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WELKOM BIJ ZINiN
ZINiN is meer dan alleen een organisatie: ZINiN is ook een merk. In dit brandbook 
zijn de kernwaarden, de visie en de pijlers van ZINiN samengevat.  
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HOE HET BEGON
Voor 2007 waren er in de gemeente Hellendoorn drie organisaties die zich  
bezig hielden met het culturele leven binnen deze gemeente: de Bibliotheek, het 
Spoortheater en de Culturele Raad Hellendoorn.  
Elk afzonderlijk bedienden zij een publiek dat grote overeenkomsten met elkaar  
vertoonde. In deze periode is nagedacht om dit publiek vanuit één organisatie en één 
gebouw te bedienen. Vanuit de eigen posities is toegewerkt naar de organisatie ZINiN 
opererend vanuit het Huis voor Cultuur en Bestuur. 
 
Met ingang van 1 januari 2007 was de cultuurorganisatie ZINiN officieel een feit.  
Een jaar later is het Toeristisch Bureau Hellendoorn toegevoegd aan de  
oorspronkelijke organisaties. In de eerste jaren van ZINiN is gewerkt aan een  
breder productaanbod, kennisuitwisseling en afstemming tussen de verschillende  
afdelingen, gezamenlijke productontwikkeling en vergroten van de synergie-effecten. 
Dit is geen proces met een kop en een staart, maar een continuproces. 
 
De huidige interne organisatie staat inmiddels en wordt verder doorontwikkeld. We 
zijn in ons functioneren echter niet alleen afhankelijk van de interne omgeving, maar 
ook van de externe omgeving. Momenteel staan we in een veranderende omgeving 
met veranderende maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de culturele,  
bibliotheek en toeristische sector. Daarom zijn er vernieuwde kernwaarden, een  
nieuwe visie en toekomstpijlers vastgesteld. Deze geven ons team een duidelijke  
richting op weg naar de toekomst. 
 
Samen met onze medewerkers, vrijwilligers en partners blijven we volgens deze  
nieuwe visie met veel enthousiasme het culturele en toeristische leven in de gemeente  
Hellendoorn verrijken!



Voordat we weten waar we heen gaan, moeten we 
weten wie we zijn; onze grondgedachte. En wat 
onze identiteit is; met onze kernwaarden  
beschrijven we de identiteit van ZINiN en  
stellen vast wat de belangrijkste pijlers voor de 
toekomst zijn.

WAAR GAAN 
WE HEEN ?
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ONZE GRONDGEDACHTE
ZINiN is ontstaan uit een samengaan van vier organisaties die zich richten op de ont-
wikkeling van het culturele, recreatieve en toeristische leven in de gemeente Hellen-
doorn. De grondgedachte van ZINiN is de volgende: 
 
het ondersteunen en stimuleren van het culturele,  
toeristische en recreatieve leven in de gemeente Hellendoorn. 
 
Deze grondgedachte geeft heel duidelijk het werkgebied van ZINiN weer. Het  
werkgebied waar ZINiN in gespecialiseerd is en waarin zij dé toonaangevende  
organisatie is. 
 



ONZE VISIE
Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van directe invloed op de rol die  
ZINiN lokaal kan spelen. Denk hierbij aan ontwikkelingen als: digitalisering,  
de manier van tijdsbesteding van mensen, nieuwe manieren waarop mensen onderling 
communiceren en het toenemende aantal ouderen. 
 
ZINiN wil haar maatschappelijke functie waarmaken binnen een 
voortdurend veranderende omgeving en laten zien waarom ZINiN 
er voor bezoekers toe doet. 
 
Een visie die is ontstaan vanuit een solide basis. De afgelopen jaren heeft ZINiN  
tal van projecten, programma’s en activiteiten ontwikkeld die invulling hebben  
gegeven aan een veranderende maatschappelijke omgeving. Een kritische houding  
blijft echter noodzakelijk: wat goed is moeten we borgen, maar we moeten onze  
projecten, programma’s en activiteiten altijd plaatsen binnen de veranderende  
maatschappelijke omgeving. Dit is essentieel voor vernieuwing. 
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Bij het nastreven van onze visie handelen we altijd vanuit normen, waarden en 
overtuigingen die centraal staan bij ZINiN. Dat zijn onze zogenaamde kernwaarden. 
 
De kernwaarden vormen de identiteit van de organisatie. Ze geven onze werknemers 
houvast binnen de werkzaamheden. Hun gedrag en houding zijn een afspiegeling van 
onze kernwaarden, zodat we verder kunnen bouwen aan de toekomst van ZINiN. 
 
De kernwaarden waar we als ZINiN op bouwen zijn: 
 
>> Passie &  Plezier 
>> Kennisgedreven 
>> Gastvrij 
>> Creatief & Innovatief 
>> Inspirerend 
>> Duurzaam 
>> Professionaliteit 
>> Samenwerkingsgericht 
>> Ondernemingszin
 
 
 
 

ONZE KERNWAARDEN
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Wat houdt dit nu precies in? Om deze kernwaarden concreter te maken, hebben wij 
ze vertaald naar een negental uitgangspunten. Deze uitgangspunten dienen als  
leidraad voor onze dienstverlening in de komende jaren. 
 
 

ONZE UITGANGSPUNTEN
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1. BEZOEKERS ZIEN PASSIE & 
     PLEZIER
ZINiN straalt uit dat er met hart voor de zaak en met plezier gewerkt wordt. Dat blijkt 
uit de wijze waarop mensen ontvangen en benaderd worden en uit de oprechte betrok-
kenheid bij alles wat we doen. 
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2. WE ZIJN ZICHTBAAR EN DICHTBIJ,   
     IEDEREEN KAN BINNENLOPEN
Als ZINiN willen we de plek zijn waar je snel en makkelijk binnenstapt. Naast de  
digitale ruimte waar men elkaar virtueel ontmoet, willen we ook de werkelijke  
ontmoeting in stand houden in alle kernen van de de gemeente Hellendoorn.  
Zichtbaarheid gaat ook over een aansprekende en eigentijdse communicatie naar  
onze bezoekers.



3. WE KENNEN ONZE BEZOEKER
Als ZINiN peilen we doorlopend de behoeften en ideeën 
in de gemeenschap en stemmen onze dienstverlening 
en activiteiten daarop af.
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4. WE VERRASSEN EN VERNIEUWEN 
     IN AANSLUITING OP DE BEHOEFTE
     VAN DE BEZOEKERS
Als brede culturele instelling wil ZINiN haar bezoekers meenemen in nieuwe  
ontwikkelingen, thema’s of uitingen. De wijze waarop is vaak vanuit bewezen 
concepten, maar zeker ook anders en onverwacht. Omgekeerd laten wij ons ook graag 
verrassen door initiatieven vanuit de bezoekers zelf.
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5. WE ZOEKEN HET SPANNINGSVELD   
     OP TUSSEN POPULAIR VERSUS  
     EXPERIMENTEEL
We spelen bij onze programmering, diensten en 
producten uiteraard in op de  
populaire behoeften. We richten het vizier 
nadrukkelijk ook op meer kwetsbare 
programmering voor een beperktere doelgroep. 
Dit vraagt om keuzes en die durven we te maken.



24 25

6. KENNIS WORDT ONZE  
     CORE BUSINESS
We zetten nadrukkelijk in op het verspreiden, delen en ontwikkelen van ‘kennis’ als 
kernactiviteit. In brede zin worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Bouwstenen 
zijn zowel collecties, programma’s, producten en diensten. Ook wordt gebruik gemaakt 
van expertise van mensen zelf, of het nou medewerkers, bezoekers of 
partnerorganisaties zijn.



7. SAMENWERKING MET PARTNERS       
     IS DE TOEKOMST. HIER ZETTEN  
     WE OP IN.

Vanuit verschillende rollen zet ZINiN in op samenwerking met partners. De focus 
ligt op de eigen dienstverlening door slimme koppelingen te maken met diensten en 
producten van andere partijen. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld een inhoudelijke 
vorm van samenwerking of een facilitaire rol. 
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8. WE BIEDEN INNOVATIEVE 
     DIENSTVERLENING VANUIT EEN     
     BUNDELING VAN EXPERTISE
Juist het feit dat ZINiN van oorsprong expertise in huis heeft vanuit de pijlers cultuur, 
bibliotheek en toerisme, maakt dat op het snijvlak van die pijlers dienstverlening 
ontwikkeld gaat worden. Hierin onderscheidt ZINiN zich van veel andere instellingen. 
Bezoekers gaan hiervan de vruchten plukken.
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9. COMMERCIEEL ONDERNEMEN   
     STAAT TEN DIENSTE VAN ONZE         
     MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE
Als ZINiN blijven we commerciële activiteiten ontplooien.  Het 
achterliggende doel is dat we de opbrengsten weer kunnen inzetten 
ten behoeve van het vergroten van onze maatschappelijke waarde.
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ONZE PIJLERS
Het unieke aan ZINiN is het dat we door de diverse werkterreinen binnen onze  
organisatie een breed aanbod en mix van activiteiten kunnen aanbieden aan een brede 
groep mensen. Deze breedte dwingt ons ook tot het maken van keuzes.  
Het is namelijk onmogelijk om ‘overal op in te springen’. 
 
Op basis van onze grondgedachte, onze visie, onze kernwaarden en de verwachte 
maatschappelijke ontwikkelingen kiest ZINiN voor een viertal pijlers.  
Op deze pijlers gaat ZINiN zich de komende jaren richten. 
 
>> Verbeelding & Beleving 
>> Leren
>> Informeren 
>> Faciliteren 
 
Dit is niet een geheel nieuwe invulling van de inzet van ZINiN, maar het geeft wel aan 
waar we komende jaren op zullen focussen. Deze pijlers zullen hierna verder  
worden toegelicht.
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1. VERBEELDING & BELEVING
Wat heeft ZINiN te bieden? 
Door ons brede aanbod aan activiteiten, collectie en vrijetijdsbesteding is ZINiN dé 
plaats voor verbeelding, beleving en ontspanning. 
 
Wat wil ZINiN daarmee bereiken? 
Cultuur is een cruciale grondstof voor een dynamische samenleving. ZINiN is dé 
plek waar kennis en cultuur samenkomen en waar men actief of passief aan kan 
deelnemen.

Wat zijn de concrete speerpunten van deze pijler? 
>> Ontwikkelen van attractieve informatieoverdacht en infotainment.  
>> Een bredere programmering van de filmvoorstellingen. 
>> Update rond de inzet van de bibliotheekcollectie, fysiek en digitaal.
>> Samenwerking rond experimentele programmering.
>> Doorontwikkelen van toeristische producten. 
>> Verbreden van het muziekprogramma. 
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2. LEREN
Wat heeft ZINiN te bieden? 
Wij bieden een brede waaier aan mogelijkheden om tot kennisontwikkeling en  
kennisuitwisseling te komen. 
 
Wat wil ZINiN daarmee bereiken? 
Van jong tot oud krijgt iedereen de kans zich te ontwikkelen op maatschappelijk en 
cultureel terrein, vanaf de basisvaardigheden tot aan vergaande persoonlijke  
ontplooiing. 

Wat zijn de concrete speerpunten van deze pijler? 
>> Ontwikkelen van non-formeel leren en activiteiten rond digitale basisvaardig-
     heden.  
>> Doorontwikkelen van cultuur met kwaliteit.
>> Versterking rond de inzet van taalbevordering, laaggeletterdheid en Taalpunt.
>> Inzet op Doorgaande leeslijn (0-18 jaar), Voorschoolse educatie en Bibliotheek op 
      School.
>> Begeleiden in initiëren van cultuureducatie met de onderwijspartners. 



3. INFORMEREN

Wat heeft ZINiN te bieden? 
ZINiN is dé plek voor lokale en regionale informatie en advies op het gebied van  
cultuur, toerisme en maatschappij. 
 
Wat wil ZINiN daarmee bereiken? 
ZINiN biedt toegang tot een aansprekend, duidelijk en op maat gesneden beeld van 
het gemeentelijke en regionale aanbod op cultureel, toeristisch en maatschappelijk 
gebied.

Wat zijn de concrete speerpunten van deze pijler? 
>> Heroriëntatie op de centrale informatiefuntie in het Huis voor Cultuur en  
      Bestuur. 
>> Diensten binnen bestaande netwerken verbreden. 
>> Heroriëntatie op de adviesrol rond cultuur en toerisme.

3938



40 41

4. FACILITEREN

Wat heeft ZINiN te bieden? 
Wij hebben een ruim assortiment aan ruimtes, middelen, technische kennis en  
facilitaire diensten. Dit is niet alleen voor eigen gebruik, maar kan ook door andere 
partijen worden afgenomen. 
 
Wat wil ZINiN daarmee bereiken? 
Verschillende doelgroepen en partners aantrekken met lokaal beschikbare  
voorzieningen, kennis en kunde.  
Het Huis voor Cultuur en Bestuur als het bruisende en culturele hart van de 
gemeente Hellendoorn.

Wat zijn de concrete speerpunten van deze pijler? 
>> Maken van beleid op fysieke aanwezigheid in de gemeentelijke kernen van 
      Hellendoorn. 
>> Het ontwikkelen en verhuren van leer- en/of werkplekken
>> Het creëren en inrichten van een horecagelegenheid/leescafé
>> Het ontwikkelen van een centrale balie voor informatie en kaartverkoop. 
>> Acquisitie voor de vergaderzalen en theaterzaal.
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5. TOT SLOT
De geschetste uitgangspunten gebruiken we om onze inhoudelijke dienstverlening 
voor de komende jaren te toetsen; past het, klopt het, voldoen we aan onze eigen ei-
sen. De inhoudelijke focus ligt op de vier hoofdpijlers waarop we onze kennis en exper-
tise vanuit cultuur, bibliotheek en toerisme inzetten. Verbeelding & Beleving, Leren, 
Informeren en Faciliteren. Door de invulling van de vier samenhangende pijlers wordt 
ZINiN dé plek waar bewoners terecht kunnen om in alle vrijheid en naar eigen behoef-
te informatie of advies op te halen, te leren en zich te ontwikkelen, hun  
verbeelding te laten aanspreken, te ontspannen of gebruik te maken van de  
aanwezige voorzieningen. Maar ZINiN is meer. We staan ook voor ontmoeten,  
onverwachte verbindingen en dynamiek.



 
 
ZINiN 
Willem Alexanderstraat 7 
7442 MA Nijverdal 
 
www.zinin.com 
info@zinin.com 
 
Fotografie; Emile Willems


