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FOCUS: we doen de dingen die we doen, nog beter

De bibliotheek, in de setting van De Cultuurfabriek, is uitgegroeid tot knooppunt voor kennis, contact en cultuur in de 
Veenendaalse samenleving. Hierin willen we blijven groeien. De komende jaren staan daarom in het teken van focus: 
de dingen die we doen, willen we nog beter gaan doen. Dat doen we door onze dienstverlening en aanbod verder te 
professionaliseren, waarbij we de vraag van de bezoeker centraal stellen. Hierbij is ons motto: ‘kwaliteit boven kwanti-
teit’. We zetten in op vier thema’s die we in dit beleidsplan uitwerken.

We willen met onze programmering nog beter aansluiten op de vraag van de 
Veenendaler. Nog niet alle activiteiten zijn raak en niet alle doelgroepen worden 
goed bereikt. Om beter in te spelen op de Veenendaler gebruiken we onze 
beschikbare data, monitoren en evalueren we zowel de activiteiten die we 
aanbieden, de collectie als de trends die spelen in de samenleving. Op basis van 
deze informatie ontwikkelen we doelgroepgerichte programmering en sluiten we 
hierop aan met onze marketing en PR. Daarbij geldt ons motto ‘kwaliteit boven 
kwantiteit’: we vinden de kwaliteit van ons aanbod belangrijker dan de 
hoeveelheid activiteiten die we organiseren.

Bij het realiseren van onze doelen staan we als bibliotheek niet alleen. We worden 
omringd door partnerorganisaties die ook bijdragen aan kennis, contact en cultuur 
in de Veenendaalse samenleving. Samen met deze partners zorgen we voor een 
goed aanbod. Door gezamenlijk te organiseren, programmering af te stemmen en 
samen op te trekken richting bijvoorbeeld de gemeente. We zetten de komende 
jaren in op het versterken van deze relaties. Daarbij heeft de samenwerking binnen 
De Cultuurfabriek onze prioriteit. Samen geven we vorm aan ten minste één 
gezamenlijk thema per jaar met de bedoeling om door te groeien naar één 
programma voor De Cultuurfabriek.

We hebben geluk. We zijn gevestigd in De Cultuurfabriek, een prachtig pand in het 
hart van Veenendaal. De droomplek hebben we, maar we willen deze echter nog 
beter benutten. Onze wens is dat alle functies van De Cultuurfabriek in het hele 
gebouw terugkomen en dat de individuele identiteiten zoveel mogelijk op de 
achtergrond blijven. Dat je op elke plek in (en rondom) het gebouw geprikkeld en 
geïnspireerd raakt door kennis en ideeën, kunst en cultuur, geschiedenis en 
contact. De Cultuurfabriek is een publieke plek en daarom willen we graag dat De 
Cultuurfabriek ook voor inwoners en instellingen een logische plek is om 
laagdrempelig activiteiten te organiseren. Dat zorgt er tegelijkertijd voor dat er 
veel te doen is in De Cultuurfabriek en dat is nou net wat we graag willen.

Onze medewerkers en vrijwilligers maken de bibliotheek tot wat het is en zijn 
degenen die de plus zetten op onze dienstverlening. Wij willen onze mensen 
inzetten op hun talenten en energie. We werken aan duurzame inzetbaarheid 
waarbij we focussen op drie pijlers: competentieontwikkeling, resultaatgericht 
werken en gezond & plezierig werken. Wij denken dat het werken vanuit ‘rollen’ in 
plaats van ‘functies’ hieraan kan bijdragen. Werken met plezier geeft energie en 
draagt bij aan de dynamische uitstraling die we als Cultuurfabriek graag willen.

1. We spelen in op de vraag van de Veenendaler

3. Samen met partners zijn we goed in wat we doen

2. De Cultuurfabriek als fysiek middelpunt in de 
     Veenendaalse samenleving 

4.  Ons team is de spil voor groei



Als we terugkijken naar ons beleidsplan 2014-2017 dan zien we dat we onze 
voornemens hebben waargemaakt. We hebben mooie stappen gezet. Onze 
dienstverlening is verbeterd en onze rol en positie in Veenendaal is gegroeid. 
Tegelijkertijd zien we alweer veel volgende stappen die we willen zetten. We willen 
in onze programmering nog beter aansluiten op de vraag van de Veenendaler en 
we benutten nog niet het volle potentieel van onze prachtige locatie en onze 
samenwerkings- relaties. Ook onze interne organisatie verdient aandacht. Door de 
mooie stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet, zien we met energie uit 
naar de toekomst. Om verder te bouwen op wat al is: de dingen die we doen, nog 
beter doen. 

Kernfuncties
Onze drie kernfuncties zijn van blijvende waarde: 
 Kennis: we dragen bij aan een kenniseconomie  en de ontwikkeling van kinderen 

en volwassenen. Daarnaast stimuleren we de persoonlijke ontwikkeling van 
mensen, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving.

 Contact: we zijn een laagdrempelige plek waar mensen uit alle lagen van de 
bevolking elkaar ontmoeten en contact maken.

 Cultuur: wij dragen bij aan het culturele landschap van Veenendaal.

In het bepalen van onze richting voor de komende vier jaar zien we vier thema’s 
terugkomen in onze kernfuncties:
1. We willen in onze programmering beter inspelen op de vraag van de Veenendaler.
2. We willen beter gebruikmaken van de fysieke mogelijkheden van De 

Cultuurfabriek.
3. Met onze samenwerkingspartners kunnen we beter bijdragen aan kennis, cultuur 

en contact in Veenendaal.
4. Alleen als we onze interne organisatie goed organiseren, kunnen we ons beleid 

realiseren.

Deze vier ontwikkelthema’s vormen de kern van ons beleidsplan 2017-2020. Veenendaal

FOCUS: we doen de dingen die we doen, nog beter



Gebruik maken van data, monitoring en evaluatie
Monitoring en evaluatie worden een vast onderdeel in onze werkwijze. Daarnaast 
willen we meer informatie verkrijgen van onze leden en bezoekers. Op basis van 
deze informatie kunnen we leren over onze doelgroepen: welke doelgroepen 
kennen we en wat zijn hun interesses. Ons aanbod en programmering scherpen we 
hierop aan. Zo kunnen we beter inspelen op de vraag van de Veenendaler. 

Kwaliteit boven kwantiteit
We gaan nadrukkelijker stilstaan bij de kwaliteit van onze programmering. Dat 
doen we door criteria op te stellen waardoor we vooraf en bij de evaluatie kunnen 
toetsen of een activiteit succesvol is.

Marketing en communicatie
We willen de marketing en communicatie van onze programmering beter 
aansluiten op de doelgroepen die we identificeren. De kanalen die we gebruiken 
kunnen we zo gerichter inzetten. Bijvoorbeeld door nieuwsbrieven te versturen of 
social media groepen te maken voor specifieke activiteiten of interesses. Daarnaast 
volgen we ook de toepassing van nieuwe vormen van communicatie. 
Verder gaan we inzetten op communicatie en marketing in de regio, omdat De 
Cultuurfabriek een breder bereik heeft dan alleen Veenendaal. 

Programmering langs levenslijn
We zetten in op een leven lang leren, waarbij we nastreven dat Veenendalers dat 
hun leven lang bij ons kunnen. Daarom vinden we het belangrijk om voor elke 
levensfase programmering te hebben. De levensfase 12 tot 25 jaar bereiken we nog 
onvoldoende. De komende jaren investeren we daarom extra in programmering 
voor deze groep. Bijvoorbeeld in samenwerking met het voortgezet onderwijs en de 
jongerenstichting Jouw Veenendaal.

Programmering aansluiten op trends in de samenleving
We spelen de komende jaren in op belangrijke trends in de samenleving:
*  Verbindende rol in de tweedeling in de maatschappij: de bibliotheek is bij uitstek 

een plek waar mensen uit verschillende groepen uit de samenleving samen- 
komen. We willen meer initiatief nemen om ontmoeting en contact tussen 
verschillende groepen te stimuleren. Het bijdragen aan verbinding in de maat- 
schappij is voor ons een belangrijk kwaliteitscriterium waaraan we toetsen of 
een activiteit succesvol is. 

*  Ambachtswerk en het nieuwe maken zijn een trend. Wij willen daarom naast het 
FabLab een ‘Makersplaats’ realiseren. Een creatieve, innovatieve plek waar jong 
en oud op laagdrempelige wijze aan de slag kunnen met hedendaagse tech- 
nieken. Waar belangstelling voor techniek wordt aangewakkerd en waar makers, 
educatie en 21-eeuwse vaardigheden samenkomen. 

*  Sociaal domein: onze rol in het sociaal domein wordt steeds groter. We dragen 
onder andere bij aan eenzaamheidsbestrijding, integratie en hulp bij 
digitalisering. Waar kansen zich voordoen proberen we onze rol te vergroten. 

Investeren om boekencollectie ook de komende 4 jaar aantrekkelijk te houden
Taalontwikkeling is van wezenlijk belang voor het functioneren van de 
samenleving. Hoewel de rol van de bibliotheek in de samenleving verandert, blijft 
onze bijdrage aan taalontwikkeling belangrijk. We blijven daarom investeren in een 
kwalitatief goede boekencollectie en brengen deze actief onder de aandacht bij 
onze bezoekers en leden.
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1. PROGRAMMERING: We spelen in op de vraag van de Veenendaler
We willen met onze programmering nog beter aansluiten op de vraag van de Veenendaler. Nog niet alle activiteiten 
zijn raak en niet alle doelgroepen worden goed bereikt. Om beter in te spelen op de Veenendaler gebruiken we onze 
beschikbare data, monitoren en evalueren we zowel de activiteiten die we aanbieden, de collectie als de trends die 
spelen in de samenleving. Op basis van deze informatie ontwikkelen we doelgroepgerichte programmering en sluiten 
we hierop aan met onze marketing en PR. Daarbij geldt ons motto ‘kwaliteit boven kwantiteit’: we vinden de kwaliteit 
van ons aanbod belangrijker dan de hoeveelheid activiteiten die we organiseren.



Een prikkelende omgeving
In de hele Cultuurfabriek raak je geprikkeld en geïnspireerd tot ontdekken, spelen, 
lezen, beleven en leren. Dat is onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. 
Daartoe willen we digitale en interactieve verleidingen realiseren door het hele 
gebouw. Ook willen we de centrale hal vernieuwen. We streven naar openheid en 
vermenging van de verschillende functies en organisaties in de centrale hal. We 
willen het FabLab intensiever inzetten en daarnaast een ‘Makersplaats’ realiseren, 
waar allerlei activiteiten kunnen worden georganiseerd voor jong en oud rondom 
het zelf maken van dingen.
Belangrijk hierbij is dat we tegelijkertijd voldoende stilte- en werkplekken houden 
en de actualiteit van de inrichting op orde houden.

De Cultuurfabriek begint buiten
Onze fabriek bevindt zich aan een prachtig plein middenin Veenendaal. We willen 
meer profiteren van onze positie aan dit plein, door De Cultuurfabriek buiten al te 
laten beginnen. Voor de inrichting van het plein zijn we afhankelijk van de gemeen-
te, dus we focussen in eerste instantie op de dingen die we zelf kunnen doen:
 Ons terras meer herkenbaar maken als onderdeel van De Cultuurfabriek.
 Digitale beleving op het gebouw buiten laten beginnen, boven de ingang. 
 Onderzoeken wat buiten als aandachtstrekker voor De Cultuurfabriek zou kunnen 

staan. 
 De binnentuin benutten door daar bijvoorbeeld  een ‘Makersplaats’ te creëren in 

een open atelier.

Meer werkplekken
De Cultuurfabriek is voor Veenendalers een fijne plek om te werken en studeren. 
We zien mogelijkheden om dit uit te breiden door de werkvoorzieningen te verbe-
teren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede wifi en meer kleinere werktafels. 
Daarbij willen we zorgen voor een goede balans tussen stilte- en samenwerkplek-
ken.
 
Een plek waar anderen organiseren
We willen dat De Cultuurfabriek ook voor anderen een logische plek is om activitei-
ten te organiseren. Daar willen we De Cultuurfabriek fysiek nog meer op toerusten. 
Het prachtige pand biedt al mooie ruimtes om activiteiten te organiseren. Maar we 
zien ook kansen in de centrale hal om hier meer ruimte voor te creëren. Datzelfde 
geldt voor de ruimtes van de bibliotheek en die van onze partners.
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2. FYSIEKE WERKPLEK: 
De Cultuurfabriek als fysiek middelpunt in de Veenendaalse samenleving
We hebben geluk. We zijn gevestigd in De Cultuurfabriek, een prachtig pand in het hart van Veenendaal. De droom- 
plek hebben we, we willen deze echter nog beter benutten. Onze wens is dat alle functies van De Cultuurfabriek in het 
hele gebouw terugkomen en dat de individuele identiteiten zoveel mogelijk op de achtergrond blijven. Dat je op elke 
plek in (en rondom) het gebouw geprikkeld en geïnspireerd raakt door kennis en ideeën, kunst en cultuur, contact en 
geschiedenis. De Cultuurfabriek is een publieke plek en daarom willen we graag dat De Cultuurfabriek ook voor 
inwoners en instellingen een logische plek is om laagdrempelig activiteiten te organiseren. Dat zorgt er tegelijkertijd 
voor dat er veel te doen is in De Cultuurfabriek en dat is nou net wat we graag willen.



De Cultuurfabriek
Onze droom is dat we in de toekomst één cultuurfabriek vormen. Misschien niet in 
formele zin, maar wel in hoe we ons positioneren. Samen met onze partners 
kunnen we de programmering van De Cultuurfabriek vormgeven en verrijken. 
Daarnaast kunnen we elkaar in praktische zin ondersteunen. Onze focus ligt 
daarom de komende jaren op het versterken van de samenwerking in De 
Cultuurfabriek. 

Samenwerken met en afstemmen op partners
Ook met onze andere partners, zoals de Volksuniversiteit, Theater de Lampegiet, 
Muziekschool De Muzen en scholen, trekken we intensief op. Samen zorgen we voor 
een kwalitatief goede programmering op de pijlers kennis, contact en cultuur. Meer 
specifiek:
 Samen met de Volksuniversiteit willen we het aanbod op het gebied van educatie 

versterken. 
 We zetten in op een sterkere verbinding met het voortgezet onderwijs (VO). We 

investeren in een uitgebreider aanbod voor het VO en brengen dit actief onder de 
aandacht. 

Samen met Veenendaal maken we De Cultuurfabriek
We zijn een publieke plek en worden grotendeels gefinancierd met publiek geld. 
Daarom gaan we De Cultuurfabriek de komende jaren profileren als logische plek 
voor partners, leden en bezoekers om laagdrempelige activiteiten te organiseren. 
Samen met Veenendaal maken we zo De Cultuurfabriek. We vragen bezoekers van 
activiteiten om mee te denken over volgende aansprekende activiteiten. 

De kunst afkijken
We willen meer leren van andere bibliotheken en cultuurhuizen. Hoe leggen zij 
bijvoorbeeld verbinding met het voortgezet onderwijs? Hoe gaan zij om met data, 
monitoring en evaluatie? Hoe zorgen cultuurhuizen dat anderen in het cultuurhuis 
activiteiten organiseren? We zoeken naar inspirerende voorbeelden en kijken de 
kunst af. 

Onze rol in samenwerking
Samenwerken is voor ons niet nieuw en we kennen in samenwerking niet alleen 
successen. Het verbeteren van de samenwerking met onze partners vraagt van ons 
dat we open en met energie in contact staan met onze partners. We zijn een grote 
speler in Veenendaal. Daarom hebben we vaak de rol van aanjager. Onze uitdaging 
is om daarin ook voldoende ruimte te laten voor onze partners. Tegelijkertijd is 
win/win voor ons altijd een voorwaarde in samenwerking. Het moet de bibliotheek 
ook iets opleveren.
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3. SAMENWERKEN:
Samen met partners zijn we goed in wat we doen
Bij het realiseren van onze doelen staan we als bibliotheek niet alleen. We worden omringd door partnerorganisaties 
die ook bijdragen aan kennis, contact en cultuur in de Veenendaalse samenleving. Samen met deze partners zorgen 
we voor een goed aanbod. Door gezamenlijk te organiseren, programmering af te stemmen en samen op te trekken 
richting bijvoorbeeld de gemeente. We zetten de komende jaren in op het versterken van deze relaties. Daarbij heeft 
de samenwerking binnen De Cultuurfabriek onze prioriteit. Samen geven we vorm aan ten minste één gezamenlijk 
thema per jaar met de bedoeling om door te groeien naar één programma voor De Cultuurfabriek.



Competentieontwikkeling
Om de ambities uit dit beleidsplan te realiseren wordt creatiekracht en persoonlijk 
leiderschap gevraagd van onze medewerkers en vrijwilligers. We investeren de 
komende jaren in deze competentieontwikkeling:
 Scholing: we maken een strategisch opleidingsplan voor de ontwikkeling van 

medewerkers op houding, gedrag, rol, functiespecifieke ontwikkeling en individu-
ele ontwikkeling. 

 Werken vanuit rollen: we willen onze mensen inzetten op hun kwaliteiten. Een 
traditioneel functiehuis leent zich daar steeds minder voor. Daarom investeren 
we de komende jaren in het werken vanuit rollen. 

In ons strategisch HR-beleid is dit verder uitgewerkt.

Beter met elkaar in verbinding
We denken dat we beter en plezieriger kunnen werken als we meer met elkaar in 
verbinding zijn. Hierbij is het essentieel dat iedereen zich bewust is van de toege-
voegde waarde die alle medewerkers hebben aan het grotere geheel. We werken 
immers aan een gemeenschappelijk doel en willen dat doen vanuit gemeenschap-
pelijke waarden (openheid, creativiteit, samenwerken, enthousiasme en kwaliteit). 
Door scholing en training investeren we in het zelfvertrouwen van onze medewer-
kers. Ook zien we het werken vanuit rollen als een kans om meer én in diverse 
samenstellingen samen te werken. 

Resultaatgericht werken
We zien potentieel om de dingen die we doen, nog beter te doen. Dat vraagt tijd en 
inzet van onze medewerkers. Om deze tijd vrij te maken willen we bewuste keuzes 
maken in de werkzaamheden en hier meer structuur in aanbrengen door:

 Het vertalen van ons beleidsplan naar jaar- en deeljaarplannen waaruit duidelijk 
wordt wat we wanneer doen. Daarbij monitoren en evalueren we onze voortgang. 
Zo bewaken we dat we onze doelen behalen en zorgen we dat er niet teveel op de 
bordjes van medewerkers komt te liggen. 

 We benutten instrumenten die onze processen kunnen ondersteunen, zodat we 
het werken gemakkelijker en efficiënter maken.

 Monitoren van processen en werkzaamheden om bewuste afwegingen te kunnen 
maken in de programmering en gevraagde inzet. 

Vrijwilligersbeleid
Dankbaar zijn we als organisatie voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de 
bibliotheek. We zien dat de inzet van vrijwilligers verandert en de werkzaamheden 
waarop wij vrijwilligers willen inzetten verandert ook. Om onze dienstverlening te 
kunnen doorontwikkelen is het van belang dat wij het beleid voor vrijwilligers goed 
vormgeven, zodat we hen goed kunnen inzetten. In het beleid:
 geven we aan wat wij vrijwilligers kunnen bieden en wat zij van ons als biblio-

theek kunnen verwachten bij het aangaan van een verbintenis.
 geven we aan bij welke werkzaamheden wij de inzet van vrijwilligers goed 

kunnen gebruiken.
 maken we een onderscheid tussen de structurele inzet van vrijwilligers en de 

inzet van vrijwilligers op projectbasis.
 geven we aan wat er van medewerkers wordt verwacht in de begeleiding van 

vrijwilligers.
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4. INTERNE ORGANISATIE
Ons team is de spil voor groei
Onze medewerkers en vrijwilligers maken de bibliotheek tot wat het is en zijn degenen die de plus zetten op onze 
dienstverlening. Wij willen onze mensen inzetten op hun talenten en energie. We werken aan duurzame 
inzetbaarheid waarbij we focussen op drie pijlers: competentieontwikkeling, resultaatgericht werken en gezond & 
plezierig werken. Wij denken dat het werken vanuit ‘rollen’ in plaats van ‘functies’ hieraan kan bijdragen. Werken met 
plezier geeft energie en draagt bij aan de dynamische uitstraling die we als Cultuurfabriek graag willen.



We hopen dat u dit beleidsplan met veel plezier heeft gelezen. Wij krijgen er in 
ieder geval energie van! Dit beleidsplan geeft ons richting, focus en handvatten 
voor de komende jaren. Hoe gaan we dan concreet aan de slag met dit beleidsplan?

Jaar- en deeljaarplannen
In jaar- en deeljaarplannen werken we de focus uit dit beleidsplan uit in concrete 
acties en resultaten. Zo prioriteren we onze inzet en monitoren we onze voortgang. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de bibliotheek, ons beleidsplan of De Cultuurfabriek? Neem 
dan gerust contact met ons op!

Bibliotheek Veenendaal, in De Cultuurfabriek
Kees Stipplein 74  3901 TP Veenendaal  t (0318) 58 26 69
www.bibliotheekveenendaal.nl  info@bibliotheekveenendaal.nl
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