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“haal het beste uit 
jezelf én elkaar”

FlevoMeer Bibliotheek is een vrijplaats, een plek voor iedereen. We 
dragen bij aan een sterke samenleving in een tijd waarin veel van 
onze inwoners wordt gevraagd. FlevoMeer Bibliotheek werkt aan een 
geïnspireerd, geïnformeerd, betrokken en vaardig Flevoland en daar 
zetten we ons voor in. Er is genoeg te doen.

We werken de komende jaren aan een sterk educatief en 
maatschappelijk profiel, zonder onze culturele functie te 
verwaarlozen. We waren vooral van de boeken en die blijven 
belangrijk. We worden steeds meer van en voor de lokale samenleving 
en onze inwoners. Ons motto ‘Haal het beste uit jezelf én elkaar’ sluit 
daar goed bij aan.

In deze beleidsvisie beschrijven we waar we ons van 2021 tot 2024 op 
richten. Het is moeilijk de toekomst te voorspellen en door corona 
is het aantal onzekere factoren groot. Daarom werken we aan een 
wendbare en flexibele organisatie, maar stellen we ondertussen wél 
duidelijke doelen. We varen een heldere koers.

FlevoMeer Bibliotheek neemt de drie maatschappelijke opgaven 
die zijn opgenomen in het landelijke bibliotheekconvenant als 
leidraad. We werken ook nauw samen met de vijf gemeenten in 
ons werkgebied. FlevoMeer Bibliotheek sluit aan bij het beleid 
dat is vastgesteld en lokale ontwikkelingen. In een gemeentelijk 
bibliotheekconvenant hebben we die afspraken en intenties samen 
vastgelegd.

Ons doel is te komen tot een geletterde samenleving met taalvaardige 
en zelfstandige inwoners. Daar horen in deze tijd de digitale 
vaardigheden bij. Ook is een leven lang ontwikkelen een belangrijke 
maatschappelijke opgave.

FlevoMeer Bibliotheek heeft daar een vierde pijler aan toegevoegd, 
De Plek. We zorgen er voor dat we bereikbaar zijn voor iedereen, 
zowel fysiek als digitaal. En dat is in principe daar waar mensen 
samenkomen. Natuurlijk gebeurt dat in de bibliotheek maar ook 
online en op andere plaatsen. In het buurthuis, inloophuis, op scholen, 
we zijn daar met kennis, informatie, inspiratie of een gesprek om 
mensen verder te brengen. We zijn een verbindende schakel in het 
lokale netwerk van publieke voorzieningen. We bevorderen met 
een interactief online platform het gesprek tussen mensen en de 
uitwisseling van kennis.

Voor het schrijven van deze beleidsvisie hebben we veel onderzoek 
gedaan. We hebben onze medewerkers, partners, inwoners, gebruikers 
en niet-gebruikers bevraagd en de resultaten vertaald naar deze 
beleidsvisie. Als we blijven doen wat we deden, verandert er niets. Daar 
nemen we geen genoegen mee. We gaan er steeds meer toe doen! 

Inleiding

“mijn droombeeld  is 
de bibliotheek als dé plek 

voor gelijke kansen”

Mijn droombeeld is dat de bibliotheek in 2024 dé plek in de lokale 
samenleving is voor gelijke kansen. We dragen bij aan het voorkomen 
van taal- en leesachterstanden, zorgen dat mensen digitaal mee 
blijven doen en zich permanent blijven ontwikkelen. Ook zijn we er 
voor ontmoeting, inspiratie en culturele verrijking. Kortom, we zijn dé 
plek voor een warm welkom waar het prettig is om te zijn. 

FlevoMeer Bibliotheek ís die vrijplaats, die unieke en niet met een 
andere organisatie te vergelijken plek voor en door inwoners. Haal het 
beste uit jezelf én elkaar, dat is het ultieme doel. Geluk is het zien van 
mogelijkheden en daarvoor zet FlevoMeer Bibliotheek zich in.

Jan Gommer
Directeur-bestuurder
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We zien dat de samenleving steeds ingewikkelder wordt. De 
invloed van sociale media is enorm. Het aantal informatie- en 
communicatiebronnen is overweldigend. Hierdoor zien we een 
tweedeling ontstaan: zij die gemakkelijk bijblijven en een steeds 
groter deel van de samenleving dat deze ontwikkelingen 
niet bij kan houden. 

De verschillen worden groter. Voorbeelden hiervan zijn arm en rijk, 
gestudeerd en niet-gestudeerd, geletterd en ongeletterd, digitaal en 
niet-digitaal vaardig, mensen met een groot sociaal netwerk en zij die 
dat missen. 

“wij verbinden en 
inspireren”

In onze regio speelt vergrijzing een grote rol. We zien vooral bij 
minder welvarende inwoners een groeiende kans op eenzaamheid en 
isolement. Een krachtige samenleving ontstaat door elkaar te helpen 
en te ontmoeten. Vanuit het doel van onze organisatie spelen wij 
hierin een centrale rol. 

Wij verbinden en inspireren mensen met kennis, informatie en 
cultuur, FlevoMeer Bibliotheek is daarin de schakel. We werken aan 
het verkleinen van de verschillen, aan zelfredzame inwoners en een 
krachtige samenleving.

Visie
flevomeer bibliotheek werkt aan een geïnspireerd, geïnformeerd, betrokken en vaardig flevoland

richting

interne organisatie 

beleidscyclus

• Programmering & collectie
• Medewerkers / vrijwillers
• Projectmatig werken
• Marketing 
• Communicatie

• Innovatie
• Financiën
• ICT
• Certificering & meten
• Bibliotheeknetwerk

Bieb door de mensenBieb voor de mensen

OnlineFysiek

Persoonlijke ontwikkelingBasis op orde

InspiratieVermaak

Maatschappelijke 
opgaven

Richtinggevende 
elementen bij projecten 
en programmering

Beleidscyclus

Vooruitzicht

Wat is er nodig

Organisatiedoel

Haal het beste uit jezelf én elkaar
Positionering

Beleidsvisie

Jaarplan

Doelen per jaar

Projecten per doel Projecten

Doel

2021

Doel

2023

2021-2024

Projecten

Doel

2022

ProjectenProjecten

Doel

2024

Leven lang ontwikkelenDe geletterde
samenleving

De Plek Participatie in de 
informatiesamenleving
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Platform voor 
kennis • informatie • inspiratie • cultuur

Open

Zelfverzekerd

Geluk

Persoonlijke 
ontwikkeling

Missie

“wij zijn waar het nodig is”

Wij zien kansen en nemen initiatief voor samenwerkingen met inwoners, het 
bedrijfsleven en instellingen. Wij kennen de behoeftes van inwoners en bedienen deze 
met een, daarop aansluitende, aantrekkelijke programmering. Wij zijn waar dit nodig is. 

Als werkgever stimuleren wij onze medewerkers en vrijwilligers zich te ontwikkelen. 
Daardoor zijn zij van waarde en leveren een brede bijdrage aan onze maatschappelijke 
opgaven. 

• De Plek
• De geletterde samenleving
• Participatie in de informatiesamenleving
• Leven lang ontwikkelen

We werken met een gericht doelgroepenbeleid, waardoor we inspelen op behoeftes en 
onze resultaten kunnen meten.

FlevoMeer Bibliotheek is een neutrale, inspirerende, open plek 
waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. We zijn er voor 
persoonlijke ontwikkeling, kennis, informatie, inspiratie, cultuur én 
dragen bij aan zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en geluk van onze 
inwoners. We doen dat vanuit onze kerncompetenties. We zijn van 
waarde voor onze klanten, onderscheiden ons van concurrenten en 
spelen in op behoeftes.

“een inspirerende plek 
waar iedereen welkom is”

Positionering
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Strategie

FlevoMeer Bibliotheek wil een doorbraak realiseren, een trendbreuk
gericht op geïnspireerde, geïnformeerde, betrokken en vaardige 
Flevolanders. Hoe? Door de focus te leggen op de maatschappelijke 
opgaven. Gestuurd door behoeftes, in projectvorm en
ondernemend, dát is FlevoMeer Bibliotheek. 

“ondernemend en behoeftegestuurd, 
dát is FlevoMeer Bibliotheek”

De Plek 
• Welkom

• Inspiratie en ontwikkeling
• Hybride 

Doelgroep
•  Iedereen

We zetten in op
•  Leer- en werkplekken
•  Communities 
•  Interactief platform
•  Digitale vestiging

We willen bereiken
>  Bezoek en ontmoetingen: fysiek,            
    online en op locatie
>  Interactie: fysiek, online en op                
    locatie
Effect
•  Geluk
•  Perspectief
•  Verbinding

Doelgroep
•  Kinderen en jongeren van  0 tot 18 jaar 
•  Ouders 

We zetten in op
•  Boetevrij voor jeugd
•  Leesoffensief

We willen bereiken
<  Laaggeletterdheid
>  Taal- en leesvaardigheid

Effect
•  Taal- en leesvaardige kinderen en 
    jongeren
•  Ontwikkeling en meedoen
•  Creatief en kritisch denken

meedoen

Doelgroep
•  Volwassenen

We zetten in op
•  Interactief leer- en ontwikkelplatform
•  Expertisecentrum non-formeel leren 
•  Programma basisvaardigheden 
•  Leven lang ontwikkelen

We willen bereiken
<   Laaggeletterdheid
>   Basisvaardigheden
>   Persoonlijke ontwikkeling

Effect
•  Ontwikkeling 
•  Meedoen 
•  Sterke samenleving

De geletterde samenleving
• Taalstimulering                  
• leesbevordering

• Leesplezier

Leven lang ontwikkelen
• (basis)vaardigheden

• Bijblijven
• Samenwerken

Doelgroep
•  Kinderen van 0-4 jaar + ouders
•  Leerlingen van het primair en      
    voortgezet Onderwijs 
•  Volwassenen 
We zetten in op
•  Intensivering cursusaanbod
•  Informatiepunt digitale overheid
•  Media- en bibliolabs

We willen bereiken
>  Digitale geletterdheid
>  Digitale inclusie

Effect
•  Zelfredzaamheid
•  Meedoen 

Participatie in de 
informatiesamenleving

• Mediavaardig
• Informatievaardig

Sustainable goals
Sustainable cities 
and communities

Sustainable goals

Partnerships for
the goalsQuality education

Sustainable goals Sustainable goals

Decent work and 
economic growth

Maatschappelijke opgaven
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Goed en begrijpend kunnen lezen is een voorwaarde om mee te doen in de maatschappij. 
Taal en lezen zijn grondstoffen voor verbinding en ontwikkeling. Samen met het 
onderwijs, ouders en samenwerkingspartners werken wij aan het leesplezier en de 
taal- en leesvaardigheden van kinderen van 0 tot 18 jaar. Ook werken wij aan de literaire 
competenties van deze doelgroep. Dat betekent wegwijs worden in het brede aanbod 
van boeken, kenmerken van literaire teksten en in de ontwikkeling van de waarde van die 
kenmerken.

Wij zetten groots in op leesbevordering door kinderen vanaf hun eerste levensjaar de 
liefde voor lezen bij te brengen. We maken samen met onze partners programma’s die 
bijdragen aan leesbevordering en leesplezier. 
We werken aan een boetevrije bibliotheek zonder financiële drempels voor kinderen van 
0 tot 18 jaar zodat iedereen naar hartenlust kan lezen. 

< Laaggeletterdheid
> Taal- en leesvaardigheid

De geletterde samenleving

“taal en lezen zijn grondstoffen
voor verbinding en ontwikkeling”

“de centrale plek in de 
lokale samenleving”

De Plek is het fundament om de drie maatschappelijke opgaven waar te maken. Het is 
de centrale ontmoetingsplek in de lokale samenleving die een bijdrage levert aan het 
welzijn van de inwoners. Een open, comfortabele en inspirerende plek voor ontdekking, 
ontmoeting, studie, ontwikkeling en ontspanning waar iedereen welkom is. De Plek is 
ook de plaats, binnen of buiten het gebouw voor het onbekende, voor datgene we nog 
gaan ontdekken en ontwerpen met onze inwoners.

Iedereen maakt er gebruik van op basis van individuele behoeftes of in een community. 
Dat kan op allerlei plekken in de samenleving, ook in hybride vorm. Inwoners geven 
mede vorm aan de programmering en dienstverlening van de bibliotheek.
 
FlevoMeer Bibliotheek is de verbindende plek voor iedereen voor een geïnspireerd, 
geïnformeerd, betrokken en vaardig Flevoland.        
                                                                                     

> Bezoek & ontmoetingen: fysiek, online en op locatie
> Interactie: fysiek, online en op locatie

De plek
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Participatie in de 
informatiesamenleving

“wegwijs in de 
digitalisering”

We zien dat de samenleving steeds ingewikkelder wordt. De invloed van sociale media is 
enorm. Het aantal informatie- en communicatiebronnen is overweldigend. 
Hierdoor zien we een tweedeling ontstaan: zij die zich deze ontwikkelingen makkelijk 
meester maken en daarnaast een steeds groter deel van de samenleving dat deze 
ontwikkelingen lastig bij kan houden. 

Om in die digitalisering en technologie wegwijs te worden biedt FlevoMeer Bibliotheek 
programma’s, workshops en het informatiepunt digitale overheid. In samenwerking met 
het primair en voortgezet onderwijs werken we aan de ontwikkeling van de digitale- en 
21e-eeuwse vaardigheden van leerlingen. 

Daarnaast bieden wij programma’s voor iedereen die hulp kan gebruiken bij het 
eigen maken van digitale vaardigheden. Daardoor kunnen zij mee blijven doen in de 
samenleving. 

> Digitale geletterdheid
> Digitale inclusie

De samenleving verandert in snel tempo. Om mee te kunnen doen is het belangrijk bij te 
blijven, een leven lang. Het (pro)actief ontplooien van talenten en vaardigheden draagt 
bij aan een sterke samenleving, eigen gezondheid en geluk. 

FlevoMeer Bibliotheek is het interactieve leer- en ontwikkelplatform voor non- en 
informeel leren. Wij zorgen dat inwoners ontdekken waar ze goed in zijn, waar ze beter 
in willen worden, waar ze plezier aan beleven en waar ze van waarde kunnen zijn voor 
een ander.

Ons doel is dat inwoners het interactief leer- en ontwikkelplatform van FlevoMeer 
Bibliotheek kennen en gebruiken en zich een leven lang ontwikkelen. Daardoor zijn 
meer mensen beter in staat mee te doen in onze democratische samenleving en op de 
arbeidsmarkt.

< Laaggeletterdheid
> Basisvaardigheden
> Persoonlijke ontwikkeling

Leven lang ontwikkelen

“inspireren, leren, 
ontmoeten en plezier”
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“niet bang om het 
vertrouwde los te laten”

Binnen onze strategie zijn er voorspelbare en totaal onvoorspelbare 
krachten en factoren. De afgelopen tijd heeft geleerd dat 
we als organisatie wendbaar moeten zijn en over een groot 
aanpassingsvermogen moeten beschikken. We mogen niet bang 
zijn om, als het nodig is, het vertrouwde los te laten. We zullen onze 
strategie steeds toetsen en waar nodig aanpassen. 

Wat we weten is dat we leven in een vergrijzende samenleving die 
snel digitaliseert. De scheiding tussen arm en rijk, digitaal vaardig 
en niet-digitaal vaardig, geletterd en ongeletterd en aangehaakt en 
eenzaam wordt steeds groter. 

Trends & ontwikkelingen

“niet alleen vóór maar 
vooral ván onze inwoners”

FlevoMeer Bibliotheek betrekt inwoners bij de bibliotheek. 
Daarbij gebruiken we het principe OFF + BY = FOR ALL. Dit is een 
methode waarmee non-profitorganisaties, met behulp van digitale 
instrumenten en gerichte werkwijze, beter samenwerken met hun 
gebruikers en inwoners. Inclusie, onpartijdigheid en relevantie staan 
centraal. Met die aanpak werken we samen met onze inwoners aan 
datgene wat nodig is en staan zij met ons aan het stuurwiel. 

Nieuwsgierige en betrokken inwoners kunnen met hun ideeën, 
creativiteit en kennis meewerken aan de invulling en doelen van 
FlevoMeer Bibliotheek en zo bijdragen aan een krachtige samenleving. 
Het resultaat staat niet vast, de ontmoeting, de weg ernaartoe en het 
samen ontwerpen zijn belangrijker.

De bibliotheek is er niet alleen vóór onze inwoners, maar wordt met 
deze werkwijze, nadrukkelijk, ván onze inwoners.

Samen werken aan samenwerken

Een deel van onze inwoners vindt het lastig aangehaakt te blijven 
doordat ze in een steeds ingewikkelder samenleving niet meer 
zelfstandig kunnen functioneren. FlevoMeer Bibliotheek heeft een 
belangrijke rol als het gaat om het scheppen van voorwaarden voor 
vaardige en zelfstandige inwoners die mee kunnen doen.
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- Egge Jan de Jonge, 

Wethouder Zeewolde-

“samen inspelen op 
lokale behoeftes”

FlevoMeer Bibliotheek zoekt niet alleen de verbinding met inwoners. 
We werken intensief samen met een groot aantal organisaties. Dat 
gaat van het onderwijs, gemeenten, welzijn, de GGD, tot Humanitas, 
buurtinitiatieven, het theater of het Alzheimer Café. Samen met 
instanties en initiatieven zetten we ons in voor gezamenlijke doelen 
en resultaten in het werkgebied. 

Die samenwerking is er vaak op lokaal niveau waar iedere vestiging 
inspeelt op lokale behoeftes. Ook op regionaal, landelijk of zelfs 
internationaal niveau werken we geregeld samen. Daarbij houden we 
rekening met de belangen van onze stakeholders. We maken gebruik 
van de kennis en rol van stakeholders en samenwerkingspartners. We 
trekken samen op om doelen te bereiken op basis van behoeftes van 
onze inwoners.

Samenwerkingspartners 
& stakeholders

Wethouder Egge Jan de Jonge van Zeewolde ziet taken genoeg 
voor FlevoMeer Bibliotheek. In zijn kunst en cultuurnota wordt de 
bibliotheek voor veel onderwerpen als partner genoemd. En wat hem 
betreft krijgt de bibliotheek ook op andere vlakken een belangrijke 
rol. “Hier, in deze nieuwe provincie, zijn weinig buurthuizen, 
weinig plaatsen waar ontmoeting gemakkelijk gaat. Die rol kan de 
bibliotheek innemen. Het is een neutrale plek waar jong en oud elkaar 
tegenkomen. Een bibliotheek is zoveel meer dan het uitlenen van 
boeken, ook hier in Zeewolde.”

Wat hem betreft biedt FlevoMeer Bibliotheek voorzieningen en 
mogelijkheden die die ontmoeting mogelijk maken. “Werkplekken 
voor starters, een plaats waar studenten rustig kunnen studeren, met 
allerlei activiteiten en waar bezoekers meebepalen wat er gebeurt.”

Iedereen moet kunnen meedoen, dat staat voor hem voorop. “Wat 
dat betreft zie ik, voor een plaats als Zeewolde, ook een belangrijke 
taak als het gaat om de taalvaardigheid van arbeidsmigranten en 
statushouders. Steeds grotere aantallen vestigen zich hier voor langere 
tijd en de taal onvoldoende spreken is voor hen een probleem. De 
bibliotheek kan daar een grote rol spelen.”

Het binnenhalen van al die doelgroepen is, denkt hij, de belangrijkste 
uitdaging voor FlevoMeer Bibliotheek. “Er zijn zoveel mensen 
die iets kunnen vinden in die bibliotheek. Maar hoe bereik je die 
laaggeletterde, hoe laat je zien dat je er digitaal vaardig kunt worden, 
dat het leuk is om daar te zijn? Dat valt niet mee.”

De verbinding tussen onderwijs en de bibliotheek in Zeewolde, 
is voor hem een ander aandachtspunt. “Wat mij betreft speelt de 
bibliotheek een rol in het onderwijsachterstandenbeleid en de voor- 
en vroegschoolse educatie. Dat gebeurt in veel andere plaatsen wel, 
maar hier nog niet. Dat is jammer.”

Wat hem betreft valt er genoeg te doen. Bovenaan zijn lijstje 
staat dat FlevoMeer Bibliotheek nieuwe groepen gebruikers en 
samenwerkingspartners verleidt en activeert. “Zorg dat mensen er 
vinden wat ze zoeken. Daarmee zetten we een vliegwiel in gang.”

FlevoMeer Bibliotheek als vliegwiel
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“er is een variatie 
aan informatie”

- Bestuurssecretaris PCOB Trijnie Bakker -
Foto Martin de Jong

Programmering & collectie

We programmeren lokaal, betekenisvol en vanuit behoefte. Het 
bevorderen van kennis, vaardigheden, verbinding, inzicht en plezier bij 
onze inwoners staat daarbij steeds centraal. De bibliotheek faciliteert 
verrassende ontmoetingen en inspirerende gesprekken, verbindt 
mensen met kennis, ondersteunt bij de opvoeding van kinderen, 
organiseert trainingen en workshops in het kader van bijvoorbeeld 
laaggeletterdheid en digitale vaardigheden en is een middel tegen 
eenzaamheid.

COVID-19 geeft ons een uitdaging als het gaat om waar en hoe wij 
met onze programmering aansluiten bij ingrijpende veranderingen 
in onze samenleving. Steeds nadrukkelijker zetten wij daarom digitale 
mogelijkheden in om onze doelen te halen. Op basis van behoeftes van 
onze inwoners en de omstandigheden bieden we onze diensten online 
of fysiek aan of we zoeken naar een mix hiervan.

Onze collectie zetten we ook in bij programmering, in het kader 
van ontmoeting, kunst, cultuur en debat, leesbevordering, 
basisvaardigheden en alle andere activiteiten. De collectie sluit 
aan bij nieuwe trends en is afgestemd op onze behoeftegestuurde 
programmering. De sociaal-maatschappelijke functie van een 
bibliotheek komt in onze collectie tot uiting.

Het aantal volwassen leden daalt en het gebruik van de fysieke 
collectie vermindert. We bedenken nieuwe manieren om het gebruik 
van de collectie te stimuleren. De vraag naar e-books en luisterboeken 
stijgt, mede door corona. Dat biedt de grootste kans op het werven van 
nieuwe leden. 

We werken aan een intensievere relatie met het onderwijs. Dat is, 
in het kader van het Leesoffensief, een voorwaarde om lezen en 
leesplezier te vergroten. Ook daar spelen we met onze collectie en 
programmering op in.

FlevoMeer Bibliotheek zet in op tevreden en trotse medewerkers 
die onderling saamhorigheid voelen. Eigen verantwoordelijkheid, 
resultaatgerichtheid, partnerschap, vakmanschap en 
ondernemerschap worden daarin steeds belangrijker. De 
leidinggevende coacht en begeleidt, de teams zijn verantwoordelijk 
voor het resultaat.

De focus ligt op kansen en het ontwikkelen van talenten en 
competenties. Door heldere werkafspraken, duidelijke rollen en 
verantwoordelijkheden, jaarplannen en projectplannen is duidelijk 
wat van medewerkers wordt verwacht. Deze aanpak ondersteunen we 
door aandacht te besteden aan leiderschapsontwikkeling.

We ontwikkelen ons tot een toekomstbestendige, flexibele en 
wendbare organisatie. Een organisatie waar mensen met plezier en 
trots werken, het ziekteverzuim laag is en de klanttevredenheid hoog.

“Mijn werk is mijn hobby”, vertelt collega Aysegül van Huis voor 
Taal. Sinds 2005 werkt ze voor FlevoMeer Bibliotheek Dronten 
en Biddinghuizen. Haar hart ligt bij Huis voor Taal. “Door mijn 
buitenlandse afkomst begrijp ik mensen met taalproblemen beter. Ik 
had er jaren geleden ook moeite mee om de Nederlandse taal te leren”. 
Bij Huis voor Taal kunnen inwoners van Flevoland niet alleen terecht 
voor hulp bij taal, maar ook voor andere basisvaardigheden. “Als een 
85-jarige vrouw haar eerste WhatsApp bericht stuurt, kan mijn dag niet 
meer stuk”.
 
“Ik ben blij dat ik mijn ervaringen mag delen en mensen kan helpen om 
zelfredzaam te worden.”

Medewerkers
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FlevoMeer Bibliotheek is er voor, door en mét inwoners. Vrijwilligers 
spelen daarin een belangrijke rol. Die samenwerking met inwoners 
geeft FlevoMeer Bibliotheek de kans nieuwe kennis en talenten te 
betrekken en de dienstverlening te verrijken.

De verdeling van de werkzaamheden tussen beroepskrachten en 
vrijwilligers is duidelijk gedefinieerd en we verwachten van beide 
groepen professioneel gedrag en voldoende competentie. We hebben 
het vrijwilligersbeleid ingericht volgens de methode van de 6 B’s; 
bezinnen, binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen. 

Bij die methode horen een goede werving en selectie, een heldere 
overeenkomst, werkafspraken en introductie. We belonen het werk 
dat vrijwilligers voor ons doen en zorgen voor goede begeleiding, 
voorwaarden en opleiding. 

“door met kinderen 
van diverse achtergronden 

te werken, leren we 
van elkaar. 

Zij van mij en ik van hen” 
- Vrijwilliger Voorleesexpress Anita -

Vrijwilligers

“samen werken aan een geïnspireerd, 
geïnformeerd, betrokken en 

vaardig flevoland”

FlevoMeer Bibliotheek is een wendbare en flexibele organisatie. Om in te kunnen spelen 
op veranderende omstandigheden en invulling te geven aan onze maatschappelijke 
opgaven werken we projectmatig.

Het werken in projecten biedt duidelijkheid en structuur, het geeft energie, gezamenlijke 
draagkracht, resultaatgerichtheid en is efficiënt. Het stimuleert de creativiteit, het 
ondernemerschap en de talentontwikkeling van de medewerker. 

Een multidisciplinair projectteam opereert zelfstandig en met een eigen budget. 
Eén team werkt samen aan één doel of meerdere doelen. Een projectteam is een 
samenwerking tussen medewerkers uit diverse teams, eventueel aangevuld 
met samenwerkingspartners. Dat levert betrokkenheid en een gezamenlijk 
verantwoordelijkheidsgevoel op. Bovendien vergroot de werkwijze het ondernemerschap 
van onze organisatie.

Met lokale projecten en projecten op organisatieniveau komen we op die manier snel tot 
resultaten. Resultaten die, in een veranderende samenleving, bijdragen aan het bereiken 
van onze doelen. Dat vergt veel van onze medewerkers en daarom faciliteert, begeleidt 
en ondersteunt de organisatie deze werkwijze. 

Projectmatig werken

 Beleidsvisie 2021-2024 - 19 -  Beleidsvisie 2021-2024 - 20 -



“het gesprek met 
onze inwoners 

is de basis van ons werk”

Hoe speel je het beste in op wensen en behoeftes van de inwoners 
van gemeente Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk? 
FlevoMeer Bibliotheek werkt met de Whize klantsegmentatie die 
verschillende doelgroepen onderscheidt. Daarmee wordt duidelijk 
welke producten, diensten, boodschappen en media interessant zijn 
voor welke groepen inwoners. Als bibliotheek sluiten we daardoor 
beter aan bij de behoeftes van onze klanten. 

Via enquêtes, snelle peilingen en gesprekken met gebruikers en niet-
gebruikers ontwikkelen we onze kennis over deze doelgroepen verder. 
Dit brengen we samen in een CRM-systeem. Hiermee kunnen we 
individuele bibliotheekleden en instellingen gericht benaderen met 
suggesties en aanbiedingen. Het CRM is ook een organisatiestrategie 
die is gericht op het creëren van relaties die duurzaam en wederzijds 
betekenisvol zijn. 

We ontwikkelen steeds meer dienstverlening en producten samen met 
onze inwoners. Nieuwe abonnementsvormen horen daarbij. Daarmee 
richten we ons niet alleen op het lezen van boeken, maar verlagen we 
financiële drempels en zijn we flexibeler in het bedienen van onze 
doelgroepen. 

De bibliotheek wordt vooral geassocieerd met het uitlenen van 
boeken. Deze associatie verruimen we met het merkverhaal en zo 
laten we zien dat de bibliotheek meer is. De merkbelofte Haal het 
beste uit jezelf én elkaar, en de kernwaarden Platform voor inspiratie, 
kennis, informatie en ontwikkeling, Open, Persoonlijke ontwikkeling, 
Zelfverzekerd en Geluk zijn leidend. 

Marketing Marketing
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“we kiezen voor content 
met betekenis”

We maken duidelijke keuzes in de manier waarop we doelgroepen 
bereiken. We kiezen bewust middelen, kanalen, beelden en hebben een 
eenduidige ‘tone of voice’ en boodschap. De communicatiestrategie 
sluit aan bij onze vier maatschappelijke opgaven en we kiezen 
voor content met betekenis. Daarbij beschouwen we leden, volgers, 
bezoekers en samenwerkingspartijen niet als klanten maar als 
partners.

Interne communicatie helpt ons als organisatie wendbaar, effectief en 
efficiënt te zijn. Het ondersteunt veranderingsprocessen, bindt, boeit 
en maakt de organisatie inclusief.

Communicatie

“versterken van 
maatschappelijke relevantie”

Provincie Flevoland heeft een Innovatiefonds ingesteld om de maatschappelijke 
relevantie van de bibliotheek te versterken. FlevoMeer Bibliotheek werkt, in een 
provinciaal innovatieprogramma, intensief samen met denieuwebibliotheek Almere. 
Een gezamenlijk innovatieteam werkt aan de uitvoering van de jaarplannen die door de 
provincie worden goedgekeurd. 

Op dit moment vindt een evaluatie plaats. FlevoMeer Bibliotheek is voorstander van 
het continueren van het fonds. Het draagt bij aan intensievere samenwerking tussen 
bibliotheken en aan ontwikkeling van nieuwe diensten - zoals een interactief, educatief 
platform, een medialab en design thinking als nieuwe werkwijze - die alleen op grotere 
schaal gerealiseerd kunnen worden. 

Innovatie
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Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst eruit? Wat zou je er willen
doen? Die vragen hebben we voorgelegd aan jeugdlid Samuel.
Een glijbaan of ondergrondse boekenhal, maar vooral veel computers.
“Ik vind gamen heel leuk, en ik wil later ook zelf games maken. Ik zou
het heel gaaf vinden als ik dat in de bibliotheek kan leren, dan kan ik
dat later voor mijn werk doen”.

Ook vind hij musea heel leuk, “misschien een soort museum in de
bibliotheek over boeken, en hoe deze gemaakt worden, of een kamer
waar je met een VR-bril echt een verhaal binnen kunt stappen”.

Samuel leent nu vooral boeken en is iedere week te vinden bij het 
Bibliolab in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. Maar hij ziet het al 
voor zich; een bibliotheek waar je kan leren coderen en programmeren 
maar vooral een grote speelruimte voor hem en zijn vrienden. Als 
het aan Samuel ligt, is de bibliotheek van de toekomst één grote 
ontdekkingstocht.

De toekomst van de bieb

“we zetten in op duurzame 
financiering”

Om onze ambities waar te maken is, naast focus, extra budget nodig. 
FlevoMeer Bibliotheek is ondernemend en zet in op het verkrijgen van 
specifieke budgetten, subsidies en fondsen die aansluiten bij onze 
maatschappelijke opgaven. 

Met additionele- en tijdelijke projectgelden kan onze inzet echter niet 
blijvend gegarandeerd worden. We zetten daarom in op een duurzame 
financiering van de opdrachten die de bibliotheek in het landelijk 
Bibliotheekconvenant 2020 – 2023 en vanuit gemeenten krijgt. 
Financiële zekerheid is een belangrijke randvoorwaarde voor resultaat 
met impact. 

Financiën

“Een grote speelruimte waar je van
alles kunt leren en ontdekken”

- Jeugdlid Samuel, 8 jaar -
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“de hybride organisatie”

FlevoMeer Bibliotheek voert de komende periode een CRM-systeem 
in. Daarmee kunnen we individuele bibliotheekleden en instellingen 
gericht benaderen met suggesties en aanbiedingen. We ronden de 
overstap naar Microsoft Sharepoint, het digitale werken, af. 

Dit versterkt de samenwerking tussen teams en het vinden van 
informatie. Bovendien is werken daarmee niet louter aan kantoor 
gebonden. We zullen thuiswerken als mogelijkheid structureel 
opnemen in onze werkwijze en arbeidsvoorwaarden. Om 
samenwerken op afstand mogelijk te maken leren we werken met 
digitale instrumenten. 

ICT

“we gaan voor kwaliteit
en maatschappelijk effect”

FlevoMeer Bibliotheek levert gecertificeerde kwaliteit. Die certificering 
is in handen van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken die 
zorgt voor de beoordeling van Nederlandse openbare bibliotheken. 
Eén keer in de vier jaar vindt een audit plaats. Het auditteam let op 
kwaliteitsverbetering, het bevorderen van innovatie en het inzicht 
krijgen in het dagelijks werk. Verder beoordeelt het team ook wat 
FlevoMeer Bibliotheek onderscheidt van andere bibliotheken. 

Jaarlijks leveren we, voor de landelijke bibliotheekstatistieken, 
resultaten en effecten van onze dienstverlening aan bij de Koninklijke 
Bibliotheek. Ook sturen we ieder jaar een factsheet met een 
inhoudelijke verantwoording en onze jaarrekening aan de gemeenten 
in ons werkgebied. 

In deze beleidsperiode ontwikkelen we een dashboard om op 
vastgestelde indicatoren te kunnen sturen en anticiperen. We maken 
al actief gebruik van de landelijk ontwikkelde bibliotheektools voor 
effecten- en impactmeting. Voorbeelden hiervan zijn de Monitor 
Bibliotheek op School en de Impactmonitor voor het meten van 
effecten van cursussen en workshops.

De komende beleidsperiode ontwikkelen we onze effecten- en 
impactmeting verder. We koppelen de maatschappelijke opgaven aan 
de effecten en de impact die we willen bereiken en we onderzoeken 
hoe we die goed kunnen meten.

Certificering & meten
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Geïnspireerd Geïnformeerd Betrokken Vaardig

“samen ambities versterken”

FlevoMeer Bibliotheek staat niet alleen en maakt deel uit van het landelijk 
bibliotheeknetwerk. Dat bestaat uit drie lagen: landelijk de Koninklijke 
Bibliotheek, provinciaal een ondersteuningsinstelling en lokaal de bibliotheken. De 
bibliotheekfuncties en taken en rollen van alle spelers in het netwerk zijn wettelijk 
vastgelegd in de Wet op het Stelsel van Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob). 
Denieuwebibliotheek Almere en FlevoMeer Bibliotheek zetten de komende
beleidsperiode in op onderlinge versterking van de samenwerking en van het 
gezamenlijke innovatieprogramma met de distributie- en netwerktaken van 
Bibliotheeknetwerk Flevoland.

FlevoMeer Bibliotheek ontvangt van vijf gemeenten subsidie en stemt het werk 
nauwkeurig af op het beleid en de wensen van die gemeenten. 
Deze beleidsvisie geeft inspiratie en input voor vernieuwing en verbreding van het 
bibliotheekwerk. De bibliotheek zal zoveel mogelijk aansluiten bij uitvoering van 
gemeentelijk beleid en bijdragen aan een krachtige lokale samenleving. De gezamenlijke 
ambitie en rol van de bibliotheek worden voor de komende beleidsperiode vastgelegd in 
een nieuw samenwerkingsconvenant. 
Ook worden in het convenant met de gemeenten afspraken gemaakt over de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding en continuïteit van 
FlevoMeer Bibliotheek als regionaal bibliotheeknetwerk.   

Bibliotheeknetwerk

Colofon
Beleidsvisie 2021 – 2024
FlevoMeer Bibliotheek 
december 2020
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