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2021 is wederom een heel bijzonder jaar voor de bibliothe-
ken. We beginnen gesloten voor bezoekers en activiteiten. 
Desondanks hebben de medewerkers het druk. Er worden 
heel veel verrassingstasjes gemaakt en reserveringen 
klaargezet in de AfhaalBieb. En er worden digitale activi-
teiten georganiseerd. De vele geplande activiteiten moeten 
regelmatig geannuleerd worden. 

Er wordt dit jaar – ondanks de voortdurende en wisselende 
coronamaatregelen toch veel bereikt en uitgevoerd. Het 
Informatiepunt Digitale Overheid wordt geïntroduceerd. 
Precies op het juiste moment, zo blijkt, want veel inwoners 
van de gemeente Nijkerk blijken onvoldoende digivaardig om 
zelf het coronavaccinatiebewijs te regelen voor toegang tot 
horeca en cultuur.

In de zomer wordt samen met de Gemeente en andere loka-
le partijen de “Summerexperience” georganiseerd. Dit  zijn 
activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd geduren-
de de zomervakantie.

Ook wordt Bibliotheek Nijkerk dankzij de inzet van een 
bevlogen team medewerkers en enthousiaste vrijwilligers 
opnieuw voor 4 jaar gecertificeerd.

Daarnaast heeft de Bibliotheek dit jaar landelijk bewezen dat 
de dienstverlening waarmee zij inwoners tegemoet komt, es-
sentieel is. Daardoor moet vanuit de overheid de Bibliotheek 
tijdens de lockdown eind 2021 toegankelijk blijven.

Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk,

Jeroen Huisman, voorzitter Raad van Toezicht
Liesbeth Geerits, directeur bestuurder a.i.

Voorwoord



6

DOMEINEN BIBLIOTHEEK 

INFORMATIE EN KENNIS 

LEZEN TAALONTWIKKELING 

ZELFREDZAAMHEID EN 
TALENTONTWIKKELING 

FACILITEREN VAN  
ACTIVITEITEN  

ORGANISEREN IN SAMEN-

WERKING
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BELEIDSPLAN
In september is het nieuwe Beleidsplan 2021-2025 feestelijk 
gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met medewerkers en 
vrijwilligers in het nieuwe Theater Streams Breede Beek.

Dit beleidsplan is gebaseerd op vier pijlers:
• de landelijke ontwikkelingen in de bibliotheeksector in 

het algemeen
• de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (zie 

kader)
• het Rijksconvenant van bibliotheken
• het lokale beleid van de gemeente Nijkerk

Daarnaast wordt er input geleverd door bestuur en mede-
werkers van de Bibliotheek en is uit tal van samenwerkingen 
met organisaties en door middel van enquêtes informatie op-
gehaald waarmee de Bibliotheek het beleid in de komende 
jaren inhoud en vorm geeft.

De Bibliotheek biedt toegang tot informatie en kennis en het 
delen hiervan. Dat kan in verschillende vormen en op diver-
se manieren, in de Bibliotheek of op andere locaties.

De focus ligt daarbij op drie domeinen:

Leefbaarheid: de leefbaarheid van de inwoners in de ge-
meente Nijkerk vergroten op terreinen als ontmoeting, kunst 
en cultuur en informatie.

Educatie: het bieden van educatieve programma’s voor 
leesbevordering en mediawijsheid.

Meedoen: mogelijkheden aanbieden om (nog beter) mee te 
kunnen doen in de samenleving op het gebied van taalont-
wikkeling en digitale vaardigheden.

Verderop in dit jaarverslag worden deze domeinen verder 
toegelicht.

Beleidsplan Wettelijke kerntaken Bibliotheek

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie;
2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en 

educatie;
3. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken 

met literatuur;
4. Organiseren van ontmoeting en debat; 
5. Laten kennis maken met kunst en cultuur.

N.B.: Dit alles kan zowel fysiek als op een digitale 
manier
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SAMENWERKINGEN LOKALE PARTNERS

VUN
Ook in 2021 wordt er nauw samengewerkt met de 
Volksuniversiteit Nijkerk (VUN). Diverse lezingen over geva-
rieerde onderwerpen worden gehouden in de drie vestigin-
gen. 

Groencafe
Elke laatste zaterdag van de maand staan vrijwilligers van 
Groei en Bloei en IVN in de Bibliotheek van Nijkerk met een 
wisselend thema. Bezoekers kunnen vragen stellen.

Repairclub
Op de eerste zaterdag van de maand kun je met een kapot 
apparaat naar de Bibliotheek komen. Vrijwilligers zitten klaar 
om het apparaat te repareren.

Seniorweb
In samenwerking met Seniorweb wordt het Digitaal Spreekuur 
georganiseerd. Tijdens de coronaperiode gebeurt dit ook 
online of op afspraak. Tevens worden er andere cursussen 
gehouden op het gebied van digitale basisvaardigheden.

Sigma
Op zondagmiddagen in het winterseizoen wordt er samen 
met Sigma Theetijd georganiseerd. Een gezellige middag 
waar spelletjes gespeeld kunnen worden.

 

 

OV
Maandelijks is er een spreekuur over het OV. Hier kunnen 
vragen worden gesteld over reizen met het openbaar ver-
voer.

A1 Mediagroep
Op donderdagochtend zitten de radiomakers van de A1 
Mediagroep in vestiging Nijkerk en zenden live het program-
ma ‘de Ochtendfinale’ uit. Veel gasten passeren de revue 
en bezoekers kunnen meeluisteren met de interviews en de 
gesprekken van de twee presentatoren. Regelmatig schui-
ven medewerkers van de Bibliotheek aan om te zeggen wat 
ze aan het organiseren zijn.

Theater Streams Breede Beek
M.i.v. september worden de films die voorheen vertoond 
werden in de Bibliotheek in Nijkerk bij het theater gedraaid.

Kiezen voor Nijkerk
In het kader van de te houden verkiezingen wordt het 
Platform Kiezen voor Nijkerk opgericht. De Bibliotheek 
werkt hierin samen met NijkerkNieuws, Stad Nijkerk en A1 
mediagroep. Er wordt een website gemaakt en er worden 
Politieke cafés georganiseerd.
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Het jaar in vogelvlucht
Corona
2021 begint met een lockdown. Door de sluiting van de bi-
bliotheken als gevolg van het coronavirus moet de dienstver-
lening drastisch worden herzien. Het plannen van activitei-
ten gaat door, maar dikwijls moeten deze weer geannuleerd 
worden. Online activiteiten worden georganiseerd zoals 
webinars en er wordt gebruik gemaakt van livestreaming. De 
alternatieve dienstverlening is vooral gericht op het gebruik 
van de online Bibliotheek, die in deze periode meer wordt 
gebruikt dan daarvoor. De gratis online cursussen worden 
gepromoot.

Tijdens en vlak na de lockdowns wordt het aanbod aange-
past. De vestigingen worden ingericht op de verplichte an-
derhalve meter afstand, het aantal bezoekers wordt gemo-
nitord en er komen maatregelen op het gebied van hygiëne. 
Net zoals in 2020 wordt de AfhaalBieb weer geintroduceerd. 
Daarnaast gaat de Bibliotheek over tot een extra service: 
het bezorgen van boeken aan huis. Voor leden die niet zelf 
hun boeken kunnen afhalen vanwege gezondheidsredenen 
of omdat ze tot de risicogroep behoren. Vele leden maken 
gretig gebruik van de AfhaalBieb. Tijdens de laatste lock-
down in december 2021 wordt de Bibliotheek als essentieel 
bestempeld en mogen we open blijven voor uitlenen.

Het naleven van de steeds wisselende coronaregels vormt 
voor zowel Bibliotheek als bezoekers in deze periode een 
uitdaging.
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Introductie nieuwe Beleidsplan
In het nieuwe theater Streams Breede Beek wordt het  nieu-
we beleidsplan 2021 - 2025 overhandigd aan wethouder 
Harke Dijksterhuis. Medewerkers, vrijwilligers en wethou-
ders zijn hierbij. Er wordt een filmpje getoond met input van 
de medewerkers over het beleidsplan.

Afscheid directeur
In november neemt Roel Zuidhof, na ruim 19 jaar directeur 
te zijn geweest bij Bibliotheek Nijkerk afscheid. Onder 
zijn leiding werden de bibliotheken Nijkerk en Hoevelaken 
samengevoegd en ook beide teams samengesmeed tot 
één organisatie. In de loop van de jaren ontwikkelde de 
Bibliotheek in Nijkerk en Hoevelaken zich van een klassieke 
Bibliotheek naar een organisatie die op alle terreinen van 
het maatschappelijk leven een belangrijke rol speelt in de 
kernen Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen: informatie, 
educatie, kunst en cultuur, belang van lezen en taalvaardig 
zijn, digitaal vaardig zijn, literatuur, erfgoed, toerisme en 
gezondheid. In 2020 is een compleet nieuwe en derde vesti-
ging toegevoegd: Bibliotheek Nijkerkerveen. Roel heeft veel 
betekend voor de Bibliotheek van Nijkerk.

Certificering
De Bibliotheek in de gemeente Nijkerk heeft opnieuw 
een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de 
Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal 
(CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke 
kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuuror-
ganisaties. De Bibliotheek scoort op alle onderdelen meer 

dan ruim voldoende. Hierdoor mag de Bibliotheek zich op-
nieuw officieel ‘openbare bibliotheek’ blijven noemen en zo 
officieel partner zijn in het landelijk netwerk van openbare 
bibliotheken. Het certificaat is vier jaar geldig.

Bestuur
Het bestuur vergadert meerdere malen per jaar, waarbij niet 
alleen de toekomst en de financiering van de Bibliotheek 
centraal staan, maar ook de samenwerking met andere in-
stellingen en de daaraan verbonden nieuwbouwactiviteiten. 
Het bestuur werkt volgens de code Cultural Governance. Er 
hebben geen veranderingen t.o.v. samenstelling plaatsge-
vonden.  

Wisselingen personeel
In 2021 vertrekt de directeur, de consulent basisvaardighe-
den, medewerker Taalhuis en een front-office medewerker. 
Er wordt een nieuwe front-office medewerker en consulent 
basisvaardigheden aangenomen. Voor de vervanging van 
de directeur wordt een interim directeur-bestuurder aange-
trokken, zij zorgt voor de voortgang van de lopende zaken 
totdat de nieuwe directeur wordt aangesteld.

Vrijwilligers
Naast de professionele medewerkers zijn steeds meer 
vrijwilligers werkzaam, die een kleurrijke waaier aan werk-
zaamheden verrichten om de Bibliotheek te laten functione-
ren. Zonder hen zou de Bibliotheek niet op het bestaande 
niveau kunnen functioneren.
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Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “Ik 
feliciteer de Bibliotheek en het personeel van 
harte met dit certificaat. Het is natuurlijk ook 
heel goed nieuws voor al onze inwoners. Een 
goede Bibliotheek is tegenwoordig meer dan 
een onmisbare ontmoetingsplek voor mensen 
die op zoek zijn naar ontmoeting, informatie 
of graag lezen. De Bibliotheek heeft zich ook 
ontwikkeld als een knooppunt van cultuur en 
educatie in onze gemeente. Fijn dat we dit 
hebben in onze gemeente”
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Leefbaarheid
 
Inwoners kunnen hun blik op de wereld verruimen en zich 
persoonlijk ontwikkelen. De Bibliotheek biedt hiervoor toe-
gang tot boeken, digitale bronnen en deskundigen. Hiervoor 
organiseert en faciliteert de Bibliotheek, passend bij iedere 
kern in de gemeente Nijkerk, activiteiten waar inwoners el-
kaar kunnen ontmoeten en op een actieve manier vaardiger 
worden. Hierbij kunnen mensen van elkaar leren en/of elkaar 
helpen. Deze ontmoetingen kunnen in de Bibliotheek plaats-
vinden of op andere locaties.

De Bibliotheek zet zich ervoor in een bloeiende kunst- en 
cultuursector te creëren, te behouden en te bevorderen. 
De Bibliotheek is daarbij ook een netwerkplek van kunst en 
cultuur en vervult een makelaarsfunctie in vraag en aan-
bod binnen het bestaande cultuurnetwerk in de gemeente 
Nijkerk. De Bibliotheek biedt een plaats waar alle vormen 
van cultuur zich kunnen uiten en waar zo kruisbestuiving kan 
plaatsvinden.

De Bibliotheek ontwikkelt, haakt aan en stimuleert de ont-
wikkelingen van initiatieven in het sociaal domein, gericht 
op informatie, toegang, ontmoeting, samenwerking en het 
vergroten van de leefbaarheid van de inwoners in de drie 
kernen. Al deze activiteiten zijn er ook op gericht de (verbor-
gen) eenzaamheid tegen te gaan.

 

HIGHLIGHTS

Nieuwe stadsdichter van Nijkerk
Op 9 juni draagt ex-stadsdichter Bert Jurling het stokje 
over aan Henriëtte Hofman. “Vaarwel, vaarwel” zijn de 
laatste woorden van een gedicht van Bert Jurling. Daarna 
laat Hofman van zich horen in haar nieuwe functie. Tevens 
wordt de Kunst- en Poëzieroute geopend. De Kunst- en 
Poëzieroute in de stad Nijkerk is een route langs een 12-
tal beeldbepalende kunstwerken in het centrum van Nijkerk 
(www.ontdekdeplek.nl)

Verbindingsfestival
Van zaterdag 4 september t/m zondag 12 september 2021 
vindt in de gemeente Nijkerk het verbindingsfestival plaats. 
Verspreid door de hele gemeente worden op verschillende 
tijden activiteiten georganiseerd waarbij de verbinding wordt 
gelegd tussen diverse disciplines als dans, theater, muziek, 
literatuur, zang etc. In ‘t Veense Hart wordt een belevenis-
sendiner georganiseerd. Met hapjes, muziek, dans en an-
dere multiculturele uitingen.De gerechten worden gemaakt 
door lokale inwoners uit de gemeente Nijkerk vanuit hun 
internationale roots. In de Bibliotheek in Nijkerk wordt “het 
Levende Boek” georganiseerd. In het Levende Boek lees je 
geen boeken, maar ‘mensen’. Interessante mensen, bijzon-
dere mensen, normale mensen, mensen die je in het dagelijks 
leven niet snel spreekt. Klopt wat we denken over mensen 
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op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? In de 
vorm van speeddate (20 minuten gesprekken) gaan mensen 
met elkaar in gesprek (naar het idee van Human Library) Bij 
de Bibliotheek in Hoevelaken wordt “Back to the Eighties” 
georganiseerd. Op zondag 5 september tijdens het event 
Gluren met de Buren en het verbindingsfestival is er sfeervol 
en feestelijk vermaak in de ‘tuin’ van de Bibliotheek. Eduard 
Brink draait vinyl singels uit de jaren 80. Bezoekers picknick 
en en genieten van de muziek. Tijdens het event is tussen 
13.00 en 16.00 uur de fototentoonstelling ‘Hoevelaken in de 
jaren ‘80’ gratis te bezoeken. Deze door Historisch Hoeflake 
samengestelde tentoonstelling geeft een prachtig beeld van 
de jaren ‘80 in Hoevelaken.

Lezing Adriaan van Dis (Nederland Leest)
Op donderdag 11 november geeft Adriaan van Dis in een 
overvolle Stuw in Hoevelaken, in het kader van Nederland 
Leest, een lezing. Hij vertelt over de totstandkoming van zijn 
boek De Wandelaar en geeft een inkijkje in zijn schrijvers-
bestaan. Het wordt een avond ‘in Parijse sferen’ met een 
bijdrage van Toneelgroep Het Gebeuren, een wijnproeverij 
en een signeersessie. 

ACTIVITEITEN

Zondagmiddagpodium
Het Zondagmiddagpodium is ontstaan uit de Maand van 
de Aandacht om mensen die eenzaam zijn een steuntje 
in de rug te bieden. Inmiddels is het een begrip geworden 
in Nijkerk e.o. De Bibliotheek is in de wintermaanden op 

zondagmiddag open en om de andere week is er een gratis 
muzikaal optreden. 

Filmcafé
Er worden nu op 3 locaties films vertoond namelijk in Nijkerk, 
Hoevelaken en Nijkerkerveen In 2021 is de Bibliotheek een 
samenwerking aangegaan met Theater Streams Breede 
Beek en worden de films voor Nijkerk daar vertoond in 
een professioneel theater. Ook in de nieuwe vestiging 
Nijkerkerveen worden in het Dorpshuis films gedraaid, 
alsmede in De Kopperhof in Hoevelaken. Door de steeds 
terugkerende corona maatregelen moeten er helaas heel 
veel films geannuleerd worden. 
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Educatie
De Bibliotheek stimuleert lezen, leesplezier en taalontwik-
keling bij alle jonge inwoners van 0-17 jaar. Daarbij worden 
ouders ondersteund met een integrale gezinsaanpak. Er zijn 
uitgebreide educatieve programma’s voor leesbevordering 
en mediawijsheid ten behoeve van het voor- en vroeg-
schools, primair en voortgezet onderwijs.

HIGHLIGHTS

Summerexperience
In de zomer wordt samen met de Gemeente en andere 
lokale partijen de “Summerexperience” georganiseerd. Dit 
zijn activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd gedu-
rende de zomervakantie. Door de Bibliotheek worden er op 
5 locaties, gedurende 6 weken 30 workshops georganiseerd 
waaraan 530 deelnemers meedoen.

Leesfestival
In september wordt samen met boekhandel Roodbeen het 
Leesfestival georganiserd. Er zijn veel activiteiten voor de 
jeugd zoals ontmoetingen met schrijvers, creatieve work-
shops, films etc. Ook een Zondagmiddagpodium in het kader 
van het Leesfestival met een Spoken Word influencer is druk 
bezocht. Jongeren van 13-18 jaar kunnen in die tijd lid wor-
den voor maar 10 euro voor een jaar. Verder maken ruim 300 
leerlingen van Corlaer College, Accent en Aeres kennis met 
eigentijdse schrijvers.

ACTIVITEITEN

Boekstart (0-4 jaar) 
Boekstart (0-4 jaar) is een landelijk programma dat het le-
zen met heel jonge kinderen bevordert en hen samen met 
hun ouders laat genieten van talig bezig zijn met boeken. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die door hun ouders al 
worden voorgelezen voordat zij acht maanden oud zijn later 
hoger scoren op taal. Al na vijftien maanden zijn er positieve 
effecten op de woordenschat. De Bibliotheek werkt samen 
met Speel-o-theek Pinoccio, het Consultatiebureau en de 
Gemeente Nijkerk. Bij de geboorte van iedere baby ontvan-
gen de ouders via de Gemeente een BoekStart-waardebon. 
Met deze bon kunnen ze naar de Bibliotheek in Nijkerk, 
Hoevelaken of Nijkerkerveen om hun baby gratis lid te ma-
ken van de Bibliotheek. De ouders krijgen voor hun baby een 
Boekstartkoffertje met twee boekjes en voorleestips erin. 
Vanwege de lockdown zijn in 2021 minder baby’s als lid bij de 
Bibliotheek ingeschreven. De medewerker Boekstartcoach 
is door corona helaas beperkt op het Consultatiebureau in 
Nijkerk en Hoevelaken aanwezig. Als de Boekstartcoach 
aanwezig is, geeft zij de ouders/verzorgers advies over het 
belang van taal en voorlezen bij jonge kinderen. In 2021 zijn 
circa 275 baby’s lid geworden van de Bibliotheek.
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Peuterochtenden en Mamacafé
De peuterochtenden zijn na de zomervakantie weer begon-
nen. Langzaam loopt het aantal bezoekers op van 10 tot 25. 
Dit is veel minder dan voor corona, toen er gemiddeld 60 
bezoekers waren. Het Mamacafé is in het voorjaar van 2021 
een aantal malen ‘s avonds gehouden, voor alle ouders. 
Hier is niet zoveel belangstelling voor. Na de zomervakantie 
wordt het weer 1 x per 14 dagen gehouden, en dan neemt 
de belangstelling weer wat toe, zodat we gemiddeld 10 be-
zoekers hebben (voor corona 25). Het is in 2021 vanwege 
corona niet gelukt om gastsprekers uit te nodigen. 

VoorleesExpress (3-8 jaar)
Dankzij de vaccinaties kunnen de meeste voorlezers van 
de VoorleesExpress doorgaan of weer beginnen met het 
voorlezen aan huis. De voorleestrajecten lopen meestal 
langer door dan 20 weken. De wachtlijst voor deelname aan 
de Voorleesexpress is hierdoor opgelopen. Doordat veel kin-
deren door corona een extra taalachterstand oplopen, zijn 
er meer aanmeldingen dan in vorige jaren. Daarom kunnen 
alleen gezinnen, die voor de eerste keer aangemeld zijn, 
meedoen met de VoorleesExpress. In het afgelopen jaar zijn 
de gezinnen, ook vanwege corona, extra geattendeerd op 
online voorleesfilmpjes. Er werken 34 vrijwilligers voor de 
Voorleesexpress bij 26 gezinnen voor totaal 38 kinderen.

Educatief Programma
De kern van de leesbevordering op alle basisscholen in de 
gemeente Nijkerk is het Educatief Programma met ca. 60 
activiteiten. Dit is gemaakt door de gezamenlijke backoffice 

van de Bibliotheken Brummen/Voorst, Nijkerk en Noord-
Veluwe. Zonder deze samenwerking zou het niet mogelijk 
zijn zo’n compleet programma voor het onderwijs aan te bie-
den. Naast de reguliere klassenbezoeken nemen de scholen 
veel individuele programma’s af waar de leesconsulent al 
dan niet introductielessen verzorgt.  

Zomerschool
Net als in 2020 heeft ook dit jaar de Nibliotheek meegewerkt 
aan de Zomerschool, door educatieve programma’s in te 
zetten. Ca. 120 kinderen van diverse scholen in Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken maken gebruik van de 
Zomerschool.

Nationale Voorleeswedstrijd
Ook de Nationale Voorleeswedstrijd kan niet plaatsvinden 
zoals in andere jaren. De 12 kandidaten komen om beurten 
naar de Bieb voor een tv-opname door de regionale omroep. 
Zo kunnen toch veel mensen genieten van dit evenement. 

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek met als thema “Worden wat je 
wil”, nemen bijna 1.200 kinderen deel aan een schrijversbe-
zoek op school. Ook komen die week 950 kinderen genieten 
van een theatervoorstelling in de Nibliotheek. De theater-
voorstelling in het kader van de Nationale Voorleesdagen 
kan vanwege corona helaas niet doorgaan. 
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Bibliotheek op School (dBos)
Bibliotheek op School (dBos) is een programma waarbij de 
Bibliotheek en de school een structurele relatie opbouwen 
om leesbevordering en met name plezier in het lezen continu 
op de agenda van de school te zetten. Er zijn inmiddels 11 
basisscholen en 3 scholen voor voortgezet onderwijs in de 
gemeente Nijkerk die standaard met dit programma werken. 
Op basis van een lees-mediaplan van iedere school worden 
de mogelijkheden voor leesbevordering in kaart gebracht. 
Ook zijn alle kinderen (gratis) lid van de Bibliotheek, omdat 
hiermee een extra basis wordt gelegd voor het stimuleren 
van lezen. Op de school is voor een bepaald aantal uren 
een leesconsulent vanuit de Bibliotheek actief, die de school 
begeleidt rondom leesbevordering en vooral het stimuleren 
van leesplezier. Door middel van een monitor worden de 
resultaten en vorderingen om de twee jaar bijgehouden. De 
scholen krijgen een wisselcollectie, zodat de boekencollec-
tie steeds up-to-date is. 

De netwerkbijeenkomsten die de Bibliotheek regelmatig 
organiseert voor de leerkrachten en pedagogisch mede-
werkers worden erg gewaardeerd. Dit jaar hebben we deze 
bijeenkomsten online georganiseerd. 
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Meedoen
De Bibliotheek wil door het stimuleren van lezen en taalont-
wikkeling de laaggeletterdheid onder inwoners van de ge-
meente Nijkerk verminderen.

Zo bevordert de Bibliotheek de (zelf)redzaamheid en talen-
tontwikkeling van de inwoners. Dit vergroot het gevoel van 
regie en autonomie van de inwoners en draagt bij aan een 
positievere eigenwaarde.

De Bibliotheek wil digitale innovatie en toegankelijkheid van 
dienstverlening van de overheid en bedrijven mogelijk ma-
ken voor groepen minder digivaardige inwoners.

Dit kan tevens bijdragen aan het tegengaan van de maat-
schappelijke tweedeling op het gebied van inkomen, oplei-
ding en (digi)vaardigheden.

Mogelijkheden om mee te doen worden vergroot als de 
geletterdheid van alle inwoners en de integratie van nieuwe 
Nederlanders wordt verbeterd. De Bibliotheek speelt daarin 
ook een belangrijke rol.

HIGHLIGHTS

Informatiepunt Digitale Overheid
Op 16 juni opent  wethouder Nadya Aboyaakeb het Informatie 
Punt Digitale Overheid (IDO) bij Bibliotheek Nijkerk. Het 

IDO is voor mensen die moeite hebben met digitale dienst-
verlening en vragen hebben over het zaken doen met de 
overheid. De Bibliotheek is er voor zaken zoals lezen, leren, 
informeren en participeren. Juist die laatste twee maken 
dat IDO en Bibliotheek zo goed bij elkaar passen. De biblio-
theekmedewerkers hebben een speciale training gevolgd. 
Ze weten goed wat de aangesloten overheidsinstanties 
doen. Ook verwijzen ze door naar lokale organisaties in de 
eigen gemeente die hulp bieden

ACTIVITEITEN

Taalcafé
In Nijkerk is het Taalcafe van half maart tot half april online 
gehouden. Daarna is het opnieuw gestart tot 16 decem-
ber. Er zij 34 bijeenkomsten geweest. De eerste maanden 
moeten de deelnemers zich aanmelden voor het Taalcafé. 
In Hoevelaken is het Taalcafé, nadat het in 2020 vanwege 
corona is stopgezet, in november 2021 weer van start ge-
gaan. Het heeft 4 keer plaatsgevonden. Aansluitend is de 
derde lockdown ingegaan. Voor Hoevelaken zijn 2 nieuwe 
taalvrijwilligers gevonden voor het Taalcafé, onder wie een 
voormalige lerares uit Iran. In totaal zijn daar nu ook 3 taal-
vrijwilligers. Er zijn 20 deelnemers.
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(Digi) Taalhuis
Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband tussen (ke-
ten)partners waaronder de Gemeente Nijkerk, de Bibliotheek 
Nijkerk, Sigma, Stichting Lezen & Schrijven en andere be-
trokken maatschappelijke organisaties. 
Het DigiTaalhuis heeft als doel:
• Het stimuleren van lezen, taalontwikkeling en digitale 

vaardigheden en hiermee de laaggeletterdheid onder 
de inwoners van de gemeente Nijkerk te verminderen.

• Digitale innovatie en toegankelijkheid van de dienstver-
lening van de overheid en bedrijven mogelijk te maken 
voor groepen minder digitaal vaardige inwoners.

Zoals beschreven staat in het beleidsplan van de Bibliotheek 
2021-2025 richt het DigiTaalhuis zich op activiteiten die 
vallen onder het domein Meedoen. Hierdoor wordt de maat-
schappelijke ambitie nagestreefd en kan iedereen naar be-
hoefte volwaardig deelnemen en naar vermogen bijdragen 
aan de samenleving.

Voor het Taalhuis worden er in 2021 136 anderstaligen 
(NT2-ers) en 4 NT1-ers begeleid, dit is inclusief Taalhuis op 
School. 

In 2021 werken er  ongeveer 66  vrijwilligers in het 
DigiTaalhuis mee in groepjes en een-op-een begeleiding in 
en buiten de Bibliotheek, bijvoorbeeld op scholen of in een 
buurthuis. De kwaliteit van deze vrijwilligers wordt geborgd 
door trainingen en intervisiebijeenkomsten. 

Taalhuis op School
Waar het lukt, wordt online taalondersteuning aangeboden. 
Buiten de lockdowns zijn er ook momenten ingepland waar-
bij een-op-een taalondersteuning is gegeven. Wanneer de 
deelnemers hun kinderen of partner thuis hebben, is het 
krijgen van taalondersteuning vrijwel onmogelijk. In ieder 
geval wordt er op regelmatige basis digitaal ondersteuning 
gegeven bij het vereenvoudigen van de informatiebrieven 
van school. Sommige taalvrijwilligers zijn goed in staat om 
online ondersteuning te geven. In de eerste helft van 2021 
zijn er op verschillende plekken presentaties gehouden om 
taalondersteuning aan ouders onder de aandacht te bren-
gen. Hieruit zijn verschillende verzoeken naar voren geko-
men om een Taalhuis op School te starten; scholen geven 
aan meer zorgen te hebben over het contact met anders-
talige en laaggeletterde ouders. Door coronabeperkingen 
is het starten van nieuwe locaties gestagneerd. Tijdens de 
Zomerschool is het Taalhuis op School dit jaar populairder 
dan het afgelopen jaar.

Digitaal Spreekuur
In samenwerking met SeniorWeb Nijkerk wordt iedere week 
het Digitaal Spreekuur gehouden. Het Digitaal Spreekuur is 
voor iedereen die vragen heeft over het gebruik van tablet, 
computer en laptop. Tijdens de lockdowns zijn er online 
vragenuurtjes georganiseerd. En verder zijn er afspraken 
gemaakt. 63 mensen hebben de Digitale Spreekuren in de 
Bibliotheek bezocht.
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Walk en Talk
De Bibliotheek biedt werkzoekenden de mogelijkheid om
elkaar maandelijks te ontmoeten. Tijdens deze Walk & Talk
bijeenkomsten kunnen zij ervaringen met elkaar delen, con-
tacten leggen en krijgen zij tips en suggesties die helpen
in hun zoektocht naar een geschikte baan. Er zijn in 2021 
maar 2 bijeenkomsten met totaal 10 deelnemers geweest.

Klik & Tik
Mede door corona is Klik & Tik vaak niet doorgegaan. In 
totaal hebben 35 deelnemers deelgenomen aan Klik & Tik 
cursussen (incl. overeenkomstige digitale activiteiten).
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Communicatie

Communicatie
Om bekendheid te geven aan de dienstverlening van de 
Bibliotheek Nijkerk maken we gebruik van veel verschillende 
communicatiemiddelen zoals lokale (online) publicaties, 
website, nieuwsbrieven, posters, activiteitenflyers en social 
mediakanalen. In juni is er een campagne voor het werven 
van nieuwe leden tussen 0-12 jaar.

Bereik in 2021 van meetbare kanalen:

Facebook 
1010 vrienden, 1116 volgers

Twitter  
975 volgers

Instagram 
813 volgers

Maandelijkse nieuwsbrief
4477 emailadressen
 
6x per jaar Nieuwsbrief Scholen
195 emailadressen

Website bibliotheeknijkerk.nl  
75.301 sessies
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2019 2020 2021

Mediabezit 54.694 59.104 60.492

Mediabezit (incl. huur excl. e-books/luisterboeken)

2019 2020 2021

Aantal fysieke bezoekers 184.206 118.122 84.728

Aantal virituele bezoekers
(website)

67.000 81.125 75.301

Totaal 251.206 199.247 160.029

Bezoekers
2019 2020 2021

Aantal uitleningen e-books 13.043 19.336 19.972

Aantal actieve webaccounts 1.553 871*) 1.293

% totaal van het aantal leden 17 9,3 13,7

Online Bibliotheek

Overzicht leners 
2019 2020 2021

Leners tot 18 jaar 5.671 5.707 5.699

Leners 18 jaar en ouder 3.348 3.341 3.415

Instellingen en groepspassen 231 317 353

Totaal 9.250 9.365 9.467

Uitleningen 
2019 2020 2021

Media jeugd 165.271 137.562 102.018

Media volwassenen 129.188 80.519 80.615

Aantal e-books 13.043 19.336 19.972

Totaal 307.502 237.417 202.605

*) door een nieuw systeem zijn de webaccounts opgeschoond.
Dit aantal betreft het aantal actieve accounts (minimaal 1 e-book geleend).

Cijfers
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Mediabezit (incl. huur excl. e-books/luisterboeken)

22% is lid

9467 leden 
878 nieuwe leden

43.599
inwoners

202.605 uitleningen
collectie

84.728 
bezoekers

 

aantal activiteiten 418
geannuleerd 105
deelnemers activiteiten 2122

115 anderstaligen (NT2-ers) incl. 
Taalhuis op School
4 NT1-ers
35 deelnemers Klik&Tik
20 deelnemers Taalcafe
10 deelnemers Walk&Talk
120 deelnemers Zomerschool

Cĳfers vallen lager uit dan voorgaande jaren i.v.m. de corona pandemie.

2021

�engt je v��r!
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Activa 31 december 2021 31 december 2020
Vaste activa
Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 600.860 643.984

Vlottende activa
Vorderingen 110.705 140.229

Liquide middelen  1.005.434 875.154

1.116.139 1.015.383

1.716.999 1.659.367

Passiva 2021 2020

Reserves en fondsen
Kapitaal 8.962 8.962

Algemene reserve 100.438 119.883

Bestemmingsreserve 375.342 402.285

484.742 531.130

Voorzieningen 209.618 196.562

Langlopende schulden 556.634 589.009

Kortlopende schulden 466.005 342.666

1.716.999 1.659.367

* In de jaarrekening 2021 is het financieel verslag verantwoord dat is gecontroleerd door De Kok Accountants en Adviseurs en is vastgesteld en goedgekeurd 
door de Raad van Toezicht.

Balans per 31 december 2021* alle bedragen in euro’s
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Staat van Baten en Lasten over 2021*  alle bedragen in euro’s
Relisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Baten
Exploitatiesubsidies  839.560 839.560 822.292

Doelsubsidies  235.958 200.000 278.368

Gebruikersinkomsten  173.430 185.523 175.620

Specifieke dienstverlening  132.240 80.839 124.310

Diverse baten 14.303 2.297 2.239

Totaal baten 1.395.491 1.308.219 1.402.829

Lasten
Bestuur en organisatie  57.180 42.883 55.202

Huisvesting  205.360 224.439 251.489

Personeel  709.916 657.749 631.067

Administratie  50.246 41.607 37.351

Automatisering  55.227 62.026 60.773

Collectie en media  228.628 219.515 234.062

Specifieke kosten 135.322 85.000 147.178

Totaal lasten 1.441.879 1.333.219 1.417.122
Saldo van baten en lasten -46.388 -25.000 -14.293

Resultaatbestemming
Algemene reserve -19.445 -25.000 11.396

Bestemmingsreserves -26.943  -25.689

Saldo -46.388 -25.000 -14.293
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Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk
Frieswijkstraat 99 | 3861 BK Nijkerk | T 033 - 245 00 14

Meerveldlaan 22 | 3871 ED Hoevelaken | T 033 - 253 54 20
Van Noortstraat 36 | 3864 EV Nijkerkerveen | T 033 - 245 00 14

www.bibliotheeknijkerk.nl

@BiebNijkerk

@biebgemeentenijkerk

@BibliotheekNijkerkHoevelaken

�engt je v��r!

Bibliotheek Nijkerk


