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Voorwoord
2014 was het laatste bezuinigingsjaar. Dat betekent dat langzamerhand de balans kan 
worden opgemaakt. Vanaf 2010 is de Bibliotheek 45% aan inkomsten kwijtgeraakt en 
dientengevolge is de personeelsformatie met 56%  ingekrompen. Ook zijn daardoor 
belangrijke taken afgestoten. 
Ondanks alle bezuinigingen die zijn doorgevoerd was de Bibliotheek toch in staat om 
te innoveren, wat uiteindelijk resulteerde in een uitstekend resultaat. Dit kon worden 
gerealiseerd doordat de focus werd aangebracht op twee beleidslijnen:
• Beschikbaar stellen van een collectie in de drie vestigingen te Barneveld, Voorthuizen 

en Kootwijkerbroek en de daaraan gekoppelde uitleenfunctie.
• De start in het ondersteunen van het Barnevelds onderwijsveld in de leeftijd van 

0 tot 18 jaar door samenwerking in leesbevordering, taalontwikkeling en leesplezier.
Er is in de afgelopen periode ook samenwerking gezocht en gevonden met Barneveldse 
organisaties als het theater, de muziekschool, het museum, het onderwijsveld, welzijn en 
het CJG.
Tevens is in de afgelopen periode en wordt in de komende jaren hard gewerkt om het 
niveau en de kwaliteit van de diensten van de Bibliotheek op peil te houden. 

Als Raad van Toezicht hebben wij bewondering en respect voor de directeur en het perso-
neel die ondanks de zware bezuinigingsopdracht vanuit de liefde voor hun vak het elan 
hebben gevonden om het voorliggende resultaat te kunnen behalen.

Barneveld, maart 2015
Theo van Lagen, Voorzitter Raad van Toezicht
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buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, basisscholen, een boekhandel en 
supermarkt betrokken. Tevens is in het vierde kwartaal landelijk een online 
voorleescursus beschikbaar gesteld voor leden van de Bibliotheek.

Nationale Voorleeswedstrijd
Traditioneel organiseert de Bibliotheek Barneveld de kwartfinales van de 
regionale voorrondes Nationale Voorleeswedstrijd. Net als vorig jaar deden 
14 basisscholen mee aan de voorrondes. Twee leerlingen gingen door naar 
de halve finale van de regionale voorrondes.

Kinderboeken(ruil)markt Kootwijkerbroek
In het kader van leesbevordering heeft de Bibliotheek Barneveld op verzoek 
van enkele scholen voorlichting gegeven over het belang en de mogelijkhe-
den van voorlezen.

Nederland Leest 
De Bibliotheek Barneveld neemt actief deel 
aan Nederland Leest, een leesbevorderings-
programma voor volwassenen. Alle leden van de openbare Bibliotheek kun-
nen gedurende deze campagne een gratis boekje ophalen in de Bibliotheek. 
In 2014 stond de klassieker Een vlucht regenwulpen van Maarten ‘t Hart 
centraal. Daarnaast organiseerde de Bibliotheek Barneveld een filmavond. 
Vijfentwintig mensen hebben de verfilming van het boek Een vlucht regen-
wulpen op deze avond in de Bibliotheek gezien. 

Leesbevordering
Een van de belangrijkste kerntaken van de Bibliotheek Barneveld is 
leesbevordering. Met een veelheid aan leesbevorderende activiteiten en 
het thematisch uitlichten van de collectie, wordt uiting gegeven aan deze 
doelstelling. 

Nationale Voorleesdagen
Voorlezen ontwikkelt het taalgevoel, prikkelt de fantasie, bezorgt zowel de 
voorlezer als de luisteraar veel plezier en legt een basis voor het beleven van 
plezier aan lezen op latere leeftijd. Om het voorlezen te bevorderen en van 
kleine luisteraars grote lezers te maken, organiseerde de Bibliotheek Bar-
neveld onder andere activiteiten tijdens de landelijke campagne Nationale 
Voorleesdagen. In 2014 werd tijdens deze campagne zowel in de vestiging 
te Barneveld als in de vestiging te Voorthuizen een voorleesbevorderende 
activiteit georganiseerd.

Vaders voor Lezen
Vanuit de landelijke campagne Vaders voor Lezen zijn twee activiteiten 
georganiseerd om ook (groot)vaders te prikkelen meer voor te lezen en 
hen inzicht te geven dat voorlezen grote toegevoegde waarde geeft bij de 
taalontwikkeling van kinderen. Naast een voorleesontbijt met aansluitend 
de voorleesvoorstelling Brammetje Boterhammetje, is er rond Sinterklaas 
een activiteit georganiseerd. Bij deze activiteiten zijn kinderdagverblijven, 

Leesbevordering is een van de 
belangrijkste kerntaken van de 

Bibliotheek Barneveld
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Leeshulpmiddelenbeurs
In samenwerking met 
de organisatie Regionale 
Hulpmiddelenbeurs, lokale 
ondernemers en Stichting 
Welzijn is in de Bibliotheek 
te Barneveld een leeshulp-
middelenbeurs georganiseerd 
met als doel mensen met 
een leeshandicap (dyslexie, 
slechtziendheid en dergelijke) te 
informeren over de mogelijkheden 
die er zijn om op een prettige manier 
te kunnen blijven lezen. Vooraf is veel 
promotie ingezet richting woongroepen, 
artsenpraktijken, zorgwinkels, buurtzorg en 
verzorgingstehuizen. Ongeveer vijftig mensen 
hebben naar tevredenheid de beurs bezocht.

Kinderboekenweek op scholen
De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerend evenement om het 
Nederlandse kinderboek te promoten, kinderen te stimuleren meer te lezen 
en ze te laten ervaren hoe leuk lezen eigenlijk is. In samenwerking met 
enkele basisscholen is een programma samengesteld aansluitend op het 
thema van de Kinderboekenweek met activiteiten zoals schrijversbezoeken, 

Makkelijk Lezen Plein
In alle Bibliotheekvestigingen van de Bibliotheek Barneveld is een Makkelijk 
Lezen Plein (MLP) ingericht: een separaat geplaatste collectie van aange-
paste media voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met leesproblemen of een 
taalachterstand. Tevens kunnen ouders en hulpverleners er terecht voor 
informatieve en ondersteunende media. 
Om het gebruik te stimuleren is het MLP in de vestiging te Barneveld 
verplaatst naar de algemene jeugdcollectie op de eerste verdieping. Daar-
naast is de collectie geactualiseerd en zijn verschillende promotionele 
activiteiten georganiseerd. In 2015 wordt de collectie ingepast in het alge-
mene collectieplan en wordt een MLP-landingspagina toegevoegd aan 
www.bibliotheekbarneveld.nl.

Thematische presentaties
Om de collectie thematisch uit te lichten en daarmee onder de aandacht 
van het publiek te brengen, werkt de Bibliotheek Barneveld met de Jaarka-
lender Displayen van de RijnBrinkGroep. De jaarkalender bestaat uit ruim 

zestig verschillende posters die elk een ander 
thema belichten. Aansluitend worden per 
thema titelsuggesties gedaan aan het publiek. 

De thema’s zijn gebaseerd op de zogenaamde leefwerelden die gehanteerd 
worden binnen het retailmanagement: Liefde & Leven, Spannend & Actief, 
Literatuur & Cultuur, Kids 0-8, Jeugd 8-12 en Jong 12+. Cijfers wijzen uit dat 
deze manier van presenteren het publiek aanspreekt. Media die op basis van 
deze thema’s extra aandacht krijgen, worden relatief veel meegenomen. 

Het thematisch presenteren van de 
collectie bevordert de uitleen



6 7

aan is gekoppeld. De leerlingen van deze twee scholen zijn zowel lid van de 
schoolbibliotheek als van de Bibliotheek Barneveld. 
Het totaal aantal leden primair onderwijs omvat 253. In het vierde kwartaal 
van 2014 zijn er in totaal 1.628 materialen uit de collecties van deze twee 
scholen geleend.
Begin 2014 hebben alle leerlingen en leerkrachten een jaarlijks terugkeren-
de leesmonitor ingevuld waarmee gegevens 
over leesmotivatie en -bevordering worden 
verzameld. Aan de hand van deze resultaten 
is per school een lees- en mediaplan gemaakt. 
De Bibliotheek ondersteunt de scholen in 
de (verdere) doorontwikkeling hiervan zodat leesbevordering en media-
wijsheid een structurele plaats in het schoolbeleid krijgen. In 2014 is dit 
gebeurd met inzet van een coördinator de Bibliotheek op School en twee 
leesconsulenten in opleiding. Laatstgenoemden hebben de scholen ook 
praktisch ondersteund bij de eerste uitleenmomenten, inrichting van de 
schoolbibliotheek en enkele leesbevorderende activiteiten.

• Voortgezet onderwijs
In het vierde kwartaal van 2014 is in samenwerking met de Bibliotheek 
Barneveld een Leesplein geopend op de Meerwaarde. Alle vmbo-leerlingen 
zijn zowel van dit Leesplein als van de Bibliotheek Barneveld lid. De totale 
aanwas nieuwe leden voortgezet onderwijs in 2014 is 2.037. Ook op deze 
school is uitleenlogistiek gerealiseerd met zelfstandig uitlenen en innemen. 

voorstellingen en een presentatie van kinderboeken. Voor elke leeftijdscate-
gorie was passend aanbod opgenomen.

Week van de Opvoeding
De Bibliotheek Barneveld is betrokken geweest bij de organisatie van de 
Week van de Opvoeding in de regio Barneveld. Daarbij heeft een medewer-
ker van de Bibliotheek een presentatie verzorgd bij Kinderopvang Dol-fijn 
die in het teken stond van het belang van voorlezen en BoekStart.
 
De Bibliotheek op School (dBoS) 
In 2014 is de Bibliotheek Barneveld in het kader van dienstverlening aan het 
onderwijs een samenwerking aangegaan met twee basisscholen (het Anker 
in Zwartebroek en de Prins Bernhardschool in Garderen) en een middelbare 
school (de Meerwaarde in Barneveld). Het landelijk concept de Bibliotheek 
op School vormde daarbij het uitgangspunt. 

• Primair onderwijs
In het derde kwartaal van 2014 is op beide basisscholen een schoolbiblio-
theek ingericht. Deze zijn gerealiseerd met boeken uit de beschikbare wis-
selcollectie van de Bibliotheek Barneveld bestaande uit boeken afkomstig 
van de in juli 2013 wegbezuinigde Bibliotheekbus. Basisschool het Anker 
heeft deze collectie aangevuld met eigen schoolboeken. De collecties op 
beide scholen worden zelfstandig uitgeleend en ingenomen door middel 
van een geautomatiseerde uitleensystematiek waar een digitaal portaal 

In 2014 is het concept de 
Bibliotheek op School bij drie scholen 

geïmplementeerd
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BoekStart bij instellingen voor- en vroegschoolse educatie
BoekStart (voorheen Boekenpret) is een leesbevorderingsprogramma voor 
baby’s, dreumesen en peuters. Het programma brengt ouders en kinderen 
vroegtijdig in aanraking met (voor)lezen en moedigt ouders aan kinderen 
zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met boekjes en de Bibliotheek 
om daarmee het leesplezier van kinderen te stimuleren. Onderzoek wijst 
uit dat dit de taalvaardigheid bevordert waardoor kinderen later beter 
presteren op school en zich kunnen ontwikkelen tot maatschappelijk 
volwaardige burgers.
Het programma wordt dankzij een separate subsidie van de gemeente 
en met extra ontvangen subsidie van de stichting Kunst van Lezen (KvL) 
gerealiseerd. Hierdoor wordt tevens een duurzame samenwerking met 
de gemeente, jeugdgezondheidszorg en alle Barneveldse VVE-instellingen 
(instellingen voor- en vroegschoolse educatie) gestimuleerd. 
In 2014 zijn collecties beschikbaar gesteld, activiteiten georganiseerd, 
scholingen verzorgd en trainingen gegeven tot verdere professionalisering 
van de VVE-instellingen. Daarnaast zijn er in diverse instellingen leesom-
gevingen ingericht en zijn er voorleesplannen 
aangemaakt zodat het voorlezen een vaste plek 
krijgt binnen deze instellingen. 
BoekStart geeft een grote meerwaarde aan voor- 
en vroegschoolse educatie. Dankzij dit program-
ma wordt er nog meer voorgelezen. Het gebeurt bovendien bewuster en is 
een vast onderdeel van het dagritme. BoekStart geeft daardoor een extra 
kwaliteitskeurmerk aan de Barneveldse voor- en vroegschoolse educatie.

De Bibliotheek 
heeft in nauwe 
samenwerking 

met verschillende 
adviseurs van de 

Rijnbrinkgroep, 
de Meerwaarde 

ondersteund met 
de herrijking, herin-

richting en heropening 
van het Leesplein. In het 

verlengde daarvan zijn de 
mediathecaris en zijn assistent 

gecoacht en is in samenspraak een 
opleidingsplan opgesteld. Daarnaast 

heeft de Bibliotheek Barneveld met be-
hulp van de expertise van de Rijnbrinkgroep de 

huidige schoolcollectie gesaneerd en advies uitgebracht over uitbreiding 
van deze collectie, waaronder ook de collecties op de vijftien leerpleinen in 
school. Ook is geholpen bij de opstart en begeleiding van een werkgroep 
Lezen bestaande uit verschillende docenten. Zij zijn mede verantwoordelijk 
voor de leesbevordering op school en schrijven een schoolbreed leesplan. 
Het concept was eind 2014 nagenoeg afgerond.

BoekStart geeft een grote 
meerwaarde aan voor- en 

vroegschoolse educatie
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Digitale 
dienstverlening
Website
De website van de Bibliotheek Barneveld is aangesloten op de WAAS 
(Website As A Service) van Bibliotheek.nl (BNL). Daarmee profiteert de 
Bibliotheek van vele technologische voordelen, maar blijft het beheer van 
de content in eigen handen. Tegelijkertijd kan de Bibliotheek Barneveld de 
landelijke online content ontsluiten op haar eigen site. Medio 2014 is op 
landelijk niveau een overstap gemaakt naar een nieuwe CMS omgeving 
waarbinnen efficiënter gewerkt kan worden. Bovendien biedt deze meer-
dere mogelijkheden. Gaandeweg zullen de extra mogelijkheden ontsloten 
worden door BNL.

Online content
De Bibliotheek Barneveld ontsluit de online 
beschikbare landelijke content via haar web-
site. Zo wordt voor kinderen online informatie 
ontsloten over uiteenlopende onderwerpen. De informatie bevat filmpjes, 
korte hoorcolleges, animaties, boekentips en verwijzingen naar andere 
betrouwbare sites. Bij de presentatie van deze informatie wordt rekening 
gehouden met verschillende leeftijdscategorieën.
De lokale website van De Bibliotheek Barneveld biedt tevens toegang tot de 

BoekStart in de Bibliotheek
Naast BoekStart bij VVE-instellingen wordt het leesbevorderingsproject 
BoekStart ook in de Bibliotheek actief ingezet. Ouders van pasgeborenen 
ontvangen een uitnodiging om hun pasgeborene in te schrijven als gratis 
lid van de Bibliotheek. Bij inschrijving ontvangt de ouder een BoekStartkof-
fer met een eerste leesboekje, cd met liedjes en voorleestips. Aansluitend 
wordt een rondleiding verzorgt ter kennismaking met het aanbod van de 
Bibliotheek waarbij specifiek aandacht is voor de babyboekjes. Sinds de in-
troductie van BoekStart in 2010 zijn er 1.263 BoekStartbaby’s ingeschreven, 
waarvan 227 in 2014. 

10% Van de volwassen leden maakt 
gebruik van het online aanbod 

ebooks
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online collectie ebooks. Deze is in 2014 bijna verdubbeld en omvat in-
middels zo’n 10.000 titels. Om gebruik te kunnen maken van het aanbod 
ebooks dienen leden een account aan te maken. Lezen kan op de pc en via 
een app op tablet of smartphone. 25% Van het aanbod is ook te downloa-
den voor de ereader. Om ebooks toegankelijker te maken voor het publiek 
is medio 2014 een handleiding gerealiseerd. Tevens is er meer aandacht in 
de Bibliotheek voor de online collectie. Eind 2014 had 10% van de volwassen 
leden een account aangemaakt. In totaal downloadde deze groep 3.399 
ebooks, goed voor gemiddeld 9 ebooks per persoon.
Traditiegetrouw is in de zomerperiode de Vakantiebieb-app weer gevuld 
met ebooks voor zowel de jeugd als voor volwassenen. De Vakantiebieb-app 
kan door iedereen gratis gedownload worden. Men hoeft dus geen lid te 
zijn van de Bibliotheek. Met de VakantieBieb-app is dit jaar ingezet op het 
zomerlezen. Basisschoolkinderen zakken namelijk door in de zomervakantie 
niet te lezen, soms wel 1 tot 2 AVI-niveau’s.
Daarnaast is er de Luisterbieb-app die toegang geeft tot luisterboeken en 
hoorcolleges. Deze is eveneens gratis beschikbaar en zowel voor leden als 
niet-leden te downloaden.  
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Bedrijfsvoering
Bibliotheekwet
In het najaar van 2014 is een nieuwe Bibliotheekwet vastgesteld die per 
1 januari 2015 van kracht is. Belangrijke punten daarin zijn: de toegankelijk-
heid, de digitale Bibliotheek, de afstemming van de fysieke en de digitale 
collectie en de lokale invulling van cultuur, ontmoeting en debat. 
De overheid wil laaggeletterdheid en ontlezing voorkomen. Het beleid is er 
daarom op gericht vooral de jeugd het plezier van lezen te laten ervaren en 
daarmee het lezen te stimuleren. De Bibliotheek en het onderwijs spelen 
hierin een sleutelrol. De Bibliotheek kan met haar kennis en in nauwe 
samenwerking met de verschillende onderwijsinstellingen aan de volgende 
zaken (mede) invulling geven:
• activiteiten zoals het voorlezen, de Kinderboekenweek en trainingen 

voor leerkrachten;
• bevorderen van lees- en mediavaardigheden;
• collecties media op scholen plaatsen en 
• het onderwijs ondersteunen bij het leesbeleid.
De (cultureel) educatieve functie van Bibliotheken neemt daarmee in 
samenwerking met onderwijsinstellingen gericht op de jeugd van 
0 tot 18 jaar in belang toe.

Digitale nieuwsbrieven & Social Media
22% Van het ledenaantal ontvangt de online nieuwsbrief waarin nieuws 
over en activiteiten in de Bibliotheek onder de aandacht worden gebracht. 
35% leest de nieuwsbrief en bezoekt tevens de website van de Bibliotheek 
Barneveld. Om activiteiten bij specifieke doelgroepen onder de aandacht 
te brengen, worden er aparte digitale mailingen verzonden. Dit komt het 
aantal deelnemers aan activiteiten ten goede. 
Het aantal volgers op Facebook is in 2014 toegenomen met 28,5%.

Online gebruikersgemak
De collectie is opgenomen in een online catalogus en kan daardoor eenvou-
dig thuis door de klant geraadpleegd worden. In deze online catalogus zijn 

naast de collectie van de Bibliotheek Barne-
veld ook de collecties van de Bibliotheken te 
Ede, Wijchen en Wageningen opgenomen. 
Klanten hebben onder andere de mogelijk-
heid thuis reserveringen en verlengingen te 

plaatsen en persoonlijke actuele informatie te bekijken. Medio 2014 is het 
online automatiseringssysteem uitgebreid met de Bibliotheek Wise app. 
Leden kunnen daardoor ook op mobile devices Bibliotheekgerelateerde 
zaken regelen.
 

Leden hebben de mogelijkheid om 
thuis bibliotheekgerelateerde zaken 

te regelen
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Gelderse Bibliotheken (SGB). De SGB behartigt 
de gezamenlijke belangen van de open-
bare Bibliotheken in de provincie 
Gelderland. Daarnaast vindt 
er kennisuitwisseling en 
consultatie plaats en 
worden samenwer-
kingsprojecten gesti-
muleerd, geïnitieerd 
en georganiseerd. 
Een voorbeeld is het 
Centraal Collec-
tioneren. De collec-
tievorming van de 
Bibliotheek Barneveld 
en van nagenoeg alle 
overige Gelderse Biblio-
theken vindt op provinciaal 
niveau plaats. Vanuit een lokaal 
opgemaakt jaarlijks collectieplan 
vindt een collectiescan plaats en worden 
collectieprofielen beschreven als input voor 
het provinciaal collectioneren. Door de selectie en de 
aanschaf bij een beperkt aantal specialisten neer te leggen, levert dit 
efficiencyvoordeel op. Dit voordeel kan nog vergroot worden als de collec-

Kwaliteitszorg & certificering
Driejaarlijks vindt een audit plaats om te beoordelen of de Bibliotheek 
Barneveld voldoet aan de minimumeisen die worden gesteld aan open-
bare Bibliotheken. Deze normering is vastgesteld door de Vereniging van 
Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG). In 2013 heeft de Bibliotheek Barneveld een audit ondergaan. 
Daarbij is een certificering onder voorbehoud verleend. Gebleken is dat de 
impact van de opgelegde gemeentelijke bezuinigingen en de taakstellende 
opdracht kwalitatief en kwantitatief zichtbaar zijn op het niveau van de 
organisatie en de dienstverlening. 
In voorbereiding op de herkansing in het najaar van 2015 zijn in het ver-
slagjaar 2014 al veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals de 
realisatie van het verbeterplan en het oppakken van de acties die hieruit 
voortvloeien, het inzetten van Bibliomonitor om de systematiek en alle 
bijbehorende documenten te documenteren en te stroomlijnen en het 
maximaal toepassen en documenteren van de Plan-Do-Check-Act cyclus op 
alle werkniveaus. De Bibliotheek Barneveld wordt hierin ondersteund door 
Cultura Ede.

Bibliotheeknetwerk
Vanuit de Certificeringsnormen voor Openbare Bibliotheken is de Biblio-
theek verplicht zowel op landelijk als op provinciaal niveau te participeren 
in het Bibliotheeknetwerk. Uiteraard is de Bibliotheek lid van de branche-
vereniging Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). 
Op provinciaal niveau is er samenwerking met de Samenwerkende 
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Bezuinigingen 2014
De gemeentelijke bezuinigingen hebben onder meer tot gevolg dat voor 
de jaren 2012, 2013 en 2014 driemaal een reorganisatieplan centraal heeft 
gestaan. Alle reorganisatieplannen formuleerden twee belangrijke doelen. 
Het doorvoeren van de gemeentelijke bezuinigingen en het doorvoeren van 
mogelijkheden om tot vernieuwing te komen met minder afhankelijkheid 
van de gemeentelijke subsidie.

De totale bezuinigingen zijn onder te verdelen in twee bezuinigings-
opdrachten. Vanaf 2010 tot en met heden is het indexeringspercentage 
komen te vervallen. Dit betreft over de jaren een bezuinigingsbedrag van 
plusminus € 100.000. Vanaf 2012 tot en met 2014 geldt een verlaging op 
de algemene subsidie die in totaal € 300.000 omvat. Daarnaast zijn er 
opvallend minder opbrengsten vanuit de gebruikers. In vergelijking met de 
opbrengsten vanuit gebruikers voor de bezuinigingen gaat het om plusmi-
nus € 70.000. Ten opzicht van de jaarcijfers 2010 zijn per 1 januari 2015 in 
totaal € 465.000 minder inkomsten te verwachten.
Deze totale inkomstenverlaging is opgevangen door kostenbesparingen. 
Opvallende besparingen zijn huisvestingskosten (minus € 40.000; is 10%), 
personeelskosten (minus € 235.000; is 58%), automatiseringskosten (minus 
€ 49.000; is 12%), collectiekosten (minus € 51.000; is 13%) en activiteiten 
(minus € 48.000; is 12%).

Om tot een noodzakelijke hernieuwde beleidsmatige en organisatorische 
opstart te komen, zijn een aantal samenhangende bouwstenen ontwikkeld 

ties van de deelnemende Bibliotheken op elkaar worden afgestemd en er 
wederzijds van elkaars collecties gebruik kan worden gemaakt. Dankzij de 
inzet van systeemapplicaties die de relatie met de gebruiksgegevens van 
de collecties legt, wordt ook de rationaliteit van het selectieproces vergroot. 
Deze samenwerking is essentieel om ook op de verplichte landelijke ont-

wikkelingen van Bibliotheek.nl aan te kunnen 
sluiten. Een ander belangrijk project binnen 
het provinciaal samenwerkingsverband is de 
Doorgaande Leerlijn 0 – 18 jaar die de Barne-

veldse dienstverlening richting het onderwijs voedt. 
Op regionaal niveau zijn verdere stappen gezet in de samenwerking met 
Cultura Ede. Daarnaast zijn de collecties van de Bibliotheken te Ede, Wij-
chen, Wageningen en Barneveld aan elkaar gekoppeld en toegankelijk voor 
alle inwoners. Tevens wordt er intensief samengewerkt in de ICT-bedrijfs-
voering voor intern en extern gebruik, mede in relatie tot de ontwikkelin-
gen van Bibliotheek.nl.

In het verslagjaar zijn op lokaal niveau de contacten op directieniveau 
met het lokale theater, het museum, de muziekschool en de Bibliotheek 
gecontinueerd om in 2015 tot een gezamenlijke visie en missie te komen als 
basis voor de mogelijkheden en voordelen van een intensieve samenwer-
king. Vanuit deze contacten zijn tegelijkertijd al verschillende vormen van 
samenwerking uitgezet om elkaars programmering te versterken. Ook met 
de Stichting Welzijn en het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) zijn op lokaal 
niveau verschillende samenwerkingsprojecten uitgezet.

Op lokaal niveau zijn stappen gezet 
in de samenwerking met lokale 

culturele organisaties
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eerste concrete stappen gezet in het faciliteren van het onderwijsveld. De 
focus ligt hierbij op leesbevorderende activiteiten voor kinderen van 0 tot 
18 jaar. 

In het kader van het reorganisatieplan 2014 heeft  de Bibliotheek in 2014 
afscheid genomen van één medewerker. De ontslagprocedure is conform 
het Sociaal Plan afgehandeld. 

Openingstijden en vestigingenbeleid
Vanuit de impact van de bezuinigingen is in 2014 de bereikbaarheid van de 
dienstverlening verder aangepast. Per 1 januari 2014 zijn de openingstijden 
van de Bibliotheken effectiever en efficiënter ingezet. Bibliotheekvestiging 
Barneveld kent doorlopende openingstijden waarvan een deel onbemenst, 
maar met ondersteuning van vrijwilligers. Deze Bibliotheek voldoet met 
34 openingsuren, verspreid over vijf dagen, aan de certificeringsnormen. 
Het Barneveldse Bibliotheekpand kent twee vloeren. Op de eerste ver-
dieping wordt de collectie beschikbaar gesteld. Op de begane grond is 
de ontmoetingsbibliotheek geplaatst waar voorheen een veelheid aan 
activiteiten werd georganiseerd al dan niet in samenwerking met lokale 
organisaties. Vanuit het gemeentelijk Bibliotheekbeleid is de functie van de 
ontmoetingsbibliotheek komen te vervallen waardoor momenteel slechts 
de receptie, de leeszaalfunctie en computers voor gebruik van internet en 
overige digitale content een plek op de begane grond hebben. Het gebruik 
van de begane grond komt in 2015 ter discussie te staan.
Ook de Bibliotheekvestiging Voorthuizen kent doorlopende openingstijden. 

die nodig 
zijn voor de 
dooront-
wikkeling 
van de 
Barneveldse 

Bibliotheek.
Door in-

krimping van 
de organisa-

tie (omvang 
dienstverlening en 

personeelsbestand) is 
overgegaan op een plat-

tere organisatiestructuur. 
Het team werkt vanuit de 

principes van een zelfstandig 
werkend team gemanaged door 

de directeur. 
Het team bleek goed in staat om de nega-

tieve impact van de gemeentelijke bezuini-
gingen om te zetten naar een energieke houding 

om weer invulling te geven aan het Bibliotheekwerk. 
Vanuit het beschikbaar stellen van de collectie verdeeld over 

drie vestigingen is de uitleenfunctie gecontinueerd. Tegelijkertijd zijn de 
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Ook De Meerwaarde (voortgezet onderwijs) te Barneveld heeft gevraagd 
om facilitaire ondersteuning van het schoolbibliotheekwerk. In het derde 
kwartaal van 2014 is de schoolbibliotheek geheel nieuw ingericht, is de 
collectie geactualiseerd, is de mediathecaris geschoold en is zelfbedienings-
apparatuur geplaatst. 
*Meer over het project dBoS vindt u in dit jaarverslag onder Leesbevordering

Bedrijfsjaarplan
Ondersteunend aan de productbegroting 2014 is het uitgebreide be-
drijfsjaarplan 2014 aangemaakt die onder meer doelen, werkprocessen en 
activiteiten voor de frontoffice omvat evenals de facilitaire processen, fi-
nanciën, marketing, communicatie, bereikbaarheid van de dienstverlening, 
kwaliteitszorg en verdere organisatieontwikkeling.

De Bibliotheek heeft achttien openingsuren, verspreid over vier dagen. Het 
huidige Bibliotheekpand is sloopwaardig bevonden en momenteel onder 
voorwaarden verkocht. Naar verwachting zal medio 2015 een verhuizing 
plaatsvinden naar een tijdelijke huisvesting mogelijk in afwachting van de 
revitalisering van het dorpshuis. 
De Bibliotheekvestiging Kootwijkerbroek kent doorlopende openingstijden 
en heeft vijftien openingsuren, verdeeld over drie dagen. De Bibliotheek is 
ingepast in het kulturhus De Essenburcht. De collectie en de uitleenlogistiek
wordt geleverd door de Bibliotheek Barneveld. Het kulturhus zorgt voor het 
toezicht en de vrijwilligers. 
In het najaar van 2014 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden 
van de inzet van afhaal- en brengpunten in de gemeente Barneveld voor 
gereserveerde media. 

Om het verlies van de Barneveldse bibliobus 
in het buitengebied te compenseren, is in 
samenwerking met twee scholen primair on-
derwijs in de kernen Garderen en Zwartebroek 
een pilot gestart op weg naar de ontwikkeling 
van de Bibliotheek op School (dBoS)* met als 

doel de scholen te ondersteunen met leesbevorderende activiteiten. Deze 
pilot geldt voor het schooljaar 2014/2015. In het voorjaar van 2015 wordt 
deze pilot geëvalueerd en medio 2015 worden ook andere basisscholen 
voorgelicht over de mogelijkheden van de Bibliotheek op School. 

De pilot de Bibliotheek op School 
heeft tot doel scholen te 

ondersteunen met leesbevorderende 
activiteiten
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Medio 2014 heeft de RBG eenzijdig het contract per 1 januari 2015 gewijzigd. 
Dit gegeven is voor de Bibliotheek Barneveld aanleiding om het huidige 
WINO-contract per 1 januari 2015 op te zeggen. Het formele werkgever-
schap is daarmee per 1 januari 2015 weer ondergebracht bij de Bibliotheek 
Barneveld.
Omdat de Bibliotheek Barneveld niet zelfstandig kan voorzien in een 
personeels- en salarisadministratie én in een P&O faciliteit, worden deze 
ondersteunende diensten per 1 januari 2015 bij Cultura Ede ingekocht. 

Vrijwilligers
Per 31 december 2014 zijn aan de Bibliotheek 
27 vrijwilligers verbonden die additioneel werk 
verrichten. Alle afspraken met de vrijwilligers 
zijn beschreven in een overeenkomst. Het huidi-
ge vrijwilligersbeleid is conform de uitgangspunten van “Vrijwilliger 
nieuw beleid” van de VOB. 
Tijdens de onbemande uren in de vestiging Barneveld zijn vrijwilligers 
actief voor toezicht en ondersteuning van bezoekers. Daarnaast worden 
vrijwilligers ingezet bij de service Boek aan Huis, het onderhoud van ge-
bouwen en terreinen en incidenteel bij projecten. De vrijwilligers zijn een 
belangrijke verbinding tussen de Bibliotheek en specifieke doelgroepen. 
De vrijwilliger wordt niet ingezet voor werkzaamheden die onderdeel uit-
maken van de in de salarisregeling van de CAO Openbare Bibliotheken gere-
guleerde functies, welke nu door werknemers met een arbeidovereenkomst 
worden uitgevoerd. Dit uitgangspunt is conform artikel 48 van de CAO.

Personeelsbeleid
Als gevolg van de te nemen bezuinigingsmaatregelen 2012, 2013 en 2014 
is de personeelsformatie aanzienlijk gekrompen. Het aantal medewerkers 
is van 23 in 2010 teruggebracht naar tien in 2014. Door deze inkrimping is 
begin 2013 het zelfstandig werkend team geïntroduceerd, het middle ma-
nagement verdwenen en de leidinggevende verantwoordelijkheid in zijn 
geheel bij de directeur/bestuurder ondergebracht. 
Gaandeweg 2014 is gebleken dat deze constructie een negatief effect heeft 
op de borging van de continuïteit. Het invullen van een vacature team-
leider publieksdiensten/projectcoördinator medio 2015 moet opnieuw 
toekomstperspectief bieden.

Werkgeverschap
Vanaf 2008 heeft de Bibliotheek Barneveld het werkgeverschap onderge-
bracht bij het Werkgeverschap In Netwerkverband Overijssel (WINO). De 
stichting heeft hiermee het juridische werkgeverschap ondergebracht bij 
de RijnBrinkGroep (RBG), voorheen Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD). 
De Bibliotheek Barneveld is de materiële werkgever. Binnen de kaders van 
de CAO Openbare Bibliotheken en andere arbeidsrechtelijke regelingen en 
wetten wordt door de deelnemende (Overijsselse) Bibliotheekstichtingen 
gezamenlijk het P&O beleid bepaalt.  De unit P&O van de RBG is hierbij 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit personeelsbeleid. 

De 27 vrijwilligers zijn een
belangrijke verbinding tussen de 

Bibliotheek en specifieke 
doelgroepen
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directeur/bestuurder. De financiële jaarstukken 2014 zijn door de Raad 
van Toezicht goedgekeurd. Enkele belangrijke thema’s voor de Raad en de 
directeur/bestuurder waren de uitwerking van de opgelegde en gefaseerde 
taakstelling de bezuinigingen door te voeren, keuze accountant 2014, risico 
monitoring, toepassing van de code Cultural Governance, verkoop pand 
en grond vestiging Voorthuizen, samenwerking culturele organisaties en 
het zelfstandig werkgeverschap. Ook de mededelingen van de directeur/
bestuurder en de financiële rapportages waren iedere vergadering een 
terugkerend item. Tevens werd steeds over de belangrijkste ontwikkelingen 
gerapporteerd.
De Raad van Toezicht bespreekt één keer per jaar zowel het eigen functione-
ren als dat van de afzonderlijke leden en de directeur/bestuurder (zonder 
dat de directeur/bestuurder daarbij aanwezig is).
De totale honorering van de Raad was in het verslagjaar € 3.400. Geen 
enkel lid ontvangt een honorering die gekoppeld is aan de financiële pres-
taties van de stichting.

Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht kende in 2014 een mutatie. De 
heer E. Meerman heeft conform het rooster van aftreden per 31 december 
2014 afscheid genomen.
• De heer E. Meerman, voorzitter 

(benoemd in 2006, zitting tot en met 31 december 2014) 
Lid algemene directie scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, 
bestuurslid Stichting CNV Schoolleiders

Bestuur & 
Raad van Toezicht
De stichting Bibliotheek gemeente Barneveld wordt bestuurd volgens het 
Raad van Toezicht-model waarbij de daarin opgenomen principes en best 
practice bepalingen worden toegepast. Deze staan beschreven in de code 

Cultural Governance.
De heer E. Worm is directeur/bestuurder. 

De  Raad van Toezicht bestaat uit zes 
leden en kent per 1 januari 2014 

nagenoeg een geheel nieuwe 
bezetting. Voor wat betreft 
deskundigheid en experti-
se is er een evenwichtige 
verdeling binnen de Raad. 
Vanuit elk vakgebied is een 
vertegenwoordiger aanwezig 

om goed toezicht te kunnen 
houden. De Raad is tevens een 

klankbord voor de directeur/
bestuurder. 

In 2014 heeft de Raad zes maal 
vergaderd in aanwezigheid van de 
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• Mevrouw J.J.M. Niewerth-Matzer 
(benoemd in 2006, zitting tot en met 2015) 
Adviseur innovatie en ontwikkeling, eigenaar Creon Advies, buitenge-
woon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Barneveld

• De heer Th. van Lagen 
(benoemd in 2014, zitting tot en met 2017) 
CNV Vakcentrale (Manager Shared Service Centre P&O)

• Mevrouw M. W. Hofland 
(benoemd in 2014, zitting tot en met 2016)
Neerlandicus

• De heer N. Lenten
(benoemd in 2014, zitting tot en met 2018) 
Stichting Zorggroep ENA (lid Raad van Toezicht), Stichting Vrienden van 
Ruimzicht (penningmeester), Provinciale afdeling CDA Gelderland (pen-
ningmeester), Stichting CDA Gelderland (penningmeester), Stichting 
Oud-Katholiek Museum (penningmeester), Stichting Centraal Oud-Ka-
tholiek Boekhuis (voorzitter), Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds 
(penningmeester), Commissie Gebouwde Eigendommen, Oud-Katho-
lieke parochie Amersfoort (voorzitter), Adviescommissie voor Kerkelijke 
ambten, Oud-Katholieke Kerk van Nederland (plaatsvervangend lid)

• De heer J. Meesters 
(benoemd in 2014, zitting tot en met 2018) 
J.H. Donnerschool Barneveld De Glind (lid Raad van Toezicht)

Bibliotheek in cijfers
Het gebruik van de Bibliotheek Barneveld is weergegeven in de hierna 
volgende taartdiagrammen. Het schetst een beeld van het aantal leden 
onderverdeeld naar jeugd tot 18 jaar, leden vanaf 18 jaar en het aantal 
instellingen dat in het bezit is van een lidmaatschap. Tevens wordt 
cijfermatig inzicht gegeven in het gebruik van de Bibliotheek vertaald 
naar het aantal utleningen en wordt het mediabezit per 31 december 2014 
weergegeven. Ook de Balans- en exploitatierekening per 31 december 2014 
zijn terug te vinden in dit cijfermatig overzicht.



30 31

Tabel 1. Aantal leners 2014
 Tot 18 jaar Vanaf 18 jaar Instellingen

 Totaal 11.554 Totaal 3.542 Totaal 92

 

                   Totaal aantal individuele leners 15.096

  

Tabel 2. Aantal bezoekers 2014

Totaal aantal bezoekers 183.972

Tabel 3. Uitleningen 2014 
Boeken volwassenen Boeken jeugd  Luisterboeken
 

 Totaal 173.762 Totaal 196.023 Totaal 3.872

 
 Overige media    Tijdschriftenmappen DVD/Daisyrom

 Totaal 159    Totaal 12.573 Totaal 2.159

  Totaal aantal uitleningen 388.548
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2.746

    7.294
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Tabel 4. Mediabezit per 31 december 2014: 
Boeken volwassenen Boeken jeugd Luisterboeken
 

Totaal 29.514 Totaal 33.820 Totaal 819

 
Overige media    Tijdschriftenmappen DVD/Daisyrom

Totaal 75     Totaal 1.191 Totaal 1.198

Totaal aantal mediadragers 66.617

           3.137
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 6.730 

 

14.506

   38.739

            

      2.501 
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