouwen: de krant lezen om tussen de mensen te zijn, studeren, werken en 
ontmoeten.

  We zien een steeds grotere groep mensen die bij ons een plek zoekt: mensen met 
psychische problemen, eenzame ouderen, mensen zonder verblijfsstatus, werk of 
verblijfplaats.

  Steeds meer Venlonaren komen met vragen die niet over de collectie gaan en hebben 
behoefte aan advies.

  Bij een stijgend aantal dementerenden en hun mantelzorgers bestaat de behoefte aan 
advies over mogelijke hulp, het opdoen van kennis en het delen van ervaringen.

  Een steeds grotere groep vrijwilligers is bereid om een bijdrage te leveren aan de brede 
dienstverlening van de Bibliotheek. 

Onze programma’s en programmering

  De programmatische aanpak werkt, we hebben van tevoren bepaald welke 
resultaten we willen behalen en hoe we deze gaan meten. De aanpak draagt bij aan 
herkenbaarheid van de expertise van de Bibliotheek.

  Steeds meer initiatiefnemers en partijen benaderen ons voor samenwerking of het 
ondersteunen van hun ideeën en initiatieven. 

  Onze collectie is een belangrijk middel ter ondersteuning van onze programmering  en 
in het bijzonder voor de Bibliotheek op school en het Geheugenhuis.

  Vanuit de behoefte aan sociale samenhang en ontmoeting vragen 
samenwerkingspartners en gebruikers in de wijken en dorpen om programmering van 
activiteiten dicht bij de inwoners (Belfeld, Tegelen, Velden).

  We krijgen steeds meer vragen van mensen die behoefte hebben aan digitale 
vaardigheden.
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Voorschoolse instellingen, kinderopvang en onderwijs

  Steeds meer kinderen gaan in Venlo met een taalachterstand naar de basisschool 
doordat hun ouders laaggeletterd zijn.

  De doorgaande leeslijn wordt in de praktijk nog te weinig uitgevoerd.
  De betrokken organisaties (waaronder ook de consultatiebureaus) zijn zich ervan 

bewust dat preventie van laaggeletterdheid begint bij de geboorte en dat daarbij 
ouderbetrokkenheid noodzakelijk is.  Ze willen daarin samen optrekken. In de praktijk is 
er weinig ruimte om hieraan aandacht te besteden.

  Ouders vragen niet vaak ondersteuning bij de lees- en taalontwikkeling van hun kind.
  Ouders zijn zich vaak niet bewust van hun rol in de ontwikkeling van hun kind of weten 

hun vraag niet te benoemen.
  Het basisonderwijs heeft behoefte aan expertise op het gebied van ouderbetrokkenheid 

bij taal- en leesontwikkeling, een aanpak van taalzwakke kinderen, leesinspiratie, 
mediawijsheid en informatievaardigheden.

  Voor de preventie van laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier zijn de 
leerkrachten én de ouders nodig.

  Jongeren voelen grote druk om te presteren en voelen zich steeds beter thuis bij een 
informele aanpak die gericht is op leerplezier.

  Een grote groep jongeren heeft de weg naar de Bibliotheek gevonden en maakt 
door het jaar heen gebruik van de werkplekken om te leren. Rond tentamen- en 
examenperiodes zit de bibliotheek vol met leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
maar ook van mbo- en hbo- opleidingen.

  Het voortgezet onderwijs maakt steeds vaker gebruik van de Bibliotheek als plek voor 
overleg en lessen.

Taalnetwerk en bestrijding laaggeletterdheid

  Het taalnetwerk staat stevig en steeds meer mensen met een migratieachtergrond 
weten vanuit doorverwijzing hun weg te vinden naar taalactiviteiten. Het aantal 
laaggeletterde Venlonaren van Nederlandse afkomst wordt echter nog slecht bereikt. 
Vanuit het netwerk is een krachtigere aanpak van toeleiding nodig.

  Voorschoolse instellingen, het onderwijs, consultatiebureaus en de Bibliotheek 
hebben behoefte aan een gezinsgerichte aanpak om te werken aan bestrijding van 
laaggeletterdheid bij ouders en preventie bij kinderen.
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  Versterken van de basisvaardigheden met behulp van een doorgaande leeslijn 
en Huis van Informatie / hulp om de hoek.

  Een integrale aanpak van (digitale) laaggeletterdheid met onze partners in 
het taalnetwerk.

  Het verbeteren van sollicitatie- en netwerkvaardigheden.

  Persoonlijke en culturele ontwikkeling.

  Het stimuleren van initiatieven en creativiteit van inwoners van Venlo door 
hen in de Bibliotheek een podium te bieden.

  Het creëren van draagvlak voor thema’s zoals duurzaamheid, milieu en 
circulaire economie.

  Een sterk maatschappelijk en cultureel samenwerkend netwerk waarbij de 
verschillende expertises optimaal ingezet worden.

  Een aantrekkelijke programmering die voor alle doelgroepen interessant is 
 en bijdraagt aan een leven lang leren van alle inwoners.

  Een wijkgerichte aanpak door programmering dicht bij de mensen.

Vanuit onze expertise 
en onze rol leveren wij
met onze programma’s 
een bijdrage aan:
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Partner in het Cultuurplatform Venlo

Kunst en cultuur: zuurstof voor ontwikkeling 3

Naar aanleiding van de cultuurnota (2015) van de gemeente Venlo is in 2016 een gezamenlijk 
cultuurplatform4 opgericht. Als kerntaak van het platform wordt ‘het bevorderen van de 
consumptie van en participatie aan kunstzinnige en culturele activiteiten in ons werkgebied, 
met name door mensen waarvoor kunst en cultuur niet vanzelfsprekend zijn’ benoemd. 

Georganiseerde cultuur zet aan tot emotionele betrokkenheid en (zelf)reflectie. 
Cultuurparticipatie draagt bij aan de groei van de (lokale) economie, genereert de toename 
van sociaal kapitaal en vergroot de levenskwaliteit van ouderen. Bovendien heeft het een 
duidelijk effect op de competentieontwikkeling – en daarmee van de ontwikkeling van 
21e-eeuwse vaardigheden van kinderen en jongeren. 

Met de gezamenlijke activiteiten richt het Cultuurplatform zich vooral op wijken en buurten 
waar de cultuurparticipatie doorgaans laag is. Het platform wil uitdrukkelijk zowel jongeren 
als ouderen betrekken in de gezamenlijke activiteiten. De Bibliotheek Venlo pakt met haar 
programmering hierin haar rol en brengt met een breed activiteitenpakket generaties bij 
elkaar, waarbij jongeren van ouderen leren en ouderen van jongeren. 

Voor 2019 tot en met 2022 wordt een plan ontwikkeld om dit vorm te geven. Community art 
en cultuureducatie zijn de instrumenten die het Cultuurplatform gaat gebruiken om de 
mensen in de wijken, waar men nog geen gebruik maakt van cultuur, te bereiken. Het gaat 
voor het eerste jaar om de wijken Vastenavondkamp, Vossener en Klingerberg in Blerick en 
Op de Heide in Tegelen.

2.5

3  Nota Cultuurplatform Venlo, mei 2018
4  Cultuurplatform Venlo is de netwerkorganisatie 

van Museum van Bommel van Dam, 
Poppodium Grenswerk, Kunstencentrum Venlo, 
Theater de Maaspoort, de Bibliotheek Venlo en 
het Limburgs Museum.

Georganiseerde 
cultuur zet aan 
tot emotionele 
betrokkenheid en 
(zelf)reflectie.
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ONZE DROMEN WAARMAKEN

Als we kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen, de lokale (politieke) agenda en 
onze ervaringen zien wij voor onszelf twee belangrijke opgaven die we als Onze Dromen 
benoemen.

  Alle Venlose kinderen van 0 tot 18 jaar 
hebben toegang tot rijke informatie 
ongeacht de betrokkenheid van ouders 

 of opvoeders.

  We bieden vanuit de 
 Stadsbibliotheek de inwoners 
 van de gemeente Venlo een 
  Huis van Informatie met een 
 bruisende programmering waar 
 men zich persoonlijk kan 
 ontwikkelen.  

3

DROOM:

Alle Venlose kinderen 
van 0 tot 18 jaar 

hebben toegang tot rijke 
informatie ongeacht de 

betrokkenheid van 
ouders of opvoeders.

16
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3.1 Onze aanpak:

Doorgaande leeslijn van 0 tot 18 jaar

“Onze droom is dat de kinderen in Venlo alle mogelijkheden kunnen omarmen die bij 
een rijke lees- en media-opvoeding horen. Ook wanneer ouders en/of opvoeders hen deze 
omgeving om welke reden dan ook niet kunnen bieden. Om te voorkomen dat kinderen met 
een taalachterstand op school komen, werken we samen met peuterspeelzalen, kinderopvang, 
consultatiebureaus, basisonderwijs en voortgezet onderwijs vanuit een doorgaande leeslijn. 
We zetten daarbij ook extra in op ouderbetrokkenheid zodat ouders en opvoeders zich bewust 
worden van de belangrijke rol die ze hierin spelen. We bieden bovendien voor alle kinderen en 
hun ouders/opvoeders in de Stadsbibliotheek leerzame, interactieve en hands-on activiteiten 
met een hoge fun-factor. Een belangrijke voorwaarde die we gecreëerd hebben is dat alle 
kinderen van 0-18 jaar gratis lid zijn van de Bibliotheek Venlo.”

De doorgaande leeslijn omvat het BoekStartprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de 
Bibliotheek op school voor kinderen van 4 tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar.
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0 tot 4-jarigen

We zetten producten en diensten in en bieden een doorlopend, laagdrempelig en inspirerend 
activiteitenprogramma aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Dit wordt 
ondersteund door een actuele en uitnodigende collectie en een passende programmering in 
de bibliotheekvesting. 

Taalachterstand preventief aanpakken
We bieden kinderen van 0-4 jaar een rijke lees- en leeromgeving 
en zijn de spil in het bevorderen van de lees- en taalontwikkeling van dit jonge kind. 
We zijn een sterke partner voor organisaties die werken aan de ontwikkeling van het jonge 
kind, zoals consultatiebureaus en kinderopvang/peuterspeelzalen én voor ouders. 
We werken samen op het gebied van kennis, informatie en ontmoeten. We coachen en 
adviseren samenwerkingspartners en ouders bij de taalstimulering van het jonge kind. 
Hierdoor kunnen we laaggeletterdheid voorkomen en bieden we kinderen een goede start, 
zodat ze de stap naar de basisschool op een passend taalniveau kunnen maken. We richten 
ons in het bijzonder op kinderen die extra hulp nodig hebben. 

Ouders en opvoeders
Tegelijkertijd adviseren en coachen we laagtaalvaardige ouders en verwijzen we hen indien 
nodig door om aan hun eigen taalontwikkeling te werken. Hierbij kiezen we voor een brede 
integrale aanpak, waarbij een verbinding en samenwerking met de basisschool en met 
de wijk als onderdeel van de leefomgeving van het kind vanzelfsprekend zijn. We brengen 
daarbij ouders met elkaar in contact, zodat zij een netwerk opbouwen waar ze kennis en 
ervaringen kunnen delen.

We zetten in op het vergroten van de deskundigheid van professionals, het vergroten 
van leesplezier en het verhogen van de betrokkenheid van ouders, voornamelijk van 
laagtaalvaardige gezinnen. We bieden hen een programma of verwijzen hen door om 
aan hun eigen taalontwikkeling te werken.

3.1.1

WAT?
Een rijke lees- en 

leeromgeving
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BoekStart 
Met BoekStart moedigen we ouders van jonge kinderen aan om zo vroeg mogelijk te starten 
met voorlezen en kinderen al van jongs af aan kennis te laten maken met de Bibliotheek. We 
sluiten aan bij de Brede School-visie en doorgaande lijn 0 tot 18 jaar door het ontwikkelen, 
versterken en borgen van BoekStart.
De Bibliotheek zorgt voor een activiteitenprogramma voor ouders, verzorgt de presentatie-
hoek in het consultatiebureau, reikt de BoekStartkoffertjes uit aan de ouders, geeft ouders 
advies en zorgt voor een speciale hoek voor baby’s en hun ouders binnen onze vestiging. 

  We ontwikkelen een structureel, laagdrempelig en inspirerend activiteitenprogramma 
voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders.

  We ondersteunen jonge ouders bij het uitwisselen van ervaringen en kennis.

BoekStart in de kinderopvang 
BoekStart in de kinderopvang is een leesbevorderingsprogramma voor de kinderopvang. 
Het is een uitbreiding van BoekStart waarmee we kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en 
pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking laten komen via de 
kinderopvang. We ondersteunen de kinderopvang met een aantrekkelijke (voor)leesplek 
in de kinderopvang, met een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van 
pedagogisch medewerkers, het betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in 
een leesbevorderingsnetwerk. 

  We versterken de relatie met kinderopvangorganisaties op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau.

  We realiseren een structurele samenwerking met kinderopvangorganisaties in de 
gemeente Venlo.

  Op zoveel mogelijk locaties is Boekstart in de kinderopvang geïmplementeerd.
  We coachen pedagogisch medewerkers om voorlezen op de locaties van kinderopvang 

resultaatgericht te implementeren en hierin de rol naar ouders op te pakken. 
  We combineren op de locaties BoekStart in de kinderopvang met de BoekStartcoach 

specifiek om laagtaalvaardige ouders beter te bereiken.

HOE?
 BoekStart
  BoekStart in de Kinderopvang
 BoekStartcoach
 De Voorleesbus
 Kinderprogrammering
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BoekStartcoach
De BoekStartcoach van de Bibliotheek is structureel aanwezig op 
het consultatiebureau en op kinderopvanglocaties. De coach gaat 
met alle ouders in gesprek over het belang van voorlezen voor de 
taalontwikkeling. De coach geeft hierbij advies over leesbevordering 
en mediaopvoeding. Meertalige ouders krijgen advies over het 
inzetten van de meertaligheid bij het lezen. Op deze manier worden 
(laagtaalvaardige) ouders bewust gemaakt van hun rol bij de 
lees- en mediaopvoeding van hun kinderen, wordt het vragen om 
advies gemakkelijker gemaakt en vinden zij beter hun weg naar 
de Bibliotheek. De BoekStartcoach is hiervoor ook wekelijks in de 
bibliotheekvestiging aanwezig. 

  We adviseren en coachen laagtaalvaardige ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar om 
thuis bewust dagelijks voor te lezen.

  Wij informeren, adviseren en coachen wijkverpleegkundigen en artsen van 
consultatiebureaus en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zodat zij hun 
kennis en vaardigheden gericht op leesplezier en taalontwikkelingen vergroten.

De Voorleesbus; samen genieten van voorlezen
Vanaf 2019 laten we een zogenaamde Voorleesbus rijden, met als doel kinderen van 2 tot 
8 jaar en hun ouders te enthousiasmeren en te motiveren zelf thuis (meer) voor te lezen. 
Zo kunnen we taalachterstanden en laaggeletterdheid op een speelse maar tegelijkertijd 
doeltreffende manier aanpakken. De Bibliotheek komt als het ware ‘bij u thuis’ in de vorm 
van een Voorleesbus met een boekencollectie en goed beeldmateriaal. 
De Voorleesbus rijdt wekelijk op een vast tijdstip vooral naar wijken waar ouders wonen voor 
wie voorlezen niet vanzelfsprekend is. De locaties zijn in eerste instantie de Huizen van de 
Wijk, peuterspeelzalen/kinderopvanglocaties en scholen. 

  We informeren ouders over hun rol in de taal en leesontwikkeling van hun kind.
  We lezen voor en geven tips zodat ouders ervaren hoe je lezen en taal op een 

interactieve manier kunt stimuleren.
  We geven uitleg over BoekStart, de jeugdprogramma’s in de Bibliotheek etc.
  We ondersteunen jonge ouders bij het uitwisselen van ervaringen en kennis.

20
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Figuur: Samen een rijke lees- en leeromgeving creëren

Kinderprogrammering
In de Stadsbibliotheek bieden we een passende programmering voor deze leeftijdsgroep in 
de vorm van laagdrempelige activiteiten voor de kinderen en hun ouders. Hier staat steeds 
spelenderwijs lezen, beleven en ontmoeten centraal. 

21
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4 tot 12-jarigen

We zetten met onze producten en diensten in op het vergroten van de lees- en 
taalontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar. We bieden een doorlopend, laagdrempelig 
en inspirerend activiteitenprogramma aan voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders. 
Dit wordt ondersteund door een actuele en uitnodigende collectie en een passende 
programmering in onze bibliotheekvestigingen.

Spil in het bevorderen van lees- en taalontwikkeling
Als ketenpartner voor het basisonderwijs werken we samen op het gebied van kennis, 
informatie en ontmoeten. De Bibliotheek Venlo helpt het basisonderwijs bij het 
ontwikkelen van een rijke leer- en leesomgeving en is de spil in het bevorderen van lees- en 
taalontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar. We adviseren en coachen het basisonderwijs 
bij hun rol om kinderen tot goed geïnformeerde en ontwikkelde burgers te begeleiden, 
met extra aandacht voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Zo werken we actief aan 
het voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid. Bewoners van de wijken en dorpen 
maken deel uit van de leeromgeving op school en dragen met hun interesse en expertise 
actief bij aan het leerproces van de leerlingen. Zo groeit de school uit tot een belangrijke 
ontmoetingsplek voor het vinden van informatie en het ontwikkelen en delen van kennis.

3.1.2

WAT?
Een rijke lees- en 

leeromgeving
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De Bibliotheek op school in het primair onderwijs5

Missie primair onderwijs 
De Bibliotheek Venlo is een sterke ketenpartner voor het basisonderwijs. We werken samen 
op het gebied van kennis, informatie en ontmoeten. De Bibliotheek helpt het basisonderwijs 
bij het ontwikkelen van een rijke leer- en leesomgeving en is daarbij de spil in het bevorderen 
van lees- en taalontwikkeling van kinderen. De Bibliotheek Venlo ondersteunt scholen vanuit 
een adviserende en coachende rol om kinderen tot goed geïnformeerde en ontwikkelde 
burgers te begeleiden, met name de kinderen die extra hulp nodig hebben. Daarmee pakken 
we pro-actief het voorkomen c.q. verminderen van laaggeletterdheid aan. Bewoners van de 
wijk maken deel uit van de leeromgeving op school en dragen met hun interesse en expertise 
actief bij aan het leerproces van de leerlingen. Zo groeit de school uit tot een belangrijke 
ontmoetingsplek voor het vinden van informatie en het   ontwikkelen van kennis.
Met de implementatie van de Bibliotheek op school hebben we afgelopen jaren samen met 
het onderwijs en de gemeente gezorgd voor een stevige basis met aandacht voor leesplezier,  
mediawijsheid en informatievaardigheden op school én thuis. De basis staat en de komende 
jaren werken we aan het verder ontwikkelen, versterken en borgen van de Bibliotheek op 
school. Hierbij is extra aandacht voor het coachen van leerkrachten en ouders. 
Daarnaast profileren we ons bij het onderwijs als partner voor cultuureducatie.

  We zorgen voor een rijke leer- en leesomgeving op basisscholen en als verlengde 
daarvan in de Stadsbibliotheek.

  We werken als partner op het gebied van mediawijsheid en informatievaardigheden en 
literatuur c.q. cultuureducatie.

  We bieden een passend producten- en dienstenpakket.
  We adviseren en coachen leerkrachten bij leesbevordering en leesmotivatie, we 

vergroten hun eigen deskundigheid, ‘we leren hen het zelf te doen’.
  We bouwen aan een community van leerkrachten op gebied van leesbevordering.
  We stimuleren leer- en leesplezier bij alle kinderen van 4 tot 12 jaar en daarmee een 

doorgaande leeslijn. Tegelijkertijd werken we aan hun reflecterende, onderzoekende en 
creërende competenties en daarmee aan hun 21e-eeuwse vaardigheden.

  We profileren ons als partner voor ouders c.q. ouderbetrokkenheid bij lees- en 
taalontwikkeling en stimuleren hen om als ‘helpende volwassene’ hun rol te pakken.

  We werken wijkgericht samen met culturele en sociale partners ten behoeve van 
taalontwikkeling.

5  Beleidsplan primair onderwijs 2018 - 2020, 
 de Bibliotheek Venlo (december 2017)

 Doorontwikkelen en borgen 
 van de Bibliotheek op school
 Makersplaats
 De Voorleesbus
 Kinder- en jeugd-

     programmering

HOE?
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Makersplaats

We bieden alle kinderen in Venlo een inspirerende en stimulerende leesrijke omgeving en 
een leerzaam interactief, hands-on activiteitenprogramma met een hoge fun-factor. 
Voor kinderen die extra oefening nodig hebben op het gebied van taal- en leesontwikkeling 
bieden we een speciaal programma.
In onze Stadsbibliotheek richten we een makersplaats in met allerlei doe-activiteiten. Hier 
kunnen kinderen zelf ontdekken en ervaren. Hiervoor zoeken we de samenwerking op met 
het bedrijfsleven in onze regio. We streven naar de Bibliotheek als een ‘third place’ voor 
kinderen waar ze een plek vinden om zich te ontwikkelen.
Om gevoel te houden met wat kinderen belangrijk vinden hebben we ieder schooljaar een 
kinderdirecteur en een kinderpanel. We zitten regelmatig met deze kinderen uit de groepen 
7 en 8 samen om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantrekkelijke (jeugd)
bibliotheek, ideeën te genereren voor het trekken van jeugdige bezoekers en samen met hen 
activiteiten te organiseren. 

De Voorleesbus; samen genieten van voorlezen
De Voorleesbus rijdt voor kinderen van 2 tot 8 jaar en hun ouders. 
Zie voor een toelichting onder 3.1.1.

24
24
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Kinder- en jeugdprogrammering
Onze programmering in de Stadsbibliotheek biedt kinderen de mogelijkheid hun 21e-eeuwse 
vaardigheden te ontwikkelen zodat ze informatievaardige inwoners worden. Op een 
plezierige manier maken ze kennis met nieuwe ontwikkelingen, doen ze ervaringen op en 
werken ze aan vaardigheden zoals samenwerken, creatief denken en sociale & culturele 
vaardigheden. Hiervoor zetten we ambachtslieden en specialisten in waardoor kinderen van 
ouderen kunnen leren. We kiezen hierbij voor drie thema’s die aansluiten bij de expertise van 
de Bibliotheek. Voor kennis die we zelf niet in huis hebben op het gebied van deze thema’s 
werken we samen met lokale en regionale culturele en maatschappelijke partners.

1  Collectie en creatief
2  Kennis en actualiteit
3  Digital en Science

  We laten kinderen kennis maken met nieuwe digitale en technologische ontwikkelingen.
  We maken kinderen nieuwsgierig naar wetenschap.
  We dragen bij aan de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden
  We vergroten de digitale vaardigheden van kinderen.
  We stimuleren kinderen tot lezen en schrijven.
  We wakkeren de nieuwsgierigheid van kinderen aan.
  We dragen bij aan de informatievaardigheden.
  We dragen bij aan de verbinding tussen kinderen en ouderen.

Figuur: 
21e-eeuwse vaardigheden
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12 tot 18 -jarigen

De Bibliotheek Venlo staat samen met het voortgezet onderwijs in 
Venlo voor een rijke lees- en leeromgeving voor alle leerlingen die voortgezet onderwijs 
volgen in Venlo. 
We bieden een inspirerend producten- en een dienstenpakket aan op de scholen en dit wordt 
ondersteund door een actuele en uitnodigende collectie en een passende programmering in 
de Stadsbibliotheek voor kinderen van 12 tot 18 jaar.

Opbrengstgericht werken
Samen met scholen in het voortgezet onderwijs verbeteren we leerprestaties door 
opbrengstgericht aan lees- en taalontwikkeling en het vergroten van informatievaardigheden 
te werken. Ook bieden we de docenten expertise op het gebied van leesbevordering. We 
streven ernaar de samenwerking met scholen verder te ontwikkelen en te versterken om de 
doorgaande leeslijn te borgen in het voortgezet onderwijs. Onze Stadsbibliotheek is voor 
jongeren een ‘third place’ om te lezen, te beleven, te studeren en te ontmoeten.

3.1.3

WAT?
Een rijke lees- en 

leeromgeving
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De Bibliotheek op school
We zetten in op het vergroten van de (digi)taalvaardigheden van  leerlingen. We 
ondersteunen het voortgezet onderwijs praktisch en op maat met onze expertise en een 
passend producten- en dienstenpakket. De scholen zetten hiervoor (les)tijd en mankracht in, 
zodat we de samenwerking verder kunnen ontwikkelen en versterken. Naast activiteiten in 
de school komen alle jongeren een aantal keren in hun schoolcarrière naar de Bibliotheek om 
kennis te maken met de fysieke en digitale collectie en om workshops te volgen.

  Voortzetten en uitbouwen van de structurele samenwerking met 
scholengemeenschappen Valuas, Den Hulster, Blariacum en VSO Wildveld. 

  Alle Venlose scholieren zijn lid van de Bibliotheek Venlo.

Stadsbibliotheek
We bieden jongeren in Venlo een aantrekkelijk ingerichte Stadsbibliotheek met goede 
voorzieningen waar het prettig is om te leren en te werken. Hiervoor hebben we de 
collectie en de infrastructuur die aansluit bij hun leefwereld. Daarnaast organiseren we 
activiteiten die hen ondersteunen bij hun opleiding. We onderzoeken samen met jongeren 
op verschillende manieren hoe we voor een inspirerende en aantrekkelijke programmering 
kunnen zorgen die bij hun wensen en behoeften aansluit. 

Jongerenprogrammering
De doelgroep jongeren van 12 tot 18 jaar krijgt de komende jaren extra aandacht in onze 
programmering. 

  Activiteitenprogramma ter ondersteuning van jongeren bij hun opleiding: o.a. 
Studyshare en een spreekuur voor hulp bij projecten en werkstukken.

  Ontwikkeling van een aantrekkelijk producten- en dienstenpakket in samenwerking 
met het voortgezet onderwijs. Dit pakket omvat activiteiten afgestemd op de behoeften 
van jongeren waardoor ze meer gebruik maken van de Bibliotheek en die bijdragen aan 
hun ontwikkeling.

  De Stadsbibliotheek als een ‘third place’ voor ontmoeten, ontspannen, verblijven, lezen 
en leren.

  Delen van kennis met organisaties in Venlo op het gebied van behoeften van jongeren.

 De Bibliotheek op school 
 voor het voortgezet onderwijs
 Stadsbibliotheek
 Jongerenprogrammering

HOE?
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DROOM:
We bieden vanuit 

de Stadsbibliotheek de 
inwoners van de gemeente 

Venlo een Huis van Informatie 
met een bruisende 

programmering waar
men zich persoonlijk 

kan ontwikkelen.  

3.2 Onze aanpak:

Een Huis van Informatie voor alle Venlonaren:
Alle Venlonaren hebben toegang tot een schatkamer waar ze informatie vinden en 
uitgedaagd en geïnspireerd worden om zich persoonlijk te ontwikkelen.

“Onze droom is dat alle Venlonaren goed geïnformeerd zijn en hun weg weten te vinden 
om hun eigen zaken te regelen. Dat we een collectie, activiteiten en programmering kunnen 
aanbieden die aantrekkelijk zijn voor iedereen, van hoogopgeleid tot laaggeletterd en alle 
doelgroepen die zich in dat brede spectrum bevinden. Dat we de inwoners van onze gemeente 
kunnen inspireren om hun leven lang te leren, kennis te halen, te delen en te brengen. 
De Bibliotheek als een plaats dicht bij huis waar mensen inspiratie vinden om (ongemerkt) 
kennis op te doen, te leren en te oefenen: een open leercentrum. Waar ze vragen kunnen 
stellen om mee te doen in onze samenleving. Een soort ‘hulp om de hoek’ waar je terecht kunt 
zonder afspraak en verplichtingen.”

28
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Netwerk
Om dit te bereiken verzamelen we betrouwbare informatie: boeken en digitale bronnen, 
maar ook informatie van mensen en organisaties in de gemeente. We maken gebruik van 
onze eigen expertise, de mede door ons ontwikkelde Sociale Kaart en de expertise van ons 
landelijk bibliotheeknetwerk en de Koninklijke Bibliotheek. We maken zichtbaar welke 
kennis we in Venlo met elkaar bezitten. We verbinden deze informatie met de vragen van 
de bezoekers van de Bibliotheek. We vullen informatie aan en waar nodig bewerken we 
informatie zodat het aansluit bij de behoeften. Waar we de kennis en informatie niet in huis 
hebben werken we samen met organisaties en partners in de regio. Zo vormen en maken 
we deel uit van een sterk maatschappelijk en cultureel samenwerkend netwerk, waarbij de 
verschillende expertises optimaal worden ingezet: 
Samen maken we nieuwe kennis en verhalen. 

Onze partners hierbij:
Gemeente Venlo, Wel.Kom, Stichting Groen Licht, Stichting Lezen & Schrijven, 
Gilde Educatie, GGD Limburg-Noord, Humanitas, Rabobank Venlo e.o., Taalcoaches Venlo, 
UWV, Belastingdienst, Ondernemersklankbord, Hulp bij Dementie, Dementievriendelijk Venlo, 
Architectenwinkel, Informatie & Adviespunt, Loopbaanbegeleiding Limburg, Werkplein en 
SeniorWeb.

We bieden mensen de 
mogelijkheid om te kiezen 
voor de informatieoverdracht 
die bij ze past: persoonlijk 
advies via spreekuren, samen 
ervaren en leren via workshops, 
luisteren naar anderen bij 
lezingen, in gesprek met een 
expert of ervaringsdeskundige, 
lekker snuffelen in de 
collectie of kennisnemen 
van een presentatie of kleine 
tentoonstelling.
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Dichtbij de klant

De Bibliotheek Venlo heeft vestigingen in alle kernen van de gemeente Venlo: Arcen, Belfeld, 
Blerick, Tegelen, Velden en Venlo. Onze vestigingen in de centra van deze kernen hebben 
ruime openingstijden en de Stadsbibliotheek is verspreid over 6 weekdagen maar liefst 65,5 
uur geopend. In Arcen, Belfeld en Velden is de Bibliotheek gevestigd in een multifunctionele 
accommodatie (mfa) waardoor we goed kunnen samenwerken met meerdere partijen. In 
Tegelen werken we samen met PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) bij de bemensing van deze 
vestiging. In samenwerking met de Rabobank Woonwinkel kunnen we hier bovendien op 
zaterdagmorgen onze deur open zetten. Zo komen we tegemoet aan de wens van inwoners 
van Tegelen om ook in het weekend geopend te zijn. Waar mogelijk nemen we wensen van 
klanten/bezoekers en partners mee bij de inrichting, het gebruik en de programmering 
van onze vestigingen. In de komende beleidsperiode zetten we hiervoor een tweede 
programmeur in.

De aanpak om dichtbij onze klanten zien we eveneens bij onze wijkgerichte programmering 
in de Huizen van de Wijk. Bij meerdere Huizen van de Wijk zijn Taalpunten6 ingericht en de 
komende jaren zullen we dit aantal verder uitbreiden. De Taalpunten zijn – naast een plek 
waar taalvragers advies krijgen en/of oefenen met taal – een bron van informatie m.b.t. de 
behoeften van de bewoners van deze wijken. In de Stadsbibliotheek is een Informatie- en 
Adviespunt ingericht waar inwoners van de gemeente Venlo terecht kunnen met hun vragen 
over wonen, welzijn, werk en inkomen en jeugd en zorg. Binnen het partnerschap ‘Samen zijn 
wij Venlo’ ondersteunen we bovendien de Informatie- en Adviesteams in de Huizen van de 
Wijk bij het efficiënt vinden van informatie en het verbeteren van digitale vaardigheden. 
Tenslotte is ook de Voorleesbus een mooi voorbeeld van onze  wijkgerichte aanpak.

6  Najaar 2018: Taalpunten in Blerick 
  (Boulevard Hazenkamp), Tegelen (De 

Haandert) en Venlo-Zuid (Zuidpilaar). 
De Taalpunten zijn onderdeel van 
Taalhuis Venlo.

De Bibliotheek Venlo heeft 
vestigingen in alle kernen 
van de gemeente Venlo: 
Arcen, Belfeld, Blerick, 
Tegelen, Velden en Venlo. 
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Vier programmalijnen

Voor het realiseren van ons Huis van Informatie en onze bijdrage aan de persoonlijke en 
culturele ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Venlo hebben we voor deze 
beleidsperiode vier programmalijnen ontwikkeld. 

De Bibliotheek Venlo wil er zijn voor Venlonaren die niet over de basale vaardigheden op 
gebied van  taal, lezen, schrijven en rekenen beschikken en/of onvoldoende digitale, financiële 
en sociaal-juridische basiskennis hebben. We werken als organisatie samen met ons netwerk 
aan het versterken van deze basisvaardigheden. Vanuit de behoefte van de klant gaan we 
samen met hem of haar op zoek naar een passende oplossing. We zetten hierbij ook in op 
kennisdeling en community-vorming, zodat mensen elkaar kunnen helpen en ervaringen 
kunnen delen.

Partners
Met het sterke netwerk van maatschappelijke partners kunnen we signaleren welke 
Venlonaren behoefte hebben aan het versterken van hun basisvaardigheden. Met behulp 
van een warme overdracht begeleiden we ze laagdrempelig naar de juiste dienstverlening. 
Doordat we als netwerk nauw samenwerken hebben we een goed overzicht van het 
totale aanbod. Hierdoor ontdekken we snel hiaten in het producten- en dienstenaanbod 
voor deze doelgroep. Bovendien werken we dichtbij de mensen door onze samenwerking 
in en met de Huizen van de Wijk, bijvoorbeeld bij de inrichting van Taalpunten in deze 
gemeenschappelijke voorzieningen.

3.2.1

Programmalijn 1

Versterken van 
basisvaardigheden 
voor volwassenen

WAT?
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Figuur: Basisvaardigheden
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HOE?
Waar nodig vervullen we de rol van aanjager, regisseur of organisator. Daarnaast  bieden we 
vanuit onze dienstverlening activiteiten die de basisvaardigheden versterken. 
De Bibliotheek organiseert Taalpunten, Taalcafés en digitale trainingen en inloopspreekuren 
op (digi)taal, financieel en sociaal-juridisch gebied. Hiervoor leggen we contacten met experts 
en werven we vrijwilligers. In de Stadsbibliotheek bieden we de mogelijkheid om te oefenen 
met digitale programma’s. Onze medewerkers beschikken over de expertise klanten te helpen 
om digitaal vaardiger te worden.
Werkzoekenden bieden we de mogelijkheid om aan hun sollicitatievaardigheden te werken 
en startende ondernemers reiken we een helpende hand via ons Ondernemersspreekuur.
We ontwikkelen steeds aan de hand van actuele maatschappelijke vragen dienstverlening 
die ervoor zorgt dat mensen kunnen meedoen.

Basisvaardigheden
Via het concept (Digi)Taalhuis werkt de Bibliotheek Venlo, samen met welzijns-, 
onderwijs- en andere maatschappelijk partners, aan het voorkomen en verminderen van 
laaggeletterdheid, zodat iedereen kan meedoen. Op deze wijze bieden we een integrale 
aanpak van laaggeletterdheid samen met onze partners in het taalnetwerk. Het begint bij de 
basisvaardigheden bij taal, lezen en schrijven. 
Het Taalhuis is een netwerkorganisatie die zich inzet om laaggeletterdheid te voorkomen 
en te verminderen en taalvaardigheid te bevorderen. Het is een netwerk van contacten, 
waarbinnen afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop iedereen vanuit de eigen 
expertise een bepaalde rol pakt. Tijdens de spreekuren in het Taalhuis en bij de Taalpunten 
kunnen taalvragers terecht voor advies over het (digi)taalaanbod dat het beste bij hen past. 
Daarnaast bieden we werkplekken in de Stadsbibliotheek waar taalvragers kunnen oefenen 
met programma’s die hun taalvaardigheden verbeteren. Voor het vergroten van de sociaal-
juridisch, financiële en gezondheidsvaardigheden zijn eveneens activiteiten ontwikkeld of in 
ontwikkeling. Taal vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

  We verbeteren de taalbeheersing, lees, spreek- en schrijfvaardigheid.
  We versterken de financiële, sociaal-juridische en gezondheidsvaardigheden.
  Samen met onze netwerkpartners bereiken we laaggeletterde inwoners.
  We versterken de digitale vaardigheden.
  We bieden een veilige leeromgeving.
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Werkzoekenden: aansluiting bij de maatschappij
We zetten verschillende activiteiten in om ervoor te zorgen dat werkzoekenden betere 
mogelijkheden krijgen om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Van persoonlijk advies en in 
groepsverband oefenen met het schrijven van brieven en cv’s tot kennisdeling met andere 
werkzoekenden. Ook organiseren we voor het UWV en Werkplein trainingen op het gebied 
van digitale vaardigheden. Verdere voorbeelden zijn de maandelijkse Walk & Talk, het 
Ondernemersspreekuur en de training digitale vaardigheden voor werkzoekenden en klanten 
van Werkplein. Ook als mensen werk gevonden hebben blijven we ze stimuleren om zich te 
ontwikkelen; een leven lang leren door met elkaar ervaringen en kennis te delen. 

  We vergroten de sollicitatievaardigheden en het netwerk van de werkzoekenden.
  We faciliteren de kennisdeling.
  We faciliteren de toegang tot financieel en sociaal-juridisch advies.
  We stimuleren de arbeidsmarktdeelname.
  We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling.
  We faciliteren de community werkzoekenden.

Aanbod:

Taalvaardigheden 
  Taalhuis in de Stadsbibliotheek: voor taal- digi- of rekenvragen, informatie en advies 

over passende taal- reken- en computercursussen en over oefenprogramma’s op de 
computer.

  Taalpunten in Blerick, Tegelen en Venlo-Zuid voor informatie en advies over een 
passend aanbod bij de behoefte van de taalvrager

  Taalcafé: Nederlands spreken door met elkaar te oefenen en naar elkaar te luisteren
  Spreekuur Taalcoaches: onder begeleiding van een coach beter Nederlands leren 

lezen en schrijven

Digitale vaardigheden
  Cursus Computerbasisvaardigheden: eerste kennismaking met de computer
  Inloopuur computer en tabletondersteuning i.s.m. Seniorweb: hoe werkt je 

computer of tablet, hoe gebruik je dit
  Cursus Internetbasis: omgaan met Internet
  Cursus Digisterker: omgaan met je DigiD en de E-overheid
  Digicafé: inloopspreekuur voor vragen over e-overheid, e-books etc.
  Cursus Social media: Welke social media zijn er en hoe werken ze

Sociale en juridische vaardigheden
  Spreekuur I&A-punt

Financiële vaardigheden
  Invulhulp belastingaangifte
  Spreekuur thuisadministratie i.s.m. Humanitas
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Voor Venlonaren die zich goed kunnen redden in de samenleving bieden we de mogelijkheid 
om zich verder te ontwikkelen. Hierbij is plezier in leren voor de Bibliotheek Venlo het 
uitgangspunt. Met onze brede en bruisende programmering dagen we iedereen uit een leven 
lang te leren. We zijn een plek waar vaardigheden en kennis bewust of onbewust ontwikkeld 
worden, waar men elkaar kan ontmoeten en waar met en van elkaar geleerd wordt. Ook 
hierin verbinden we de lokale gemeenschap. 

HOE?
We organiseren en programmeren activiteiten waar interessante sprekers, schrijvers en 
experts deelnemers nieuwe kennis bij brengen, ondersteund door onze collectie en bronnen. 
We sluiten aan bij en stemmen af met onze culturele partners, zodat er een gevarieerd 
cultureel aanbod is in Venlo. Dit aanbod ondersteunen we met onze faciliteiten en de 
collectie in de bibliotheekvestigingen. Ook faciliteren we initiatieven van anderen door hen 
gebruik te laten maken van onze ruimten.

Programmering volwassenen
We zetten in op een programmering waarin cultuur, lezen en schrijven en digitale 
ontwikkelingen de basis vormen. We sluiten daar waar relevant aan bij landelijke campagnes 
van bijvoorbeeld de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), 
de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Stichting Lezen & Schrijven. Ook laten we mensen 
kennismaken met nieuwe onderwerpen en thema’s. Hiervoor zoeken we expertise in onze 
omgeving. We zetten hierbij een variatie aan werkvormen in, passend bij de doelgroep en het 
onderwerp. 

  We dragen bij aan de culturele ontwikkeling.
  We stimuleren tot lezen en schrijven.
  We maken Venlonaren nieuwsgierig naar nieuwe digitale ontwikkelingen.
  We stimuleren de 21e-eeuwse vaardigheden.
  We bieden een veilige leeromgeving.
  We faciliteren ontmoetingen.

Programmalijn 2

Stimuleren van 
persoonlijke en culturele 

ontwikkeling

WAT?
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De Bibliotheek Venlo verbindt informatie, mensen en organisaties. We zijn de eerste 
plek waar mensen naartoe gaan als ze een vraag hebben. We helpen zelf als we de 
informatie of kennis in huis hebben of verwijzen door naar organisaties of naar onze 
samenwerkingspartners die spreekuur houden in de Bibliotheek. Kennis zorgt ervoor dat 
mensen kritisch kunnen denken en een mening kunnen vormen.

Denkkracht
We volgen maatschappelijke ontwikkelingen, lokaal, regionaal en landelijk. We kennen de 
experts op het gebied van de bijbehorende thema’s. We verzamelen informatie en verwerken, 
bewerken en ontsluiten deze. We laten verschillende invalshoeken zien en bieden op deze 
manier context aan de ontwikkelingen, zodat de Venlonaren hierover een mening kunnen 
vormen. Door middel van lezingen, stadsdebatten, interactieve bijeenkomsten en het bieden 
van een podium voor ideeën en initiatieven maken we in Venlo gebruik van de denkkracht 
van de inwoners.

HOE?
We zetten in op het verwerven van kennis over organisaties in Venlo. We zijn 
samenwerkingspartner van de gemeente Venlo bij het samenstellen van de Sociale kaart 
en zijn zo goed op de hoogte van de werking en inhoud hiervan, waardoor we mensen 
gemakkelijk kunnen doorverwijzen. Onze medewerkers fungeren hierbij als community 
librarians. Ze beantwoorden de eerstelijnsvragen en geven advies over zaken waarin ze 
expertise hebben. Ook hier focussen we op informatie met betrekking tot lezen en schrijven, 
rekenen en financiën, digitale informatie, werk en juridische- en gezondheidsinformatie. 
Waar we deze kennis niet in huis hebben verwijzen we naar de juiste organisatie. Door alle 
vragen kennen we de informatiebehoefte en deze is leidraad voor onze programmering. 
We staan dicht bij de mensen door onze vestigingen in meerdere dorpen en kernen en onze 
activiteiten in diverse Huizen van de Wijk.

Programmalijn 3

Informeren en uitdagen
om mee te denken en doen

in onze 
kennissamenleving

WAT?



Beleidsplan 2019 - 2022  Dromen waarmaken 37

Samen met de lokale bevolking, organisaties en de gemeente volgen we de actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen. Doordat we in de haarvaten van de samenleving ons 
netwerk hebben, weten we wat leeft in Venlo. Hierdoor kunnen we snel inspringen op 
actualiteiten door het samenbrengen van mensen en ideeën. 

Spreekuren en (digitale) collectie
Naast de spreekuren voor mensen die werken aan hun basisvaardigheden kunnen ook alle 
andere inwoners van Venlo in onze Stadsbibliotheek terecht met vragen. Daarnaast werken 
we voortdurend aan de juiste digitale informatie. Hier leggen we de link met de landelijke 
digitale bibliotheek, maar ook met lokale informatiebronnen zoals de Sociale kaart Venlo en 
de buurtsites utdorp.nl en vanvenlo.nl.

We maken specialismen toegankelijk door spreekuren te organiseren waar bezoekers 
vrijblijvend informatie kunnen inwinnen. Daarnaast bieden we een off- en online collectie van 
informatiebronnen in de vorm van fysieke boeken, databanken en internetselecties. In onze 
Stadsbibliotheek zijn computerwerkplekken beschikbaar waar deze informatie te raadplegen. 

Community librarians
Deze medewerkers hebben een brede kennis van de collectie en zijn gespecialiseerd in diverse 
onderwerpen op het gebied van basisvaardigheden. Zij zoeken actief de dialoog door op zoek 
te gaan naar de ‘vraag achter de vraag’ bij klanten en adviseren, helpen en inspireren. Ze 
spelen een belangrijke rol in de programmering en bij het opbouwen van netwerken m.b.t. 
hun specialismen. 

  We dragen bij aan een laagdrempelige toegang tot informatie.
  We maken de lokale Sociale kaart inzichtelijk.
  De community librarian maakt deel uit van een netwerkorganisatie m.b.t. bepaalde       

specialismen en bouwt dit netwerk actief uit
  De community librarian draagt bij aan het wegwijs maken van inwoners van Venlo 

zodat zij zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij.
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Geheugenhuis 
Geheugenhuis ‘Voor ik het vergeet’ is een samenwerking van diverse partijen in de 
gemeente Venlo. We geven informatie en creëren een laagdrempelig ontmoetingscentrum 
voor mensen met geheugenproblemen, voor mantelzorgers, familie en professionals. We 
informeren mensen, verwijzen naar andere organisaties en dragen zorg voor de verbinding 
tussen partnerorganisaties. Hiervoor organiseren we een open inloop en hebben we 
een collectie boeken en andere materialen over cognitieve problemen en dementie. We 
organiseren lezingen en workshops over dementie en bieden activiteiten voor mensen met 
geheugenproblemen en hun naasten.  Hierbij sluiten we aan bij het gemeentelijk beleid van 
een dementievriendelijk Venlo.

  We dragen bij aan een andere beeldvorming over dementie.
  We versterken de kennis van mantelzorgers.
  Wij leveren een bijdrage aan het zolang mogelijk meedoen in de maatschappij van 

mensen met cognitieve problemen. 
  We leveren een bijdrage aan een betere integratie van mensen met 

geheugenproblemen.

Programmering volwassenen
We organiseren binnen onze programmering voor volwassenen informatiebijeenkomsten 
over onderwerpen die op dat moment leven bij onze doelgroepen. Daarnaast bieden we 
activiteiten aan die bijdragen aan de informatievaardigheden van onze klanten. Binnen deze 
programmering besteden we aandacht aan onderwerpen over de informatiemaatschappij, 
zoals fake nieuws en de werking van de media.
Debatten en interactieve bijeenkomsten rond actuele (lokale) thema’s en ideeën
We organiseren debatten en andere bijeenkomsten waar Venlonaren uitgedaagd worden 
om hun mening te vormen en te geven, hun ideeën te delen en om samen te bouwen aan 
de gemeente. Hiervoor kiezen we lokale, regionale en landelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld 
duurzaamheid, milieu, circulaire economie, verkiezingen. 

  We versterken de informatievaardigheden en mediawijsheid.
  We dragen zorg voor goed geïnformeerde inwoners.
  We faciliteren ontmoetingen.
  We stimuleren en faciliteren de dialoog.
  We faciliteren community-building.
  We bieden een podium voor ideeën van inwoners.
  We bieden de context die bijdraagt aan draagvlak voor maatschappelijke thema’s.
  We versterken de betrokkenheid van inwoners.
  We faciliteren ontmoetingen.
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Collectie
Onze collectie vormt een stevig onderdeel van alle activiteiten die we uitvoeren. Van 
oudsher hét middel om kennis te vermeerderen en te verdiepen. Lezen en schrijven zijn 
de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om kennis en vaardigheden te verwerven. Een 
leesrijke omgeving met veel mogelijkheden tot lezen is daarbij essentieel. Onze collectie is 
een belangrijk doel bij de programmering van alle activiteiten. Bij de samenstelling sluiten 
we aan bij de thema’s die in onze activiteiten centraal staan.

Daarnaast vullen we onze collectie aan met menselijk bronnen. De mensen uit onze regio 
zitten vol verhalen die zij graag delen en die anderen graag horen en - nog beter - waarover 
ze in gesprek raken: een levende collectie. Samen maken ze nieuwe verhalen. 
Ook brengen we mensen bij elkaar die hun kennis willen verdiepen van onderwerpen waarin 
zij geïnteresseerd zijn.

HOE?
We blijven investeren in een actuele collectie en stimuleren het gebruik ervan. Dit doen we 
door de behoeften die we signaleren te vertalen naar de samenstelling van onze collectie. 
We spelen in op de actualiteit in de regio en op landelijke trends door zowel eigen als externe 
expertise in te zetten.
We organiseren activiteiten die bijdragen aan een lezende stad. Hierbij sluiten we aan 
bij de mogelijkheden van de doelgroep: zo lezen we op locatie voor, bezorgen we boeken 
aan huis voor mindervaliden en geven we advies aan mensen met o.a. een visuele 
beperking over passend lezen. We faciliteren leesclubs en we organiseren ontmoetingen 
van gelijk geïnteresseerden. We programmeren laagdrempelige activiteiten waar mensen 
samen kennis kunnen delen en met elkaar in gesprek gaan over allerlei onderwerpen en 
ervaringen. 

Programmalijn 4

Inspireren tot 
verdiepen en delen 

van kennis

WAT?
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Collectie boeken en e-books
Onze aantrekkelijke en overzichtelijke bibliotheekvestigingen bieden bezoekers alle 
gelegenheid om op hun gemak in de kasten te snuffelen. We prikkelen ze door boeken 
thematisch te presenteren. We selecteren doorlopend onderwerpen die we opvallend 
presenteren. De digitale lezers bieden we de uitgebreide e-bookcollectie van de landelijke 
bibliotheek.

Leesclubs
In samenwerking met Senia, de landelijke organisatie van leesclubs en muziek-
luistergroepen, faciliteren we leesclubs. We bieden leden boeken en extra informatie en in de 
Stadsbibliotheek vinden ze een rustige en inspirerende omgeving om met elkaar in gesprek 
te gaan over de gelezen literatuur.

Programmering voor volwassenen
Binnen onze programmering voor volwassenen organiseren we ontmoetingen met mensen 
die over  een bepaald onderwerp erg veel weten of bepaalde ervaringen hebben opgedaan 
waarover ze graag met anderen praten. Dit kunnen gelijkgestemden zijn, maar ook juist 
ontmoetingen tussen mensen die niet zo snel met elkaar in contact komen. Ook organiseren 
we activiteiten waar Venlonaren samen met een onderwerp aan de slag gaan door er 
informatie over te verzamelen, kennis over te delen en dit te presenteren. We stimuleren 
mensen om zelf niches op te zoeken en interessante workshops of cursussen te ontwikkelen 
die ze in de Bibliotheek kunnen aanbieden. De smartphone workshop, schrijfworkshop en 
talencursussen zijn hier voorbeelden van.

  We stimuleren het lezen.
  Met onze programmering zoeken we verbinding met de regio. 
  We spelen in op de actualiteit, duiden deze en bieden verdieping.
  We lichten de collectie uit door er activiteiten aan te verbinden.
  We stimuleren en faciliteren de lokale kennisuitwisseling.
  We organiseren toegang tot kennis.

40
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ORGANISATIE

Missie en Visie

Missie

De Bibliotheek Venlo is als schatkamer van informatie en als inspirerend 
ontmoetingscentrum het maatschappelijk hart van Venlo.
De Openbare bibliotheek Venlo is een daadkrachtige, toekomstgerichte en verbindende 
organisatie. Wij leveren in samenwerking met onze partners een bijdrage aan het zelfstandig 
functioneren van mensen tot goed geïnformeerde en ontwikkelde burgers opdat ze kunnen 
meedoen in de samenleving.

Visie

  Wij maken onze klanten door een persoonlijke benadering wegwijs in het zoeken en 
vinden van de juiste informatie.

  Wij coachen en inspireren mensen om zich verder te kunnen ontwikkelen en 
ontplooien om deel te kunnen nemen in de samenleving.

  Wij bieden een Huis van informatie en een bruisende programmering.
  Wij zijn een aantrekkelijke werkgever en bieden onze medewerkers een open en 

inspirerende werkomgeving.
  Wij werken als Huis van de Informatie, als samenwerkende en/of coördinerende partij 

in de stad aan het voorkomen en bestrijden van achterstanden op het gebied van 
basisvaardigheden waardoor iedereen zich kan ontwikkelen.

  Alle kinderen van 0-18 jaar zijn lid van de bibliotheek en hebben toegang tot rijke 
informatie, ongeacht de betrokkenheid van de ouders.

  Wij zetten de beschikbare middelen doelmatig en effectief in.

4

4.1
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4.2 Onze ambitie in cijfers (2018   2022)

27.300 

27.500
leden

27%  
van de inwoners van de gemeente 

Venlo is lid t.o.v. 22% landelijk

90%
In 2022 is 90% van de jongeren tussen 

0 en 18 jaar lid van de Bibliotheek

322   450 nieuwe Boekstartkoffertjes 
opgehaald

298.900
325.000

bezoekers

270
500

individuele
bezoekers

 210 

300
activiteiten, 

publieksbijeenkomsten
en workshops

196.150
220.000  

uitleningen 
via de Bibliotheek op school

100%
De Bibliotheek op school 

bereikt 100% van de 
kinderen in Venlo

(primair en voortgezet 
onderwijs)

Taalhuis
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4.3 Organisatieontwikkeling

Waar zijn we naar op weg?

De Bibliotheek Venlo staat midden in de lokale samenleving. We hebben de ontwikkeling 
richting het Huis van informatie en Persoonlijke ontwikkeling al een tijdje ingezet. Naast het 
aanbieden van een actuele en aantrekkelijke collectie programmeren we veel activiteiten 
voor verschillende doelgroepen. We werken daarbij samen met vele partners in het 
maatschappelijke veld. Een toenemend aantal inwoners van de gemeente Venlo ziet onze 
Bibliotheek als een laagdrempelige en waardevrije ontmoetingsplek. Voor maatschappelijke 
partners vormen we een interessant platform. Zo vervullen we een steeds actievere rol in 
onze lokale samenleving. 

Ook werken we er hard aan om een vanzelfsprekende partner te zijn voor de educatieve 
instellingen in onze gemeente. Zowel voor de voorschoolse instellingen, het primair 
onderwijs als het voortgezet onderwijs geven we vorm aan een groot aantal diensten en 
projecten die door onze klantpartners zeer worden gewaardeerd.
 

Wat vraagt dat van ons?

Om onze rollen goed te kunnen vervullen is het essentieel dat wij onszelf blijven ontwikkelen:
  Onze kennis, vaardigheden en houding blijven afstemmen op veranderingen in de 

samenleving – technologie en de behoeften van klanten, opdrachtgevers en partners - 
en ons vakgebied.

  De manier waarop we onze Bibliotheek organiseren en hoe we samenwerken en waar 
nodig bijstellen om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen werken.
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We werken 
samen met vele 
partners in het 
maatschappelijke 
veld.
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Hoe doen we dit?

Met personeel en management die een ondernemende houding laten zien, met oog voor 
nieuwe kansen op het gebied van samenwerking en dienstverlening en met de bijbehorende 
competenties. Deze houding is essentieel voor een succesvolle ontwikkeling van onze 
klantgerichte organisatie. We werken met een zeer betrokken team van ruim 30 medewerkers 
en een grote groep vrijwilligers. Net zoals we dit bij onze klanten doen, coachen en inspireren 
we onze medewerkers om zich verder te ontwikkelen zodat zij de veranderingen vorm 
kunnen geven. We benutten hun talenten en geven hen het vertrouwen en de ruimte om een 
bijdrage te leveren aan het succes van de Bibliotheek Venlo. We zorgen er bovendien voor dat 
de Bibliotheek Venlo als werkgever aantrekkelijk blijft voor nieuw aan te trekken personeel. 
In onze rol als opleidingsbibliotheek bieden we scholen stageplaatsen aan en via Werkplein 
werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Medewerkers werken in verschillende functies binnen de teams Publieke Dienstverlening, 
Educatie en Bedrijfsdiensten. De medewerkers van het team Publieke Dienstverlening hebben 
een echte front-office functie terwijl de medewerkers van het team Educatie vooral werken 
met en voor onze klantpartners. Het team Bedrijfsdiensten zorgt ervoor dat het fundament 
voor de dienstverlening aan de klant op orde is. Binnen de periode van dit beleidsplan 
vindt in de formatie stapsgewijs een verschuiving plaats richting functies die de gewenste 
ontwikkelingen ondersteunen. Van het personeel wordt verwacht dat zij zich opstellen als 
verbinder van partijen en (maatschappelijke) initiatieven. 

Communicatie en marketing
Met alles wat we doen bieden we een passend antwoord op de veranderende behoeften van 
de inwoners van Venlo. We ontwikkelen ons van productgericht naar klantgericht. We maken 
steeds de vertaling vanuit de behoeften van de klant naar producten en diensten. Effectieve 
communicatie en de juiste benadering van onze klantgroepen zijn van groot belang. 
Dat brengt strategische keuzes met zich mee en vraagt om een nauwe samenwerking met 
programmeurs en consulenten. Het afgelopen jaar heeft de Bibliotheek daarom geïnvesteerd 
in extra uren voor de communicatieafdeling en medewerkers met marketingervaring. 
Voor de komende beleidsperiode is het in kaart brengen van de verschillende klantreizen 
van onze klanten en bezoekers, onze positionering en onze merkbelofte de rode draad in ons 
marketing- en communicatiebeleid. 

Met oog
voor nieuwe kansen 
op het gebied van 
samenwerking en 
dienstverlening en 
met de bijbehorende 
competenties.
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Profilering Stadsbibliotheek 

De Stadsbibliotheek in het centrum is het maatschappelijk hart van Venlo. Een schatkamer 
van informatie waar de deur voor iedereen open staat. Je komt er om te halen, te delen en 
om je te verbinden met een grotere, rijkere wereld. Je kunt er ongestoord verblijven, werken, 
rondneuzen en discussiëren. Het nieuwe café STEK in de horecaruimte van de Stadsvestiging 
heeft de ambitie om zich te ontwikkelen als dé huiskamer van Venlo. Hier staan ontmoeten 
en verbinden centraal en daarmee een versterking van het Huis van Informatie. De komende 
jaren zullen we de centrale vestiging verder profileren bij het realiseren van onze dromen. 
Aanvullend bieden de aantrekkelijk ingerichte vestigingen in de kernen Arcen, Belfeld, Blerick, 
Tegelen en Velden een goede basiscollectie voor zowel jeugd als volwassenen. Met deze zes 
vestigingen zijn we goed bereikbaar en dichtbij de klant en kunnen we actief werken aan een 
leven lang leren voor de inwoners van de gemeente Venlo.

Programmering in vestigingen
De vraag van klanten en partners is om de programmering ook in de vestigingen van 
de kernen Belfeld, Tegelen en Velden te laten plaatsvinden. Tot op heden is er door de 
bezuinigingen van de afgelopen jaren gekozen voor een gecentraliseerde aanpak. Om 
tegemoet komen aan de vraag willen we werken met een programmeur voor deze kernen. 
Dit brengt extra financiën met zich mee is daardoor als wens voor de komende jaren 
geformuleerd.

Beleidsplan 2019 - 2022  Dromen waarmaken
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BEGROTING5

 Meerjarenbegroting Begroting Exploitatie   

 Omschrijving 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 Lasten 

40 Bestuur en Organisatie 62.900 62.900 62.900 62.900 43.000 49.293 35.910 

41 Huisvestingskosten 229.010 222.785 216.560 210.335 236.230 196.758 263.263 

42 Personeelskosten 1.265.092 1.237.968 1.235.505 1.194.807 1.111.577 1.212.088 1.120.043 

43 Administratiekosten 55.000 55.000 55.000 58.000 58.300 64.934 84.012 

44 Voorleesbus - - - - - - - 

45 Automatiseringskosten 140.716 137.957 135.252 132.600 183.560 147.620 202.750 

46 Collectie 271.000 271.000 273.500 274.100 297.250 348.014 335.902 

47 Specifieke kosten 50.500 50.500 50.500 50.500 43.500 52.974 60.561 

 Totaal lasten 2.074.218 2.038.110 2.029.217 1.983.242 1.973.417 2.071.681 2.102.441 

 Baten 

80 Contributies 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 247.422 214.625 

80 Te laat gelden - - - - 24.000 20.102 24.368 

80 Overige inkomsten gebruikers 9.000 9.000 9.000 9.000 10.050 6.281 8.130 

82 Specifieke opbrengsten 102.500 102.500 102.500 102.500 103.500 109.772 137.224 

 Projectbaten - - - - - 83.598 19.904 

85 Rente opbrengsten 500 500 500 500 1.000 218 1.658 

88 Exploitatiesubsidie Gemeente-Cultuur 1.562.675 1.562.675 1.562.675 1.562.675 1.581.975 1.570.675 1.635.049 

 Exploitatiesubsidie Gemeente-Cultuur Indexatie 128.815 95.648 63.132 31.254 - - - 

 Exploitatiesubsidie Gemeente-Cultuur 

 (ex Sociaal Domein) 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

 Exploitatiesubsidie Gemeente-Huisvesting Tegelen 13.500 13.500 13.500 13.500 - - - 

91 Baten/lasten voorgaande jaren - - - - - 9.657- - 

 Totaal Baten 2.071.990 2.038.823 2.006.307 1.974.429 1.975.525 2.073.411 2.085.958 

 Exploitatiesaldo 2.228- 714 22.910- 8.814- 2.108 1.730 16.483- 

 Optioneel - Programmacoördinator kleine kernen - - - - 

 Exploitatiesaldo 2.228- 714 22.910- 8.814- 

99 Mutatie bestemmingsreserves - - 25.000 10.000 - - 15.000 

 Exploitatiesaldo na resultaatbestemming 2.228- 714 2.090 1.186 2.108 1.730 1.483-
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Tot slot

Meer dan een eeuw Bibliotheek Venlo, 100 jaar van ontwikkelingen die ons gebracht hebben 
tot de huidige tijd, waarin de razendsnelle digitale technologie de boventoon voert. 
Een tijdperk waarin de Bibliotheek relevanter is dan ooit.

Met dit Beleidsplan zetten we met veel vertrouwen onze volgende stappen. Onze voetafdruk 
is stevig en goed zichtbaar voor alle Venlonaren. We werken aan een Bibliotheek die 
toegankelijk, verbindend en inspirerend is. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven 
deelnemen aan onze maatschappij en daarin zijn of haar geluk vindt. Een leven lang leren, 
delen en samen creëren. 

Een leven lang 
leren, delen en 
samen creëren. 
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