Visie op de Utrechtse bibliotheek van de 21e eeuw en bestelling bij ‘de Bibliotheek Utrecht’ 2016-2019
Inleiding
Samen met de stad hebben we in de afgelopen maanden een visie opgesteld. De visie is uiteindelijk weergegeven in de vorm van een
brandsheet waarin de belangrijkste kernwaarden voor de stad in woord en beeld zijn uitgedrukt ( Voor de leesbaarheid is de brandsheet ook
als apart document bijgevoegd).

Bestelling van de stad aan de bibliotheek
Op basis van deze visie geven we de Bibliotheek Utrecht de opdracht om een ondernemersplan op te stellen. We geven dit vorm door een
ondernemersplan te ‘bestellen’ bij de Bibliotheek Utrecht, waarin zij laten zien hoe ze de Utrechtse bibliotheek van de 21 e eeuw vorm geeft
binnen het kader van de waarden die in de stad zijn opgehaald en binnen het financiële kader. We geven de bibliotheek hiervoor leidende
principes en criteria mee.
Tekst van de bestelling:
1. Inleiding
Utrecht is een stad van kennis en cultuur. Utrecht bruist van het leven. Utrecht is ook een sociale stad, waar mensen in goede gezondheid
willen wonen, werken en leven en waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. De Utrechtse bevolking is divers.
Er wonen relatief veel jongeren (zo’n 70.000 studenten) en hoogopgeleiden. Het culturele aanbod is groot met festivals van wereldformaat,
moderne architectuur, trendy winkels en verrassende musea. Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking is hoog en Utrecht kent relatief
veel starters en een relatief hoog aandeel zzp-ers. Kenniscreatie past bij Utrecht; als stad van kennis en cultuur, als centrale stad, als stad van
ruimtelijke en geestelijke verbinding. De stad die we samen maken. Daarnaast zijn ook een flink aantal mensen laagopgeleid of hebben
anderszins meer behoefte aan ondersteuning. In Utrecht krijgen ook de kwetsbare inwoners de kans om hun toekomst in eigen handen te
nemen, mee te doen en zich te ontwikkelen. Het overgrote deel van de inwoners slaagt erin zelfstandig een goede plek in de samenleving te
vinden. Er zijn ook Utrechters die hier niet in slagen of die op een bepaald moment in het leven hulpbehoevend worden. Deze mensen hebben
bij het bereiken of behouden van zelfstandigheid (tijdelijk) meer ondersteuning nodig dan anderen. Om wat voor reden dan ook. Het is het
streven van de gemeente Utrecht om maatwerk te bieden gericht op zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor hen die dat
nodig hebben. Bij een dergelijk stad horen hoogwaardige voorzieningen en een toekomstbestendige bibliotheek van de 21ste eeuw die ook
een belangrijke bijdrage levert aan de zelfredzaamheid van de Utrechtse bevolking.
Het is de taak van de bibliotheek om de inwoners van Utrecht te bieden wat zij nodig hebben in een netwerk van voorzieningen zowel centraal
als in de wijken. Ze is dan “de bibliotheek Utrecht” van de stad waar mensen in willen wonen, werken en leven en waar iedereen de kans krijgt
om mee te doen. Daarbij is de maatschappij volop in ontwikkeling, rollen van overheden en instituten veranderen. Van de burger wordt meer
initiatief verwacht en een grote mate van participatie. Voor een instituut als de bibliotheek betekent dit een grote heroriëntering op haar rol en
taak in de maatschappij en op haar positie in het maatschappelijke veld. Er wordt ondernemerschap van haar verwacht waarbij samenwerking
met relevante private, maatschappelijke en publieke organisaties haast noodzakelijk is. Van extra betekenis is de digitalisering van de wereld
die het leren en lezen een totaal nieuwe dimensie geeft. Van oudsher twee kernbezigheden van de bibliotheek.

Om in Utrecht de bibliotheek van de 21e eeuw vorm te geven is door de bibliotheek en de gemeente in samenspraak met de maatschappelijke
omgeving een traject gelopen waarbij aan de stad is gevraagd hoe haar Utrechtse bibliotheek van de 21 e eeuw er uit moet zien. De uitkomsten
van dit onderzoek, vastgelegd in de brandsheet, vormen samen met de financiën het raamwerk voor de publieke bestelling die de stad doet
aan de ondernemende bibliotheek.
De gemeente vraagt de bibliotheek een ondernemersplan te ontwikkelen waarmee zij laat zien hoe zij de bestelling van de stad binnen de
genoemde waarden en binnen de grenzen van de beschikbare financiën vormgeeft.
Bij de uitwerking van het ondernemersplan geven wij de volgende principes en criteria mee.
2. Financiële kader


2016 11,19 mln/2017 11,05 mln/2018 11,01 mln/2019 11,0 mln miljoen structureel voor de huisvesting en exploitatie van het
bibliotheekwerk in gemeente Utrecht. Taakstellingen die nog vastgesteld worden door de raad kunnen hierop in mindering worden
gebracht.

Hieraan toe te voegen:


1 miljoen euro voor de exploitatie van de nieuwe centrale.



Totdat deze in gebruik genomen wordt, sparen we de 1 miljoen voor de inrichting van en verhuizing naar de nieuwe centrale. Hiervoor
is naar verwachting per 2017 6 miljoen euro incidenteel beschikbaar



Bij ingebruikname van het nieuwe filiaal in Leidsche Rijn centrum is 0,5 miljoen euro per jaar beschikbaar

3. Uitkomsten onderzoek
De uitkomst van alle gesprekken is dat de diversiteit van de stad Utrecht weerspiegelt wordt in de wensen voor de bibliotheek van de
toekomst. Uit de gesprekken in de stad blijkt dat de bestelling aan de bibliotheek breed is en dat de stad van mening is dat de bibliotheek er
voor iedereen is, aansluitend bij de principes van de civil society. De bibliotheek moet actief ondersteunen voor wie dat nodig heeft en ruimte
en gelegenheid bieden voor die burgers die zelf kunnen ondernemen. Ofwel in oude bibliotheektermen ‘de bibliotheek is er voor de verheffing
van het volk, voor hen die actieve ondersteuning nodig hebben’. De bibliotheek is dan de wegwijzer in de leesbaarheid van de wereld en helpt
je om je plek in deze wereld te vinden. Voor de burger die zelf kan ondernemen biedt de bibliotheek de plaats waar deze (vaak hoogopgeleide
burger) samen met anderen kennis creëert. De bibliotheek is dan een derde plaats tussen werk en thuis, tussen formeel en informeel. De stad

en daarmee de gemeente als het vertegenwoordigend orgaan van haar burgers, doet een brede bestelling aan de bibliotheek van de toekomst.
Die is weergegeven met de volgende waarden
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4. Brandsheet
De corporate story van de Utrechtse bibliotheek van de 21e eeuw, en de waarden die bovenstaande uitdrukken zijn in woord en beeld
vormgegeven op de brandsheet (brandsheet is bijgevoegd). De brandsheet aangevuld met de financiële randvoorwaarden vormt hiermee het
Utrechtse kader voor de bestelling aan de bibliotheek.
5. Kerntaken en leidende principes
Deze bestelling vraagt creativiteit en ondernemerschap van de bibliotheekorganisatie bij de invulling er van. Om hier richting aan te geven zijn
op basis van wat uit de stad is opgehaald de werkzaamheden van de bibliotheek van de 21e eeuw samengevat in twee kerntaken en leidende
principes.
Kerntaken
•

Bibliotheek biedt support bij het lezen en leren lezen van de wereld, ook in nieuwe talen en via nieuwe kanalen.
(De bibliotheek helpt om de wereld te lezen, te doorgronden en equipeert je om je plek er in te vinden)

•

Bibliotheek faciliteert kenniscreatie door (groepen) mensen zelf.
(Mensen en community ’s maken met behulp van allerlei bronnen nieuwe, voor hen toepasbare kennis met elkaar)

Leidende principes
Innovatie - De bibliotheek beweegt mee met de wereld, is nooit af
•

Bibliotheek monitort voortdurend verandering in behoeften en vraag van burgers en ontwikkelingen in technologie en het werkveld

•

Bibliotheek neemt initiatieven op relevante veranderingen in samenwerking met relevante private, maatschappelijke en publieke
partners

•

De bibliotheek equipeert haar medewerkers actief voor de ‘nieuwe tijd’, maakt hen vertrouwd met nieuwe talen en kanalen en brengt
hen in contact met nieuwe netwerken en partners

Doelgroepen - De bibliotheek is er voor iedereen en biedt aan wat nodig is
•

Bibliotheek is inclusief, open en toegankelijk voor iedereen, waardoor mensen van allerlei leeftijd, leefstijl, achtergrond, cultuur en
opleiding elkaar tegenkomen in de bibliotheek

•

Bibliotheek heeft een bijzonder oog voor kwetsbare doelgroepen in de stad en hun behoeften, speelt hierop in met creatieve en diverse
middelen

•

Bibliotheek maakt connectie met nieuwe doelgroepen, initiatieven en voorhoedes (bijvoorbeeld rond nieuwe media) en betrekt hen
actief in de programmering

•

Bibliotheek is er voor iedereen: biedt support bij leren lezen, biedt educatief en cultureel vermaak, informatie, reflectie en verfijnde
cultuur

.

De bibliotheek hanteert voor iedereen redelijke abonnement- of toegangsprijzen

Gebouw - De bibliotheek is de huiskamer van de stad
•

Bibliotheek biedt aantrekkelijke publieke (binnen-)ruimten aan burgers, die voor iedereen toegankelijk zijn, zonder verplichting

•

Naast toegang tot informatie en cultuur bieden de gebouwen ook gelegenheid tot, al dan niet gerichte, ontmoeting (third place)

•

De gebouwen/voorzieningen van de bibliotheek dragen bij aan het stedelijk of wijkkarakter van de plek waar zij staan

.

De bibliotheekvoorziening is nabij de bewoners en toegankelijk

6. Functionele criteria voor het ondernemersplan
De gemeente vraagt de bibliotheek een ondernemersplan uit te werken met een vooruitzicht naar de komende 4 jaar. Ze vraagt de bibliotheek
te laten zien hoe ze de Utrechtse bibliotheek van de 21e eeuw vorm geeft binnen het kader van de waarden die in de stad zijn opgehaald.
Waarbij ze als uitgangspunt de leidende principes neemt en binnen het financiële kader blijft. Het ondernemersplan moet voldoen aan de
volgende functionele criteria

A. Op maat bedienen van de doelgroepen van de bibliotheek
De bibliotheek doet onderzoek en analyseert de leesbehoeften van de verschillende doelgroepen in de stad. Op basis van het
onderzoek maakt de bibliotheek een plan waarin zij aangeeft hoe zij de verschillende doelgroepen van de bibliotheek in hun
leesbehoeften bedient.
B. Toegankelijk en bereikbaar
De bibliotheek streeft er naar zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk te zijn door nabij de bewoners te zijn, redelijke prijzen en zo ruim
mogelijke openingstijden te hanteren. Dit alles zo ver als haalbaar en redelijk is binnen de gestelde kaders (haalbaarheid en
redelijkheid zijn op basis van het ondernemersplan onderwerp van gesprek tussen gemeente en bibliotheek).
C. Onderbouwing van getallen en keuzes
Indien in het ondernemingsplan getallen worden genoemd en keuzes worden gemaakt dienen deze nader te worden toegelicht.
D. Passend binnen financiële kaders
De gemeenteraad heeft op dd…. het financiële kader voor het bibliotheekwerk vastgesteld. Daarnaast moet het plan laten zien hoe de
bibliotheek rekening houdt met reeds bekende financiële ontwikkelingen in de eerstkomende jaren. Het ondernemersplan dient binnen
dit financiële kader te blijven, tenzij de bibliotheek kan aantonen nog andere bronnen van inkomsten te hebben en deze kan toevoegen
aan de subsidie van de gemeente.
E.

Flexibel en toekomstgericht

Het ondernemersplan geeft inzicht in welke trends en ontwikkelingen de bibliotheek ziet en hoe ze hierop anticipeert
F. Uitgaande van de hele stad
Het ondernemersplan dient het gehele bibliotheekwerk door de hele stad te omvatten en te laten zien hoe het netwerk (de samenhang
tussen de wijken en de stad ofwel decentraal en centraal) van bibliotheek in de stad de bevolking van Utrecht bedient.
G. Visie op ondernemerschap.
Het ondernemersplan laat zien hoe de bibliotheek het ondernemerschap in de toekomst vorm wil geven. Bijvoorbeeld welke
verbindingen de bibliotheek met vernieuwende partners aangaat en hoe ze verbindingen legt met partners op stads- of wijkniveau.
H. Monitor op doelstellingen
Er worden doelstellingen geformuleerd die vervolgens gemonitord zullen worden door de gemeente.
I. Sluitende begroting
Wij vragen een sluitende begroting met een onderbouwing van de cijfers.

7. Procedure en Tijdpad
-

Het ondernemersplan moet op …….. digitaal worden geleverd bij…………
De bibliotheek verzorgt een presentatie en licht het plan toe.
De gemeente toetst aan de waarden, de kerntaken en de leidende principes en gaat in gesprek met de bibliotheek over het plan.
Hierop kunnen nog aanpassingen van het plan plaatsvinden. Na instemming van de gemeente met het ondernemersplan nodigt de
gemeente de bibliotheek uit om een subsidieaanvraag per kalenderjaar in te dienen. Dit subsidieverzoek bestaat in elk geval uit een
jaarplan voorzien van een sluitende begroting.

