Beleidsdoelstellingen voor bib
Beleidsdomein 05 – Vrije tijd
Beleidsveld 0703 – Openbare bibliotheek
Vlaamse beleidsprioriteiten:
 Cultuureducatie
 Leesmotivatie stimuleren
 e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen = het streven naar een gelijke en betaalbare toegang
tot de hedendaagse digitale kennismaatschappij voor iedereen. E-inclusie probeert zo de digitale
kloof weg te werken
 aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit
 idem voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied
 samenwerking met onderwijsinstellingen
Erkenningsvoorwaarden:
 Inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals digitalisering
 Onafhankelijke en pluriform informatieaanbod
 Online catalogus gebaseerd op OpenVlacc
 Raadpleging en uitlening zo laagdrempelig mogelijk, vooral voor kansengroepen
 Optimale dienstverlening op publieksvriendelijke openingsuren
 75% Nederlandstalige publicaties
 Gegevens ter beschikking stellen

Beleidsdoelstelling 05/1
De mogelijkheid tot cultuurparticipatie, ontspanning en ontmoeting wordt bevorderd voor alle inwoners.
Actieplan 05/1.1
Elke jongere en volwassen inwoner krijgt de kans deel te nemen aan een brede waaier van kleinschalige
culturele activiteiten. LGBVBP02
Actie 05/1.1.1
Organisatie jaarprogramma met gratis lezingen, concerten, filmvoorstellingen, tentoonstellingen, … in
samenwerking met andere culturele actoren
Actie 05/1.1.2
Inzet van 2.0 technologieën (verdere ontwikkeling facebook en blog) om de werking van de bib te promoten
Indicator
Gemiddeld aantal deelnemers/activiteit
Streefcijfer
50
Actieplan 05/1.2
De toegang tot cultuurproducten – in het bijzonder boeken en digitale media - wordt voor alle inwoners op
een vlotte en laagdrempelige manier verzekerd.
Actie 05/1.2.1
Verdere uitbouw van een kwaliteitsvol, pluriform aanbod gedrukte materialen en digitale producten
Actie 05/1.2.2
Verdere uitbouw van een kwaliteitsvol, pluriform aanbod audiovisuele materialen

Actie 05/1.2.3
Aanpassing leengeld avm (cfr. omliggende gemeenten)
OF
Actie 05/1.2.4
Aanbieden bijzondere kansenpas via samenwerking OCMW en andere zorginstanties
Actie 05/1.2.5
Verder uitbouwen van een optimale dienstverlening voor minder mobiele personen via samenwerking
rusthuizen en bibliotheekdienst aan huis
Indicator
Aantal uitleningen fictie en avm
Streefcijfer
Meer dan gemiddelde vergelijkingsgroep

Actieplan 05/1.3
Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om te lezen, om aan cultuur te doen en
informatiezoekstrategieën te ontwikkelen
Actie 05/1.3.1
Verdere uitbouw van een kwaliteitsvol, pluriform aanbod jeugdboeken
Actie 05/1.3.2
Leesbevorderingsactiviteiten (jeugdboekenweek, leesbeestwedstrijd, auteurslezingen, voorleessessies,
workshops, KJV, boekbabyproject …) in samenwerking met andere culturele actoren en ouders en vooral in
samenwerking met de onderwijsinstellingen

Indicator
Aantal uitleningen jeugdwerken
Streefcijfer
Meer dan gemiddelde vergelijkingsgroep
Indicator
Gemiddeld aantal deelnemers jeugdactiviteiten
Streefcijfer
50
Actieplan 05/1.4
Slechtzienden en mensen met dyslexie krijgen een laagdrempelige toegang tot cultuurproducten
Actie 05/1.4.1
Uitbreiding aanbod daisyboeken en doelgerichte promotie
Indicator
Aantal uitleningen daisyboeken
Streefcijfer
Meer dan gemiddelde vergelijkingsgroep

Beleidsdoelstelling 05/2
De informatiegeletterdheid en mediawijsheid van alle inwoners wordt vergroot.
Actieplan 05/2.1
Elke inwoner heeft een laagdrempelige toegang tot gedrukte en digitale informatiebronnen
Actie 05/2.1.1
Verdere uitbouw en promotie van een kwaliteitsvol, pluriform aanbod van digitale informatiebronnen
Actie 05/2.1.2
Ter beschikking stellen van e-bookreaders en i-pads ter kennismaking (via samenwerkingsverband)
Actie 05/2.1.4
Verdere uitbouw van een kwaliteitsvol, pluriform aanbod computerspelen
Actie 05/2.1.5
Aanbieden en blijvend promoten van gratis internet via internetparkje, gratis en vlot wifi doorheen de bib
Indicator
Aantal uitleningen nonfictieboeken
Streefcijfer
Meer dan gemiddelde vergelijkingsgroep
Indicator
Raadplegingen databanken op internetpark
Streefcijfer
Minstens niveau 2012

Actieplan 05/2.2
Elke inwoner krijgt de kans kritisch te leren omgaan met gedrukte en digitale informatiebronnen
Actie 05/2.2.1
Laagdrempelige opleidingen internet en nieuwe media in samenwerking met andere educatieve actoren
Actie 05/2.2.2
Voordrachten, debatten of andere sessies omtrent het omgaan met gedrukte en digitale bronnen
Indicator
Aantal activiteiten
Streefcijfer
Minstens 1 per jaar
Beleidsdoelstelling 05/3
Het sociale weefsel binnen de gemeente Brakel wordt versterkt zodat er een hechtere gemeenschap wordt
gevormd.
Actieplan 05/3.1
De bib wordt verder uitgebouwd als plaats van ontmoeting en netwerking.
Actie 05/3.1.1
Aanbieden van drankje (wereldwinkel) voor gezellige babbel na elke activiteit
Actie 05/3.1.2
De inrichting van de bib wordt verfraaid met elementen om de gezelligheid en ontmoetingsfunctie te
vergroten

Indicator
Aantal actieve gebruikers
Streefcijfer
Meer dan gemiddelde vergelijkingsgroep

Beleidsdoelstelling 05/4 (zou evengoed bij milieu kunnen terechtkomen …)
Er wordt gestreefd naar een milieuvriendelijke en duurzame omgang met energie
Actieplan 05/4.1
Er wordt gestreefd naar een duurzaam omgaan met energie in het bibliotheekgebouw
Actie 05/4.1.1
Er worden (eventueel) zonnepanelen geïnstalleerd op het zuidwaarts gerichte schuine dak van de nonfictionafdeling
Actie 05/4.1.2
De energievretende spotverlichting in de publieksafdeling wordt gedeeltelijk vervangen door een
efficiëntere en duurzamere verlichting
Actie 05/4.1.3
Er worden bijkomende maatregelen getroffen om het elektriciteits- en gasverbruik van de bib zo laag
mogelijk te houden

