Werkplan 2022

Na de lastige jaren 2020 en 2021 met alle lockdowns, thuiswerkende collega’s,
aangescherpte en weer versoepelde maatregelen, onzekerheid voor klanten en
voor ons hopen we dat 2022 een jaar wordt waarin we de volledige dienstverlening
weer voortvarend kunnen oppakken en uitbreiden.
Op het moment van schrijven van dit werkplan is nog onduidelijk welk besluit de
gemeente gaat nemen inzake het Mediaplein. Daarom wordt dit een beknopt
werkplan en zullen we dit uitbreiden op het moment dat duidelijk is weke kant het
op gaat. Ook schrijven we nu aan ons nieuwe beleidsplan, maar daar geldt dezelfde
overweging: gaan we de komende jaren vol inzetten op de ontwikkeling Media plein
of moeten we ons richten op de verbouw van het pand aan de ’s Gravelandseweg.
In datzelfde kader zijn we ook druk in overleg over onze bibliotheekvernieuwing.
En ook daar geldt voor dat een besluit over het Mediaplein van grote invloed is op
hoe en wat we gaan doen. Kortom, het beleidsplan voor vier jaar op hoofdlijnen,
een beknopt werkplan 2022 en een stuk over de bibliotheek vernieuwing gaan
allemaal later dit jaar verschijnen.
In 2021 is de netwerkagenda verschenen. In 2020 hebben vertegenwoordigers van
de overheid (OCW, IPO, VNG) en van de bibliotheken (VOB, SPN, KB) het
bibliotheekconvenant 2020 – 2023 getekend. Doel: zorgen voor de instandhouding
van krachtige gespreide lokale bibliotheken en bibliotheken beter in staat te
stellen een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke opgaven:
a. Het bevorderen van lezen
b. Het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving
c. Het aanmoedigen van een leven lang leren.
Om hier aan invulling te geven is in 2021 de Netwerkagenda vastgesteld. Deze
bevat de uitwerking van de drie maatschappelijke opgaven en acht
stelseluitdagingen voor het bibliotheekstelsel. Dit zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Robuuste lokale bibliotheek
Medewerkers en vrijwilligers
Digitale (netwerk) infrastructuur
Kwaliteit en kennis
Innovatie
Collectie
Gezamenlijke klantbenadering
Digitale openbare bibliotheek

Bibliotheek Hilversum onderschrijft de Netwerkagenda en zet zich met alle andere
bibliotheken in Nederland in om de opgaven gerealiseerd te krijgen. Een aantal
onderwerpen die daarbij horen zijn in dit werkplan al opgenomen. In het
uitgebreide werkplan zal hier verder op in gegaan worden.

-

In januari werkplan 2022 verder uitwerken

-

Presentatie plan bibliotheekvernieuwing

-

Indien de gemeente een positief besluit neemt over programmaorganisatie
Mediaplein, dan uitwerking programmering in passage en op plein

-

Voortzetting cursussen in het H en M gebouw. Het betreft hier de cursussen
die praktisch van aard zijn en een andere ruimte vragen dan die in de
bibliotheek: Glas in lood, verken je stem, warm glas, fotograferen met je
smartphone etc.

-

In diezelfde ruimte willen we de presentaties en tentoonstellingen zoals ze
in 2021 zijn gedaan voortzetten. Denk aan de Zilveren Kei en de eindexamen
werkstukken van scholieren voortgezet onderwijs

-

Op basis van de in het najaar 2021 uitgevoerde scan laaggeletterdheid en
risicowijken in Hilversum, zal in overleg met de gemeente uitvoering
gegeven worden aan het plan ter bestrijding van laaggeletterdheid. De
gemeente wil dat we naar de mensen in de wijken toegaan. Dat gaan we
doen, maar ook zullen we gerichte cursussen gaan geven op locatie,
bijvoorbeeld bij Tomin of de GAD.
Voor wat betreft cultuureducatie fungeert de bibliotheek als intermediair in
het regieteam van coördinatiepunt Proloog. Daarnaast voert de bibliotheek
de werkgeversfunctie uit voor de coördinator.

-

-

In het najaar van 2021 hopen we het IDO, Informatiepunt Digitale Overheid
te starten. Mensen die zoeken op websites van de overheid kunnen hulp
krijgen van onze bibliotheekmedewerkers. Veel informatie op websites van
de overheid is niet eenvoudig. Zeker niet als je niet heel digivaardig bent.
Wij helpen bij het vinden van de juiste informatie. Klanten kunnen hiervoor
gewoon binnen komen lopen. In 2022 moet dit verder uitgebouwd worden.

-

Voor wat betreft educatie hopen we dat de groepsbezoeken weer gewoon in
de bibliotheek kunnen plaatsvinden. Voorschools, basis en voortgezet
onderwijs kunnen verschillende programma’s in de bibliotheek volgen op het
gebied van leesplezier, leesvaardigheid, mediawijsheid en media maken. in
overleg met de gemeente steken we meer tijd in de preventie van
laaggeletterdheid door middel van leesclubs op scholen. Ook gaan we
programma’s voor ouders en kinderen met taalvaardigheidsproblemen geven

op school en in de wijk. Het project Leesoffensief wordt verder uitgerold.
Dit is een landelijk project om kinderen meer en beter te laten lezen waar
we als bibliotheek uiteraard een rol in hebben.
-

In het najaar starten we weer met de voorrondes van poëzie wedstrijd voor
scholen voortgezet onderwijs. De bibliotheek organiseert de voorrondes op
de scholen, regelt de wedstrijd avonden in de bibliotheek en zorgt er voor
dat de geselecteerden op de avond van de Stadsdichter hun presentaties
mogen houden. Een en ander in nauwe samenwerking met de gemeente, de
Vorstin en de scholen.

-

In 2021 maken we een begin met het weer aanbieden van onze cursussen.
Dit onderdeel heeft ene flinke klap gekregen onder corona. Veel cursussen
zijn niet doorgegaan of hebben online plaatsgevonden. Dit laatste was zeker
niet ideaal. Denk aan conversatiecursussen Italiaans bijvoorbeeld. In 2022
willen we ons taalcursussen aanbod uitbreiden (Bahasa Indonesia) maar ook
onze creatieve en persoonlijke ontwikkelingscursussen. Zo starten we een
aantal cursussen op het gebied van duurzaamheid.

-

Literatuur krijgt aandacht via de cursus Wereldliteratuur, de cursus
Nederlandse literatuur, via de verschillende leesclubs die door de
bibliotheek ondersteund worden en via de verschillende projecten die we
organiseren op het gebied van poëzie. Bovendien zorgen we er voor dat
literatuur een goede plek in onze collectie heeft. Wij vinden dat de
bibliotheek geen Bruna moet zijn maar een goed afgestemde collectie moet
hebben. Dus naast populair materiaal ook de moeilijker boeken. We zijn er
immers voor iedereen.

-

Vanwege corona zijn we meer zaken digitaal gaan doen. zo kon er geen
‘’live’’ boekenshow plaatsvinden maar zijn de presentatie op film
opgenomen en op de website geplaatst. Aan het onderwijs is verteld dat de
filmpjes met informatie over de nieuwste titels voor de jeugd van af dat
moment te zien waren. En er blijken veel meer mensen naar gekeken te
hebben dan alleen het onderwijs. Voor de vakantie heeft een aantal
collega’s een korte presentatie op film opgenomen met tips welke boeken te
lezen in de vakantie. De lezingen voor Senver zijn door de studenten van
MOOS via een livestream bij de mensen thuis gebracht. Zo kon iedereen die
dat wilde toch de lezingen volgen. We denken na over een hybride vorm in
2022. Wel mensen in de bibliotheek bij de lezingen maar ook de livestream.

-

Voor ons personeel geldt dat de uitwerking van ons personeelsplan vanwege
corona vertraging heeft opgelopen. Dat willen we op korte termijn inlopen.
Maar het volgende hoofdstuk staat al weer voor de deur: de
bibliotheekvernieuwing. We hebben in bibliotheek Hilversum flinke stappen
gezet op het gebied van de maatschappelijke functie van de bibliotheek en
op het gebied van een leven lang leren (naast onze klassieke functie) maar

nu moet de volgende stap gezet gaan worden. De netwerkagenda vraagt dat
van ons maar ook de dienstverlening die we op het Mediaplein willen
neerzetten.
-

Vanwege corona hadden we een lastige liquiditeitspositie omdat veel
inkomsten van de bibliotheek uit verhuur ruimtes, verkoop leescafe etc
komen. Daarom is er besloten om een gedeeltelijke stop te zetten op de
aanschaf van boeken. Dit hopen we in 2021 en 2022 te kunnen herstellen.
Ook de bestaande vacatures zijn onder corona niet ingevuld. Daar wordt een
start mee gemaakt in 2021 en verder in 2022.

-

In samenwerking met Good2connect zijn wij gestart met het opzetten van
een SDG-huis in de bibliotheek. Het SDG-huis in Bibliotheek Hilversum wordt
onderdeel van het landelijk netwerk SDG-huizen dat op 17 november
landelijk gelanceerd zal worden. SDG staat voor Sustainable Development
Goals, zoals vastgesteld door de VN. Gemeente Hilversum heeft de SDG’s
inmiddels (vooralsnog) overgenomen in haar plan van aanpak voor
Omgevingsvisie 2040. In het SDG-huis willen wij deze abstracte doelen
terugbrengen naar de concrete Hilversumse schaal. Het zal kenniscentrum,
inspiratie- en ontmoetingsplek voor regionale en lokale initiatiefnemers op
het gebied van duurzaamheid zijn.

