Samen op weg naar de toekomst
Een aanzet tot onze nieuwe beleidsvisie 2020-2023
Een nieuw hoofdstuk
We beginnen aan een nieuw en spannend hoofdstuk. Een nieuwe periode waarin we de Bibliotheek
Helmond-Peel nog dichter bij de mensen willen brengen, in samenwerking met onze netwerkpartners.
We zetten alles op alles om van de Bibliotheek een levendige plek te maken in Helmond, Asten,
Deurne en Someren. Een plek waar mensen naartoe komen om te leren, te lezen, te ontdekken, hun
stad- en streekgenoten te ontmoeten, kennis te delen én kennis te maken.
Het is ons ook duidelijk geworden dat de Bibliotheek zich meer naar buiten toe mag bewegen en
profileren. We bereiken niet alleen onze inwoners door ze naar de Bibliotheek te laten komen, we
zullen actief moeten samenwerken en de Bibliotheek zal dan ook op andere plekken in de regio
zichtbaar moeten zijn. Uit de netwerkbijeenkomst op 3 oktober 2019 kwam naar voren dat we op het
gebied van taal voor een grote opgave staan in de Peel, van autochtone tot allochtone inwoners en
van arbeidsmigranten tot kenniswerkers, er ligt een enorme opgave om mensen taalvaardiger te
maken. Men miste in het verrichte beleidsonderzoek dan ook de ‘paraplu’. Daarom hebben we naar
aanleiding van onze netwerkbijeenkomst en verschillende interne sessies de paraplu ‘Taalontwikkeling
en Kennisdeling’ toegevoegd aan onze te ontwikkelen beleidsvisie, waarbij de ‘Verbinding’ altijd
centraal staat.

Taalontwikkeling en Kennisdeling middels het leggen van verbindingen
Door de kwadranten uit het onderzoek van The Alignment House te verbinden aan de logische
paraplu van Taalontwikkeling en Kennisdeling, ontstaat een kader waarin de Bibliotheek passend haar
verbindende rol in de maatschappij kan vervullen. De Bibliotheek is een logische marktplaats voor
ontmoetingen en het invullen van een programma rondom een diversiteit aan thema’s. In het
onderzoek van The Alignment House werden Positieve Gezondheid en Community-vorming als
belangrijke pijlers genoemd. Naar aanleiding van de netwerkbijeenkomst is besloten dat Communities
een middel zijn en Positieve Gezondheid een van de thema’s zou kunnen zijn die bijdragen aan de
participatie van onze inwoners middels Informele Educatie.

Doelstellingen
Dit zijn de belangrijkste opdrachten voor onze organisatie, die wij naar aanleiding van de input van
deze avond meenemen:

1. Op weg naar de toekomst
We willen onze definiëring van de waarde van de Bibliotheek Helmond-Peel waarmaken door middel
van onderzoekende gesprekken en ontdekken hoe het concept de komende jaren tot volle wasdom
kan komen. Hierover blijven we graag in gesprek.

2. Samenwerken; verbindingen leggen
We gaan de verbinding met de stad, de dorpen, de regio en haar inwoners versterken door nieuwe
samenwerkingen aan te gaan en bestaande samenwerkingen goed in te zetten. Dankzij toenemende
betrokkenheid van onze omgeving willen we voortdurend blijven vernieuwen en daarmee
toekomstbestendig worden. Dat zien wij als onze voornaamste opdracht voor de komende jaren.

Aan welke (andere) vormen van ons werk is behoefte in de wijken en dorpen? Om daar antwoord op
te krijgen, blijven we in gesprek met inwoners en instellingen over mogelijke nieuwe
samenwerkingsvormen.
3. Een ondernemende organisatie worden:
Om dit te bereiken, ontwikkelen we ons tot een ondernemende organisatie met een
organisatiestructuur en werkprocessen die goed aansluiten bij het innovatieve karakter van de
Bibliotheek. Op deze creatieve en uitnodigende plek ontstaan contacten met andere mensen, ander
gedachtegoed, nieuwe kennis en nieuwe ideeën. Daarmee is het voor ons de ideale omgeving om te
experimenteren en te innoveren, samen met onze partners en bezoekers.
Altijd in dialoog met de stad Helmond, en met de dorpen Deurne, Asten en Someren. Zo creëren we
samen een levendige en relevante Bibliotheek. Weet ons altijd te vinden voor een goed gesprek, een
brainstormsessie of interessante activiteit waar de Bibliotheek Helmond-Peel een rol van betekenis
zou kunnen spelen. Mail gerust naar: r.verleisdonk@bibliotheekhelmondpeel.nl

