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DE BIBLIOTHEEK OP WEG NAAR DE 
TOEKOMST

Bibliotheken bestaan al vele honderden jaren. 
En steeds weer hebben ze zich aangepast aan 
de tijd. Van een simpele uitleen van allerhande 
boeken is de bibliotheek geëvolueerd tot een 
toegankelijke plek, waar iedereen de meest 
uiteenlopende informatie kan halen en een 
instituut dat andere organisaties in woord en 
daad bijstaat om kennis tot zich te nemen. 

Wie op de site www.bibliotheekhelmondpeel.
nl  kijkt, ziet de veelheid aan activiteiten. 
Belangrijke activiteiten, die de medewerkers 
van onze bibliotheek elke dag weer voldoening 
geven. Ondertussen verandert de wereld om 
ons heen echter sneller dan ooit te voren. Wat 
vandaag nog goed is, is morgen al volledig door 
de tijd ingehaald. Daarom moet de bibliotheek 
steeds weer vernieuwen, zich al maar opnieuw 
uitvinden. Op de valreep van het volgend 
decennium meent het bestuur van bibliotheek 
Helmond Peel dat het weer tijd is om de koers 
te herijken. Hoe zorgen we er samen voor dat 
de bibliotheek haar centrale plaats in onze 
samenleving in de komende jaren met net zoveel 
verve invult als in de afgelopen jaren het geval 
was? Hoe begeleiden we jong en oud in een 

steeds snellere digitalisering van de wereld om 
ons heen? Hoe blijven we mensen helpen bij het 
vinden en interpreteren van informatie over van 
alles en nog wat? Kortom, hoe blijven we er als 
bibliotheek toe doen? 

Een ding is zeker: de bibliotheek moet blijven 
veranderen. Bestaande aandachtsvelden worden 
anders behandeld, nieuwe aandachtsvelden 
komen er bij. Denk maar eens aan de enorme 
ontwikkeling op het gebied van educatie. Maar 
ook cultuur en het sociaal domein vormen de 
aandachtsvelden voor de  bibliotheek nieuwe 
stijl. Vraag gestuurd en samenwerkingsgericht 
zijn hierbij de sleutelbegrippen. Dat beeld 
is al onderkend door de commissie Cohen, 
vastgelegd in de Wet stelselmatige openbare 
bibliotheekvoorzieningen en wordt op 
gang gebracht door de Brede Bieb, de 
vernieuwingsbeweging van de professionals in 
het veld. In gesprekken met gemeenten wordt die 
bredere benadering volop ondersteund.

De Bibliotheek Helmond-Peel, partner van de 
Brainportregio, gaat dus vernieuwen. Om dat op 
een goede manier te doen heeft het bestuur de 

adviseurs van The Alignment House gevraagd 
samen met onze partners in beeld te brengen 
waar we als bibliotheek in de nabije toekomst 
willen staan. Kunnen staan. Met een doorkijk 
richting 2030 verzamelen we de informatie en 
meningen die nodig zijn om een gestructureerd 
veranderingsproces in te zetten. 

Dit positioneringsdocument beschrijft wat 
Jo-Ann Oskam en haar collega’s van The 
Alignment House hebben opgehaald. Hierin zijn 
vier programmalijnen onderscheiden die de 
komende tijd uitgewerkt gaan worden, samen 
met onze externe partners. Rond de jaarwisseling 
2020 resulteert dat in een beleidskader dat 
de route uitzet richting 2030. We gaan samen 
dit avontuur aan. In het vertrouwen dat de 
Bibliotheek Helmond-Peel een slagvaardige, 
gezonde organisatie blijft, die er echt toe doet!

Berry Verlijsdonk, 
voorzitter de Bibliotheek Helmond-Peel
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1 | HET PROCES

INZICHT:
Inventarisatie 
en strategie

FOCUS:
positionering 
en merk-DNA

ALIGNMENT:
belofte in lijn 
met bewijs

ambitie

interne  kracht behoeften  percepties

communicatieinterne
organisatie

externe
organisatie

Merk-DNA en
positionering

BEACON ALIGNMENT METHODIEK
In het proces om te komen tot een 
meerjarenstrategie hebben we gebruik 
gemaakt van De Beacon Alignment 
Methodiek (ontwikkeld door The
Alignment House). De Beacon Alignment 
Methodiek helpt bij het definiëren van een 
positionering (baken oftewel beacon) op 
basis van een objectief feitenfundament. 
Daarnaast helpt het om alignment te 
realiseren tussen de belofte van de 
organisatie en het bewijs dat in de dagelijkse 
praktijk wordt geleverd.

Dit model heeft de vorm van een zandloper en kent drie fases:  

INZICHT:
in de inzichtfase wordt middels verschillende 
onderzoeksmethoden een samenhangend beeld 
ontwikkeld van:
• de interne kracht van de organisatie (identiteit, cultuur, 

oorsprong en bronnen)
• de behoeften en percepties van (toekomstige) cliënten, 

samenwerkingspartners en stakeholders
• de visie en ambitie van de organisatie
Dit vormt samen een feitenfundament dat als basis dient 
voor strategische beslissingen, nu en in de toekomst.

FOCUS:
in de focusfase wordt op basis van het feitenfundament 
een strategische positionering ontwikkeld:
• die onderscheidend is ten opzichte van concurrenten en 

alternatieven
• die relevant is voor belangrijkste doelgroepen, publieke 

opinie, stakeholders en partners 
• waarmee medewerkers zich met trots kunnen 

identificeren
• die organiserend en sturend werkt voor de ontwikkeling 

van de (interne) organisatiee

ALIGNMENT:
in de alignmentfase wordt een plan gemaakt om alignment 
te creëren tussen de belofte van de organisatie en het 
bewijs dat de organisatie in de dagelijkse praktijk levert: 
• ontwikkeling van de diensten/producten (het 

assortiment)
• mogelijke samenwerking met (andere) organisaties
•  integrale interne en externe communicatie 
• ontwikkeling van houding en gedrag van medewerkers

CROSS CLIËNT INTERVIEWS: 
onze collega’s hebben 18 diepte-interviews 
afgenomen met onze huidige en onze 
toekomstige klanten over hoe hun dagelijkse 
leven, hun visie op het gebied, dingen waar 
zij zich mee bezig houden en hoe zij kijken 
naar de bibliotheek. geïnterviewd waar zij 
eerder geen contact mee hebben gehad.

BIEBSCAN: 
geeft de Bibliotheek Helmond-Peel 
inzicht in haar eigen verzorgingsgebied 
(bevolkingssamenstelling), de grootste en 
belangrijkste doelgroepen in het gebied 
en hoe dit in verhouding staat tot haar 
eigen ledenbestand. 

HET FEITENFUNDAMENT: 
ONDERZOEKSMETHODIEKEN 
We hebben verschillende soorten onderzoeks-
methodieken gecombineerd om een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen van waar we op 
dit moment staan als organisatie en hoe de 
veranderende omgeving eruitziet.

M3 SESSIE
Interactieve werksessie bij de bibliotheek in 
Kerkrade waar we nagedacht hebben over wat 
onze visie op de wereld van morgen is en wat 
onze ambitie als organisatie daarvoor is. 

INTERNE INTERVIEWS:  
diepte-interviews van 60-90 minuten met 
6 van onze collega’s over hoe zij kijken naar 
de samenwerking met andere organisaties,  
onze marktpositie, onze organisatie en  
hoe wij ons zouden moeten ontwikkelen  
in de toekomst. 

EXTERNE INTERVIEWS:
diepte-interviews van 60-90 
minuten met onze belangrijkste 
samenwerkingspartners over hoe zij 
kijken naar de ontwikkelingen in de 
markt, onderlinge samenwerking, de 
Bibliotheek Helmond-Peel en hoe wij 
ons zouden moeten ontwikkelen in de 
toekomst.
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2 | HET VERZORGINGSGEBIED VAN DE BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL Als je kijkt naar de socio-demografische kenmerken (tabellen onderaan) 
dan zie je dat het verzorgingsgebied van de Bibliotheek Helmond-Peel meer 
huishoudens met een lage en middelbare opleiding kent t.o.v. Nederland. 
Daarnaast zijn er ongeveer evenveel huishoudens met een modaal inkomen 
t.o.v. Nederland.Als je kijkt naar de verdeling over de groepen (staafdiagram) 

dan zie je dat er in het gebied 4 grote groepen naar voren komen: Vrijheid 
& Ruimte, Samen Starten, Landelijk Leven en Vergrijsde Eenvoud. In het 
verzorgingsgebied is een grote aanwezigheid  van gezinsgroepen. Zowel 
gevorderde als startende. Daarnaast wonen er ook veel ouderen in het gebied. 

Het verzorgingsgebied van de Bibliotheek Helmond-Peel is bepaald op basis van de gemeenten Helmond, 
Deurne, Asten en Someren.  Het totale verzorgingsgebied van de Bibliotheek Helmond-Peel bestaat uit 
68.517 huishoudens. 

Verzorgingsgebied van Helmond-Peel Verdeling bevolking over de Mosaicgroepen (%)

5.654    |    8,3%   

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

101    |    0,1%   

7.831    |    11,4%   

927    |    1,4%   

4.250    |    6,2%   

4.915    |    7,2%   

5.608    |    8,2%   

5.770    |    8,4%   

9.200    |    13,..%   

3.920    |    5,7%   

2.121    |    3,1%   

6.930    |    10,1%   

4.547    |    6,6%  

6.743    |    9,8%  Vergrijsde Eenvoud - N

Welverdiend Genieten - M

Landelijk Leven - L

Elitaire Topklasse - K

Gouden Rand - J

Vrijheid en Ruimte - I

Rijpe Middenklasse - H 

Sociale Huurders - G 

Kind en Carrière - F 

Modale Koopgezinnen - E  

Goed Stadsleven - D 

Samen Starten - C  

Stedelijke Balanceerders - B  

Jonge Digitalen - A  

Mosaicgroepen:
A  - Jonge Digitalen
B  - Stedelijke Balanceerders
C  - Samen Starten
D  - Goed Stadsleven
E  - Modale Koopgezinnen
F  - Kind en Carrière
G  - Sociale Huurders
H  - Rijpe Middenklasse
I  - Vrijheid en Ruimte
J  - Gouden Rand
K  - Elitaire Topklasse
L  - Landelijk Leven
M - Welverdiend Genieten
N  - Vergrijsde Eenvoud

Bibliotheek Helmond

Bibliotheek Deurne

Bibliotheek Asten

Bibliotheek Someren

Socio-demografische kenmerken

OPLEIDINGSNIVEAU KLANTEN % NEDERLAND % INDEX

LAGE OPLEIDING 19.311 28,2% 1.584.986 20,4% 138

MIDDELBARE 
OPLEIDING

30.404 44,4% 3.320.704 42,8% 104

HOGE OPLEIDING 12.872 18,8% 1.815.335 23,4% 80

UNIVERSITAIR/ 
WETENSCHAPPELIJK

5.930 8,7% 1.035.509 13,4% 65

OPLEIDINGSNIVEAU KLANTEN % NEDERLAND % INDEX

BENEDEN MODAAL 17.470 25,5% 2.043.461 26,3% 97

MODAAL 12.887 18,8% 1.346.960 17,4% 108

1,5 KEER MODAAL 10.317 15,1% 1.099.926 14,2% 106

2 KEER MODAAL 9.779 14,3% 1.040.083 13,4% 106

MEER DAN 2 KEER 
MODAAL

18.064 26,4% 2.226.104 28,7% 92
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2 | HET VERZORGINGSGEBIED DE BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL 

VRIJHEID EN RUIMTE
• 13,4% van huishoudens in het gebied (9.200)

Belangrijke subgroep: Grote Dorpsgezinnen

SAMEN STARTEN
• 11,4% van huishoudens in het gebied (7.831)

Belangrijke subgroep: Rijtjes Starters en Modale 
Dorpshuurder

LANDELIJK LEVEN
• 10,1% van huishoudens in het gebied (6.930)

Belangrijke subgroep: Voldaan Buitenleven 

VERGRIJSDE EENVOUD
• 9,8% van huishoudens in het gebied (6.743)

Belangrijke subgroep: Samen oud

KENMERKEN
•  Landelijk
•  Dorpen
•  Gezinnen
•  Getrouwd
•  40 tot 60 jaar
•  Koopwoning

KENMERKEN
•  25 tot 45 jaar
•  Samenwonend / 

alleenstaand
•  Sociale huur
•  Rijtjeshuis
•   Lage opleiding

KENMERKEN
• Zeer landelijk
•  Vrijstaande/  

Koopwoning
• Wonen lange tijd op 

hetzelfde adres
•  Bovengemiddelde 

woningwaarde

KENMERKEN
• 65+
• Lage opleiding
• Sociale huur
• Veel vrije tijd
• Kleinkinderen
• Puzzelen

Huishoudens 
verzorgingsgebied

INWONERS
In het verzorgingsgebied zien we de gezinsgroepen goed terugkomen, zowel de startende als de 
gevorderde gezinnen. Van de ouderen is de grootste groep minder welvarend, maar ook de welvarende 
ouderen zijn terug te zien.

Het is belangrijk om te 
weten wat voor groepen 
er in de omgeving van de 
Bibliotheek Helmond-Peel 
wonen, want daarmee 
krijg je inzicht in welke 
behoeften zij hebben. In 
het gebied rondom de 
Bibliotheek Helmond-peel 
komen 4 grote groepen 
naar voren.

• De Vergrijsde Eenvoud is ouder dan 65 jaar. Veel middelen 
hebben ze niet, maar tijd des te meer. Ze hebben genoeg vrije 
tijd en besteden die vooral met lezen, televisie kijken, van de 
kleinkinderen genieten en boodschappen doen. Hun inkomen 
is beneden modaal en ze hebben vroeger een lage opleiding 
genoten.

• Ze leven zuinig maar zijn snel tevreden. ‘Doe maar gewoon, dan 
doe je gek genoeg’

• De gezinnen van Vrijheid en Ruimte hebben vaak één tot drie 
kinderen, meestal ouder dan 6 jaar. De ouders zijn middelbaar 
tot hoog opgeleid en werken fulltime in een leidinggevende 
functie in de sector industrie of bouwnijverheid. 

• Ze genieten van het leven, de ruimte en de vrijheid die 
ze hebben. Het zijn ook luxezoekers, hoewel een stabiele 
gezinssituatie daarbij leidend is.

• De mensen van Samen Starten zijn tussen de 25-45 jaar en 
wonen meestal samen. Soms hebben ze kinderen, maar niet 
altijd. Ze hebben een laag opleidingsniveau en bevinden zich 
in de lagere sociale klassen. Een aantal van hen werkt niet of 
parttime. Ondanks dat ze het niet breed hebben, geven ze toch 
graag geld uit. 

• Zoals het nu gaat, is het goed, want anders zouden ze wel meer 
moeite doen om het leven aangenamer te maken. 

• De mensen van Landelijk Leven zijn getrouwd en 55 jaar of 
ouder. De kinderen wonen vaak al niet meer thuis en soms zijn 
er al kleinkinderen. Ze wonen in mooie vrijstaande woningen 
en zijn opgegroeid in de omgeving. Hun inkomen varieert 
van modaal tot zeer hoog en vaak zijn ze agrariër van beroep 
(geweest).

• Ze genieten van de rust en veiligheid in de landelijke gemeenten. 
Ze zijn zorgzaam ingesteld en betrokken bij de maatschappij.

Bestaande klanten

Gevorderde gezinnen    
 

Startende gezinnen 

Welvarende 50-plussers 
en ouderen

Minder welvarende 
50-plussers en ouderen

17%

8,7%

14,9%

3,3%

27,4%

11.574 hhs

5.975 hhs

10.226 hhs

2.268 hhs

18.741 hhs

Studenten & jonge 
professionals

Mosaic Groepen:
A  - Jonge Digitalen
B  - Stedelijke Balanceerders
C  - Samen Starten
D  - Goed Stadsleven
E  - Modale Koopgezinnen
F  - Kind en Carrière
G  - Sociale Huurders
H  - Rijpe Middenklasse
I  - Vrijheid en Ruimte
J  - Gouden Rand
K  - Elitaire Topklasse
L  - Landelijk Leven
M - Welverdiend Genieten
N  - Vergrijsde Eenvoud

Helmond-Peel
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Huishoudens 
verzorgingsgebied

Gevorderde gezinnen    
 

Startende gezinnen 

Welvarende 50-plussers 
en ouderen

Minder welvarende 
50-plussers en ouderen

17% 24,7% 41,6%

6,8%8,7%

14,9%

3,3%

27,4%

11.574 hhs 6.047 hhs 10.213 hhs

1.679 hhs5.975 hhs

10.226 hhs

2.268 hhs

18.741 hhs

Studenten & jonge 
professionals

Mosaic Groepen:
A  - Jonge Digitalen
B  - Stedelijke Balanceerders
C  - Samen Starten
D  - Goed Stadsleven
E  - Modale Koopgezinnen
F  - Kind en Carrière
G  - Sociale Huurders
H  - Rijpe Middenklasse
I  - Vrijheid en Ruimte
J  - Gouden Rand
K  - Elitaire Topklasse
L  - Landelijk Leven
M - Welverdiend Genieten
N  - Vergrijsde Eenvoud

Huishoudens 
ledenbestand

VEEL MEER JEUGDLEDEN DAN VOLWASSEN LEDEN
13.000 leden van de bibliotheken zijn jeugdleden en 4.500 leden zijn volwassen leden. 

Het is opvallend dat van de startende gezinnen wel een groot deel van de kinderen lid zijn, maar de ouders 
niet. Slecht 3,3% van de volwassenleden valt onder de groep startende gezinnen. 
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Gevorderde gezinnen    
 

Startende gezinnen 

29,7% 41,0%

5.495 hhs 7,561 hhs

Huishoudens 
jeugdledenbestand

Gevorderde gezinnen    
 

Startende gezinnen 

3,3% 35,8%

201 hhs 2.207 hhs

Welvarende 50-plussers 
en ouderen

Minder welvarende 
50-plussers en ouderen

22,6% 11,4%

1.390 hhs 704 hhs

Huishoudens volwassen 
ledenbestand

Helmond-Peel12 13



2 | INWONERS HELMOND-PEEL

INWONERS VAN 
HELMOND-PEEL

Vriendelijk 
personeel in 

de bieb

Leven echt in 
de regio

Vrijwilligers
werk

Veel 
evenementen

Steken graag 
de handen uit
de mouwen. 

Bieb: rondsnuffelen 
en  kop koffie

Waarderen 
goedkope 

activiteiten
Ondernemen 

activiteiten 
overdag

Geef kinderen 
speelruimte

Mensen zijn 
betrokken bij de 

buurt
Ondanks 

verpaupering,  
groeit Helmond

Google is mijn 
beste vriend

Bieb is op de 
goede weg

Bieb zit in mooi 
gebouw

Trots op  
de Peel

Gaan niet  
thuiszitten

ACTIEF BETROKKEN BIJ HELMOND-PEEL
De respondenten zijn dol op de Peel en trots op wat de inwoners te bieden 
hebben. Ze hebben hier veel contacten en ze zijn betrokken bij de buurt. 
Er is veel woonvrijheid en de mensen staan voor elkaar klaar.  Ondanks dat 
ze wat verpaupering en leegstand zien, vinden ze dat er veel georganiseerd 
wordt en zien ze Helmond-Peel groeien. 
“Ons kent ons”

“Wij zijn Helmonders en we zouden nergens anders willen wonen. Ik ken veel 
mensen, familie woont dichtbij, kom bij de Jumbo altijd bekenden tegen of op 
school. Dat voelt voor ons goed.”

KOMEN IN DE BIEB OM ROND TE SNUFFELEN OF 
VOOR EEN KOP KOFFIE
De meerderheid van de respondenten is bekend met de bibliotheek en ziet 
wel dat ze op de goede weg zijn, maar daar mag nog een schep bovenop. 
Geef de kinderen speelruimte en organiseer evenementen overdag, zodat 
ze kunnen komen. 

“De bieb is op de goede weg, men is er vriendelijk. Blijf doen waar je goed in 
bent, maar een flinke schep er bovenop mag wel!”

LEVEN IN DE REGIO
De inwoners leven vooral in hun eigen wijk en buurt. Als belangrijke 
organisaties noemen zij de gemeente, hun werk, sportverenigingen, 
jongerencentra, de supermarkt en andere plekken voor de wekelijkse 
boodschappen. 

GAAN NIET BIJ DE PAKKEN NEERZITTEN
De bewoners zijn harde werkers. Sommigen hebben een eigen bedrijf, 
maar ook mensen die parttime werken of een uitkering krijgen, gaan niet 
thuiszitten, maar zijn dan nog actief als vrijwilliger in de buurt. Daarnaast 
geven veel bewoners aan mantelzorg te geven aan hun ouders of 
familieleden. Ze hebben het niet breed, maar zijn wel actief bij buurt en/of 
sportverenigingen. 

“We hebben het financieel niet breed, maar doen wat in de wijk”

GOOGLE IS MIJN BESTE VRIEND
De respondenten geven aan veel gebruik te maken van hun sociale 
contacten of het internet om dingen op te zoeken.

“Voor informatie heb ik geen bieb nodig, ik vraag het aan de kinderen of 
familie. Verder is google mijn beste vriend” 

Helmond-Peel 1514



2 | ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS

TRADITIONEEL
Ondanks de bezuinigingen is de beeldvorming over de Bibliotheek 
Helmond-Peel positief, maar wel traditioneel. Samenwerkingspartners 
vinden de bibliotheek nog te boeken georiënteerd. Sommigen vinden dat 
er daardoor niks te beleven is, maar anderen vinden het ook een warme 
plek met een old school imago. Samenwerkingspartners benoemen dat 
er aardige mensen van goede wil werken, maar ondanks dat wordt de 
bibliotheek ook als traag en gesloten getypeerd. 

“De bibliotheek heeft nog een traditioneel imago van een plek waar mensen 
boeken kunnen lenen.”

ZOEKEND NAAR SAMENWERKING
Samenwerken met andere partners kan beter. Er moet niet alleen op 
het gebied van lezen worden samengewerkt, maar breder kijken. De 
afstemming bij samenwerkingen kost wel energie, maar is de moeite waard. 

“Ze zijn nog niet direct in beeld, ze staan op afstand. Ze moeten veel meer 
gaan samenwerken.”

ZOEK DE LOKALE VERBINDINGEN
De organisaties in de regio stellen dat de bibliotheek meer op zoek kan naar 
de uitdagingen in de regio en daarmee meer vraaggestuurd kan werken. 
Die lokale verbinding vinden zij essentieel, want het is niet alleen Helmond, 
maar ook Someren, Asten en Deurne. De Bibliotheek moet meer in de 
gemeenschap staan en afkomen van het “stilte-imago, de bieb nodigt  
niet uit”. 

“Het is niet mogelijk om expert te zijn op A tot en met Z.O tot en met Z is al 
moeilijk genoeg. Maak keuzes!”

EEN NIEUWE MAATSCHAPPELIJKE ROL
De samenwerkingspartners zien dat de Bibliotheek het moeilijk vindt 
een echte vernieuwingsslag door te voeren. De Bibliotheek wordt door 
sommigen nog steeds als een log apparaat gezien als het gaat om 
verandering naar een moderne organisatie. Om dit te bewerkstelligen 
moeten medewerkers in verbinding staan naar buiten. Er liggen 
mogelijkheden voor de bibliotheek als netwerkpartij. 

“Mogelijkheden liggen nog in andere werelden.” 

Onderdeel van 
een netwerk

Aanbod gericht

Log apparaat

Old 
school

Traag en 
gesloten

Veel 
fusies

Boeken 
georiënteerd

Aardige 
mensen

Helmond-Peel

Vinden de 
vernieuwingsslag 

moeilijk

Traditioneel

Goede wil

Zoek de lokale 
verbinding

Samenwerking 
met scholen

Maatschappelijke 
functie 

Staan op 
afstand

Stilte imago
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2 | ONZE MEDEWERKERS: WAT IS ONZE KRACHT?

Be-trouw-baar (bijvoegelijk naamwoord) 1) Waar je vertrouwen in kunt hebben: 
Geef je sleutels bij een betrouwbaar iemand in bewaring. 2) Onderbouwd met 
feitelijke bewijzen: De gegevens in dit rapport zijn betrouwbaar. Synoniem: 
aannemelijk, aanvaardbaar, geloofwaardig, plausibel.
(Bron: Numo Woorenboek )

Betrouwbaarheid is de mate van 
eerlijkheid of geloofwaardigheid 
van een persoon. Een beeld van de 
betrouwbaarheid van iemand krijgt 
men door middel van de omgang 
met iemand, waarbij levenservaring 
een belangrijke rol speelt. Door 
iemand te leren kennen kan men 
een inschatting maken hoe integer 
de persoon is. Wel moet iemand 
altijd eerst het vertrouwen winnen. 

Door middel van een sterke intuïtie 
kunnen sommige mensen soms de 
betrouwbaarheid aanvoelen van 
iemand. Betrouwbaarheid is een 
positieve karaktereigenschap.  
Mensen die te goed van vertrouwen zijn 
geloven te snel in de betrouwbaarheid 
van een persoon. Van een relatie wordt 
gezegd dat betrouwbaarheid daarin  
de basis vormt.
(Bron: Ensie)

WAT KENMERKT
ONZE ORGANISATIE?

Gepassioneerde medewerkers 

De medewerkers hebben een grote 
mate van intrinsieke motivatie. 
“Ik haal er voldoening uit om iets 
bij te dragen aan de samenleving”.

Proactieve houding 
 
Het is een proactieve bibliotheek 
die openstaat voor nieuwe 
ontwikkelingen en uitdagingen. 
“Wat breed gedragen wordt, 
is de wens om de bibliotheek 
als een moderne plek te 
ontwikkelen die iedereen kent en 
waar iedere dag iets te doen is”.

Betrouwbaar 

“Wij hebben als organisatie al 
heel hard aan de weg getimmerd 
en we hebben kwalitatief 
goede medewerkers  
in huis.

Open houding  

“Er is over het algemeen een open, 
innovatieve en actieve cultuur.”

BETROUWBAAR
“Ik las altijd veel en kwam ook 
graag bij de bibliotheek in het 
winkelcentrum, het was er druk 
en ze hadden een goed aanbod.”

“De bieb is op de goede weg, men 
is er vriendelijk. Blijf doen waar je 
goed in bent, maar een flinke schep 
er bovenop mag wel! Stel je ook 
meer op als nieuwe media expert. 
Dat mag verder uitgewerkt worden, 
want dat is nu niet zo zichtbaar.”

“We hebben kwalitatief goede 
medewerkers in huis.”
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2 | ONTWIKKELINGEN IN DE REGIO EN BRANCHE 

Peel onderdeel  
van Brainport 

De gemeente Asten, Someren, Laarbeek, 
Gemert-Bakel, Helmond en Deurne kennen 
een grote verbondenheid; zij vormen een 
entiteit die als ‘daily urban system’ voor de 
bewoners mag worden beschreven. Kort 
gezegd is dit voor een groot deel van de 
bewoners het dagelijkse leef-, werk- en 
recreëergebied. 

Professor Tordoir 
onderzoek naar Brabantse Netwerken

Helmond als netwerkstad in Brainport 

Helmond maakt als tweede centrumstad 
in de Brainportregio deel uit van de 
sub-regionale samenwerking in de Peel én 
van het Stedelijk Gebied Eindhoven. 

Veerkrachtig bestuur 
Peel gemeenten 

Helmond-Peel

Het is voor de Bibliotheek Helmond-Peel belangrijk om te weten welke maatschappelijke thema’s er 
spelen in de regio. Deze maatschappelijke thema’s zijn in zes punten uitgewerkt: 

Helmond-Peel is onderdeel van de regio Brainport. Dit is een innovatieve toptechnologieregio van 
wereldformaat. Hier worden de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen bedacht.  
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“Het waren hard werkende pioniers.  
Maar in zichzelf gekeerd. Eigenzinnig. 
Samen doen, samen maken dat zat er niet 
in. De Peellander had een zekere schroom.

Hij vertelde niet snel vol trots over zijn 
succes. Je moest het maar nemen zoals 
het is. Doe maar gewoon, dan doe je al  
gek genoeg’’

De Peel – op weg naar 2030 

“In 2018 zijn Peellanders nog steeds 
eigenwijs, zelfstandig en volhardend. 
De Peel is groots in agro en food, hightech 
en vermaak. 

De Peel is een streek met eigenzinnige 
Parels. Losse eilanden die verbonden zijn 
door een doe mentaliteit.”

Professor Tordoir 
onderzoek naar Brabantse Netwerken

‘‘Hierin zit een spanning tussen de 
economische belangen van (agrarische) 
ondernemers enerzijds en het woongenot 
van inwoners anderzijds.’’ 

Een gezonde lokale economie 
 

3. GROTE AANWEZIGHEID VAN STARTENDE EN GEVORDERDE GEZINSGROEPEN2. IDENTITEIT VAN DE PEEL 

In het gebied Helmond-
Peel komen relatief veel 
gezinsgroepen voor. Je ziet dit 
terug in de mosaïc-profielen: 
Vrijheid en Ruimte, Samen 
Starten, Landelijk Leven.

Helmond-Peel

Zoals in de interviews ook naar voren kwam, zijn de inwoners dol 
op de Peel en trots op wat ze te bieden hebben. Die identiteit is een 
belangrijk thema dat heerst in de regio. 

Zoals in de mosaïcscan van het verzorgingsgebied naar voren kwam, 
wonen er veel gezinnen in de regio. 

A03

lee�ijd 

w
el

st
an

d 

A03

C08 C10

C09

E16

L44

K39

L42

I32

I31

J34

I30

F21

F20

M46

N50N49
G25G24

H29

Huishoudens 
verzorgingsgebied

Gevorderde gezinnen    
 

Startende gezinnen Welvarende 50-plussers 
en ouderen

Minder welvarende 
50-plussers en ouderen

17% 24,7% 41,6% 6,8%8,7%

14,9%
3,3%

27,4%

11.574 hhs 6.047 hhs 10.213 hhs 1.679 hhs5.975 hhs

10.226 hhs
2.268 hhs

18.741 hhs

Studenten & jonge 
professionals

Huishoudens 
ledenbestand
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Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk in de 
Peel regio. Brainport is een van de slimste 
regio’s dankzij een uniek systeem waarin 
ondernemers, overheid en onderwijs op een 
bijzondere manier samenwerken. De scholen 
hebben verbinding met initiatieven en 
partijen die hun kennis en kunde delen met 
elkaar. Zo kan iedereen in de regio 
meegroeien met het Brainport succes. 

Het is belangrijk om je te blijven ontwikkelen. 
Dit betekent een leven lang leren. 

4. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE PEEL

In de regio gaat gezondheid niet meer de 
af- of aanwezigheid van ziekte, maar om het 
veramogen om met fysieke, emotionele en 
sociale levensuitdagingen om te gaan.  
Door te investeren in werk, sport, cultuur, 
leefbaarheid en sociale activiteiten wordt 
bijgedragen aan deze positieve gezondheid. 

Voor een positieve gezondheidsbeleving is het 
cruciaal dat inwoners kunnen doen wat ze willen.  
Door ondersteunings vormen toegankelijk te 
maken kan de gemeente haar inwoners met 
ondersteuningsbehoeften nog beter faciliteren.

5. POSITIEVE GEZONDHEID

Een relatief groot deel (16%) van de 
bevolking heeft te maken met een 
opeenstapeling van problemen op 
het gebied van werk, gezondheid, 
zorg, wonen en/of financiën, 
waardoor ze in een isolement komen. 

Een blik op positieve gezondheid  
is daarom belangrijk in de regio. 

Helmond-Peel

In de zorg gaat alle aandacht naar hun klachten en gezondheids-
problemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid 
kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op 
mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol 
maakt.

Het is voor de regio belangrijk dat de inwoners zich blijven 
ontwikkelen. Een leven lang leren is van groot belang. 
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De Openbare Bibliotheek is toegankelijk 
voor iedereen. Als lokale toegangspoort tot 
informatie is het haar opgave om mensen te 
verbinden met de kennis die zij nodig 
hebben om te kunnen participeren in de 
maatschappij.

UNESCO Public
Library manifesto

6. WAARDE VAN DE BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is 
toegankelijk voor 
iedereen. Je kunt er 
jouw gedachten, 
vragen en inzichten 
richting geven. Het is 
een huis met open 
deuren en een sterke 
identiteit. 

Medewerkers geven het volgende aan: 
“Wij missen een visie en strategie in de club. 
Een duidelijke koers in de organisatie 
ontbreekt.”
“De bibliotheek moet meer in de 
gemeenschap staan en afkomen van het 
“stilte-imago, de bieb nodigt niet uit”. 

Het is daarom van belang meer naar buiten 
te treden en zichtbaarder te worden. De 
bibliotheek moet zich meer profileren als 
kenniscentrum en ontmoetingsplek.

Wat breed gedragen wordt, is de wens om 
de bibliotheek als een moderne plek te 
ontwikkelen die iedereen kent en waar 
iedere dag iets te doen is, een “huiskamer 
van de regio”. “De drempel moet laag zijn 
om informatie te komen halen.” 

Helmond-Peel

Het bestaansrecht van de bibliotheek komt voort uit het van waarde 
zijn in de samenleving. De bibliotheek draagt op verschillende 
vlakken bij aan de samenleving. 
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FOCUSFASE:
ONZE POSITIONERING
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3 | ONZE VISIE, MISSIE: WELKE ROL SPELEN WIJ IN DE WERELD VAN MORGEN?
VISIE
Onze Peel-regio kenmerkt zich door wonen, werken en recreëren. Helmond, 
Asten, Deurne en Someren zijn de belangrijke gemeenten, met ieder hun eigen 
karakter, mogelijkheden en uitdagingen. Door de kracht van ondernemerschap 
en het tikkie eigenwijze en pionierende karakter van de inwoners zal onze 
regio in 2030 evolueren naar een  ́Patchwork deken van Doeners ́.
De Peel is een onderdeel van de Brainport-regio, met Eindhoven als centrale 
stad. We zien in Brainport een toename van inwoners en bedrijven. 
Internationalisering en technologische ontwikkelingen nemen in een rap 
tempo toe. Tegelijkertijd zien we de druk op de arbeidsmarkt toenemen.

We zien dus een steeds complexere regionale samenleving, de invloed van 
sociale media is enorm en het aantal informatie- en communicatiebronnen 
is overweldigend. In ons verzorgingsgebied zien we een tweedeling 
ontstaan tussen zij die zich deze ontwikkelingen makkelijk meester maken 
en zij die de ontwikkelingen niet bij kunnen houden en buiten de boot 
dreigen te vallen.
In deze regio is het daarom belangrijk dat inwoners toegang blijven houden 
tot betrouwbare informatie, op een onafhankelijke en veilige plek, waar zij 
zich kunnen blijven informeren, ontwikkelen en laten inspireren.

MISSIE
De Bibliotheek Helmond-Peel is de toekomstgerichte maatschappelijke 
onderneming die mensen en kennis verbindt op de terreinen positieve 
gezondheid, community vorming, educatie en werk/participatie. 

In de slimste regio van Nederland zorgen wij, samen met onze partners, 
voor de verbinding tussen mensen en organisaties, zodat iedereen kan 
blijven meedoen in de samenleving en een leven lang kan blijven leren. 

We zien het als onze rol om de identiteit en cultuur van de Peel uit te dragen 
en een brug te slaan tussen de gemeenten in De Peel, met Helmond als 
centrumfunctie. 

Het is onze missie elk individu te helpen mee te 
doen in de samenleving door hem te stimuleren 
een leven lang te leren en door op een 
laagdrempelige manier, onafhankelijke bronnen 
van informatie ter beschikking te stellen. 
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WAAROM ZOU JE VOOR ONS MOETEN KIEZEN?
positioneringsstatement

De Bibliotheek Helmond-Peel is er om proactief mensen en kennis te verbinden, 
zodat ieder individu kan meedoen in de samenleving. 

Als spil in de regio brengen wij verbinding tot stand tussen inwoners, organisaties 
en bronnen die onze regio rijk is. Door in samenwerking met partners een 

gebiedsgerichte programmering neer te zetten, zijn wij de bruisende plek in de Peel. 

We zijn trots op wat de Peel allemaal in huis heeft en laten dit graag zien.  
Wij gunnen iedereen een perspectief op de toekomst, dus willen wij de inwoners 

inspireren om zich te blijven ontwikkelen. 

3 | ONZE POSTIONERING

Helmond-Peel

blijven ontwikkelen

mensen en kennis verbinden

dé bruisende plek voor de Peel!

perspectief op de toekomst

spil in onze regio

trots

experimenteren

op jezelf en de Peel

verbondenheid

leven lang leren

verbinding

samenwerken

proactief

laagdrempelig

objectief
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Mensen en kennis verbinden

De Bibliotheek Helmond-Peel is er 
om mensen en kennis te verbinden. 
Wij wijzen, op een actieve manier, 
mensen de weg naar kennis, 
informatie, content of verhalen,  
waar zij behoefte aan hebben,  
zodat ieder individu kan meedoen  
in de samenleving.  

Dit doen we op een begrijpelijke en 
bruikbare manier, met inzet van alle 
middelen van informatieoverdracht 
die we in deze tijd tot onze 
beschikking hebben.

Hierdoor kunnen we versnipperde 
content in samenhang aanbieden en 
aanpassen aan de lokale context.

Spil in onze regio 

Als spil in onze regio brengen 
wij verbinding tot stand tussen 
inwoners, organisaties en bronnen 
die onze regio rijk is. 

Het is onze rol om de identiteit en 
cultuur van de Peel uit te dragen 
en een brug te slaan tussen de 
verschillende gemeenten in de 
Peel met Helmond als belangrijke 
centumgemeente. 

Dit doen we door een gebiedsgerichte 
programmering die aansluit bij de 
wensen en behoefte van de inwoners.
Wij doen dit in samenwerking met 
partners die in feite ‘bronnen van 
kennis’ zijn.  

Dé bruisende plek voor de Peel! 

Wij kennen de Peel en weten wat 
er speelt. Daarom bieden we een 
laagdrempelige ontmoetingsplek die 
we met elkaar vormgeven.

Bij ons ben je welkom en hoef 
je niets. En tegelijk zijn we een 
bruisende plek waar veel gebeurt en 
altijd wat te beleven is. 
 
We omarmen het innovatieve 
en dynamische karakter van de 
regio. We nodigen iedereen uit om 
zich te laten inspireren, nieuwe 
vaardigheden eigen te maken en  
een leven lang te blijven leren. 

Trots

Eigenwijs, zelfstandig, eigenzinnig 
en volhardend - dat zijn typisch de 
inwoners van de Peel.

Door te laten zien wat de Peel en 
haar inwoners allemaal in huis 
hebben zorgen we ervoor dat je je 
verbonden voelt met je omgeving en 
de mensen om je heen. 

De Bibliotheek Helmond-Peel maakt 
je trots op jezelf en op de Peel. 

Perspectief op de toekomst

In onze samenleving vinden wij 
het belangrijk dat iedereen een 
perspectief op de toekomst heeft. 

Wij zetten ons elke dag in om 
de horizon van de inwoners te 
verbreden en te verrijken, zodat zij 
zich kunnen blijven ontwikkelen. 
De nadruk ligt dan ook op 
nieuwe mogelijkheden creëren, 
experimenteren en blijven leren. 

We overtuigen niet, maar raken hen 
met een inspirerend perspectief op 
de toekomst! 

3 | ONS MERK-DNA
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ALIGNMENT



4 | BREDEBIEB-MIX

Helmond-Peel

werk/participatie

mediawijsheid, 
informele educatie 
& zelfontplooiing community vorming

positieve gezondheid

active
librarian:

kennistransfer
ontwikkeling/educatie

leesbevordering
ontmoeting/debat

kunst/cultuur
etc.

Helmond
werk/participatie

mediawijsheid, 
informele educatie 
& zelfontplooiing community vorming

positieve gezondheid

5

3

4

3

Someren
werk/participatie

mediawijsheid, 
informele educatie 
& zelfontplooiing community vorming

positieve gezondheid

3

3

5

4

Asten
werk/participatie

mediawijsheid, 
informele educatie 
& zelfontplooiing community vorming

positieve gezondheid

3

3

5

4

Deurne
werk/participatie

mediawijsheid, 
informele educatie 
& zelfontplooiing community vorming

positieve gezondheid

3

3

5

4

Toegevoegdewaardenmodel waarbij de bibliotheekfunctie in 4 kwadranten gescoord wordt op basis van inzichten over de lokale 
context. Er kan 1x een 5, 1x een 4 en 2x een 3 gescoord worden. Dit geeft de bibliotheek een duidelijk, onderscheidend, relevant en 
organiserend profiel.
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