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Er zijn drie pijlers waarop ingezet wordt om de Spreiding en 
Bereik in het Landelijk gebied te verbeteren: 
1. Bereikbaarheid
2. Toegankelijkheid en Gebruik
3. Kwaliteit a.h.v. vijf bibliotheekfuncties

Per pijler is een overzicht gemaakt van de interventies die 
ingezet worden om een verbetering door te voeren. Dit 
overzicht dient ter inspiratie en kan verder uitgebreid worden. 

Pijlers Spreiding en Bereik Landelijk gebied
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Bereikbaarheid
Thema Interventie Omschrijving

Bibliotheek dichter bij de 
klant

Outdoor Bibliotheek
Een Tiny Library die op een centrale en zichtbare plek een nieuwe 
doelgroep kan binden aan de Bibliotheek. 

Haalbaarheidsonderzoek fysieke 
locatie

Een verkenning en visiedocument om de haalbaarheid te onderzoeken 
van een bibliotheekvoorziening op een nieuwe locatie in een MFA. 

Visieontwikkeling nieuwe 
bibliotheekvoorziening

Het ontwikkelen en realiseren van een visie voor een nieuwe voorziening 
in een grote kern die ook een aantrekkende werking moet hebben op 
omliggende kleinere kernen. 

Fysieke Bibliotheek klaar 
voor de toekomst

Optimalisatie fysieke 
bibliotheekvoorziening

Een toolkit die bibliotheken kunnen gebruiken bij de aanpassing van een 
fysieke bibliotheekvoorziening. 

Herinrichting 
bibliotheekvoorziening

Traject met o.a. klantonderzoek en excursie om extra investeringsbudget 
te realiseren voor vernieuwing van een bibliotheekvoorziening.

Realisatie nieuwe 
bibliotheekvoorziening met 
regionale functie

Planvorming en realisatie van een nieuwe bibliotheekvoorziening die een 
regionale functie heeft in het werkgebied. 
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Toegankelijkheid en Gebruik
Thema Interventie Omschrijving

Vergroten gebruik 
dienstverlening

Loyaliteitsprogramma

Het opzetten van een nieuwe werkwijze om leden of bezoekers van 
programmering te behouden en het gebruik van de bibliotheek te 
intensiveren.

Doelgroepenonderzoek

Analyse per kern van de demografische en sociaal-economische factoren op 
basis waarvan focus aangebracht kan worden in de dienstverlening en 
marketing. 

Verhogen bereik 
doelgroep 0-4 jaar

Een operationeel marketingplan waarin een duidelijke focus zorgt voor een 
beter bereik. Deze is uitgewerkt in een campagne voor de doelgroep 0-4 jaar. 

Vergroot bereik 
programmering

Na intensivering van de programmering, een marketingcampagne met als 
doel om een 75% bezettingsgraad van de activiteiten te realiseren. 

Vergroten bereik NT-1
Het gebruik van de NT-1 doelgroep vergroten door een wervingscampagne te 
organiseren gericht op de persona "Doelgerichte kansverbeteraar". 

Vergroten bekendheid 
aanbod na fusie met VU.

Een praktisch plan van aanpak om na de fusie met de Volksuniversiteit het 
vernieuwde aanbod onder de aandacht brengen van de focusdoelgroepen. 

Laagdrempelig en integraal 
aanbod

De ontwikkeling van laagdrempelig aanbod ahv format die door bibliotheken 
makkelijk ingezet kunnen worden en gericht op de doelgroepen 0-4 jaar, 
senioren en donateurs om bekendheid en gebruik bibliotheek te vergroten => 
Lonkende leestafel
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Kwaliteit, deel 1

Dienstverlening 
landelijk gebied

Dienstverleningsaanbod 
ontwikkelen samen met inwoners. 

Experimenteel en samen met bewoners toewerken naar een nieuw 
dienstverleningsaanbod in een specifiek gebied aan de hand van 
klantonderzoek. 

Programmeringsplan per vestiging
De intensivering van de programmering per vestiging op basis van 
lokale thema's, focusdoelgroepen en intensivering samenwerking. 

Onderzoek collectieprofiel 
landelijk gebied

Onderzoek naar collectiebeleid op basis van de focusdoelgroep met 
als doel het landelijk gebied mee te laten groeien met de 
ontwikkelingen binnen de bibliotheekbranche.  

Kenniscentrum Duurzaamheid
Het opzetten van het Huis van Duurzaamheid in de Bibliotheek in 
samenwerking met een breed aantal partners.

Vernieuwen 
dienstverleningsaanbod in 
gefuseerde gemeente. 

In een gefuseerde gemeente een nieuwe beleidsvisie ontwikkelen incl
uitwerking van scenario’s die aansluit op de gemeente en partners. 

Bestaand aanbod aanpassen aan 
nieuwe thema’s die spelen binnen 
de bibliotheek Ontwikkeling Duurzame Leesclubs. 
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Kwaliteit, deel 2

HRM landelijk gebied
Professionalisering vrijwilligers

Het landelijke gebied steunt vaak op vrijwilligers die al jaren 
meedraaien in de dienstverlening. Een traject om bestaande en 
nieuwe vrijwilligers mee te krijgen in de nieuwe dienstverlening. 

Samenwerking

Partner Tevredenheidsonderzoek

Een onafhankelijk onderzoek dat inzicht geeft in de beeldvorming 
van partners ten aanzien van de bibliotheek. Met daarbij een 
traject om de samenwerking met een partner te verbeteren. 

Sociogram i.c.m. partnersheet
Inzicht in de toegevoegde waarde van partners i.c.m. het 
ontwikkelen van een samenwerkingsaanpak per partner. 

Inzet op bedrijven om NT-1 doelgroep 
te bereiken.

Opzetten samenwerking bedrijven om NT-1 doelgroep te 
bereiken. 

Profilering bibliotheek stakeholders

Ondersteuning bij de profilering van de bibliotheek richting de 
gemeente, door mee te denken over het plan van aanpak en tools 
die ingezet kunnen worden in het traject, zoals een praatplaat.  

Uitwerking convenant gemeenten
Data meenemen om tot onderbouwde keuzes te komen in de 
uitwerking van een convenant met gemeenten. 

Samenwerkingsverband a.h.v. thema 
Duurzaamheid

Hoe maak je afspraken over de kwaliteit en continuïteit van de 
dienstverlening? Hoe profileer je je als samenwerkingsverband 
terwijl je als losse organisatie herkenbaar blijft? Allemaal vragen 
waar in samenspraak gezocht wordt naar een antwoord. 
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§ Actie: Een actie wordt op basis van een lokaal probleem/vraagstuk opgepakt en 
"betaald" uit de uren die per bibliotheek beschikbaar zijn gesteld binnen het 
project.

§ Pilot: Een pilot wordt met 1 of meerdere bibliotheken uitgevoerd, met als doel 
om het breed overdraagbaar te maken richting andere bibliotheken. Een pilot 
wordt betaald uit de beschikbare pilotgelden en staan los van de uren die we 
per bibliotheek hebben. 

§ Idee: Gedurende het project zijn een groot aantal mogelijke acties besproken, 
maar die zijn niet altijd gekozen om daadwerkelijk uit te voeren. Echter is het 
wel mogelijk om ze binnen het project eventueel als actie te initiëren.

Toelichting: Actie, Pilot en Idee
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Een overzicht ter inspiratie. 
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