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Woord vooraf
Dit Strategisch Plan van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) 
voor de periode 2016-2018 verschijnt kort na een ingrijpend en langdurig 
fusieproces van de Stichting Zeeuwse Bibliotheek en de Stichting SCOOP, 
het Zeeuws planbureau. 

Het document Kenniswerkplaats Zeeland is de basis waarop ZB is 
vormgegeven. Het jaar 2015, waarin na veel complicerende omstandigheden 
de fusie uiteindelijk op 1 oktober een feit werd, is ook het jaar waarin 
de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB) van kracht 
werd, een wet die grote gevolgen heeft voor het nieuwe instituut, dat niet 
alleen de grootste bibliotheek van Zeeland is, maar ook de Provinciale 
Ondersteuningsinstelling (POI) voor het Zeeuwse bibliotheeknetwerk.

ZB staat in de strategische planperiode 2016-2018 voor belangrijke 
uitdagingen. Door de structurele budgetkorting van 25% is ZB 
teruggebracht tot een plattere organisatie met strak gedefinieerde 
kerntaken en met een gedecimeerde financiële reserve. ZB ziet de toekomst 
evenwel met groot vertrouwen tegemoet. Directie en management zullen 
de beschikbare middelen, afkomstig van Provincie Zeeland, Gemeente 
Middelburg, basisbibliotheken in Zeeland en externe opdrachtgevers, 
inzetten voor een zeer actieve en brede monitoring en facilitering van 
Zeeuwse burgers, dorpen en steden. Voor de onderzoeksfunctie van ZB is de 
Provincie Zeeland de rechtstreekse opdrachtgever. De onderwerpen worden 
jaarlijks vastgesteld in heldere prestatieafspraken. Samenwerking met 
andere instellingen en zoveel mogelijk vrije toegang bieden tot informatie 
zijn daarbij sleutelbegrippen. Dit strategisch plan zal door de verschillende 
afdelingen van ZB worden vertaald in werkplannen met concrete doelen.

ZB wil dat zijn medewerkers zich met nieuw elan en voortvarendheid 
inzetten voor een instituut met een nieuwe naam, dat als kernwaarden 
ambitie, inspiratie, betrokkenheid, duurzaamheid, kwaliteit en 
onafhankelijkheid centraal heeft staan. Een organisatie die verankerd 
is in de Zeeuwse samenleving. Ik ben er van overtuigd dat instituut en 
medewerkers hiertoe in staat zijn. 

Perry Moree
directeur-bestuurderurder



Missie en visie
Missie
ZB zorgt voor duurzame en vrije toegang tot informatie in de provincie 
Zeeland en helpt de inwoners vaardiger en zelfstandiger te worden. 
ZB geeft actief vorm aan een toekomstbestendig, vitaal en innovatief 
bibliotheekstelsel in Zeeland.

Visie
ZB is de grootste culturele instelling van de provincie Zeeland en is een 
veelzijdig kenniscentrum dat onderzoek verricht en dat aan iedereen 
vrije toegang tot informatie biedt. Bestrijding van laaggeletterdheid 
en bevordering van gelijkheid in de Zeeuwse samenleving hebben 
prioriteit. ZB heeft een regiefunctie in cultuureducatie en -participatie, 
talentontwikkeling en leesbevordering, en richt zich vooral op de jeugd. ZB 
draagt actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en stimuleert 
ontmoeting, debat, kennisdeling en educatie. ZB innoveert als Provinciale 
Ondersteuningsinstelling (POI) het Zeeuwse bibliotheeknetwerk en werkt 
actief samen met andere instellingen die zich met cultureel erfgoed, 
collecties en onderzoek bezighouden. 

Strategische prioriteiten
De missie en de visie van ZB volgen vier strategische prioriteiten voor de 
periode 2016-2018:
• ZB is de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) voor het 

bibliotheekwezen in Zeeland, de openbare bibliotheek van Middelburg en 
de Zeeuwse wetenschappelijke bibliotheek, en streeft naar excellentie, 
laagdrempeligheid, intensivering van samenwerking met de Zeeuwse 
basisbibliotheken en vrije en duurzame digitale beschikbaarheid van 
alles van en over Zeeland.

• ZB is het sociaal-cultureel en economisch planbureau van Zeeland en 
streeft naar een centrale plek in beleidsprocessen en innovatie door 
middel van onderzoek en advisering.

• ZB is de ontmoetingsplaats voor iedereen in Zeeland met interesse 
in Zeeuwse cultuur, literatuur, geschiedenis en maatschappelijke 
onderwerpen, en werkt actief samen met instellingen die deze 
doelstelling delen met ZB en met instellingen die de Zeeuwse burgers 
bedienen.

• ZB werkt actief mee aan oplossingen voor Zeeuwse maatschappelijke 
vraagstukken: bestrijding van laaggeletterdheid en bevordering van 
digitale vaardigheden en daarmee meer gelijkheid in kansen op de 
arbeidsmarkt.



Strategische prioriteit 1
ZB is de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) voor het 
bibliotheekwezen in Zeeland, de openbare bibliotheek van 
Middelburg en de Zeeuwse wetenschappelijke bibliotheek, en 
streeft naar excellentie, laagdrempeligheid, intensivering van 
samenwerking met de Zeeuwse basisbibliotheken en vrije en 
duurzame digitale beschikbaarheid van alles van en over Zeeland.

• ZB wil een bibliotheek zijn die behoort tot de beste in het land: 
innovatief, laagdrempelig, spraakmakend en dienstbaar aan de Zeeuwse 
samenleving. ZB verleent de Zeeuwen vrije en onbeperkte toegang 
tot informatie en kennis, en streeft daarbij naar uitbreiding van 
openings- en uitleentijden, en een hoog niveau van dienstverlening en 
klantvriendelijkheid. 

• ZB is verantwoordelijk voor een toekomstbestendig Zeeuws 
bibliotheeknetwerk. Dit kan bereikt worden door middel van 
vergroten van de efficiency van werkprocessen en centraliseren van 
backofficetaken. ZB is als POI de verbindende schakel tussen Zeeland 
en landelijke innovatieve initiatieven van de Koninklijke Bibliotheek. ZB 
maakt deel uit van het netwerk van Samenwerkende POI’s Nederland 
(SPN) en is als partner medeverantwoordelijk voor de uitvoering van 
projecten als de Bibliotheek op School (dBOS).

• ZB biedt prominent en toegankelijk zijn papieren collecties en digitale 
diensten aan: Collectie Zeeland, Krantenbank Zeeland, Tijdschriftenbank 
Zeeland, Beeldbank Zeeland, gedigitaliseerde collecties inclusief 
audiovisuele bronnen. ZB maakt actief gebruik van de landelijke digitale 
infrastructuur.

• ZB wil kleinere culturele en maatschappelijk relevante instellingen die te 
kampen krijgen met bezuinigingen ruimte en faciliteiten bieden. Naast 
het feit dat dit voor ZB een inhoudelijke meerwaarde heeft, kunnen 
overhead en backofficetaken op deze wijze gecombineerd worden.



Strategische prioriteit 2
ZB is het sociaal-cultureel en economisch planbureau van Zeeland 
en streeft naar een centrale plek in beleidsprocessen en innovatie 
door middel van onderzoek en advisering. 

• ZB wil een planbureau zijn dat behoort tot de beste in het land. 
Door de unieke combinatie van kennisgebieden en expertise, is ZB 
de aangewezen organisatie voor het monitoren en analyseren van 
ontwikkelingen in Zeeland. ZB is het kennis- en informatieplatform van 
Zeeland. 

• ZB biedt diepgaande en zeer gedetailleerde en duurzame kennis over de 
Zeeuwse samenleving, waardoor de Zeeuwse overheden (Provincie en 
gemeenten) actueel en op maat geadviseerd kunnen worden.

• ZB levert een grote bijdrage aan het anticiperen op demografische 
veranderingen (minder jeugd, meer 60-plussers). Demografie is een van 
de pijlers van onderzoek en analyse. ZB ontsluit haar data via een online 
databank en werkt samen met landelijke en regionale partijen om big 
data transparant en toegankelijk te maken.

• ZB werkt actief samen met andere kennispartners zoals GGD, Robuust, 
HZ en UCR, en is daardoor in staat om kenniscirculatie binnen Zeeland te 
faciliteren. 

• ZB voert tegen marktconforme tarieven opdrachten uit in aanvulling 
op het reguliere pakket in opdracht van de Provincie Zeeland, zo wordt 
beschikbare kennis en expertise breder benut. 



Strategische prioriteit 3
ZB is de ontmoetingsplaats voor iedereen in Zeeland met interesse 
in Zeeuwse cultuur, literatuur, geschiedenis en maatschappelijke 
onderwerpen, en werkt actief samen met instellingen die deze 
doelstelling delen met ZB en met instellingen die de Zeeuwse 
burgers bedienen.

• ZB is een belangrijke ontmoetingsplaats, de ‘place to be’, voor de 
Zeeuwse bevolking, jong en oud. ZB nodigt uit, van laagopgeleiden 
die taalvaardigheden bijgebracht worden tot wetenschappers die 
de collectie Zeeland onderzoeken. Alle leeftijdsgroepen vinden in 
de ZB aantrekkelijke en uitnodigende werkplekken en ruimtes voor 
ontmoeting, ontspanning, ontdekking en inspiratie. ZB biedt gelegenheid 
voor zowel ongedwongen als georganiseerde ontmoetingen in een 
modern gebouw. Bewegwijzering, communicatie en website zullen ook 
in de Engelse taal worden aangeboden, ten dienste van buitenlandse 
bezoekers van de Zeeuwse hoofdstad, maar ook van de internationale 
studenten van University College Roosevelt en de HZ.

• ZB kent naast het gebouw in Middelburg ook een mobiele aanwezigheid 
overal in de provincie, waardoor de leefbaarheid in de kleine kernen 
vergroot wordt. Door heel Zeeland wordt door middel van bibliobussen 
hoogstaand bibliotheekwerk aangeboden met innovatieve concepten als 
de Bibliotheek op School (dBOS) en samenwerking met relevante zorg- 
en welzijnsorganisaties.

• ZB organiseert de Zeeuwse Boekenprijs, Boekenweek, 
Kinderboekenweek, Nederland Leest, Kunstbende, Wetenschapsdag, 
Kinderkunstweek, Gedichtendag, Tegenlicht Meet Ups, FabLab, 
filmvoorstellingen, The Writing Lab en verzorgt in zijn auditorium 
congressen, symposia en discussiebijeenkomsten over relevante 
(Zeeuwse) thema’s.

• ZB voert in opdracht van de Provincie Zeeland projecten uit in het kader 
van cultuureducatie en -participatie, in het bijzonder gericht op de 
jeugd. Voor de persoonlijke ontwikkeling is het in aanraking komen met 
cultuur tijdens de schoolperiode van groot belang: nieuwe ontmoetingen, 
podia bezoeken, zelf op het podium staan, de eigen talenten ontdekken. 
Daarom draagt ZB zoveel mogelijk bij aan de vorming van een 
doorlopende leerlijn en worden activiteiten van jongeren in de leeftijd 
van het middelbaar onderwijs gestimuleerd waarbij coaching van jong 
talent een belangrijke rol speelt. 



Strategische prioriteit 4
ZB werkt actief mee aan oplossingen voor Zeeuwse 
maatschappelijke vraagstukken: bestrijding van laaggeletterdheid 
en bevordering van digitale vaardigheden en daarmee meer 
gelijkheid in kansen op de arbeidsmarkt.

• ZB werkt actief mee om taalvaardigheid en informatie- en mediawijsheid 
te bevorderen. ZB bevordert educatie voor laaggeletterden en 
laagopgeleiden. In toenemende mate wordt er in deze maatschappij een 
beroep gedaan op de eigen kracht van burgers, maar door het ontbreken 
van basisvaardigheden bij groepen jongeren en ouderen groeit de 
ongelijkheid op toegang tot de arbeidsmarkt. 

 
• ZB biedt het podium en is in toenemende mate het loket voor 

overheidsinformatie.

• ZB vergroot met de methodiek van Community Arts op wijkniveau de 
betrokkenheid van laaggeletterden bij de samenleving.

• ZB bevordert het lezen en leesplezier bij kinderen, jongeren en 
volwassenen. Voor elke doelgroep bestaan op maat gemaakte landelijke 
programma’s waarin ZB participeert.



Randvoorwaarden
Om de strategische prioriteiten van ZB te realiseren moet aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan. De organisatie heeft baat bij een 
structurele en stabiele financiering door de Provincie Zeeland, de Gemeente 
Middelburg en externe opdrachtgevers. 

ZB moet voldoen aan alle aan de subsidies verbonden voorwaarden en dient 
de met Provincie en Gemeente gemaakte prestatieafspraken volledig uit 
te voeren. Een zorgvuldige en strenge bedrijfsvoering, inclusief een strak 
systeem van urenregistratie en rapportages, draagt hieraan in belangrijke 
mate bij. Het primaire proces van ZB wordt actief ondersteund door een 
Programmabureau en een sector Bedrijfsvoering, waarin de afdelingen 
Financiën, P&O, Faciliteiten, ICT en Secretariaat zijn ondergebracht. 
ZB heeft een sluitende begroting, een actueel formatieoverzicht, een 
investerings- en meerjarenonderhoudsplan, een liquiditeitsbegroting en een 
actuele RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie).

Het gebouw van ZB in Middelburg maakt het mogelijk om de gestelde doelen 
te realiseren: het is ruim, aantrekkelijk, laagdrempelig, modern en goed 
bereikbaar. Het gebouw kent ruime studieplekken, stiltekamers, openbare 
ruimtes, expositieplekken, vergaderzalen en een grand café. Het gebouw 
wordt goed onderhouden en beveiligd. 

Zonder personeel bestaat ZB niet. De medewerkers, van wie een groot 
deel in vaste dienst, zijn professionals die de bezoekers gastvrij ontvangen, 
te woord staan, informeren en begeleiden. ZB investeert in scholing en 
ontwikkeling van zijn personeel en biedt hen een prettige werkplek in een 
organisatie die er toe doet in Zeeland.


