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Voorwoord
We kijken terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin we de ingeslagen weg naar een brede maatschappelijke
bibliotheek - zoals deze is opgetekend in het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 - verder vorm hebben gegeven;
een bibliotheek waar mensen en hun persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Of dat nu is ter verbreding van
kennis, het ontdekken van de liefde voor lezen of om basisvaardigheden eigen te maken die nodig zijn om mee te
(blijven) doen aan de samenleving.
Zo zijn we in 2017 gestart met het verzorgen van trainingen digivaardigheid voor mensen die over onvoldoende
computervaardigheden beschikken en cursussen om het zelfstandig online overheidszaken regelen eigen te
maken. Ook hebben we de VoorleesExpress in de gemeente Barneveld geïntroduceerd. Kinderen met een taalachterstand krijgen hierbij extra aandacht door inzet van vrijwilligers die gedurende een half jaar bij gezinnen
thuis komen voorlezen met als doel taal en leesplezier een vaste plek te geven binnen het gezin. Daarnaast zijn
we begonnen met het bieden van ondersteuning bij het doen van de belastingaangifte.
Naast al deze nieuwe ontwikkelingen hebben we onze reeds bestaande dienstverlening voortgezet. Daarnaast
hebben we het activiteitenprogramma voor 0- tot 100-jarigen verder uitgebreid en beter afgestemd op de
inwoners van de gemeente Barneveld. Met resultaat, gezien het aantal bezoekers die we hiervoor in de bibliotheek het afgelopen jaar hebben mogen verwelkomen. Bovendien hebben we onze dienstverlening richting vooren vroegschoolse instellingen, het basisonderwijs en voortgezet onderwijs verdergaand ontwikkeld en daar
waar mogelijk verder uitgebouwd.
Dit alles hebben we weten te realiseren dankzij de flexibiliteit van ons team vaste medewerkers waarvan een
groot aantal door de verschuiving naar een brede maatschappelijke bibliotheek met enthousiasme nieuwe uitdagingen zijn aangegaan en onze vrijwilligers die de bibliotheek een warm hart toedragen en zich daar belangeloos voor inzetten. Ook de (verdergaande) samenwerking met andere organisaties in de gemeente Barneveld
heeft daar aan bijgedragen.
Kortom, 2017 is een vruchtbaar jaar geweest waar we ondanks tegenslagen zoals de langdurige afwezigheid van
Erik Worm, directeur / bestuurder, toch vooruit zijn blijven kijken en heel veel waar hebben weten te maken om
de brede maatschappelijke functie van de bibliotheek verdergaand invulling te kunnen geven.
Miranda van Ooijen,  waarnemend directeur / bestuurder
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1.1

Drie programmalijnen*

Om invulling te kunnen geven aan de brede

invulling aan. Bijvoorbeeld door activiteiten

maatschappelijke functie en de dienstver-

te organiseren over maatschappelijk, actuele

lening hier optimaal op af te stemmen,

thema’s, werk- en studieplekken te faciliteren

onderscheidt Bibliotheek Barneveld drie

en ontmoeting & debat te stimuleren. (Zie

programmalijnen: Jeugd & Onderwijs,

hoofdstuk 5)

Zelfredzaamheid & Participatie en Een Leven
Lang Leren.

1.
Brede
maatschappelijke
functie

malijn Een Leven Lang Leren geven we hier

1.1.1

* Meer over de drie programmalijnen vindt u in het
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020.

Jeugd & Onderwijs

Binnen de programmalijn Jeugd & Onderwijs vallen alle vormen van dienstverlening
bedoeld voor 0- tot 18-jarigen. Hieronder
vallen onder meer de landelijke programma’s
BoekStart, de Bibliotheek op School Primair
Onderwijs, Bibliotheek op School Voortgezet
Onderwijs en VoorleesExpress. Ook uiteenlopende activiteiten in de bibliotheek voor
0- tot 18-jarigen maken hier deel van uit.
(Zie hoofdstuk 3)

Een organisatie die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners in de

1.1.2

gemeente Barneveld zodat mensen mee

Met de programmalijn Participatie & Zelf-

Participatie & Zelfredzaamheid

kunnen doen en bij kunnen dragen aan de

redzaamheid richt de bibliotheek zich op

(Barneveldse) samenleving, dát is waar de

volwassenen die een extra steuntje in de rug

dienstverlening van Bibliotheek Barneveld

nodig hebben om mee te kunnen (blijven)

om draait. Deze brede maatschappelijke

doen. Te denken valt hierbij aan het bieden

functie vertaalt zich in het beschikbaar

van ondersteuning bij het eigen maken van

stellen van informatie, het bieden van

de basisvaardigheden die ieder mens nodig

ondersteuning aan (digitale) basisvaardig-

heeft om zelfstandig te kunnen handelen.

heden, het stimuleren van (voor)lezen en het

(Zie hoofdstuk 4)

faciliteren van ontmoeting. Dit staat niet op
zichzelf, maar wordt onderschreven door de

1.1.3

Een Leven Lang Leren

Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzienin-

Om mee te kunnen blijven doen aan een

gen (Wsob) en de toekomstvisie Bibliotheek

kennissamenleving die constant aan veran-

Barneveld die is opgetekend door de Barne-

dering onderhevig is, is het van belang dat

veldse gemeenteraad.  

we ons blijven ontwikkelen. Met de program4

2.1

2.
Dienstverlening
in de
bibliotheek

De vestigingen

Er is een kleine, actuele collectie beschikbaar

De Bibliotheek Barneveld beschikt over een

voor volwassenen en de allerkleinsten.

hoofdvestiging die in het centrum van Barne-

Dankzij de mogelijkheid boeken gratis online

veld te vinden is en over twee uitleenpunten

te reserveren en deze bij het uitleenpunt op

die gevestigd zijn in Voorthuizen en Kootwij-

te halen, kan de lokale bevolking toch terug-

kerbroek. Daarnaast zijn er verdeeld over de

vallen op een bredere collectie. Kinderen in

gemeente Barneveld inmiddels tien school-

Voorthuizen hebben toegang tot op maat

bibliotheken te vinden die werken volgens

samengestelde collecties op voor- en vroeg-

het landelijke programma de Bibliotheek op

schoolse instellingen en basisscholen (d.m.v.

School. Deze zijn exclusief voor de leerlingen

de programma’s BoekStart en de Bibliotheek

die op de betreffende scholen zitten.

op School).

2.1.1

2.1.3

Hoofdvestiging Barneveld                                                                                                                          

Uitleenpunt Kootwijkerbroek                                                                                                                    

De vestiging te Barneveld is wekelijks 34 uur

Het uitleenpunt in Kootwijkerbroek is

geopend voor publiek. Gedurende 12 uur

gevestigd in Kulturhus de Essenburcht en

gelden er selfservice-uren. Leden zijn dan

kent 15 openingsuren. Deze locatie wordt

aangewezen op de selfservice-apparatuur

grotendeels beheert door gastvrouwen en

en kunnen voor ondersteuning terecht bij

-heren.  Alleen op dinsdag is er gedurende

een gastvrouw / -heer. Het pand kent twee

3 uur een medewerker Service & Advies

vloeren. Op de eerste verdieping wordt de

aanwezig waarbij mensen terechtkunnen

collectie beschikbaar gesteld die door middel

voor inhoudelijke en administratieve vragen.

van regelmatig wisselende thematische

Zowel voor jeugd als volwassenen is er een

presentaties extra uitgelicht wordt. Op de

collectie beschikbaar.

begane grond is de ontmoetingsbibliotheek
te vinden die voor uiteenlopende vormen

2.1.4

Online bibliotheekzaken regelen                                                                                                              

van dienstverlening ingezet wordt.

Mensen die lid zijn van de bibliotheek hebben 24 uur per dag toegang tot een digitale

2.1.2

Uitleenpunt Voorthuizen                                                                                                                           

omgeving, ‘Mijn bibliotheek’, waarbinnen

In afwachting van de ontwikkelingen van

zij uiteenlopende bibliotheekzaken online

dorpshuis ’t Trefpunt is er in Voorthuizen een

kunnen regelen. Van het reserveren tot het

De dienstverlening in de bibliotheek gaat

tijdelijk uitleenpunt te vinden in woonzorg-

verlengen van media en van het op de hoog-

verder dan alleen maar het beschikbaar stel-

centrum Nieuw Avondrust. Verdeeld over

te blijven van aanwinsten tot het betalen van

len van een collectie. De Bibliotheek is een

de week is dit uitleenpunt 15 uur geopend.

contributie en onverhoopt ontstane boetes.

plek waar mensen kunnen verblijven, ande-

Gedurende 3 uur is er professionele bezet-

Daarnaast is er een bibliotheek app waarmee

ren kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen,

ting. Tijdens de resterende 12 uur zijn er gast-

leden op elk gewenst moment via tablet of

activiteiten en dergelijke kunnen bijwonen

vrouwen en -heren aanwezig waar klanten

smartphone eenvoudig bibliotheekzaken

en in alle rust kunnen werken of studeren.

terechtkunnen met eenvoudige hulpvragen.

kunnen regelen.
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2.2

2.2.1

De collectie

Fysieke collectie

ken zijn beschikbaar voor zowel leden als
niet-leden. Daarnaast  kunnen  leden  met  

De bibliotheek beschikt over een fysieke

een leesbeperking gebruikmaken van het  

2.3     De abonnementstructuur
en uitleenvoorwaarden

De bibliotheek hanteert een laagdrempelige

en online collectie. De fysieke collectie telt

aanbod  gesproken boeken via de website

abonnementstructuur. Door meerdere abon-

67.845 exemplaren (per 31 december 2017)

passendlezen.nl. Rondom de zomervakantie

nementen aan te bieden is er voor iedereen

en omvat aanbod voor alle levensfases.  60%  

zet de bibliotheek De Vakantiebieb in om

een passend abonnement te vinden. Zo is er

wordt  voor  de uitleen  beschikbaar gesteld

het lezen onder de jeugd ook in deze periode

het E-books Only Abonnement voor leden die

in de vestigingen te Barneveld, Voorthui-

blijvend te stimuleren. De Vakantiebieb is een

alleen maar e-books lezen, is er een abonne-

zen en Kootwijkerbroek. Hierbinnen zijn

app die gratis te downloaden is en daarmee

ment voor veel-lezers en een voor incidentele

onder  andere  materialen  opgenomen  voor  

zowel voor leden als niet-leden beschikbaar is.

lezers. Voor jeugdleden tot 18 jaar is het

bijzondere  doelgroepen  zoals  kinderen  

Het aanbod bestaat uit een aantal populaire

lidmaatschap gratis. Dit om de drempel tot

die  moeite hebben  met  lezen  en  ouderen  

jeugdtitels die via de app te lezen zijn. Ook

lezen zo laag mogelijk te houden.

waarvoor  lezen niet meer vanzelfsprekend

voor volwassenen is er een selectie e-books te

Daarnaast kan de jeugd ook boetevrij lenen.

is. 40% is bestemd voor de  scholen  waarmee  

vinden die gratis te downloaden is.

Om volwassenen zoveel mogelijk te behoe-

de  bibliotheek  d.m.v.  het programma de Bi-

Sinds november 2016 kunnen leden een jaar

den voor boetegelden kunnen zij gebruikma-

bliotheek op School een samenwerking heeft.

lang gratis twee online cursussen volgen op

ken van de attenderingsservice. Deze service

Naast de beschikbare Barneveldse collectie

het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Als

betreft een geautomatiseerd mailsysteem

hebben klanten ook de mogelijkheid gratis

bonus krijgt iedere cursist elke maand een

dat een aantal dagen voor het verstrijken

media te reserveren die zijn opgenomen in

korte cursus cadeau, telkens met een ander

van de uitleentermijn van media een bericht

de collecties  van  alle  Gelderse  bibliotheken

thema.

uitstuurt dat de klant eraan helpt herinne-

die net als Bibliotheek Barneveld aange-

Elke dinsdag is er een inloopspreekuur

ren dat het boek binnenkort ingeleverd moet

sloten zijn op het automatiseringssysteem

e-books. Bezoekers kunnen er terecht met

worden.

VSmart. Door deze mogelijkheid  kunnen  

allerlei vragen over het lenen van e-books.

Barneveldse klanten uit een omvangrijkere

Op de publiekscomputers in de bibliotheek

en bredere collectie putten.

hebben bezoekers gratis toegang tot een
ruim digitaal aanbod waaronder naslagwer-

2.2.2

Digitale bibliotheek

2.4

Aanvullende diensten
voor leden

ken zoals de Consumentenbond, Uittreksel-

De ledenpas biedt naast het lenen van

Naast de fysieke collectie stelt de biblio-

bank en oefenen voor het theorie-examen

fysieke boeken en e-books ook toegang tot

theek duizenden rechtendragende e-books  

via Theorie.nl.   

andere aantrekkelijke diensten die aanslui-

beschikbaar aan leden. Dit aanbod wordt

ten op de maatschappelijke doelstelling van

landelijk ingekocht en bevat net als de

Per december 2017

fysieke collectie een breed aantal genres. Bo-

Aantal e-book accounts

1.393

Aantal geleende e-books

15.915

Aantal bezoekers inloopspreekuur e-books

75

vendien wordt er een selectie luisterboeken
ontsloten via de Luisterbieb- app. Hierin  zijn  
onder meer titels  opgenomen die jongeren  
moeten lezen voor de lijst, de zogeheten
‘Luisteren voor je lijst-boeken’. De luisterboe-

de bibliotheek. Dit vertaalt zich onder andere
in kortingen op educatieve en/of culturele
activiteiten.

Ten opzichte van 2016 (1.121 e-book accounts) is het aantal e-book accounts in 2017 gestegen met ruim 24%.
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2.5

De ontmoetingsfunctie

(literaire) lezingen, workshops en andere

bewegen, nodigt deze uit om ongestoord een

De benedenverdieping van de Barneveldse

leesbevorderende activiteiten. Deze worden

krant, tijdschrift of boek te lezen, om anderen

vestiging wordt voor uiteenlopende doel-

door de bibliotheek zelf georganiseerd, in

te ontmoeten en / of kennis te maken met

einden ingezet. Met recht kan gesproken

samenwerking met derden of door derden.

gelijkgestemden.

worden van een multifunctionele omgeving.

In het laatste geval heeft de bibliotheek een

Zo worden er uiteenlopende activiteiten

faciliterende rol.

2.5.4

*Vijf kernfuncties van de Wsob:

georganiseerd die bijdragen aan de per-

Bij de samenstelling van het activiteitenpro-

In de bibliotheek zijn vergader- en cursus-

1. kennis en informatie ter beschikking

soonlijke ontwikkeling. Daarnaast biedt de

gramma wordt steeds afgewogen of het past

ruimtes te vinden die door derden gehuurd

ruimte onder andere de mogelijkheid om te

binnen de kaders van de doelstelling van de

kunnen worden. Deze zijn ingericht met

ontspannen (met een krant of tijdschrift),

bibliotheek en of het toegevoegde waarde

laptops/pc’s en alle andere voorzieningen die

anderen te ontmoeten en te werken of

heeft voor de inwoners van de gemeente

nodig zijn voor het organiseren van cursus-

studeren.

Barneveld. De activiteiten vallen, afhankelijk

sen, workshops en dergelijke. In 2017 zijn de

van de doelgroep, onder de drie program-

vergaderruimtes onder andere ingezet ten

malijnen Jeugd & Onderwijs, Participatie &

behoeve van het  inloopspreekuur Sociaal

Zelfredzaamheid en Een Leven Lang Leren.

Juridisch  Steunpunt  en  het  Diaconaal  

stellen;
2. mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie;
3. lezen en kennismaken met literatuur
bevorderen;
4. ontmoeting en debat organiseren;

2.5.1

5. kennismaking met kunst en cultuur.

In de bibliotheek worden met regelmaat

Leesbevorderende activiteiten                                                                                                                  

Faciliteren van ruimtes    

Netwerk. Ook  zijn er in de cursusruimtes

activiteiten georganiseerd die een vertaling
zijn van één of meerdere kernfuncties* die in

2.5.2

Werk- en studieplekken                                                                                                                              

de Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheken)

In de bibliotheek zijn werkplekken ingericht

zorgd. Dit om de kansen voor het vinden van

zijn opgenomen. Te denken valt daarbij aan

voorzien van een pc met internet, een veel-

een nieuwe baan te verhogen.                                                                                                     

trainingen voor (langdurig) werklozen ver-

heid aan betrouwbare informatie en printmogelijkheid. Daarnaast kunnen mensen
gratis gebruikmaken van het Wifi-netwerk.
Dit biedt de mogelijkheid om in een rustige
omgeving te werken of studeren met eigen
middelen zoals laptop, tablet of smartphone.
In de examenperiode zijn de studiemogelijkheden onder de aandacht gebracht van
middelbare scholieren door aan te haken bij
de positioneringscampagne van de VOB “De
Bibliotheek maakt je rijker”.
2.5.3

Ontspanning en ontmoeting                                                                                                                    

Doordat de bibliotheek een laagdrempelig
karakter heeft, over ruime openingstijden
beschikt en een neutrale, niet-commerciële
omgeving is waar iedereen zich ongeacht
zijn politieke of sociale achtergrond vrij kan
7

3.1

Samen zorgen voor een
sterke basis

door het programma BoekStart actief in
te zetten bij de consultatiebureaus in de

De samenwerkingsverbanden met de kinder-

gemeente Barneveld.

opvang en het onderwijs zijn uitgebreid en

Eind 2017 hebben 275 ouders een BoekStart-

bestaande zijn inniger geworden. Daarnaast

koffertje opgehaald en heeft de bibliotheek

hebben we ons netwerk uitgebreid door

kinderen bereikt op ruim 80% van de

meer samen te werken met JGZ Barneveld

kinderopvang locaties, 1.678 leerlingen in het

(consultatiebureau en logopedie) en het

basisonderwijs en ruim 2.200 leerlingen in

Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld.

het voortgezet onderwijs.

De succesvolle aanpak van het programma
voor de jeugd in de bibliotheek (0-12 jaar) is
doorgezet. Veel aandacht is gegaan naar de
voorbereiding en uitvoering van de VoorleesExpress, waarmee nu verschillende Barneveldse kinderen die moeite hebben met taal
thuis worden geholpen.  

3.2

Leesbevordering van
0-18 jaar

Door in te zetten op een educatief program-

3.
Jeugd &
Onderwijs

ma in een doorgaande lijn voor kinderen van
0-18 jaar maakt de bibliotheek gebruik van
de kracht van herhaling. De programma’s
Boekstart (0-4 jaar) en de Bibliotheek op
School (4-18 jaar) werken met dezelfde
bouwstenen, zodat kinderen vanaf 3 maanden oud tot hun 18e jaar op eenzelfde, persoonsgerichte manier, gestimuleerd worden

Leesbevordering voor de jeugd was in 2017,

om te lezen en hun digitale vaardigheden

net als voorgaande jaren, een belangrijk

vergroten.

speerpunt. Onze inzet groeit zelfs, omdat wij

Met professionele ondersteuning vanuit de

in toenemende mate zien dat het bestrijden

bibliotheek, de inzet van actuele collecties en

van laaggeletterdheid begint bij preventie

uitvoering van leesbevorderende activiteiten

op jonge leeftijd. Op deze manier wordt de

werken we samen met het onderwijs en de

cyclus van laaggeletterdheid, overdracht van

kinderopvang. Verdergaande inbedding van

ouder op kind, doorbroken.

het belang van voorlezen zal bereikt worden

“Door deelname aan het project Bibliotheek op School is de kans op
grotere leesmotivatie aanwezig. Door dit project zal het leesniveau,
maar ook de woordenschat en het niveau van het begrijpend lezen
omhoog gaan binnen onze school.”
Prins Bernhard school, Gerwin Jansen
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3.3

Deskundigheidsbevordering

Ongeveer 70 pedagogisch medewerkers, leer-

3.5

VoorleesExpress

In september 2017 startte de bibliotheek met

krachten en docenten volgden workshops,

het project VoorleesExpress in samenwer-

cursussen en bezochten netwerkdagen om

king met Vluchtelingenwerk Oost Nederland

hun kennis op het gebied van leesbevorde-

(VWON) en Rijnbrink. VoorleesExpress is er

ring te vergroten. Bibliotheekmedewerkers

speciaal voor kinderen (NT1 en NT2) van 2 tot

volgden op hun beurt trainingen en bezoch-

8 jaar die moeite hebben met taal. Vrijwillige

ten kennisdagen om hun deskundigheid op

voorlezers komen 20 weken achter elkaar

het gebied van onderwijsontwikkelingen,

elke week een uur bij gezinnen thuis en gaan

leesbevordering, communicatie en o.a. didac-

samen met kind en ouders aan de slag om de

tiek te vergroten.

taalontwikkeling te stimuleren. Gezamenlijk
bibliotheekbezoek en lidmaatschap voor de

Professionaliseren met opbrengstgericht werken

kinderen verlagen de drempel naar de biblio-

Voorjaar 2017 werden de resultaten van de

theek. De bibliotheek werft de gezinnen en

Leesmonitor 2016-2017 bekend. De Leesmoni-

doet dat in samenwerking met verschillende

tor bestaat uit een vragenlijst voor leerkrach-

basisscholen en de kinderopvang.  VWON

ten en voor leerlingen vanaf groep 4. We

werft en begeleidt de vrijwillige voorlezers

brengen de leesmotivatie, leesinteresse en

en coördinatoren. VoorleesExpress is gerea-

de leescultuur thuis van leerlingen in beeld.

liseerd met ondersteuning van Oranjefonds,

Van leerkrachten komt in beeld wat zij in de

Kansfonds, VSBfonds, Stichting Weeshuis der

klas doen aan leesbevordering. De monitor

Doopsgezinden en gemeente Barneveld. In

wordt jaarlijks afgenomen en ingezet om

2017 startte de bibliotheek met 9 gezinnen.

opbrengsten in beeld te brengen en doelen

Leesbevordering op school
en in de kinderopvang

Jeugdactiviteiten in de
bibliotheek

Met name voor de jongste kinderen en hun
ouders is er in 2017 flink uitgepakt met een
uitgebreid programma in de vrije tijd. Onder
andere een maandelijks voorlees halfuurtje, Meet & Greet met Gonnie het Gansje,
Muziek op schoot en voorstellingen over
de Gruffalo, Kikker en Nijntje. Veel nieuwe
jonge ouders hebben de bibliotheek bezocht

voor komend schooljaar te bepalen.

3.4

3.6

en zijn bekender geraakt met de locatie en
dienstverlening. De iets oudere kinderen

“De eerste keer gaf het jongetje, dat ik bezoek, aan dat hij

konden prijzen winnen met hun stembriefje
voor de Kinderjury, de Fiepbus bezoeken, een

eigenlijk niet zo van voorlezen hield. Toen ik een boekje

vlogworkshop volgen en een mooi pakket

tijdens teampresentaties, themabijeen-

gelezen had vroeg hij meteen: ‘Kom je morgen weer?’. Het

kader van de Kinderboekenweek stonden

komsten voor ouders over (voor)lezen en

is leuk om te lezen, om met kinderen om te gaan en om

De leesconsulenten hebben hun kennis in
2017 in toenemende mate ingezet op locatie

leesbevorderende activiteiten in de klas
en voor de groep. Daarnaast bereikten ze
met activiteiten rondom leescampagnes en
groepsbezoeken ongeveer 700 leerlingen
in het basisonderwijs en 140 kinderen op
peuterspeelzalen.

mensen te leren kennen uit een andere cultuur.”
Voorlezer Tineke uit Voorthuizen

leesboeken voor in de zomer ophalen. In het
er bovendien een aantal voorstellingen van
de populaire kinderboekenschrijfster Tosca
Menten op het programma die plaatsvonden
in het Schaffelaartheater en volledig uitverkocht waren.
Met dit programma zijn ongeveer 860 kinderen van 0-12 jaar bereikt.
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4.1

Cursussen

in opdracht van een thuiszorgorganisatie

In het tweede kwartaal van 2017 begonnen

georganiseerd. Dertig medewerkers leerden

de cursussen Klik & Tik (vijf keer 1,5 uur) en

omgaan met een tablet en bijbehorende

cursus. Er waren geen drempels. In tegenstelling

Leren Werken met de Digitale Overheid (vier

software.

tot andere cursussen waar ze als een speer

king met Stichting Digisterker. Er zijn vrijwil-

“Erg fijn dat ik alles kon vragen tijdens de Klik & Tik

door de stof heen gaan.”

4.
Participatie
& Zelfredzaamheid

keer 2 uur). De laatste in hechte samenwerlige docenten aangetrokken en opgeleid. In
samenwerking met o.a. de gemeente Barne-

4.2

Directe hulp

Mensen die directe praktische hulp nodig

veld en Welzijn Barneveld zijn de deelnemers

hadden zijn geholpen tijdens diverse spreek-

geworven. Er zijn met 6 cursussen in totaal

uren. Gedurende het hele jaar faciliteerde

35 deelnemers bereikt. Beide cursussen die-

de bibliotheek tweewekelijkse spreekuren

nen een praktisch doel waardoor de drempel

voor advies en hulp met zaken rondom o.a.

tot deelname niet hoog is. De naamsbekend-

uitkering, bijzondere bijstand, kinderbijslag

heid en het aantal deelnemers per cursus

en brieven van instanties. Deze spreekuren

neemt langzaam toe. Deelnemers van Klik

werden uitgevoerd door het Sociaal Juridisch

& Tik worden waar mogelijk doorverwezen

Steunpunt (in opdracht van de gemeente

naar Leren werken met de Digitale Overheid.

Barneveld) en het Diaconaal Netwerk Bar-

Op deze manier probeert de bibliotheek de

neveld. Voor de twee genoemde partners en

In samenwerking met maatschappelijke

deelnemers te stimuleren om hun basisvaar-

Welzijn Barneveld faciliteerde de bibliotheek

en zakelijke partners zijn er in 2017 diverse

digheden maximaal te ontwikkelen. Naast

invulhulp spreekuren voor de belastingaan-

activiteiten uitgevoerd gericht op het vergro-

interne cursussen is in samenwerking met

gifte in het voorjaar. Ook faciliteerde de

ten van de zelfredzaamheid van kwetsbare

Volksuniversiteit Barnevue ook een cursus

bibliotheek de trainingen voor (langdurig)

doelgroepen. De inzet van de bibliotheek op
dit gebied is drieledig: 1. Directe scholing van
de doelgroep, 2. Scholing van professionals
en vrijwilligers die met de doelgroepen te
maken krijgen, 3. Directe hulp voor mensen waarvan de zelfredzaamheid lastig te
vergroten is.
Deze aanpak is succesvol gebleken. De
initiatieven die in 2017 zijn opgezet worden
in 2018 doorgezet en waar mogelijk verdergaand geprofessionaliseerd en uitgebreid
naar andere locaties en vestigingen. Dit in

werklozen in opdracht van de gemeente Bar-

samenwerking met relevante partners en

neveld.  Tijdens het inloopspreekuur e-books

met de inzet van (geschoolde) vrijwilligers of

zijn de vragen van ongeveer 75 mensen

werknemers.

beantwoord.
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4.3

Signalering & toeleiding
door professionals

In aanloop naar een gemeentelijk samenwerkingsverband voor ondersteuning bij
laaggeletterdheid is er in de Week van de
Alfabetisering aandacht besteed aan het
thema ‘Taal & Geld’.  

4.4

Bibliotheek als
ontmoetingsplaats voor
iedereen

De brede maatschappelijke bibliotheek is een
ontmoetingsplaats voor iedereen. Senioren,
moeders met kinderen, vrijwilligers met een
maatje, scholieren en studenten weten de
bibliotheek steeds beter te vinden. Een doelgroep waar de bibliotheek in 2017 kennis mee
mocht maken zijn de statushouders die in de
gemeente Barneveld wonen. Zo bezochten
klassen van de Internationale Schakel Klas
(ISK) de bibliotheek voor een groepsbezoek.
Ook kwamen in het kader van het Participtieverklaringstraject diverse groepen volwassen

5.
Een Leven
Lang Leren

Bibliotheek Barneveld geeft iedereen gelijke
kansen op ontwikkeling. Om die reden biedt
de bibliotheek een stimulerende omgeving
waar kennis en informatie beschikbaar is,
zowel fysiek als digitaal. Het is een uitno-

statushouders op bezoek in de bibliotheek

De samenleving verandert en Bibliotheek

digende plek waar men kan samenkomen,

om kennis te maken met de mensen en

Barneveld verandert mee. De constante fac-

kennis kan delen en specifieke vaardighe-

dienstverlening. De bibliotheek zet deze

tor is dat de bibliotheek er voor iedereen is

den op kan doen. Om een nog prettigere

samenwerking met o.a. Welzijn Barneveld in

die wil meedoen in de maatschappij en zich

verblijfsplek te creëren heeft de bibliotheek

2018 graag door en hoopt zo ook voor status-

wil ontwikkelen, (leren) lezen en informeren.

tevens geïnvesteerd in een goede koffiema-

houders in de gemeente Barneveld een plek

Bibliotheek Barneveld doet dit voor volwasse-

chine met een ruim assortiment. Daarnaast

van ontmoeting te kunnen zijn.  

nen door jaarlijks een inspirerend activitei-

zal de bibliotheek in 2018 onderzoeken welke

tenprogramma op te zetten, andere organi-

mogelijkheden er zijn om iets lekkers bij de

saties te faciliteren of er samenwerkingen

koffie of thee uit te serveren. Om hier verder-

mee op te starten om kennis te  delen en

gaand invulling aan te geven zijn in het

door netwerken en communities te initiëren

vierde kwartaal gesprekken geïnitieerd met

en faciliteren. Kortom, in de bibliotheek kun

Ons Bedrijf om in 2018 een samenwerking

je Een Leven Lang Leren.

aan te gaan.  
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5.1

Een bibliotheek vol
activiteiten

•

gasten zoals Herman Koch.
•

malijn Een Leven Lang Leren:
5.1.1

•

Café Barneveld geweest met bijzondere

Een greep uit de activiteiten die in 2017 zijn
georganiseerd in het kader van de program-

Ook is er in maart een uitverkocht Literair

Inspirerende sprekers

•

Juni: Informatiebijeenkomst over digitaal

5.1.2

Foto-expositie ’vijftig tinten vrouw’

lezen

Wie is ze eigenlijk, de Barneveldse vrouw?

September: inloop digitale hulp

Nou, zij bestaat niet. Elke vrouw is namelijk

In augustus was Tineke Beishuizen te

anders en dat toonde de expositie ‘VROUW’.

gast in Bibliotheek Barneveld.  Na 45

Allemaal verschillend en toch harmonieus

jaar nam Tineke Beishuizen afgelopen

samenlevend, is de boodschap van fotogra-

jaar afscheid van Libelle. In het voorjaar

fen Annelies Barendrecht en Maaike Appels.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende

verscheen haar meeslepende roman ‘Een

‘Vijftig tinten vrouw’, die vanaf 10 oktober te

enthousiaste en inspirerende sprekers/schrij-

Zomer’, over de pijn van het loslaten en

zien was in Bibliotheek Barneveld is door veel

vers te gast geweest:

wat daarna overblijft. Tineke nam de

omwonenden en belangstellenden bezocht.

•

Robert van de Brink vertelde in januari

bezoekers mee naar haar tijd bij Libelle

voor ruim 40 bezoekers in de Bibliotheek

en wat er komt kijken bij het schrijven

Barneveld over de ins en outs van 3D

van een boek.

fotografie.
•

Het Kopje koffie met… in november viel
samen met de Kookboeken7daagse. Mar-

ren, Esther van Middendorp, Alie van

jan van de Vis van Van de Vis Eierspecialist

Veldhuizen en Angela Groenbos van het

deelde deze middag informatie over het

magazine Landleven op bezoek. Met

familiebedrijf, bestaande uit legpluimvee

een proeverij, mini-workshop en een

en een eierpakstation. Samen met gast-

teeltplan voor de eigen tuin konden de

vrouw Rietje Treur konden de deelnemers

bezoekers een actieve avond beleven.

deze middag tokkelroom maken.

Daar liep Barneveld voor warm! Ruim 35
•

•

Eind januari kwamen er drie redacteu-

•

Daarnaast heeft er in november voor de

deelnemers hadden zich aangemeld.

tweede keer in 2017 een Literair Café Bar-

In de loop van februari is er een bele-

neveld plaatsgevonden met o.a. schrijvers-

vingsmarkt ‘zelf gemaakt’ georganiseerd

duo Mark Doornaert & Rolf Van der Leest.

waarbij bezoekers bij Bibliotheek Barneveld kennis konden maken met ruim

Andere activiteiten die in 2017 zijn georga-

15 verschillende hobby’s. Het was een

niseerd:

drukke en bovenal leerzame middag met

•

door Yvonne van Adrichem

ruim 50 bezoekers.
•

In maart heeft Sylvia Bochem de work-

Februari: kennismaking met Mindfulness

•

Februari: kennismaking met yoga door
Mandy de la Croix

shop ‘je garderobe op orde’ gegeven.
Naast bibliotheekmedewerkster is ze ook

•

Maart: schrijversbezoek Corien Oranje

eigenaresse van SylforStyle. Tijdens de

•

April: lezing over hoogbegaafdheid
en misdiagnose autisme door Simon

workshop gaf ze bezoekers handige tips

Anemaet

om rust te creëren in de kledingkast en
een goede basis te leggen die gemakkelijk
uitgebreid kan worden.  

•

Mei: alles over wandelen en bijzondere
wandelroutes door Lourens Vellinga
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5.1.3

Week van de Alfabetisering

‘Robotica’ centraal. Bezoekers van de biblio-

2,5 miljoen volwassenen in Nederland heb-

theek kregen een boek cadeau en konden

ben moeite met lezen, schrijven en reke-

zich aanmelden voor een dabatavond over

nen. Om dit onder de aandacht te brengen

robotica in de zorg met interessante sprekers.

organiseert Stichting Lezen & Schrijven,

De debatavond, welke vanuit een co-creatie

jaarlijks in de maand september de Week

met zorginstelling Neboplus georganiseerd

van de Alfabetisering. Bibliotheek Barneveld

is, begon met een interactieve presentatie

heeft tijdens de Week van de Alfabetisering

van Wilma Polhoud (projectleider Stichting

laaggeletterdheid op de kaart gezet door het

Koperhorst) over robot ZORA, die ingezet

organiseren van een informatiemiddag. Op

wordt bij (voornamelijk demente) ouderen.

dinsdag 5 september heeft de bibliotheek

Eunice van Zomeren, directrice van Neboplus,

in samenwerking met Stichting Lezen &

opende het debat. Het was een interessante

Schrijven kosteloos een informatiemiddag

avond met verschillende visies. Na de pauze

georganiseerd over Taal & Geld, speciaal

ontstond een levendige discussie met het

voor professionals. Het doel was om vooral

publiek over robots in de zorg.

bij de professionals die in aanraking komen
met mensen die moeite hebben met de
Nederlandse taal bewustwording te creëren
dat schuldenproblematiek vaak samen gaat

5.2

Samenwerking

De bibliotheek werkt steeds vaker samen met
andere instellingen in Barneveld, Kootwij-

je dit kunt herkennen. Een groep van 16

kerbroek en Voorthuizen. Samenwerken met

maatschappelijke professionals bezocht deze

verschillende partijen biedt de bibliotheek

middag. Er wordt onderzocht hoe we in 2018

kans om te innoveren en een ruimer pro-

een verdiepende workshop op dit thema

gramma aan activiteiten te bieden. Boven-

kunnen organiseren.

dien zorgt het voor een breder draagvlak
binnen de gemeente Barneveld.

Nederland Leest

Bij de landelijke leesbevorderingscampagne

5.2.1

Nederland Leest stond deze keer het thema

Jaarlijks organiseert de bibliotheek in

Seniorendag

samenwerking met Welzijn Barneveld en de

“Als er iemand bij je komt om te praten over
schuldenproblematiek leg je niet zo snel de link naar
laaggeletterdheid. Tijdens de bijeenkomst Taal & Geld heb
ik hierover informatie ontvangen die ik direct kan

Week van de Opvoeding

Het programma van de Week van de Opvoeding is mede tot stand gekomen vanwege
de fijne samenwerking met Centrum voor
Jeugd en Gezin,  Muziekcentrum Harkelijntje,
Kinderfysiotherapie Barneveld, Maatjeswerk
Autisme, Vluchtelingenwerk & Harmonie
in Hulp en Zorg, Atelier Hupsakee en Home

met laaggeletterdheid en op welke wijze

5.1.4

5.2.2

ouderenbonden een programma voor Seniorendag, elke eerste vrijdag in oktober. Dit
jaar waren er in alle kernen van gemeente
Barneveld activiteiten georganiseerd. André

Start, Geef me de Vijf Academie, Elan Barneveld, Kindertherapie Voorthuizen, Lettie van
Geresteijn, De Vlinderkamer, Brenda Haklander, Aletta van Huigenbos, Be Active, Medifit,
Kinderfysiotherapie Barneveld en een aantal
vrijwilligers. De samenwerking met deze
partijen leidde tot een uitgebreid programma met als thema ‘buiten de lijntjes’. Het
thema bracht diverse discussies met zich
mee en heeft voor de bibliotheek uiteindelijk
een innovatieve activiteit opgeleverd waarbij
kinderen een vlogworkshop konden volgen.
Destiny Leverman is een bekende vlogster
met al 21.000 volgers op Youtube. Ze komt
ook nog eens uit Barneveld. Zij kan haar
leeftijdsgenoten als geen ander vertellen hoe
te beginnen als vlogger.

Verhagen kwam speciaal met een koffer vol
verhalen bij de senioren langs!

toepassen in mijn werk.”
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6.1.3

6.
Bedrijfsvoering
6.1

6.1.1

Personeelsbeleid

Eigen werkgeverschap

Verdeling van de formatie-uren

Functie

Aantal uren inzetbaar

Directeur / bestuurder

32

Teamleider / projectcoördinator

20

Coördinator Ontwikkeling & Educatie

32

Medewerker financieel beheer

24

Medewerker Marketing & Communicatie

20

Leesconsulenten t.b.v. dBos & BoekStart

34

Ondersteuner leesconsulenten

24

Medewerkers Service & Advies*

108,25

Totaal

294,25

* Naast uren in de uitleen voeren de medewerkers Service & Advies ondersteunende taken uit t.b.v. de dagelijkse
bedrijfsvoering. Te denken valt daarbij aan de volgende werkzaamheden: collectiebeheer en -onderhoud, beheer
bibliotheekautomatiseringssysteem, coördinatie vrijwilligers, ledenadministratie, facilitaire ondersteuning, ondersteuning marketing & communicatie en uitvoer activiteiten 0 - 100 jaar.

maatschappelijke bibliotheek te kunnen
realiseren, is het van belang dat medewerkers mee kunnen en willen bewegen in deze
transitie om optimaal invulling te kunnen
geven aan de veranderende dienstverlening en de daarmee gepaard gaande
organisatorische veranderingen. Niet alleen
inhoudelijk verandert er veel, ook organisatorisch brengt het de nodige veranderingen
met zich mee. Door actieve deelname aan
workshops, bijeenkomsten en trainingen die
landelijk en provinciaal geïnitieerd worden,
worden medewerkers vooral vakinhoudelijk
bijgeschoold. De meer individueel gerichte
opleidingen, trainingen of coachingsessies
worden ingezet zodat medewerkers mee
kunnen groeien in de veranderende omge-

6.1.4

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim voor 2017 is 9,7%. Dit

ving en daar waar mogelijk de kans krijgen
hun horizon te verbreden.

Bibliotheek Barneveld is zelfstandig werkge-

relatief hoge percentage wordt grotendeels

ver en heeft met Cultura Ede een samenwer-

veroorzaakt door langdurige ziekte van een

6.1.6

kingsovereenkomst voor de P&O-dienstverle-

van de medewerkers.

Het medezeggenschap binnen de organisatie
vertaalt zich in twee personeelsbijeenkom-

ning, waaronder HRM-ondersteuning en alle
bijbehorende (salaris) administraties.
6.1.2

Personeelsformatie

Medezeggenschap

6.1.5

Opleidingen

sten per jaar waar de directeur / bestuurder

Om de verdergaande verschuiving van een

helderheid verschaft over de actuele stand

klassieke uitleenbibliotheek naar een brede

van zaken en een vooruitblik schetst rondom

Per 31 december 2017 zijn er 13 mensen werk-

de ontwikkelingen die op stapel staan en

zaam bij Bibliotheek Barneveld, waarvan 3

verantwoording van de keuzes die de directie

met een contract voor bepaalde tijd. Vertaald

hierin maakt.

naar het aantal formatieplaatsen op basis
van een 36-urige werkweek omvat deze 9,08
FTE (waarvan 2,06 FTE voor bepaalde tijd).
De toename van het aantal medewerkers
en daarmee het aantal FTE ten opzichte van
2017, wordt voornamelijk veroorzaakt door
vervanging van een langdurig zieke werknemer.    
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6.2

Inzet vrijwilligers

re aanpak, klanten profiteren er ook van

Ruim 45 vrijwilligers maken inmiddels on-

doordat zij van een ruimere collectie gebruik

derdeel uit van het vrijwilligersteam en het

kunnen maken.

aantal groeit jaarlijks. Vrijwilligers spelen een

Met de Koninklijke Bibliotheek (KB) wordt op

steeds belangrijkere rol bij Bibliotheek Barne-

landelijk niveau samengewerkt met diensten

veld, zowel in de kleine als de grote kernen.

en programma’s die de lokale bibliotheek

In de kleine kernen, Kootwijkerbroek en

ondersteunen en de landelijke samenhang

Voorthuizen, is een team van vrijwilligers
verantwoordelijk voor het open houden van
de bibliotheek. Ze ontvangen en verwel-

6.3

Samenwerking &
ondersteuning derden
Samenwerking

tussen bibliotheken versterken. Voorbeelden
zijn de ondersteunende programma’s als
E-overheid, databank G!DS, inkoop digitale

komen de bezoekers, maken ze wegwijs,

6.3.1

assisteren bij het zoeken van materialen in

De samenwerking met de lokale organisaties

meer e-books en online cursussen ontslo-

de bibliotheek of in de publiekscatalogus,

komt tot uiting in de drie genoemde pro-

ten worden, de innovatieagenda, Kunst van

helpen bij het innemen en uitlenen aan de

grammalijnen. Deze zal in 2018 ook nadruk-

Lezen, marketing en het websitebeheer.

selfservicebalie, ruimen materialen op en

kelijk deel uitmaken van het beleid en zal

zorgen voor een aantrekkelijke uitstraling

daar waar mogelijk verder uitgebouwd wor-

6.3.2

van de bibliotheek. Wekelijks worden ze

den. Zo zal de samenwerking met theater,

Om als volwaardige organisatie te kun-

bijgestaan door een vaste bibliotheekmede-

museum en muziekschool hervat worden.

nen opereren, is het noodzakelijk om in de

werker die de bezoekers volledige service en

Verder is er met Stichting Ons Bedrijf een

bedrijfsvoering ondersteuning van buiten-

assistentie kan bieden.   

samenwerking tot stand gekomen waarbij

af aan te trekken. Zo worden HRM-zaken,

Bij Bibliotheek Barneveld worden vrijwil-

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

waaronder de salarisadministratie, inge-

ligers tijdens de selfservice-uren en ter

onder professionele begeleiding invulling

kocht bij Cultura Ede. Voor de accountancy

ondersteuning van de bibliotheekmedewer-

geven aan verschillende leerwerktrajecten in

en ondersteuning bij de financiële adminis-

kers ingezet. De vrijwilligers zijn niet alleen

de bibliotheek.

tratie wordt een beroep gedaan op Jonker-

als gastvrouw of -heer actief, maar ook bij

Naast samenwerking met lokale organisaties

Fieret Barneveld. Scholtens en De Boer biedt

de service Boek aan Huis, het voorlezen op

is er de samenwerking binnen het biblio-

ondersteuning bij zaken rondom facilitair

locatie en andere activiteiten ten behoeve

theeknetwerk. Zo werkt  Bibliotheek Barne-

beheer van de Barneveldse organisatie en

van de leesbevordering. Daarnaast funge-

veld nauw samen met het Gelders netwerk

ondersteuning bij de ict voor wat betreft de

ren zij als ambassadeur en vormen zij een

van openbare bibliotheken, Samenwerkende

basisscholen waarmee een samenwerking

belangrijke verbinding tussen de bibliotheek

Gelderse Bibliotheken (SGB). Uitgangspunt

is. Het beheer van de kantoorautomatisering

en (specifieke) doelgroepen.

van deze samenwerking is het realiseren

wordt verzorgd door Hermac. Voor biblio-

van efficiency die tegelijkertijd meerwaarde

theekinhoudelijke expertise wordt Rijnbrink,

levert voor klanten. Gezamenlijk collectie-

de provinciale service organisatie voor biblio-

beheer en een bibliotheekautomatiserings-

theken in Gelderland en Overijssel, ingescha-

systeem waar alle Gelderse bibliotheken aan

keld.  Daarnaast wordt gebruikgemaakt van

gekoppeld zijn, zijn daar voorbeelden van.

de diensten van Van Veen Advocaten indien

Niet alleen resulteert dit in een efficiënte-

juridisch advies nodig is.

content, het online platform waar onder

Ondersteuning derden
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6.4.2

6.4

Communicatie

Gebruik nieuwsbrieven

6.4.3

Biebpanel

Bibliotheek Barneveld stuurt twee gratis

Om de dienstverlening van de bibliotheek zo-

nieuwsbrieven per mail uit. Een nieuwsbrief

veel mogelijk op de wensen en behoeften van

met informatie over activiteiten en biblio-

klanten af te stemmen maakt de bibliotheek

theek gerelateerde zaken wordt maandelijks

gebruik van Biebpanel, een online onder-

verstuurd naar leden en andere geïnteres-

zoeksplatform van waaruit leden een aantal

seerden die zich hiervoor aangemeld hebben.

keer per jaar naar hun mening gevraagd

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar

wordt over uiteenlopende bibliotheekzaken.

Om de dienstverlening onder de aandacht

gemiddeld 7.714 mensen. Daarnaast stuurt

Onderwerpen die o.a. aan bod zijn gekomen

te brengen bij de inwoners van de gemeente

de bibliotheek gedurende het schooljaar vier

in 2017 zijn betrokkenheid bij de bibliotheek

Barneveld en andere betrokkenen, zet de

keer een nieuwsbrief uit naar leerkrachten

en lezen in de vakantie. Vanwege het relatief

bibliotheek een diversiteit aan communica-

en specialisten die binnen het Barneveldse

kleine werkgebied van Bibliotheek Barneveld

tiemiddelen in. Naast free publicity via lokale

onderwijs actief zijn. Hierin is onder andere

wordt er binnen een cluster van meerdere

kranten zet de bibliotheek onder andere

informatie te vinden die binnen het onder-

bibliotheken op de Veluwe geopereerd. De re-

de Barneveld app, Facebook, posters, flyers,

wijs ingezet kan worden ten behoeve van

sultaten helpen de bibliotheek de dienstver-

(digitale) mailingen, de website en nieuws-

leesbevordering.

lening gericht verder te verbeteren voor zover

brieven in.
6.4.1

dit binnen de beschikbare middelen past.

Websitegebruik

Vanaf mei 2018 zal de nieuwe Europese
privacywetgeving AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) ingaan en
in dat kader zijn er alvast stappen gezet in
de ontwikkeling van de website zodat deze
helemaal voldoet aan de richtlijnen van
de privacywetgeving AVG. Zo is de website
leesbaarder gemaakt voor mensen met een
leesbeperking. Kijkend naar de cijfers van
het gebruik van de website zien we een
toename van het aantal gemeten bezoekers.
In totaal zijn er 30.085 bezoekers gemeten
ten opzichte van 29.973 in 2016. Doordat er
aanpassingen zijn gedaan aan de website
vooruitlopend op de privacywetgeving AVG is
het aantal bezoekers in werkelijkheid hoger
dan de hier vermelde (gemeten) cijfers.
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deze staan beschreven in de Governance

•

De heer N. Lenten

Code Cultuur. De heer E. Worm is directeur/

(benoemd in 2014, zitting t/m 2018)

bestuurder en wordt per mei 2017 waarge-

Stichting Vrienden van Ruimzicht (pen-

nomen door mevrouw M.W.J. van Ooijen. De

ningmeester), Provinciale afdeling CDA

Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met

Gelderland (penningmeester), Stichting

elk hun eigen deskundigheid en expertise.

Oud-Katholiek Museum (penningmeester),

Vanuit de belangrijkste gevraagde vakgebie-

Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal

den is een vertegenwoordiging aanwezig om

(voorzitter), Stichting Oud-Katholiek

goed toezicht te kunnen houden.

Jeugdfonds (penningmeester), Oud-Ka-

In 2017 heeft de Raad zes maal vergaderd

tholieke parochie Amersfoort (voorzitter),

in aanwezigheid van de (waarnemend)

Adviescommissie voor Kerkelijke ambten,

directeur/bestuurder. De financiële jaarstuk-

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

ken 2017 die door de Raad zijn goedgekeurd,

(plaatsvervangend lid)

waren daarbij onderdeel van gesprek.
De Raad van Toezicht bespreekt één keer per

•

De heer J. Meesters (benoemd in 2014,
zitting t/m 2018)

jaar zowel het eigen functioneren als dat van
de afzonderlijke leden, zonder dat de directeur/bestuurder daarbij aanwezig is, en het

•

Mevrouw mr. A.M. Bergers-Aalders       

functioneren van de directeur/bestuurder.

(benoemd in 2016, zitting t/m 2019)

De totale honorering van de Raad was in het

Jurist

verslagjaar € 2.900. Geen enkel lid ontvangt
een honorering die gekoppeld is aan de

7.
Bestuur &
Raad van
Toezicht
7.1

Raad van Toezicht

De Stichting Bibliotheek gemeente Barne-

financiële prestaties van de stichting.

7.2

Samenstelling

De Raad van Toezicht was in 2017 als volgt
samengesteld:
•

De heer Th. van Lagen, voorzitter
(herbenoemd in 2017, zitting t/m 2020)
CNV Vakcentrale (Manager Shared Services Centre P&O)

•

Mevrouw M.W. Hofland

veld wordt bestuurd volgens het Raad van

(herbenoemd in 2016, zitting t/m 2019)

Toezicht-model. Hierbij worden de principes

Neerlandicus

en best practice bepalingen toegepast zoals
17

8.
Cijfers
Toelichting cijfers
De Wsob beschrijft vijf functies voor het
openbaar bibliotheekwerk en legt van
daaruit een sterke nadruk op een brede
maatschappelijke bibliotheek met uiteenlopende activiteiten onder meer op het gebied
van educatie, cultuur, ontmoeting en debat.
Naast het beschikbaar stellen van de collectie geeft de bibliotheek hieraan invulling
door een veelheid aan (leesbevorderende)
activiteiten niet alleen passend binnen het
programma van de doorlopende leeslijn 0-18
jaar maar ook voor 18 jaar en ouder al dan
niet in samenwerking met andere organisaties zoals het Literair Café Barneveld, Welzijn
Barneveld en CJG Barneveld.  De cijfers op de
hiernavolgende pagina’s beschrijven de klassieke uitleenfunctie maar ook de activiteiten
binnen de drie programmalijnen.
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Algemeen
OPENINGSUREN PER VESTIGING 2017
Barneveld
Aantal openingsuren per week 2017

Voorthuizen
34

Kootwijkerbroek
15

Educatie

15

Totaal
n.v.t.

64

GEBRUIKERS PER 31 DECEMBER 2017
Barneveld

Voorthuizen

Kootwijkerbroek

Educatie

Totaal

Gebruikers tot 18 jaar

5.843

844

786

4.103

11.576

Gebruikers vanaf 18 jaar

2.050

469

243

3

2.765

Totaal aantal individuele leners

7.893

1.313

1.029

4.106

14.341

35

3

5

2

45

Instellingen
UITLENINGEN 2017
Barneveld
Boeken volwassenen
Boeken jeugd
Cd/dvd/daisyrom
Luisterboeken
Overige media
Tijdschriftenmappen
Totaal aantal uitleningen 2017

Voorthuizen

Kootwijkerbroek

Educatie

Totaal

105.666

14.231

19.611

829

140.337

132.156

3.525

26.613

50.676

212.970

605

8

38

0

651

2.719

14

68

11

2.812

307

53

45

13

418

6.164

449

3.261

2

9.876

247.617

18.280

49.636

51.531

367.064

E-BOOKS 2017
Aantal e-bookaccounts
Aantal geleende e-books

1.393
15.915
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MEDIA PER 31 DECEMBER 2017
Kootwijkerbroek

Totaal

Educatie*

Boeken volwassenen

Barneveld
16.055

Voorthuizen
2.690

2.447

21.192

457

Boeken jeugd

14.733

383

3.270

18.386

26.490

Cd/dvd/daisyrom

104

0

0

104

7

Luisterboeken

351

0

0

351

43

Overige media
Tijdschriftenmappen
Totaal mediabezit 2017

31

1

0

32

3

450

110

220

780

0

31.724

3.184

5.937

40.845

27.000

* Collectie Educatie (w.o. dBos PO en VO) is inclusief collectie in bruikleen.

AANTAL ACTIVITEITEN EN DEELNEMERS PER PROGRAMMALIJN
Programmalijn Jeugd & Onderwijs

Aantal activiteiten

Aantal deelnemers

0-6 jaar

17

487

6-12 jaar

6

385

Participatie & Zelfredzaamheid 18+

8

60

Een Leven Lang Leren 18+

17

688

Aantal bezoekers

Aantal bezoeken

30.085

69.897

WEBSITE STATISTIEKEN 2017**

**Het gaat hier om gemeten bezoek en niet het werkelijke bezoek. Factoren zoals het niet accepteren van cookies door bezoekers maar die
vervolgens wél een bezoek brengen aan de website kunnen hier (mede) de oorzaak van zijn.
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Rekeningen van baten en lasten over 2017
BATEN

RESULTAATBESTEMMING

Subsidie

€

780.419

Mutatie bestemmingsreserve inventaris

€

-56.000

Opbrengsten

€

169.940

Mutatie bestemmingsreserve selfservice

€

6.180

Specifieke dienstverlening

€

37.402

Mutatie bestemmingsreserve automatisering

€

10.000

Diverse baten

€

62.251

Mutatie bestemmingsreserve kwaliteit

€

  -

Totaal

€

1.050.012

Mutatie bestemmingsreserve bibliotheekvernieuwing

€

60.000

Mutatie bestemmingsreserve innovatie

€

-

Mutatie bestemmingsreserve personeelsvoorziening

€

18.410

LASTEN
Organisatie

€

36.498

Mutatie bestemmingsreserve verhuiskosten

€

-

Huisvesting

€

134.437

Mutatie bestemmingsreserve innovatie Educatie

€

  -

Personeel

€

503.494

Administratie

€

30.241

Mutatie bestemmingsreserve activa inventaris

€

-8.472

Transport

€

5.533

Mutatie bestemmingsreserve activa selfservice

€

-30.184

Automatisering

€

114.586

Mutatie bestemmingsreserve activa automatisering

€

-9.294

Collectie

€

155.819

Reserve algemeen

€

-

Specifieke kosten

€

77.634

Overige kosten

€

  1.131

€

-9.360

Totaal

€

1.059.372

Resultaat

€

  -9.360

Totaal
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Balans per 31 december 2017
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

€

205.713

€

818.467

€

1.024.180

€

879.557

€

62.063

Kortlopende schulden

€

82.560

Totaal passiva

€

1.024.180

Vlottende activa
Vorderingen

€

32.874

Liquide middelen

€

785.593

Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal

€

47.974

Reserves

€

10.619

Bestemmingsreserves

€

820.964

Voorzieningen
Langlopende schulden

-
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0342  403 483
Nieuwstraat 29
3771 AS Barneveld
info@bibliotheekbarneveld.nl          
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www.bibliotheekbarneveld.nl                     

