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Inleiding 
De Stadsbibliotheek is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van  
dé hotspots van Gouda en omstreken. We zijn naast huis en werk  
dé plek geworden waar Gouwenaars graag hun tijd doorbrengen.  
Door uitgekiende programmering en een grote zichtbaarheid in  
de stad bereiken we jong en oud, nieuwkomer en ingezetene. 
Dit doen we natuurlijk niet alleen, we werken nauw samen met  
partners in de Chocoladefabriek en allianties in de binnenstad en  
in de wijken. Met een klein team van zeer betrokken medewerkers  
en een keur aan vrijwilligers is vanaf 2014 keihard gewerkt aan  
de leukste bibliotheek van Nederland. En met succes. 
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De Stadsbibliotheek wordt in binnen-  
en buitenland gezien als hét geslaagde  
voorbeeld van hoe een hedendaagse  
bibliotheek kan zijn: één van meest aantrek-
kelijke plekken van een stad, laagdrempelig, 
waar iedereen welkom is en inspiratie kan 
opdoen. Zo’n tienduizend mensen per week 
bezoeken de Chocoladefabriek. Maar de  
bibliotheek is méér dan dat. In de wijken  
zijn we actief met verschillende partners  
op scholen, in kinderdagverblijven en  
buurtservicecentra. Samen met de kinder-
bibliotheken en de onbemande uitleenpun-
ten in de verschillende wijken komen jaarlijks 
een half miljoen bezoekers in aanraking  
met de Bibliotheek Gouda. Van het bestrijden 
van laaggeletterdheid tot boekverfilming  
en cursussen filosofie,  van computer- 
programmeren tot klassikaal lenen: bijna 
ieder huishouden in Gouda maakt wel kennis 
met of gebruik van één van de aspecten van 
ons veelzijdige en dynamische aanbod. 

Inleiding 

De komende periode willen we onze 
aantrekkingskracht inzetten om niet alleen 
het succes te borgen, maar om het uit te 
breiden. Van de bibliotheek die past in onze 
hedendaagse samenleving, willen wij een 
bibliotheek worden die in de toekomst nóg 
maatschappelijk relevanter en inspirerender 
(en onvermijdelijker) is.  Dat doen we door 
van de bibliotheek de lokale en regionale 
werkplaats voor taal en verhaal te maken 
die Gouwenaars een VENSTER OP DE WERELD 
biedt. 
Niet alleen met onze (boeken)collectie, 
die aan de basis ligt van alle activiteiten 
en die zich kenmerkt door een hoge uit-
leendichtheid. Ook met de kennis en de 
klantvriendelijkheid van onze medewerkers, 
het enthousiasme van onze vrijwilligers, de 
grenzeloze nieuwsgierigheid van bezoekers 
en bewoners en de vernieuwende inslag van 
onze organisatie. En vanzelfsprekend in alle 
denkbare vormen van samenwerking.
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Onze missie  
Wij dagen mensen uit het beste uit zichzelf te halen door te  
lezen en te blijven leren gedurende het hele leven.  Maar ook  
door te dromen over nieuwe werelden en de blik te verruimen.

Wij delen onze mensen en collecties, onze kennis en connecties en  
bieden daarmee iedereen van 0 tot 100 jaar een VENSTER OP DE WERELD.
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Onze waarden 
Gedeelde waarden die leidend zijn bij alles wat we doen: 
Leren en delen, dromen en spelen

Een lerende houding en de bereidheid te 
innoveren staan hoog in ons vaandel. Wij 
schuwen het experiment niet, kijken kritisch 
naar de resultaten en naar onze eigen rol 
daarin. Alles wat we doen staat in het teken 
van delen, uitwisselen en samenwerken.  
En alles moet een meerwaarde hebben voor 
de stad waarin we verankerd zijn.

Wij zijn ambassadeurs van onze bibliotheek 
en brengen die waar we maar kunnen –  
binnen en buiten de branche, en in binnen- 
en buitenland – in al haar facetten onder  
de aandacht. In dit netwerk zoeken we ook  
de verbinding tussen de publieke en de  
private sector.

Creativiteit krijgt pas echt een kans als we 
de wereld voor ons zien niet zoals deze nu is, 
maar zoals we deze zouden willen maken.  
Om de samenleving en ons eigen leven 
steeds nieuwe impulsen te kunnen geven, 
moeten we durven dromen en spelen.  
Niet alleen als kind, maar ook als volwassene. 

Bij alles wat we doen staan onze bezoekers 
en onze leden centraal. Ze kunnen rekenen 
op een gastvrije  dienstverlening, die in de 
komende jaren steeds meer op maat  
gesneden zal zijn.
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Doelstellingen  
2018 – 2020 

I  Bereik en participatie
         Verankeren en verbreden

 1  De Stadsbibliotheek en het aanbod in de wijken 
 2  De bibliotheek als Taalhuis
 3  Leesbevordering kinderen & jeugd
 4 De bibliotheek van de toekomst

II  Organisatie en financiën
          Verbeteren en vernieuwen

 5  Een toekomstbestendige infrastructuur
 6 Cultureel ondernemerschap 
 7 Meerjarenbegroting 

Bij alles wat we doen staan onze bezoekers 
en onze leden centraal. Ze kunnen rekenen 
op een gastvrije  dienstverlening, die in de 
komende jaren steeds meer op maat  
gesneden zal zijn.
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1    Stadsbibliotheek en het aanbod  
in de wijken 

Het bereik van de bibliotheek is niet geënt  
op één locatie, maar op een netwerk van  
locaties en samenwerkingsverbanden,  
zowel fysiek als digitaal. 

Vanaf de opening van de Stadsbibliotheek  
in de Chocoladefabriek is ingezet op intensief 
contact met stad: we zijn er vóór, maar ook 
dóór onze bezoekers, relaties en allianties. 
Het heeft geleid tot een bibliotheek waar 
heel veel Gouwenaars graag komen.  
Dat willen we graag zo houden. 
De bezoekers die ons al wisten te vinden, 

blijven we een prikkelend programma van 
cursussen, workshops en evenementen  
bieden (het zgn. non-formele leren). We  
dagen mensen uit altijd een stapje verder  
te gaan, te durven, te denken, te proberen.

En voor de komende periode gaan we de  
bibliotheek nóg laagdrempeliger en/of 
aantrekkelijker maken voor doelgroepen  
die in de afgelopen jaren weinig of geen  
gebruik van ons maakten.   
De laagdrempeligheid kan onder meer 
worden vergroot door breder en duidelijker 

Bereik en participatie
Verankeren en verbreden
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Bereik en participatie
Verankeren en verbreden

aanwezig te zijn in de wijken. Die aan- 
wezigheid kan variëren van fysieke kinder-
bibliotheken tot leestafels in buurtservice-
centra, van lego programmeren voor kleuters 
tot leeskringen voor kwetsbare senioren. De 
aanwezige infrastructuur (bewonersgroepen, 
scholen, consultatiebureaus, seniorenflats) 
biedt alle kansen voor een steeds diepere  
verankering van taal en verhaal in ieders 
leven. 

Tegelijkertijd willen we in de Chocolade- 
fabriek aantrekkelijk blijven voor de  
niet-kwetsbaren in Gouda, de hoger  
opgeleide young professionals. Voor hen  
had de bibliotheek nog niet iets speciaals  
te bieden. Daar gaat vanaf 2018 verandering 
in komen door in nieuwe programmering 
augmented en virtual reality een belangrijke 
plaats te geven. 
Ook willen we een betere integratie van de 
digitale mogelijkheden die de bibliotheek 
biedt.

Verankeren en verbreden

   Doelgroepgericht aanbod van  
cursussen en workshops

   Literaire en culturele optredens en 
relevante debatten in dialoog met  
de stad(sbewoners)

   Meer aandacht voor bestaande  
services als Bibliotheek aan Huis

   Sociale en inspirerende  
bibliotheekplekken in de wijk

   Programmering gekoppeld aan  
data driven collectie 

   Verdere integratie van fysieke  
en digitale bibliotheek
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2  De Bibliotheek als Taalhuis  

Mensen die een beroep doen op het  
Taalhuis kunnen rekenen op steun, inzet  
en enthousiasme van ál onze bibliotheek- 
medewerkers en vrijwilligers. 

Laaggeletterdheid is een van de grote,  
geldverslindende problemen van onze  
hedendaagse samenleving. Uit onderzoek 
van Probiblio is gebleken dat het aantal  
laaggeletterden in Gouda ca.9000 is. 1 
Mensen die elke dag met taal worstelen en 
tegen problemen aanlopen op het werk, in 
het gezin en in de communicatie met de 
overheid. Mensen die in de problemen komen 
als zij te maken krijgen met werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid, uitkeringen en/of 
schulden. 

De maatschappelijke doelstelling van de  
bibliotheek is om te zorgen dat iederéén 
plezier en profijt heeft van ‘taal en verhaal’. 
We willen mensen die moeite hebben met 
lezen, schrijven en digitale vaardigheden, 
ondersteunen en op weg te helpen.

Op 6 juli 2017 is het Gouds Taalakkoord 
ondertekend door maar liefst 27 organisaties 
die de handen ineenslaan om laaggeletterd-
heid in en om Gouda te bestrijden, en  
op 5 september is het officiële startschot 
gegeven voor Het Taalhuis in de Chocolade-
fabriek.
Door laaggeletterdheid gezamenlijk aan  
te pakken – met de bibliotheek als spin in  
het web –, bouwen we aan een mooier,  

Bereik en participatie
Verankeren en verbreden
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sterker en inclusiever Gouda. De eerste  
stappen zijn gezet, onder meer door een  
reservering voor laaggeletterdheid vanuit  
de armoedegelden. In de komende jaren  
zal het voor een structurele en succes- 
volle aanpak noodzakelijk zijn dat laag- 
geletterdheid als apart beleidsdomein  
wordt erkend. Daarbij hoort een structurele 
uitbreiding van de financiële ruimte.

 1 (Marion Kulk-Romein, ProBiblio, 09-2016)

Verankeren en verbreden

   De taalcoördinator van de  
bibliotheek is de spin in het web  
voor het totale aanbod in Gouda

   Spreekuren in de Chocoladefabriek 
en in buurtservicecentra

   Speciale trainingen voor front  
office-medewerkers en (vaste)  
vrijwilligers 

  Een degelijke, structurele  
financiering 

  Additioneel laagdrempelig cultureel 
programma om het plezier in  
‘taal en verhaal’ te onderstrepen

   Alle taalcursisten worden  
automatisch lid van de bibliotheek

  Oud-cursisten worden ambassadeurs 
en verbinden bibliotheek en nieuwe 
cursisten

Bereik en participatie
Verankeren en verbreden
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3     Leesbevordering onder  
kinderen & jeugd  

Ieder kind van 0 tot 12 jaar in Gouda komt  
in aanraking met onze specifieke dienst- 
verlening, maar de bibliotheek wil ook  
graag het verschil maken voor jongeren  
van 13 tot 16 jaar.

Wetenschappelijk onderzoek heeft veelvuldig 
aangetoond dat leesbevordering bij kinderen 
niet vroeg genoeg kan beginnen. Een taal- 
achterstand bij een peuter van twee jaar kan 
langdurig negatieve gevolgen hebben voor 
de verdere ontwikkeling van het kind. De 
bibliotheek zet zich ter preventie van deze 
achterstanden in met een speciaal project 

voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders,  
in samenwerking met consultatiebureaus, 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en 
kinderbibliotheken. Binnen dit project is 
verbinding te leggen met de VoorleesExpress 
(dat weer verbinding kan leggen met de  
activiteiten van het Taalhuis) en vice versa.

Het nut van de kinderbibliotheken heeft  
zich bewezen met ca. 80.000 uitgeleende 
boeken per jaar. De komende jaren werken 
we verder aan uitbreiding en vooral diepere 
verankering van het klassikaal lenen in de 
cirkel thuis – school – bibliotheek – thuis.  

Bereik en participatie
Verankeren en verbreden
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Om kinderen thuis te blijven stimuleren  
hun leesvaardigheid te onderhouden, gaan 
we de ouders bij de (lees)activiteiten van 
school en bibliotheek te betrekken.

Ook wil de Bibliotheek Gouda in de komende 
beleidsperiode een speerpunt maken van 
leesbevordering onder jongeren (13-16 jaar) 
om de bekende ‘leesdip’ in de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs tegen te gaan. 
Daarnaast zoeken we meer verbinding met 
de aanwezige jongeren in de Chocolade- 
fabriek. Zo heeft Stichting Jong een  
informatiepunt met inloopspreekuren te 
houden waar jongeren terecht kunnen met 
vragen over onder meer schulden, pesten, 
seksualiteit en problemen in de thuissituatie.

Verankeren en verbreden

  Continuïteit van de kinder- 
bibliotheken borgen door meer  
activiteiten op locatie

  Voortzetten en uitbreiden  
klassikaal lenen 

  Continuering van de samenwerking  
met Federatie De Brede School en de 
basisscholen voor activiteiten van 
doorgaande leeslijn tot workshops 
robotica en computer programmeren

  Elke locatie een speciale (extra)  
ochtend open voor zeer jonge  
kinderen (0-4) en hun ouders

  Doelgroepgerichte programmering 
voor ouder en kind

  Een netwerk opzetten van kinder-
ambassadeurs (de Oempa Loempa’s) 
buiten de Chocoladefabriek en ze  
per locatie betrekken bij activiteiten

  Een hedendaagse leeslijst opstellen 
in samenwerking met docenten en 
scholieren die de basis gaat vormen 
voor programmering en collectie

  Workshops tekst en beeld/beeld en 
tekst voor jongeren (stripverhalen; 
vloggen)

  Inloopspreekuren Stichting Jong

Bereik en participatie
Verankeren en verbreden
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4  De Bibliotheek van de Toekomst

Iedereen in Gouda, maar vooral ieder kind 
moet goed toegerust worden met kennis en 
vaardigheden voor de komende eeuw.

Taal is en blijft het fundament van onze 21e 
eeuwse samenleving, maar neemt nieuwe 
vormen aan en breidt zich uit van spreektaal 
naar programmeertaal. We dragen kennis en 
verhalen niet alleen meer over via boeken,  
radio, tv en sociale media, maar ook via multi- 
player games, augmented en virtual reality. 
Voor nieuwe generaties is het een gegeven 
dat zij de programmeertalen beheersen die 

onze apparaten besturen. Om de jeugd hun 
weg te laten vinden in de overweldigende 
hoeveelheid communicatiemogelijkheden 
en -middelen, besteden we naast ‘taal en 
verhaal’ ook aandacht aan ‘taal en techniek’ 
in onze Werkplaats van de Toekomst.

We gaan verder met het ontwikkelen van 
programmalijnen rondom mediawijsheid. 
Dat doen we samen met, onder andere, de 
Federatie Brede School en Gouda FM, en we 
zorgen ervoor dat álle kinderen in Gouda de 
komende periode in aanraking komen met 

Bereik en participatie
Verankeren en verbreden
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ons  ‘Aanbod van de Toekomst’. 
Natuurlijk vergeten we ook het klassieke 
aanbod niet, met onder meer taalcursussen 
(Spaans, Frans) voor ouders én kinderen of 
cursussen typen.

Verankeren en verbreden

  In samenwerking met de Brede 
School zorgen we ervoor dat onze 
programmalijnen uiteindelijk  
terecht komen op alle basisscholen  
in Gouda door middel van een  
‘Train de trainer’-concept waarvoor 
de bibliotheek een innovatiesubsidie 
heeft ontvangen

  We ontwikkelen een programma 
waarin we met jongeren reflecteren 
op nieuwe media: gebruik, misbruik, 
kansen, risico’s

  We laten – door samen te werken 
met een nieuwe alliantie, VR-space –, 
jong en oud kennis maken met  
de mogelijkheden van augmented  
en virtual reality

  In een nieuw op te zetten Maakplaats 
kunnen bezoekers bijdragen aan 
nieuwe communicatiemethoden, 
door bijvoorbeeld gezamenlijk een 
game te ontwikkelen

  Workshops in de mediawerkplaats 
over fake versus echt nieuws

Bereik en participatie
Verankeren en verbreden
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5  Een toekomstbestendige  
infrastructuur

Om als ‘Venster op de Wereld’ interessant  
te blijven voor alle groepen – huidige en 
toekomstige – bezoekers moet de bibliotheek 
toekomstgericht en innovatief zijn.

Al onze ambitieuze plannen worden  
gedragen door een flexibele organisatie  
met een platte en open structuur van zelf- 
organiserende teams. Creativiteit gaat hand 
in hand met resultaatgerichtheid en kosten-
bewustzijn. Het management heeft hierbij 
een inhoudelijke en coachende rol.
Voortdurende alertheid op nieuwe ont- 

wikkelingen en kansen vraagt veel van de 
medewerkers. Zij dienen optimaal toegerust 
te worden door een gericht cursusaanbod  
en een persoonlijk ontwikkeltraject.

De hoeveelheid activiteiten van de  
bibliotheek kan onmogelijk gerealiseerd 
worden zonder de betrokkenheid en de  
inzet van vrijwilligers. De Bibliotheek  
Gouda onderschrijft artikel 48 van de cao  
dat vrijwilligers niet werken ter vervanging 
van betaalde medewerkers, zij verlenen – 
onder begeleiding – ondersteunende taken.

Organisatie en financiën
Verbeteren en vernieuwen
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Organisatie en financiën
Verbeteren en vernieuwen

We gaan als bibliotheek steeds meer toe naar 
een op maat gesneden dienstverlening aan 
klanten door middel van data driven collectie 
en programmering. Samen met het  
bedrijf Bookarang introduceren we een 
nieuw zoeksysteem dat onze leden op basis 
van geleende boeken en geuite voorkeuren 
steeds betere suggesties voor een volgend 
boek kan doen. 
Naast de mensen leunt onze dienstverlening 
natuurlijk sterk op een degelijke infra- 
structuur van middelen en materialen.  
Dit hele netwerk zal de komende jaren goed 
onder de loep worden genomen en waar 
nodig worden aangepast.

Verbeteren en vernieuwen

  Instellen zelforganiserende teams 
met de nadruk op eigenaarschap 
projecten

  Aanpassing strategisch HRM-beleid

  Werving en selectie vrijwilligers  
per team

  ICT aanpassen (waar nodig)
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Verbeteren en vernieuwen

  Nauwere samenwerking met de C4 
(de vier grote culturele instellingen 
in Gouda, te weten Museum Gouda, 
Cultuurhuis Garenspinnerij,  
Schouwburg en Bibliotheek) en  
het Goudse bedrijfsleven 

 Bijdrage leveren aan Gouda 750 jaar

  Netwerk bibliotheek, boekhandel  
en uitgeverijen versterken om een 
optimale en actuele collectie en  
programmering te creëren

  Verbindingen tot stand brengen 
tussen bibliotheek, partners in de 
Chocoladefabriek en commerciële 
en ideële bedrijven ten behoeve van 
alternatieve geldstromen

  ‘Librarian in Residence’-programma 
laten uitmonden in symposium

6 Cultureel ondernemerschap

Cultureel ondernemerschap vraagt om een 
uitgebreid inhoudelijk en organisatorisch 
netwerk op lokaal, regionaal en (inter)- 
nationaal niveau, zowel binnen als buiten  
de bibliotheekbranche. 

Samen met de huidige partners in de  
Chocoladefabriek blijven we de uitnodigende 
sfeer en de programmering die een begrip 
is geworden in Gouda, koesteren. Als hoofd-
huurder kijken we samen met de gemeente 
naar nieuwe partners voor een uitbreiding 
op de tweede verdieping. We selecteren 
hierbij streng op de toegevoegde waarde 
voor het huidige concept, waarbij innovatie, 
toekomstgerichtheid, professionaliteit en 
ondernemerschap leidend zijn. Groot punt 
van aandacht is de beheersbaarheid van het 
pand qua toezicht en het onderhoud.
De vraag naar verhuur van zalen vraagt om 
een groter aanbod van de mogelijkheden.  
Een restaurant op de tweede verdieping zou 
de beleving van verschillende activiteiten – 
boek en diner, film en diner – kunnen  
versterken, maar ook kan gedacht worden 
aan een ‘shop-in-shop’ concept voor een deel 
van de ruimte.

Een voorbeeld van internationaal netwerken 
is het jaarlijkse ‘Librarian in Residence’ - 
programma (gestart in november 2017), dat 
door meerdere partijen financieel onders-
teund is en dat een connectie heeft gekregen 
met de EMEA Regional Council Meeting van 
OCLC. De mogelijkheid voor een symposium 
in Gouda wordt onderzocht in de komende 
periode.

Met nieuwe initiatieven houden we het  
ook boeiend voor onszelf. Want alleen  
dan kunnen we met volle overtuiging  
(commerciële) partners zoeken die mee  
willen investeren in activiteiten met  
financiële en/of personele middelen. 

Organisatie en financiën
Verbeteren en vernieuwen
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7 Meerjarenbegroting 2018 – 2020/22

 Begroting   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting 

 2018    2019  2020  2021  2022 

	 €		 	 €		 	 €	 	 	€		 	 €

BATEN

 1   Inkomsten gebruikers  294.000	 	 294.000	 	 294.000	 	 294.000	 	 294.000

 2   Specifieke dienstverlening  268.000	 	 272.000	 	 276.100	 	 80.200	 	 284.400

 3   Diverse baten  5.000	 	 5.100	 	 5.200	 	 5.300	 	 5.400

 4   Subsidies  2.015.900	 	 2.046.100	 	 2.076.800	 	 2.108.000	 	 2.139.600

TOTAAL BATEN  2.582.900  2.617.200  2.652.100  2.687.500  2.723.400 

 

LASTEN

 5   Bestuur en organisatie  40.100	 	 40.700	 	 41.300	 	 41.900	 	 42.500

 6   Huisvesting  647.100	 	 656.800	 	 666.700	 	 676.700	 	 686.900

 7   Personeel  1.264.200	 	 1.283.200	 	 1.302.400	 	 1.321.900	 	 1.341.700

 8   Administratie  89.500	 	 90.800	 	 92.200	 	 93.600	 	 95.000

 9   Vervoer  15.800	 	 16.000	 	 16.200	 	 16.400	 	 16.600

10   Automatisering  159.200	 	 161.600	 	 164.000	 	 166.500	 	 169.000

11   Collectie  202.200	 	 205.200	 	 208.300	 	 211.400	 	 214.600

12   Specifieke dienstverlening  122.900	 	 124.700	 	 126.600	 	 128.500	 	 130.400

13   Overige kosten   37.800	 	 35.800	 	 33.800	 	 31.800	 	 29.800

																				

TOTAAL KOSTEN  2.578.800  2.614.800  2.651.500  2.688.700  2.726.500

RESULTAAT VOOR BESTEMMING  4.100  2.400  600  -1.200  -3.100

     

     

Organisatie en financiën
Verbeteren en vernieuwen
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Financiën
Naast de structurele, jaarlijkse subsidie van 
de Gemeente Gouda, haalt de bibliotheek 
incidentele gelden binnen door een  
uitgekiende sponsor- en fondsenwerving.  
Ook heeft de bibliotheek eigen inkomsten.  
De ambitie is om de komende periode te 
werken naar een eigen bijdrage van  
plm. 25%.

De belangrijkste inkomstenbron is natuurlijk 
nog steeds de bijdrage van onze leden. Een 
regulier lidmaatschap voor volwassenen  
(tot 18 jaar gratis) kost sinds 2017 €   52,50  
per jaar. Maar steeds meer zien we dat 
mensen gebruik maken van de bibliotheek 
voor bijvoorbeeld alleen de culturele  
programmering in de Chocoladefabriek,  
of alleen voor elektronische faciliteiten als 
computers en printers. 
De komende jaren werken we verder aan  
een gedifferentieerd aanbod van donateurs- 
en lidmaatschappen dat aansluit op de 
wensen van onze bezoekers.

Inzet structurele gemeentelijke subsidie 
van €		 1.765.000,- (inclusief €	130.000,- 
tbv kinderbibliotheken) geïndexeerd. 

Stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek 
Aantal uitleningen: 450.000

Kinderbibliotheken 
Aantal uitleningen: 100.000

Onbemande uitleenpunten 
Aantal uitleningen: 45.000

Taalhuis 
Bereik: 500 à 600 laaggeletterden
Aantal uitleningen laaggeletterd- 
heidscollectie: 3000

Eigen inkomsten
Incidentele gelden uit particuliere  
sponsoring en publieke fondsen  
€    200.000

 Lenen van boeken en materialen  
en gebruik diverse faciliteiten 
€   300.000

 Workshops, cursussen en andere  
vormen van dienstverlening 
€  100.000

Huur van zalen 
€  50.000

De omvang van de formatie die nodig is  
voor het realiseren van alle voorgenomen 
plannen binnen het gehele netwerk van de 
bibliotheek: 21 fte waarvan 3 fte specifiek in 
de kinderbibliotheken. 
Onze ambities kunnen voor een groot deel 

gerealiseerd worden met de gelden uit de 
reguliere, jaarlijkse gemeentelijke subsidie. 
Voor speciale en innovatieve projecten doen 
wij een beroep op aanvullende subsidies en 
fondsen, en/of samenwerking met partners 
uit het bedrijfsleven. 




