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Voorwoord
Na het jubileumjaar 2017 zou 2018 een wat ‘rustiger’ jaar
worden. Maar niets is minder waar: door de samenwerking
met steeds meer organisaties neemt het aantal activiteiten
toe. In 2018 hebben we opnieuw records gebroken: nog
nooit in de geschiedenis van de bibliotheek hebben zoveel
bezoekers deelgenomen aan onze activiteiten: meer dan
12.000 deelnemers in ruim 1.100 bijeenkomsten. Ook een
record zijn het aantal bezoekers aan beide vestigingen: bijna
190.000 bezoekers. Bovendien is het aantal uitleningen van
materialen ook weer gestegen en het aantal leden zit weer in
de lift. Daarmee is de Bibliotheek voor steeds meer mensen
in de gemeente Nijkerk een belangrijke plaats om naar toe te
gaan. Dat kan zijn voor een kop koffie, een kop soep en een
krant, een gesprek met een Taalmaatje, een lezing bijwonen,
een cursus volgen, een film bekijken of gewoon lekker op de
zondagmiddag naar muziek luisteren. En natuurlijk gewoon
om een boek of film te lenen.

Gemeenteraad besloten om de bezuinigingen van tafel te
halen. Gelukkig, want daardoor kan alle energie gericht worden op bouwen in plaats van afbreken. Bouwen wordt ook
letterlijk gedaan: een nieuwe derde vestiging in een multifunctionele voorziening in Nijkerkerveen zal eind 2019 de
deuren openen.
De medewerkers van de Bibliotheek, samen met de 135 vrijwilligers, hebben dit jaar opnieuw een geweldige prestatie
weten neer te zetten. Het in goede banen leiden van de uitleen en inname van materialen, het gastvrij ontvangen van
alle bezoekers en het organiseren van meer dan 1.100 activiteiten. Ook weten steeds meer organisaties de bibliotheek
te vinden als samenwerkingspartner. Daarmee wordt het
steeds drukker in beide vestigingen en op andere plaatsen in
de gemeente Nijkerk. Daar is het om te doen: de Bibliotheek
die samen met alle partners in het hart van de samenleving
staat en warm wordt van en voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk om hun wereld te verrijken. Een prestatie om
trots op te zijn!

De Bibliotheek maakt deel uit van de brede maatschappelijke discussie ‘Samen aan zet’ die de gemeente in 2016 start
om inwoners meer zeggenschap te geven over de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. De Bibliotheek is
betrokken bij de Dialooggroep Leefstijl en Sociaal Domein.
De Bibliotheek neemt niet alleen deel vanuit de eigen opdracht, maar maakt zich ook sterk voor o.a. meer aandacht voor cultuur in de gemeente. Mede daardoor heeft de

Namens het bestuur van de Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk,
J. Huisman
voorzitter
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1. Cijfers in ’t kort
In de bijlage staat een uitgebreid overzicht van de cijfers.

Veluwse bibliotheken ontwikkelde Roboc@r. Ook de Dronecup in de bibliotheek is een groot succes. De nieuw opgezette Repairclub vindt een plek in de bibliotheek van Nijkerk en
de toestroom van te repareren apparaten is eindeloos. De
nieuwe samenwerking met de Volksuniversiteit Nijkerk betekent dat alle activiteiten van de VUN nu in de Bibliotheek
plaatsvinden, behalve de taalcursussen. Daarmee komt ook
een nieuwe doelgroep naar de Bibliotheek. De samenwerking met de Gezondheidscentra werpt vruchten af in de vorm
van een succesvolle Slaapmaand en een Voedingsmaand.
Ook de lokale omroep zendt vanaf september iedere donderdagmorgen live uit vanuit de bibliotheek in Nijkerk.

Financiën

In de jaarrekening 2018 is een uitgebreid financieel verslag
verantwoord dat is gecontroleerd door De Kok Accountants en Adviseurs en is
vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur.
De jaarrekening sluit af
met een overschot. In
de bijlage is een verkorte balans en verlies- en
winstrekening opgenomen.

Naast al deze nieuwe activiteiten gaan de reguliere activiteiten gewoon door: de zondagmiddagen in Nijkerk tijdens
de wintermaanden met om de andere zondag een muzikaal evenement, peuterochtenden, Mamacafé (samen met
Speel-o-theek Pinoccio), Kinderboekenweek en het Filmcafé in Hoevelaken en Nijkerk.

Activiteiten

In 2018 is een recordaantal
activiteiten uitgevoerd met in
totaal meer dan 1.100 (!) bijeenkomsten met meer dan 12.000
deelnemers, ook een record. Er zijn
nieuwe activiteiten voor kinderen in de
zomerschool en winterschool zoals ‘Prutsen met Techniek’.
Kinderen leren programmeren aan de hand van de door de

In het Taalhuis coördineert de Bibliotheek alle activiteiten
gericht op het verbeteren van de Nederlandse Taal voor de
inwoners van Nijkerk. Het Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen ROC Landstede, Gemeente Nijkerk, Sigma,
Taalsteunpunt op School en de Bibliotheek. Naast een taal-
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spreekuur op beide locaties zorgt de Bibliotheek voor doorleiding naar taalcursussen, conversatiegroepen of individuele
taalbegeleiding door Taalmaatjes. De cursussen Digisterker
worden uitgevoerd en zijn bedoeld om niet-digitaalvaardige
inwoners te scholen, zodat zij zelf op de computer kunnen
communiceren met de overheid. In dit kader passen ook de
beginnerscursussen voor computergebruik ‘Klik & Tik’ voor
mensen die nog nooit achter een computer hebben gezeten.
Door de docenten van Digisterker wordt een speciale cursus
‘Veilig op internet’ ontwikkeld om mensen meer zelfvertrouwen te geven wanneer ze op de computer en internet bezig
zijn. Walk & Talk gaat het derde jaar in, in deze bijeenkomsten krijgen werkzoekenden informatie over solliciteren, over
het UWV, over de gemeente of van P&O-medewerkers van
bedrijven. Ze krijgen tips voor bijvoorbeeld netwerken of het
gebruik van LinkedIn. Het allerbelangrijkste doel is onderling contact, omdat het verliezen van een baan grote impact
heeft die moeilijk is te delen met werkenden.

Het aantal digitale bezoekers is ook gestegen met 12,3%
naar bijna 62.000 sessie-bezoekers per jaar. Dagelijks kijken ruim 170 mensen op de website. De website is 24/7
bereikbaar en gebruikers hebben toegang tot de catalogus
van boeken en andere media, zodat men de mogelijkheid
heeft reserveringen en aanvragen te doen. De website www.
bibliotheeknijkerk.nl wordt steeds meer gebruikt voor het
aanmelden bij activiteiten omdat dit wordt gecombineerd
met een nieuw ticket- en betaalsysteem. Tevens wordt een
digitale nieuwsbrief maandelijks verstuurd naar ruim 4.500
gebruikers en belangstellenden.

In de bijlage staan alle activiteiten en het aantal deelnemers
gerangschikt conform de wettelijke taken van de Bibliotheek.

Bezoekers

Het aantal fysieke bezoekers voor beide vestigingen stijgt in
2018 met 10% naar bijna 190.000. De stijging wordt veroorzaakt door het aantal activiteiten en het regelmatiger terugkomen van leners omdat de uitleentermijn weer vier weken
is. Het aantal bezoekers van de ‘haal- en brengpost’ in Nijkerkerveen is niet meegerekend. Daar wordt wekelijks door
tientallen inwoners gebruik van gemaakt.
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Ook worden klanten, belangstellenden en relaties regelmatig via Twitter, Facebook en Instagram op de hoogte gesteld
van nieuws en activiteiten van de Bibliotheek en is er een
speciale externe nieuwsbrief voor stakeholders. Er is een
aparte pagina van www.nijkerk.nieuws.nl met nieuws van de
Bibliotheek. Ook op de website www.lekkernijkerk.nl staan
veel activiteiten.

Het totaal aantal jeugdleden is gestegen met 3,4% naar meer
dan 5.100 leden. Door de programma’s BoekStart en Bibliotheek op School (waarin het lidmaatschap voor alle kinderen
van de basisschool wordt gestimuleerd) zorgt voor een grote
deelname van kinderen aan de Bibliotheek. Toch is het voor
ouders lang niet meer zo vanzelfsprekend om lid te zijn of om
naar de Bibliotheek te gaan. Dat is wel een zorgpunt omdat
het stimuleren van lezen, waarbij een regelmatig gebruik van
de Bibliotheek het plezier in lezen een grote stimulans geeft,
erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Nu beëindigen nog steeds ca. 25% van de kinderen de basisschool
met een taalachterstand. Van alle inwoners van de gemeente
Nijkerk is nu gemiddeld 20% lid. Bij de jeugd is in sommige
leeftijdscategorieën 80-90% lid.

Leden

Het totaal aantal leden is gestegen met 3% naar meer dan
9.150 leden. Dit wordt met
name veroorzaakt door de
stijging van het aantal jeugdleden. De terugloop van het
aantal jongeren lijkt tot staan
gebracht, ondanks de herinvoering van de contributie
voor jongeren van 13 tot en
met 17 jaar.

Uitleningen

Het aantal uitleningen stijgt met 21% naar ruim 317.713 uitleningen. Dat is inclusief de uitgeleende e-books. De grote
stijging heeft te maken met het weer kunnen verlengen door
leners na vier weken uitleentermijn. Het aantal uitleningen
van e-books via de landelijke digitale Bibliotheek vanuit de
gemeente Nijkerk is met 11% gestegen naar bijna 4% van het
totaal aantal uitleningen. Het aantal uitleningen via de Vakantiebieb is hierin niet meegenomen. Van het aantal leden is
16% actief met e-books via de Bibliotheek. In de praktijk is de
piek van het aantal uitleningen van e-books meestal rond de
vakanties.

Het aantal betalende volwassen
leden neemt licht af met 0,4%. Dit
percentage ligt landelijk hoger. Het
flink aan de weg timmeren om nieuwe
leden aan te trekken en leden te verleiden
om lid te blijven, lijkt dus resultaat af te werpen. Totaal zijn er nu bijna 3.300 betalende leden. In 2018 is besloten de prijs van het lidmaatschap gelijk te houden omdat in
2016 door de bezuinigingen de prijs al sterk was gestegen.
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Informatieverstrekking

Dagelijks worden tientallen vragen gesteld over bijvoorbeeld
de collectie, het gebruik van internet, het taalspreekuur, etc.
De openingstijden van Hoevelaken zijn aangepast: vanaf
september is de Bibliotheek niet meer op vrijdagavond open
omdat dan weinig bezoekers komen. In plaats hiervan is de
Bibliotheek nu op vrijdag vanaf 09.00 uur open en op de
dinsdagmiddag. Daarmee is locatie Hoevelaken van 28,5
uur open naar 36 uur open gegaan.

Plek voor iedereen
Dagelijks staan vanaf 09.00 uur mensen al te wachten om bij de Bibliotheek naar
binnen te gaan en in het Leescafé hun favoriete
kranten en tijdschriften te lezen. In beide vestigingen
is gratis Wifi. Ook hierdoor komen zzp’ers, studenten
en steeds meer scholieren steeds vaker met hun tablet of
laptop werken en studeren in de Bibliotheek. Veel mensen
die hun Nederlandse taal willen verbeteren maken gebruik
van de Bibliotheek om wekelijks samen met hun Taalmaatje
te oefenen. Het Internetcafé in beide vestigingen van de
Bibliotheek, de enige vrij toegankelijke internetplek in de
gemeente Nijkerk, wordt veel gebruikt. Voor leden is het
gratis – wat natuurlijk, met name bij kinderen en jeugd,
vaak wordt gebruikt als ontspanning. Maar deze mogelijkheid is ook populair bij volwassenen die thuis
(even) geen computer tot hun beschikking hebben of iets willen uitprinten of mailen.

De openingstijd van locatie Nijkerk is in de wintermaanden
uitgebreid met de zondagmiddag van 13.30-16.30 uur. Vanaf
de proef in 2017 blijkt dit een groot succes te zijn. Bezoekers
reageren erg enthousiast en per middag zijn er gemiddeld
100-150 bezoekers, met name op de momenten dat er een
muzikaal optreden is. Onder de noemer ‘Zondagmiddagpodium’ komen er veel vaste bezoekers genieten van koffie,
appeltaart en optredens. De totale openingstijd in Nijkerk
(incl. winter op zondagmiddag) is 51,5 uur.
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2. Bestuur
Het bestuur vergadert meerdere malen per jaar, waarbij niet
alleen de toekomst en de financiering van de Bibliotheek
voortdurend centraal staan, maar ook de samenwerking met
andere instellingen en de daaraan verbonden nieuwbouwactiviteiten. Het bestuur werkt volgens de code Cultural Governance. Daarbij wordt ook het eigen functioneren uitgebreid
geëvalueerd.

De Bibliotheek maakt zich samen met de deelnemers sterk
voor voorstellen om o.a. het culturele klimaat te versterken
en laaggeletterdheid te verminderen.

Financiering

Volgens het inkoopcontract zou de Dialoog ‘Samen aan
Zet’ het besluit moeten opleveren hoe de gemeente moet
omgaan met de financiering van de Bibliotheek. Begin 2018
wordt unaniem door de Gemeenteraad besloten om af te
zien van verdere bezuinigingen op de Bibliotheek. Daarmee
is de overwogen bezuiniging van nog eens € 150.000,- definitief van de baan.

Inkoopcontract

De Bibliotheek werkt sinds 2016 niet meer via een subsidierelatie met de gemeente maar volgens een inkoopcontract.
Hiervoor is regelmatig overleg via de inkooptafel Algemeen
Toegankelijke Voorzieningen. Daar wordt ook besproken
welke maatschappelijke vraagstukken de Algemeen Toegankelijke Voorzieningen kunnen oplossen en op welke manier.

De gemeente Nijkerk is tevreden over de verbreding van de
Bibliotheek in het sociale domein, samen met samenwerkingspartners, waarbij de Bibliotheek verder kijkt dan het eigen (organisatie)belang. De Bibliotheek wordt daarbij gezien
als partner met een dragende rol.

Dialoog ‘Samen aan Zet’

De gemeente Nijkerk kiest in 2016 voor een manier van participatie, waarbij inwoners op vijf terreinen mogen meebeslissen over beleidsinhoud en financiering. De Bibliotheek
neemt deel aan twee clusters: Leefstijl en Sociaal Domein.
In 2018 worden de projecten door de Raad geprioriteerd en
worden er besluiten genomen welke projecten door kunnen
gaan en welke niet.

Samenwerking Veluwe

De Bibliotheek werkt nauw samen met twee andere bibliotheken op de Veluwe: Brummen/Voorst en de NoordVeluwe. De gezamenlijke backoffice is een zeer efficiënte vorm van samenwerking met een grote kwalitatieve uitstraling. Zonder deze backoffice zou het niet mogelijk zijn
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de kwaliteit van de dienstverlening aan bijvoorbeeld het onderwijs, en ook van de gezamenlijke marketing zo hoog te
houden.

informatie en
kennis
organiseren in
samenwerking

Beleidsvisie

stimuleren van
lezen en taalontwikkeling

De nieuwe beleidsvisie
die in 2017 is gestart
werkt goed voor de keuze van projecten en om
focus aan te brengen.
De komende jaren is de
slogan: De Bibliotheek
verrijkt je wereld! De
visie is: de Bibliotheek
is er om de wereld van
inwoners in de gemeente Nijkerk te verrijken. De
Bibliotheek verzamelt informatie en kennis en deelt deze
in de vorm van ontmoetingen,
boeken en andere bronnen. Zo
kunnen inwoners zich blijven ontwikkelen. Het beleidsplan geeft ook
de vijf domeinen weer waar de Bibliotheek
op actief is: informatie en kennis, stimuleren van lezen en
taalontwikkeling, bevorderen van zelfredzaamheid en talentontwikkeling, faciliteren van activiteiten en het organiseren
in samenwerking. In een animatievideo is alles samengevat.

faciliteren van
activiteiten
bevorderen van
zelfredzaamheid
en talentontwikkeling

Samenwerking Sigma-UVV

De Bibliotheek, Sigma en de UVV streven op basis van
het gezamenlijk opgestelde rapport uit 2015 ‘Meerwaarde
van verbinden’ naar structurele samenwerking. In 2016 is
de samenwerking fysiek gerealiseerd door gezamenlijke
ruimte in vestiging Nijkerk. In 2017 is onder leiding van The
Alignment House gestart met een traject om de samenwerking concreter te maken in gezamenlijke activiteiten. Dit proces duurt echter langer dan verwacht en zal in de loop van
2019 worden afgerond.
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Bestuurswisseling

Binnen het bestuur waren nog vacatures maar deze worden
opgevuld door de nieuwe bestuursleden mevrouw R. van
Schendel-Kwakkel en mevrouw M. de Greef-van Garderen.
Er is een verschuiving van functies waarbij de heer J. Huisman voorzitter wordt en de heer A. van Renssen penningmeester. De heer J. Bezemer is formeel aftredend maar blijft
nog langer aan als bestuurslid. De werving van nieuwe bestuursleden resulteert aan het einde van het jaar in 3 nieuwe
aspirant bestuursleden.

Mw. M. de Greef

dhr. A. van Renssen

dhr. J. Bezemer

Duurzaam en maatschappelijk ondernemen

De Bibliotheek probeert zo goed mogelijk om te gaan met
de middelen die haar ter beschikking staan. Op basis van de
‘Triple P’-gedachte betekent dit voor ‘People’: aandacht voor
alle medewerkers die hier werken met een goed personeelsbeleid (zie hoofdstuk 5 over Personeel). ‘Profit’ betekent bij
een non-profit organisatie zuinig en verantwoord omgaan
met de ter beschikking gestelde publieke financiële middelen. Samenwerking met andere instellingen en gebruik maken van elkaars kennis en kunde past dan ook goed in dit geheel. De inkooptafel Algemeen Toegankelijke Voorzieningen
is een overlegvorm waarop samenwerking plaatsvindt. De
samenwerking in het kader van de Dialoog ‘Samen aan Zet’
aan de tafels ‘Leefstijl’ en ‘Sociaal Domein’ zijn een nieuwe manier van participeren, samen met de inwoners. Met
het voortgezet onderwijs wordt samengewerkt in de vorm
van de maatschappelijke stage, er hebben inmiddels tientallen leerlingen stage gelopen bij de Bibliotheek. Er zijn ook
steeds meer gastvrouwen en gastheren in de Bibliotheek

mw. R. van Schendel

dhr. J. Huisman

in het kader van een werkervaringsplek en sociale inclusie.
De Bibliotheek biedt ook gelegenheid voor een niet nader
te noemen landelijke organisatie om hun cliënten specifieke
werkervaring te laten op doen.
‘Planet’ houdt in dat we milieubewust willen omgaan met
materialen of energie die we gebruiken. Koffie en thee, ook
in het Leescafé, zijn zoveel mogelijk van Max Havelaar of
een merk dat daaraan gelijk is. Bekertjes zijn van papier en
roerstaafjes zijn van hout. De luchtbehandeling in Nijkerk is
een warmte-terugwin-installatie (WTW) waarbij verse bui-
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tenlucht wordt voorverwarmd door de aanwezige (warme)
lucht in het gebouw. Dit levert energiebesparing op en minder
uitstoot van CO2. In Nijkerk is alle verlichting inmiddels vervangen door ledverlichting. De plaatsing van zonnepanelen
is uitgesteld totdat het dak wordt vervangen. Voor vestiging
Hoevelaken staat ook de vervanging van de oude verlichting
door energiezuinige ledverlichting gepland en een nieuwe
zuiniger CV-ketel. Ook in de plannen voor de nieuwbouw in
Nijkerkerveen staat duurzaamheid centraal.
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3. Domeinen Bibliotheek
In het Bibliotheekbeleidsplan van de gemeente Nijkerk1 dat
in 2018 voor het laatste jaar geldt, staat de rol van de Bibliotheek omschreven en de verbondenheid met het gemeentelijk beleid. De gemeente ziet de Bibliotheek als “basisvoorziening voor alle inwoners en de Bibliotheek bevordert door
haar activiteiten de sociale cohesie, de zelfredzaamheid en
participatie. Actief burgerschap in onze democratische samenleving is een belangrijke maatschappelijke waarde. De
Bibliotheek levert daaraan een bijdrage door het verstrekken
van betrouwbare informatie, leesbevordering, taalontwikkeling en het stimuleren van mediavaardigheden.” Dit past in
het geheel van de vijf kernfuncties die sinds 1 januari 2015
wettelijk zijn vastgelegd: kennis en informatie, ontwikkeling
en educatie, kunst en cultuur, lezen en literatuur, en ontmoeting en debat.
Aan de hand van de vijf domeinen uit het eigen beleidsplan2
van de Bibliotheek zijn een aantal activiteiten in kaart gebracht. Voor een volledig overzicht van alle activiteiten en
het aantal deelnemers, zie de bijlage.

is dat vaak lastig in geld uit te drukken. In het overleg aan
de inkooptafel Algemeen Toegankelijke Voorzieningen is er
al vaak over gesproken hoe de maatschappelijke waarde
goed in kaart te brengen. In 2016 is dit al van de Bibliotheek
onderzocht. De meerwaarde blijkt vooral te gelden voor de
gebieden van toegankelijkheid van kennis, ontspanning en
inspiratie. Ook zien de leden van de Bibliotheek hun persoonlijke waarde vooral in hun eigen kennisontwikkeling,
in het genieten van andere boeken en in het besparen van
geld. Ook speelt de Bibliotheek een rol op het gebied van
sociale verbinding. Opvallend is o.a. dat ruim 13% van de
leden van de Bibliotheek zich minder eenzaam voelt door
het bezoek van de Bibliotheek en dat ruim 10% zich beter in
staat voelt op internet of social media mee te doen.
Naast het onderzoek is ook een filmpje gemaakt om in beeld
te laten zien wat de Bibliotheek in het leven van mensen betekent.

Naast de activiteiten die worden uitgevoerd krijgt de Bibliotheek soms de vraag wat nu het verhaal achter de cijfers is
en wat nu de maatschappelijke waarde is van alle activiteiten. Wat betekent dit voor mensen en de samenleving of ‘wat
levert het op’? Als het zou gaan om een financiële opbrengst
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1

Meerjarig Bibliotheekbeleidsplan gemeente Nijkerk 2012-2018

2

Beleidsplan 2017-2019 Bibliotheken Gemeente Nijkerk

3.1 VERZAMELEN EN AANBIEDEN VAN INFORMATIE EN KENNIS

voorbeeld over talen, fotografie, mindfullness etc. De Bibliotheek biedt ook toegang tot landelijke digitale bestanden.

Inwoners kunnen hun blik op de wereld verruimen en zich
persoonlijk ontwikkelen. De Bibliotheek biedt toegang tot
boeken, digitale bronnen en deskundigen. Veel inwoners
zijn onvoldoende vaardig in het verwerken van informatie.
Dit geldt ook voor jongeren die met internet zijn opgegroeid.
Het idee klopt niet meer dat door de komst van internet de
beschikbaarheid van betrouwbare informatie optimaal is gerealiseerd. De klassieke functie van de Bibliotheek als toegangspoort van informatie is daarom nog steeds actueel,
ook in het digitale domein. Dat geldt zowel voor het passief
toegang bieden via licenties op digitale bestanden als voor
een actieve rol op het gebied van mediawijsheid. Hierbij
worden inwoners door mediacoaches geholpen om bewust,
vaardig, kritisch en veilig om te gaan met de digitale media
en hun toepassingen.

De Vakantiebieb het gratis online leespakket voor het hele
gezin, is een enorm succes. Deze app is alleen beschikbaar
rond de vakanties, en gebruikers hoeven geen lid te zijn van
de Bibliotheek. De Bibliotheek benadert hen later wel met
een aantrekkelijk aanbod om kennis te maken met de fysieke
Bibliotheek..

Digitale informatie sociaal domein

De website met de sociale kaart, www.wegwijzernijkerk.nl,
wordt onder handen genomen om een centrale rol te gaan
spelen als informatiebron voor inwoners en professionals.
De ‘achterkant’ van deze website wordt onderhouden door
de Bibliotheek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
landelijke database ‘G!ds’.

Collectie

Naast de collectie boeken, tijdschriften, dvd’s en luisterboeken in de twee vestigingen, kunnen leners gratis gebruikmaken van de collectie die aanwezig is bij de bibliotheken
in de rest van de provincie Gelderland en, door middel van
leenverkeer, uiteindelijk in het hele land. Zo kunnen ook nog
steeds cd’s en ook weer steeds meer LP’s worden aangevraagd. Ook kunnen leners gebruikmaken van de collectie
e-books die landelijk worden aangeboden via www.onlinebibliotheek.nl. Bijna 17% van de leden maakt gebruik van deze
mogelijkheid. Ook zijn daarin gratis cursussen te vinden bij-
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Samen met o.a. de gemeente, Sigma, Jeugd- en Jongerenwerk en de Gezondheidscentra wordt een nieuwe opzet
gemaakt en worden flinke verbeteringen doorgevoerd. In
2019 zal de vernieuwde website worden gelanceerd. De
deelnemende organisaties presenteren zich ook in een kort
filmpje op www.wegwijzernijkerk.nl.
Klik hier voor het filmpje van de
Bibliotheek.

ken op internet. Er zijn 1.282 leerlingen die media-wijsheidlessen krijgen.

3.2. STIMULEREN VAN LEZEN EN TAALONTWIKKELING
Lezen en een goede taalvaardigheid zijn de basis voor mensen om kennis tot zich te nemen en zich te (blijven) ontwikkelen. De Bibliotheek biedt programma’s in iedere levensfase
om dit te ondersteunen.

Leven Lang Leren

De Bibliotheek is de ideale
plaats om op zoek te gaan
naar nieuwe ideeën, kennis
uit te breiden of nieuwe hobby’s te vinden. In deze tijd is
niemand uitgeleerd en wordt
jong en oud uitgedaagd om
zich te blijven ontwikkelen.
De Bibliotheek gaat intensief
samenwerken met Volksuniversiteit Nijkerk voor gezamenlijke
programma’s.

Boekstart (0-4 jaar)

BoekStart is een landelijk programma dat het lezen met heel
jonge kinderen bevordert en hen samen met hun ouders
laat genieten van boeken. Hierin werkt de Bibliotheek samen met Speel-o-theek Pinoccio, het consultatiebureau, het
Gebiedsteam en de gemeente Nijkerk. Bij de geboorte van
iedere baby ontvangen de ouders een brief van de gemeente waarin een BoekStartbon zit om een gratis koffertje met
voorleestips op te halen. Ca. 40% van de ouders haalt het
koffertje op.
Ook het project BoekStart in de Kinderopvang draait op nagenoeg alle locaties. Pedagogische medewerkers volgen
de training Voorleescoördinator en op de locaties zijn leeshoeken gerealiseerd. De instellingen werken met een voorleesplan, waarin is vastgelegd op welke wijze aan leesbevordering wordt gewerkt. In netwerkbijeenkomsten worden de
leidsters bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen.

Mediawijsheid

Op veel basisscholen krijgen kinderen les
van de lees-mediacoach van de Bibliotheek in mediavaardigheden als onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden
zodat ze meer weten over het zoeken van informatie, de
juistheid van bronnen kunnen achterhalen, het goed kunnen
vormgeven van gevonden resultaten en om veilig te wer-

18

Nieuw is de Voorleescoach waarbij een medewerker van de
Bibliotheek de Voorschoolse instellingen stimuleert als het
gaat over taal en (voor)lezen. Ook nieuw is de Boekstartcoach, een medewerker die vanuit de Bibliotheek op het
consultatiebureau aanwezig is. Zo kunnen ouders direct
worden aangesproken over het belang van taal en voorlezen ook voor de jongste kinderen. Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden blijkt dat er daadwerkelijk een positief
verschil ontstaat in woordenschat bij kinderen die vanaf een
zeer jonge leeftijd worden voorgelezen. Dit was al eerder
bekend door onderzoeken uit Groot-Brittannië.

op de agenda van de school te zetten. Er is inmiddels wetenschappelijk onderzoek dat het succes van de Bibliotheek op
School ondersteunt. Promovendus Thijs Nielen toont aan dat
70 tot 80% van de dBos-leerlingen beter zijn in begrijpend
lezen dan leerlingen die niet over dBos beschikken.
Er zijn inmiddels 9 basisscholen die standaard met dit programma werken. Gesprekken met andere scholen zullen in
2019 tot nog meer aanmeldingen kunnen leiden. Leerkrachten van de school worden opgeleid tot leescoördinator door
het volgen van het speciale programma ‘Open Boek’. Op
basis van een lees-mediaplan van iedere school worden de
mogelijkheden voor leesbevordering in kaart gebracht. Ook
zijn alle kinderen 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,

VoorleesExpress (3-8 jaar)

De VoorleesExpress is het programma voor ouders (en
hun kinderen) die het moeilijk vinden om voor te lezen vanwege een taalachterstand. Een vrijwilliger komt 20 weken
lang elke week bij ouders thuis om hun kinderen voor te lezen. Begonnen als een pilot met 5 bibliotheken, waaronder
Nijkerk, in de provincie Gelderland, draait de Bibliotheek dit
nu zelfstandig. Er zijn tot nu toe in de gemeente Nijkerk ca.
100 gezinnen bereikt en ca. 150 kinderen. Er zijn 80 voorleesvrijwilligers voor actief. De toeleiding vanuit andere
organisaties en met name het onderwijs en gebiedsteams
wordt steeds beter. De Rotary heeft het project eenmalig ondersteund met de opbrengst van het Groot Nijkerks Dictee.

De Bibliotheek op School (4-12 jaar)

De 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
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die de school begeleidt rondom leesbevordering en vooral
het stimuleren van Leesplezier. Door middel van een monitor
worden de resultaten en vorderingen bijgehouden. Nieuw is
de wisselcollectie die voor een aantal scholen beschikbaar
is. Het is de bedoeling dat deze
collectie door alle dBos-scholen kan worden gebruikt. De
wisselcollectie wordt door de
Bibliotheek stapsgewijs uitgebreid.

compleet programma voor het onderwijs aan te bieden.
Ruim 850 kinderen (40 groepen) kwamen op bezoek in de
Bibliotheek als klassenbezoek om uitleg te krijgen over de
Bibliotheek. De scholen nemen veel individuele programma’s af waar de leesconsulent vanuit de Bibliotheek al dan
niet introductielessen verzorgt.

Kinderboekenweek

In de Kinderboekenweek staat in 2018 Vriendschap centraal. Meer dan 1.200 kinderen doen mee aan de activiteiten
die de Bibliotheek organiseert. Honderden kinderen kunnen
via de scholen genieten van de theatervoorstellingen of van
de schrijvers die op bezoek komen in de school of in de Bibliotheek.

Met Praktijkonderwijs Accent
wordt
gesproken
over een aangepaste versie van het Bibliotheek op
School-programma. De leerlingen hebben eerder lessen
mediawijsheid en leespromotie in de klas gehad. Leerlingen
verzorgen op woensdagmiddag
de knutselactiviteit voor de voorleeskinderen.

Taalmaatjes

Om de Nederlandse taal te stimuleren worden via de Bibliotheek Taalmaatjes ingezet die actief oefenen met een deelnemer. Het aantal vrijwilligers die zich hiervoor aanmelden
neemt toe, waardoor de wachtlijst van deelnemers afneemt.
Totaal zijn er hiervoor 45 vrijwilligers actief die wekelijks in de
Bibliotheek de Nederlandse taal oefenen met deelnemers.
De Taalmaatjes krijgen een training van stichting Lezen &
Schrijven. De deelnemers hebben een intake bij de Taalcoördinator op het Taalsteunpunt in de Bibliotheek van Nijkerk
en Hoevelaken. Er zijn nu 85 deelnemers in een taaltraject.

Educatief Programma

De kern van de leesbevordering op alle basisscholen in de
gemeente Nijkerk is het Educatief Programma met ca. 50 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
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Taalcafé

Dit jaar start voor het eerst een Taalcafé in de Bibliotheek
van Nijkerk. Op een laagdrempelige manier kunnen deelnemers in gesprek gaan met elkaar en zo de Nederlandse taal
oefenen, waarbij ook actuele en lokale onderwerpen aan
bod komen.

e-readers e.d. Voor bezoekers is dit een vast moment om
naar de Bibliotheek te gaan: soms alleen met een vraag, dan
weer om met anderen leuke apps te delen of te leren hoe ze
een e-book op hun reader kunnen zetten. Op deze manier
worden de computervaardigheden van inwoners vergroot en
daarmee ook hun zelfredzaamheid.

Nederland Leest

Klik & Tik

Voor alle mensen die moeite hebben om hun weg te vinden
op internet biedt de Bibliotheek de cursus Klik & Tik aan.
Deze cursus is voor mensen die echt een beginner op de
computer zijn. De cursus bestaat uit drie modules: over de
computer, over internet en mailen en als laatste over social
media. Er zijn 141 deelnemers in ruim 45 bijeenkomsten.

De jaarlijkse actie Nederland Leest in november heeft als
thema Voeding. Het speciale boek ‘Je bent wat je leest’ is
beschikbaar voor alle leden. De eerste exemplaren worden
uitgereikt aan de Gemeenteraad. Ook het thema van de Gezondheidspunten (samenwerking Bibliotheek en Gezondheidscentra) sluit hierbij aan.

3.3 BEVORDEREN VAN ZELFREDZAAMHEID EN
TALENTONTWIKKELING
Het bevorderen van zelfredzaamheid en talentontwikkeling
vergroot het gevoel van regie en autonomie van inwoners en
draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde. De Bibliotheek
biedt daarbij ook oefenprogramma’s voor basisvaardigheden.

Digitaal spreekuur

In samenwerking met SeniorWeb Nijkerk wordt iedere week
het Digitaal spreekuur gehouden. Medewerkers van de Bibliotheek en Seniorweb hebben samen de invulling bepaald
en in de 1,5 uur wordt met belangstellenden gewerkt met de
iPad of andere tablets, vastgelopen computers, telefoons,
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Digisterker

halen over fishing, fraude, nepmailtjes etc. Door de docenten
van Digisterker is een 2-delige cursus gemaakt om veilig van
internet gebruik te maken. In een proefsessie zijn de deelnemers erg enthousiast. In 2019 gaat de cursus van start.

Een stap verder dan Klik & Tik gaat de cursus Digisterker.
Daarin wordt o.a. geoefend met de DigiD en allerlei overheidswebsites. Cursisten gaan in kleine groepjes, onder
begeleiding van (vrijwillige) docenten,
stapsgewijs ervaring opdoen met
belangrijke vaardigheden voor
het werken met de elektronische overheid.Ruim 30 deelnemers halen hun diploma. Zij
zijn erg blij dat ze nu zelf hun
zaken kunnen regelen en niet
(meer) afhankelijk zijn van anderen. Dat is ook het doel van
de cursus: zelfredzaamheid
en digivaardigheid van deelnemers versterken zodat zij
vaardiger worden in het gebruik
van de elektronische diensten
van de overheid. Als inwoners hier
vaardiger in zijn kunnen zij ook beter participeren door actief en maatschappelijk betrokken te blijven. Voordeel is ook dat men niet langer een beroep
hoeft te doen op allerlei (dure) maatschappelijke
voorzieningen om hen te helpen.

Walk & Talk

De Bibliotheek biedt werkzoekenden de mogelijkheid om
elkaar maandelijks op een vaste dag en tijd te ontmoeten.
Tijdens deze Walk & Talk bijeenkomsten kunnen zij ervaringen met elkaar delen, contacten leggen en krijgen zij tips en
suggesties die helpen bij hun zoektocht naar een geschikte
baan. Tijdens elke Walk & Talk krijgen deelnemers praktische tips over bijvoorbeeld het maken van een goede cv,
solliciteren via LinkedIn of netwerken. Deelnemers kunnen
ook luisteren naar de positieve ervaring van een van de eerdere deelnemers aan Walk & Talk. Maar de deelnemers leren vooral van elkaar. Elke maand wordt een ander thema
behandeld door sprekers. In 2018 zijn er bijna 162 bezoekers in 12 bijeenkomsten.

Gezondheidspunten

De Bibliotheek werkt samen met beide Gezondheidscentra
in Nijkerk in het kader van gezondheidsinformatie voor mensen die minder taalvaardig zijn. Via de provinciale serviceorganisatie Rijnbrink is subsidie ontvangen voor het realiseren
van samenwerking en het organiseren van activiteiten. Ook
vanuit de gemeente Nijkerk is vanuit de Dialoog ‘Samen aan
Zet’ een aanvullende bijdrage ontvangen. Vanuit een spelvorm ‘Zet een stap’ gaan inwoners met elkaar in gesprek
over wat hen bezig houdt en wat ze zouden kunnen verbete-

Veilig op Internet

Uit de cursussen Klik & Tik en Digisterker blijkt dat deelnemers bang zijn om op het internet te gaan vanwege alle ver-
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ren. Daaruit komt o.a. de aandacht voor slapen en voeding
naar voren. In maart wordt daarom een speciale slaapmaand
gehouden met cursussen en trainingen. De belangstelling is
groot en veel bijeenkomsten zijn volgeboekt.

meer duidelijk worden over de Stuw en welke organisaties
daar onder dak kunnen komen.
De politie heeft in Hoevelaken geen vaste post meer en is
daardoor ook minder zichtbaar. De Politie besluit door te
gaan met om de andere week aanwezig te zijn in de Bibliotheek, wat als pilot is begonnen in 2017.

In 2019 zullen een aantal cursussen worden herhaald. In
november is de maand van de voeding, in combinatie met
Nederland Leest, en ook daar is veel belangstelling voor
waarbij ook welzijnsorganisatie Sigma aanhaakt. Van de
thema’s wordt een factsheet en een filmpje gemaakt en op
de nieuwe website van de sociale kaart www.wegwijzernijkerk.nl geplaatst. Zie als voorbeeld het thema slapen.

Nijkerk

In Nijkerk is het gebouw van de Bibliotheek en UVV aan de
Frieswijkstraat onder de naam &/entree een mooi voorbeeld
geworden van een bruisende locatie die door zes instellingen wordt gebruikt: Sigma, Speel-o-Theek Pinoccio, Gebiedsteam Centrum, Vluchtelingenwerk, UVV en de Bibliotheek. Er zijn ook flexplekken gerealiseerd waar veel gebruik
van wordt gemaakt door zzp’ers en steeds meer studenten
en scholieren om rustig te kunnen werken of hun examens
voor te bereiden. Door ’s Heeren Loo wordt een cateringservice geopend en drie dagen in de week kunnen bezoekers eigengemaakte soep en broodjes bestellen.

3.4 FACILITEREN VAN ACTIVITEITEN
Inwoners kunnen elkaar ontmoeten bij activiteiten en zich op
een actieve manier verrijken waarbij mensen van elkaar leren of elkaar kunnen helpen. Deze ontmoetingen kunnen in
de Bibliotheek plaatsvinden of op andere locaties.

Hoevelaken

In het verleden zijn er meerdere pogingen geweest voor het
samenvoegen van meerdere instellingen onder het dak van
de Stuw. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. De gemeente faciliteert een visiegroep Centrum Hoevelaken bestaande uit
de gemeente Nijkerk, inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Naast een revitalisering van het centrum van
Hoevelaken en de verkeersstromen, gaat het ook over de
rol van dorpshuis de Stuw. De deelnemers zijn enthousiast
en de uitkomsten zijn bemoedigend. In de loop van 2019 zal
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Nijkerkerveen

Mamacafé draait voor het 2e jaar en is opgezet samen met
speel-o-theek Pinoccio, de gemeente, Yunio/Naviva Kraamzorg, Moeders Informeren Moeders, Icare Moeders onder
Mekoar en de Gebiedsteams. Doel is om ervaringen uit te
wisselen met andere (aanstaande) moeders en een plek om
andere moeders te ontmoeten. Om de week op woensdagochtend (in de even weken) is het Mamacafé open. Meestal
is er een kraamverzorgende aanwezig om vragen te beantwoorden. Soms is er een thema of workshop, maar altijd
kunnen bezoekers gewoon even samen koffiedrinken en
ervaringen uitwisselen. Bijna 200 bezoekers komen er naar
toe in 12 bijeenkomsten.

Aan de multifunctionele voorziening in Nijkerkerveen
wordt hard gewerkt door de toekomstige partners: school,
dorpshuis en de Bibliotheek. De bouw start in de zomer en
het gebouw zal eind 2019 klaar zijn. De
beheerscommissie en programmacommissie lopen al warm om de
samenwerking tussen school,
dorpshuis en Bibliotheek ook
straks in de praktijk goed te
laten verlopen.
Op dit moment wordt het
haal- en terugbrengpunt bij
het Gezondheidscentrum bij
huisartsenpraktijk dr. B. van
Leeuwen regelmatig gebruikt.
Deze zal sluiten zodra de Bibliotheekvoorziening in het nieuwe
gebouw klaar is.

Maand van de aandacht

In de maand van de aandacht worden met tientallen organisaties in de gemeente Nijkerk speciale bijeenkomsten gehouden om aandacht te vragen voor het isolement waarin
veel mensen verkeren. De Bibliotheek werkt hieraan mee
maar omdat we van mening zijn dat er structureel aandacht
voor moet zijn, is ook de opening op zondagmiddag van vestiging Nijkerk in de wintermaanden. Veel mensen vinden de
zondag lang en voelen zich alleen, vooral als er geen kerkelijke binding (meer) is. Het is een groot succes, helemaal als
er om de 2 weken een gratis concert is. Ruim 650 mensen
komen luisteren naar de optredens. Zo wordt ook aan Nijkerks of regionaal muzikaal talent een podium geboden.

Peuterochtenden en Mamacafé

Een belangrijke activiteit zijn de wekelijkse peuterochtenden in de Bibliotheek. Deze
worden zeer goed bezocht door (groot)ouders en
hun kleine kinderen. Ouders komen op een zeer informele
manier met elkaar in contact en kunnen elkaar zo helpen,
zonder direct naar professionele zorg te stappen. De peuterochtenden zijn ontstaan uit de komst van BoekStart (zie 3.2).
Ruim 600 bezoekers komen naar de bijeenkomsten. Het

Handwerkcafé

In Nijkerk draait voor het vierde jaar een handwerkcafé, opgezet door vrijwilligers, waar al snel veel mensen zich bij
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aansluiten. ‘Lapjes en draadjes verbinden ons’ aldus een
enthousiaste deelnemer. Ook is er een quiltclub ontstaan
die ook in de Bibliotheek haar bijeenkomsten houdt. Het zijn
‘open’ bijeenkomsten in het Leescafé van de Bibliotheek
waar iedereen bij aan mag sluiten.

lijk dat er professionele medewerkers aanwezig zijn. Klanten
vinden het uiteraard wel gemakkelijk om iemand te kunnen
aanspreken. Daarvoor zijn (vrijwillige) gastvrouwen en gastheren aanwezig. Op afroep is een professionele medewerker beschikbaar. In de wintermaanden is de Bibliotheek in
Nijkerk ook op zondagmiddag open (3 uur).

Filmcafé

Het Filmcafé is een niet meer weg te denken activiteit in Nijkerk en Hoevelaken en dit jaar is het negende seizoen. Meer
dan 840 bezoekers komen in de 28 voorstellingen van verfilmde boeken of bekroonde films en documentaires. In Hoevelaken wordt dit samen met Sigma uitgevoerd in de Kopperhof en samen met het Dorpshuis in De Stuw. Bezoekers
vinden het heerlijk om ‘uit te gaan’ in hun eigen woonplaats
en het gesprek na afloop van de film onder het genot van
een hapje en een drankje is een goede gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen.

De Bibliotheek in Hoevelaken heeft gewijzigde openingstijden: de vrijdagavond trekt maar weinig bezoekers en daarvoor in de plaats komt de ochtend vanaf 09.00 uur (tot 17.30
uur). Ook op dinsdagmiddag gaat de Bibliotheek open vanaf
13.00 uur (tot 20.30 uur). Het totale aantal openingsuren is
dan 87,5 uur per week (Nijkerk 51,5 uur, Hoevelaken 36 uur).
In Nijkerkerveen is een haal- en brengpunt ingericht in het
Gezondheidscentrum bij huisartsenpraktijk dr. B. van Leeuwen. Het is 40 uur open voor het terugbrengen van media en
het afhalen van reserveringen.

Literatuur en schrijven

Klanten geven aan een verruiming van de avondopenstelling
in Nijkerk prettig te vinden, maar hiervoor is nog geen (financiële) mogelijkheid.

Samen met boekhandel Roodbeen en de Volksuniversiteit
Nijkerk vinden meerdere bijeenkomsten met auteurs plaats,
waaronder met Jan Terlouw en Arie Kok en een lezing over
cineast Bert Haanstra. Ook zijn er samen met de Volksuniversiteit Nijkerk workshops verhalen en gedichten schrijven
met auteur Arie Kok, stadsdichter Bert Jurling en creatief
schrijven met Wilma Poolen.

3.5 ORGANISEREN IN SAMENWERKING
‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder.’ In samenwerking worden meer resultaten en doelgroepen bereikt dan
wat de Bibliotheek alleen zou kunnen doen.

Openingstijden

De Bibliotheek in Nijkerk heeft ruime openingstijden. Vanwege de zelfservice in de ochtenduren is het minder noodzake-

De Bibliotheek is van nature de plaats van ontmoeting en
verbinding. In dat kader wordt veel ruimte gegeven om sa-
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men met inwoners en lokale organisaties bijeenkomsten
te organiseren. Een nieuwe samenwerkingspartner is de
Volksuniversiteit Nijkerk (VUN). Alle lezingen vinden plaats
in de Bibliotheek van Nijkerk. Dat is een geweldige verbreding van het publiek van de VUN, en deze doelgroep en de
aandacht hiervoor in de 2 maandelijkse flyer van de VUN levert veel
nieuwe (bibliotheek)bezoekers
op. Een win-win situatie! Ook
is er vanouds samenwerking
met Kreativiteitscentrum De
Brink, voor de Atelierroute
in Hoevelaken en Nijkerk
is de Bibliotheek het hele
weekend open, boekpresentaties worden georganiseerd
samen met de boekhandels,
er zijn bijeenkomsten met
Vluchtelingenwerk, bijeenkomsten met de schaakvereniging
op woensdagmiddag, rondleiding
voor statushouders, werving van
stagiairs op de jaarlijkse MAS-markt
etc. Met de UVV samen is vervoer naar
de Bibliotheek geregeld en een Leesclub. Met
de UVV wordt ook op facilitair vlak samengewerkt vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gebouw
in Nijkerk. Ook zit de Bibliotheek samen in de inkooptafel
‘Algemeen Toegankelijke Voorzieningen’. Ook Sigma is
deelnemer aan de inkooptafel en medebewoner in vestiging

Nijkerk. In Hoevelaken organiseren we met hen het Filmcafé
in de Kopperhof. Ook het Jeugd- en Jongerenwerk maakt
deel uit van de inkooptafel.

Samenwerking Bibliotheek-Sigma-UVV

Nadat Sigma intrek neemt in locatie Nijkerk in 2016, wordt
het tijd om de samenwerking tussen Bibliotheek, Sigma en
UVV meer handen en voeten te geven. Omdat het niet vanzelf gaat, is na een lang offertetraject in 2017 The Alignment
House gevraagd om de begeleiding van het samenwerkingsproces op zich te nemen. De start laat op zich wachten maar
in 2018 wordt veel tijd en energie gestoken om het proces
tot een goed einde te brengen. De contouren van de praktische uitwerking zijn zichtbaar en naar verwachting zullen de
resultaten, vooral die waar de inwoners echt wat van gaan
merken, in de loop van 2019 concreet worden.

Belastingdienst

In een overeenkomst tussen de Belastingdienst en alle bibliotheken is landelijk afgesproken dat de bibliotheken de digitale aangifte gaan ondersteunen. Net als het voorgaande
jaar gebeurt dit samen met Sigma. De rol van de Bibliotheek
is vooral facilitair en Sigma zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning bij de aangifte. Ruim 100 mensen maken gebruik
van het speciaal voor hen ingestelde spreekuur.

Wijkconnect

Vanuit de Dialoog Samen aan Zet, is het project Ontmoetingspleinen opgezet. In de wijk Paasbos ontstaat het
Paashuis voor een fysieke ontmoetingsplek. De Bibliotheek
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stimuleert voor deze wijk de digitale ontmoetingsfunctie door
de verbinding te leggen met www.wijkconnect.com, een eigentijdse manier om wijkbewoners aan elkaar te verbinden.
Mogelijk dat deze opzet ook mogelijk zou zijn voor Nijkerkerveen en de nieuwe wijk Doornsteeg. In 2019 zal de officiële
lancering plaatsvinden.

maken: een wekelijks taalspreekuur in beide Bibliotheekvestigingen door Landstede, Taalmaatjes met hun deelnemers
en taalles in het TaalHuis op School op drie scholen. Ook
de statushouders, van wie er steeds meer in Nijkerk komen
wonen, maken gebruik van ruim 40 vrijwillige (taal)maatjes.
Samen met stichting Lezen en Schrijven, die ondersteuning
biedt aan het Taalhuis, zijn er trainingen geweest voor vrijwilligers. In totaal zijn er 85 deelnemers in een taaltraject
vanuit het Taalhuis. In Nijkerk is ook een Taalcafé van start
gegaan. Verder wordt geïnvesteerd in het bedrijfsleven en
de taalvaardigheid van hun medewerkers. Dit wordt gedaan
via Stichting Taalfit (www.taalfit.nu), een samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek en de Bibliotheek Noord-Veluwe.

Taalhuis

Het aantal mensen dat niet vaardig is in de Nederlandse taal
bedraag zo’n 8-10%. De inwoners van de gemeente Nijkerk
zitten daarmee op het landelijk gemiddelde maar uit eerder
onderzoek bleek dat er wel flinke verschillen zijn tussen de
wijken en dorpen. De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid voor de gemeenschap van Nijkerk bedragen jaarlijks € 2,7 miljoen. Vanuit de nieuwe coalitie in de gemeente
Nijkerk komt ook laaggeletterdheid als een speerpunt naar
voren. Omdat de Bibliotheek dit niet alleen kan terugdringen
hebben de kernpartners Bibliotheek, Landstede, Sigma en
het Taalhuis op School een Taalhuis opgericht. In de partnerring zitten nog veel meer organisaties zoals taalaanbieders,
Vluchtelingenwerk, Humanitas, Diaconaal Beraad, Voedselbank etc. Alle activiteiten die gericht zijn op taalbevordering
voor volwassenen worden van daaruit gecoördineerd. In samenwerking met de gemeente is een beroep gedaan op de
Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)-gelden die beschikbaar zijn in de arbeidsmarktregio Amersfoort, waar Nijkerk
onder valt, en die nu ook voor informele leertrajecten mogen
worden gebruikt. Deze gelden zijn inmiddels voor het tweede jaar toegekend waardoor het Taalhuis een flinke groei
doormaakt. Er gebeurt veel om mensen taalvaardiger te
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Platform Hoevelaken

Een aantal bedrijven in de regio worden zo geholpen. Deze
manier van samenwerken valt op tijdens het landelijke Tel
mee met Taal-festival in Amsterdam en de provinciale Gelderse taalconferentie. .

In Hoevelaken draait voor het derde jaar het Sociaal Cultureel Platform Hoevelaken: een bundeling van organisaties
die het aantal activiteiten in Hoevelaken moet stimuleren en
mogelijk faciliteren. De eerste Uitmarkt tijdens de jaarlijkse
Dorpsdag wordt door hen georganiseerd. Deelnemers zijn
o.a. Sigma, de Volksuniversiteit, Collage, Jeugd- en Jongerenwerk en dorpshuis de Stuw. De Bibliotheek heeft een coördinerende functie.

Speel-o-theek Pinoccio

Speel-o-theek Pinoccio bestaat
al 20 jaar en is nu sinds 10 jaar
in de Bibliotheek in Nijkerk gevestigd. Het ledental is sinds
die tijd gegroeid van 50 naar
meer dan 350 leden. Het
uitlenen van verantwoord
speelgoed past mooi in deze
tijd waar het niet langer gaat
om het bezit zelf, maar om
het delen. Medewerkers van
Pinoccio zijn ook zeer actief
betrokken bij de Peuterochtenden en het Mamacafé dat zij
hebben opgericht. Dankzij hen
zijn deze ochtenden een groot succes. Ook investeren zij steeds meer in
spelletjes gericht op taal.

Samenwerking in de regio

De Bibliotheek werkt in een gezamenlijke backoffice samen
met twee andere bibliotheken in de regio, te weten Brummen/Voorst en de Noord-Veluwe. De samenwerking is erop
gericht om met dezelfde inzet van medewerkers meer en betere kwaliteit te bereiken voor de klanten in een gebied van
ruim 200.000 inwoners en meer dan 150 basisscholen. Dit
levert mooie resultaten op zoals een gezamenlijk Educatieprogramma, gezamenlijke uitvoering van de marketing, website en het effciënter maken van de aanmelding van deelnemers aan activiteiten via de webshop. Ook het gezamenlijke
project Roboc@r, waarbij kinderen leren programmeren, is
een groot succes. Samen met Fischertechnik en provinciale
serviceorganisatie Rijnbrink is dit project ontwikkeld. Kinderen (en ook hun ouders) zijn enthousiast en de doorontwikkeling voor scholen staat voor 2019 op het programma.

’s Heeren Loo

Samen met ’s Heeren Loo is de Heeren Hof opgezet in locatie Nijkerk: op maandag - woensdag kunnen bezoekers
eigengemaakte broodjes en soep kopen. Door bezoekers en
medewerkers van alle organisaties die in het gebouw werken wordt hier veel gebruik van gemaakt.

Provinciale samenwerking

In de provincie Gelderland werken de bibliotheken samen
op meerdere terreinen. Ze zijn verenigd in de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB). Naast een gezamenlijk
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Bibliotheek-automatiseringssysteem is er ook een gemeenschappelijk systeem voor de aanschaf van de collectie. In een speciaal collectieteam worden voor bijna
alle bibliotheken alle media aangeschaft. Dit gaat op een
‘rationele’ manier, dat wil zeggen dat het gebruik van de
collectie leidend is voor de aanschaf. Om te voorkomen
dat er alleen populaire boeken worden aangeschaft is er
een achtergrondcollectie bij Bibliotheek Arnhem en bij
de serviceorganisatie Rijnbrink die ook voor alle klanten
beschikbaar is. Klanten kunnen materialen gratis aanvragen.
Vanuit innovatiefondsen kunnen bibliotheken ook aanvragen doen voor speciale projecten. Dit wordt gebruikt voor robotica (Roboc@r) (beide samen met de
Bibliotheek Brummen Voorst en de Noord-Veluwe) en
Gezondheidsvaardigheden voor laag-taalvaardige inwoners. De provinciale gelden om een gezamenlijk
plan te maken tegen laaggeletterdheid komen in 2018
eindelijk van de grond. Daarbij wordt voor de Bibliotheek ingezet op Taalpret en samen met de bibliotheken
Brummen/Voorst en Noord-Veluwe voor het project
Hightech Leesondersteuning.

Kraakman
Zonwering
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4. Kwaliteit en onderzoek
De Bibliotheek voldoet aan de landelijke certificering (2017).
Het bestuur van de Stichting voldoet aan de eisen van de
code Cultural Governance. Verder voldoet de Bibliotheek
aan de landelijke richtlijnen en formules voor bijvoorbeeld
de digitale infrastructuur. Veel tijd heeft de invoering van de
AVG gevraagd. Door samenwerking van de Gelderse Bibliotheken met de serviceorganisatie Rijnbrink is een werkbaar
model gemaakt en voldoen alle bibliotheken aan de gestelde
richtlijnen.

sprekken gevoerd met bezoekers in beide vestigingen over
wat zij vinden van de Bibliotheek.

De Bibliotheek toetst regelmatig de dienstverlening bij de
gebruikers. Dat gaat in de vorm van een ‘Biebpanel’, een online klantenpanel dat regelmatig hun mening wordt gevraagd
over de dienstverlening van de Bibliotheek. Landelijk zijn er
inmiddels meer dan 30.000 deelnemers. De landelijke structuur biedt ook de mogelijkheid om een benchmark uit te voeren, om zo de positie en positieve of negatieve afwijkingen te
zien. In 2018 wordt onderzoek gedaan naar o.a. de reis van
de klant als het gaat om reserveren en verlengen, over privacy, duurzaamheid en de doelgroep senioren. Uit de onderzoeken komen aandachtspunten naar voren en daar wordt in
gezamenlijk Veluws verband zoveel mogelijk mee gedaan.
Het permanente klantenpanel is dit jaar niet gebruikt. De
Bibliotheek is op zoek naar een andere vorm. Wel zijn ge-
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5. Personeel
Na het jubileumjaar 2017 was het idee dat de organisatie in
rustiger vaarwater zou komen. Niets is minder waar: door
de samenwerking met steeds meer organisaties neemt het
aantal activiteiten toe, en daarmee de werkzaamheden voor
medewerkers. De wijziging van openingstijden in vestiging
Hoevelaken betekent andere roosters. Ook komen er nieuwe
medewerkers van buiten de bibliotheekbranche, wat weer
een nieuwe beweging geeft binnen de organisatie. Er komen
ook steeds meer vrijwillige gastheren en gastvrouwen die
het werk van de professionele medewerkers ondersteunen.
Alle veranderingen worden flexibel opgepakt, wat ook de
kracht van de organisatie kenmerkt. Een compliment voor
alle medewerkers!

Vanuit WINO zijn voor alle medewerkers inspiratiedagen opgezet om meer te leren over welke richting de Bibliotheek
opgaat, wat heb je daarvoor nodig en wat zou je zelf willen
en kunnen doen. Ook de mogelijkheid voor e-learning wordt
geboden via New-Heroes. Aan de hand van individuele gesprekken komen ook mogelijkheden voor de toekomst aan
bod. In 2019 wordt aan de hand van een medewerkersonderzoek verder gekeken naar de meest optimale structuur
van de organisatie.

Vrijwilligers en stagiairs

Naast de professionele medewerkers zijn steeds meer
vrijwilligers werkzaam, die een kleurrijke waaier aan werkzaamheden verrichten om de Bibliotheek te laten functioneren: gastheren en gastvrouwen in de frontoffice tijdens
alle openingsuren, Taalmaatjes, de VoorleesExpress, dienst
Boek aan Huis, gastvrouwen en ondersteuning in het Filmcafé, voorlezen, boeken herstellen, onderhoudswerk, meehelpen met activiteiten en de vervoersdienst tussen Nijkerk
en Hoevelaken. Zonder hen zou de Bibliotheek niet op het
bestaande niveau kunnen functioneren. Regelmatig vinden
voor de gastheren en gastvrouwen werkbezoeken plaats die
te maken hebben met het werk in de Bibliotheek. De waardering hiervoor is groot om ook te zien hoe het werkt bij

Opleiding en scholing

De voortdurende verandering en vernieuwing in de Bibliotheek is merkbaar in de dagelijkse praktijk van de professionele medewerkers. Medewerkers krijgen hiervoor de nodige
cursussen en trainingen zoals bedrijfshulpverlening, het
nieuwe kantoornetwerk met Windows 10 en office 365 in de
cloud, profilering van activiteiten en werken met de nieuwe
AVG. Individuele medewerkers volgen een training voor Digisterker, Walk&Talk en Boekstartcoach (op het consultatiebureau).
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Wisselingen personeel

andere bibliotheken en wat kan daarvan worden geleerd
voor de vestigingen in de gemeente Nijkerk.

In 2018 komen nieuwe medewerkers in dienst en wordt afscheid genomen van de beleidsmedewerker/teamleider. Er
wordt gebruik gemaakt van de inhuur van tijdelijke projectmedewerkers om zo een flexibele schil te creëren.

Alle medewerkers ontvangen een kerstpakket. Deze worden
aangeboden in twee bijeenkomsten in Nijkerk en Hoevelaken met koffie en lekkers.

Het aantal vrijwilligers groeit gestaag, met name door de
Taalmaatjes en de VoorleesExpress. Het aantal vrijwilligers
is nu 135. Ook bij de vrijwilligers vinden de gebruikelijke wisselingen plaats.

De maatschappelijke stages nemen flink toe en in samenwerking met Sigma en het MAS-plein gaan er wekelijks middelbare scholieren aan de slag in de Bibliotheek. Velen van hen
zijn enthousiast over het werken in de Bibliotheek en ook de
medewerkers zijn enthousiast over de ‘jonge’ instroom.

In de bijlage staat een overzicht van wijzigingen. Vanwege
de AVG zijn de vrijwilligers niet meer met hun naam in de
lijst opgenomen.

ARBO

Het ziektepercentage voor dit jaar komt uit op 2,2%. Dat
is een flinke daling in vergelijking met het voorgaande jaar
(2017: 7%, 2016: 0,2%, 2015: 4,4%, 2014: 2,1%, 2013: 1,1%).
Het gemiddelde van de Bibliotheekbranche is ca. 4,3%.
Bijna alle professionele medewerkers zijn in dienst van
WINO: Werkgever in Netwerkverband in Overijssel. Daarbij zijn o.a. alle bibliotheken in Overijssel aangesloten. Ondersteuning van HRM vindt van daaruit plaats via serviceorganisatie Rijnbrink. Er is geen ondernemingsraad in de
Bibliotheek vanwege het kleine aantal medewerkers. Ook
een personeelsvertegenwoordiging is door de medewerkers
als niet noodzakelijk aangegeven. Door middel van regelmatig teamoverleg zijn medewerkers op de hoogte van wat er
speelt. Er is wel een centrale ondernemingsraad via WINO.
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6. Algemene gegevens
Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk
Frieswijkstraat 99
3861 BK NIJKERK
Telefoon: (033) 245 00 14
E-mail: info@bibliotheeknijkerk.nl
Internet:www.bibliotheeknijkerk.nl

Locatie Nijkerk

Locatie Hoevelaken

Locatie Nijkerkerveen

Openingstijden

Openingstijden

Openingstijden

Frieswijkstraat 99
3861 BK NIJKERK
Telefoon: (033) 245 00 14

maandag
09.00–17.30 uur
dinsdag		
09.00–17.30 uur
woensdag
09.00–17.30 uur
donderdag
09.00–17.30 uur
vrijdag		
09.00–20.30 uur
zaterdag		
10.00–13.00 uur
zondag		
13.30–16.30uur*
*(alleen wintermaanden)

Meerveldlaan 22
3871 ED Hoevelaken
Telefoon: (033) 25 35 420

maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag		
zondag		

09.00 – 17.30 uur
13.00 – 20.30 uur
09.00 – 17.30 uur
gesloten
09.00 – 17.30 uur
10.00 – 13.00 uur
gesloten
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Westerveenstraat 48
3864 EN Nijkerkerveen
Telefoon: (033) 245 17 56

maandag
dinsdag 		
woensdag
donderdag
vrijdag 		
zaterdag
zondag 		

08:00 - 17:00 uur
08:00 - 17:00 uur
08:00 - 12:00 uur
08:00 - 17:00 uur
08:00 - 17:00 uur
gesloten
gesloten

Bestuur

Lid

Postadres bestuur:
Frieswijkstraat 99
3861 BK NIJKERK
e-mail: bestuur@bibliotheeknijkerk.nl

Dhr. drs. J.M. Doude van Troostwijk
Historicus en vertaler
Aanstelling: 2010
Aftredend: 2018 (niet herbenoembaar –
opgeschoven naar zomer 2019)

Voorzitter

Dhr. J. Huisman
Partner Centrum voor Bedrijfsopvolging
Directeur Qern Fusies en Overnames
Aanstelling: 2015
Aftredend: 2019 (herbenoembaar)

Mw. M. de Greef-van Garderen
Casemanager Dementie
Aanstelling: 2018
Aftredend: 2021 (herbenoembaar)
Mw. drs. R. G. van Schendel-Kwakkel
Aanstelling: 2018
Aftredend: 2021 (herbenoembaar)

Secretaris

Dhr. J. Bezemer
directeur basisschool Soest
DGA van BV
Lid reflectiegroep Kennisnet
Vrijwilliger Zilverschoon
Aanstelling: 2009
Aftredend: 2017 (niet herbenoembaar - opgeschoven
naar zomer 2019)

Directie

Dhr. drs. R.J.W. Zuidhof

Wnd. teamleider

Mw. P. Boessenkool

Medewerkers

Penningmeester

Mw. N. Boelens-van Duinen
Mw. J. van Dam
Mw. M. Dekker
Mw. H.E. van Doornik
Mw. A. Herder
Mw. M. Meijer
Mw. E. Pijpers
Mw. C. Sandbrink
Mw. A. Wesseler

Dhr. dr. A. van Renssen
Historicus en schrijver
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Historische Onderzoeksbureaus
Aanstelling: 2017
Aftredend: 2021 (herbenoembaar)
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Bijlagen
38
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Balans per 31 december 2018*
alle bedragen in euro’s
Activa

2017

2018

Vast activa
Materiële vaste activa

764.373

725.665

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva

19.184

44.114

1.059.887

977.745
1.079.071

1.021.859

1.843.444

1.747.524

2017

2016

Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

8.962

8.962

94.338

94.338

368.870

429.996
472.170

533.296

Voorzieningen

164.114

177.994

Langlopende schulden

717.930

670.009

Kortlopende schulden

489.230

366.225

1.843.444

1.747.524

* Deze bedragen zijn overgenomen uit de door de accountant vastgestelde en door het bestuur vastgestelde en goedgekeurde jaarrekening.

39

Verlies- en winstrekening over 2018 *
alle bedragen in euro’s

Rekening
2018

Begroting
2018

Rekening
2017

Rekening
2017

Baten
Inkoop

780.130

778.608

761.103

Opbrengst

201.278

187.500

196.294

Specifieke
dienstverlening

73.395

66.042

77.690

Diverse baten

90.284

0

91.202

1.145.087

1.032.150

1.126.289

Bestuur en
organisatie

29.096

35.500

32.176

Huisvesting

199.702

205,000

189.968

Personeel

476.392

511.750

527.099

25.544

29.500

27.932

9.616

9.750

9.537

Transport
Automatisering
Collectie en media
Specifieke kosten

73.282

66.000

60.329

195.699

206.750

191.023

49.761

25.000

76.764

1.059.092

1.089.250

1.114.828

Rekening
2016

Saldo van baten
en lasten

85.995

-57.100

11.461

Financiële baten
en lasten

345

2.600

333

86.340

-54.500

11.794

Toevoeging bestemmingsreserve selfservice

13.000

0

0

Toevoeging bestemmingsreserve VoorleesExpress

3.000

0

0

Toevoeging bestemmingsreserve jubilieum

10.000

0

0

Toevoeging bestemmingsreserve innovatie

22.340

0

0

Toevoeging bestemmingsreserve inventaris

38.000

0

0

0

-54.500

11.794

86.340

-54.500

11.794

Resultaat
Resultaatbestemming

Lasten

Administratie

Begroting
2017

onttrekking/toevoeging
algemene reserve

* Deze verlies- en winstrekening is vereenvoudigd overgenomen uit de door de accountant en door het bestuur vastgestelde en goedgekeurde jaarrekening.
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Activiteiten 2018

Activiteiten

Ontmoeting en Debat

TEKST

Peuterochtenden
Mamacafé
Inspiratiemiddag vrijwilligerswerk (beperking)
Taalontbijt
Handwerken in de bieb
Knutselen
Schaken
Lezing ouderen PCOB Piet Helmus
Inloopcafe met Sigma
Personeels/vrijwilligersbijeenkomsten
Klantenpanel
Workshop Kerststuk maken
ontmoetingsbijeenkomsten &/entree
netwerkbijeenkomst onderwijs/VVE

Subtotaal
Kennis en Informatie

Maatschappelijke Stage (MAS) markt
Maatschappelijke stagiaires 30 uur per leerling
Rondleiding statushouders
Taalcafe
Ontmoeting Sigma/Vluchtelingenwerk
Gezondheidsinformatie thema Slaap
Gezondheidsinformatie thema Voeding
OmroepN -A1
Inburgering en taalvrijwilligers
Walk & Talk

Subtotaal
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Aantal
bezoekers

Aantal
groepen

600
192
48
20
855
200
10
15
30
210
8
30
82
65

20
24
2
1
40
20
2
1
3
4
2
2
3
4

2.365

128

40
20
15
245
25
186
203
30
60
162

1
20
2
35
1
9
8
10
10
12

986

108

Activiteiten
Leesbevordering en
kennismaking met
literatuur

Voorlezen op woensdagmiddag
Theatervoorstelling Nationale Voorleesdagen
Netwerkbijeenkomst basisonderwijs
Bezoek groep 1/2
Bezoek groep 3
Bezoek groep 6
Kwartfinale Voorleeswedstrijd
Workshop voorlezen en gebaren
Voorlichting taalhuis
Kinderboekenweek
- Opening
- Theatervoorstellingen
- Schrijversbezoeken
- Verhalenmiddag
Voorlezers bijeenkomst
Afsluiting VoorleesExpress
Workshop interactief voorlezen
Workshop voorlezen en boekkeuze
Leeskring ism UVV
Boekstart op consultatiebureau
Schrijver op bezoek

Subtotaal
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Aantal
bezoekers

Aantal
groepen

400
270
20
349
294
202
110
15
1

40
4
1
15
16
9
1
1
1

115
450
622
40
50
60
26
4
96
15
380

2
2
25
1
3
2
2
1
8
30
8

3.519

172

Activiteiten
Educatie en Ontwikkeling

II-padcafé/Digitaal spreekuur
Mediawijsheid
Summerschool
Winterschool
Samen prutsen met techniek
Repairclub incl opening
Digisterker | belastingdienst
Docententraining digisterker
Spreekuren belastingdienst ism Sigma
Veilig op Internet
Klik&Tik
Individuele taalbegeleiding
Basistraining taalvrijwilligers
Bijscholingsbijeenkomsten taalvrijwilligers
Lezing techniek Robotica (VuN)
Lezing levenstestament (VuN)
Lezing schenken en erven (VuN)
Conversatiegroep Vluchtelingenwerk

Subtotaal
Kunst en Cultuur

Filmcafé
Atelierroute/Kunstroute
Kunstlezing de Brink en Verkaaik
Muziekvoorstelling/ zondagmiddagpodium
Kunstlezing (VuN)
Culturele Uitmarkt
Gluren bij de Buren
Workshop schrijven
Lezing, stadswandeling Zuiderzee ism Museum
Poezie lezing, workshop, stadsdichter
Muzieklezing (VuN)
Lezing en film ism Vorming en Toerusting
Wandellezing

Subtotaal
Totaal
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Aantal
bezoekers

Aantal
groepen

186
1282
100
25
60
140
32
1
115
13
141
800
40
60
38
25
20
240

50
53
10
3
1
3
10
3
12
1
45
400
4
3
2
1
1
40

3.318

642

840
180
40
657
66
500
30
10
18
30
25
22
20

840
180
40
657
66
500
30
10
18
30
25
22
20

2.283

70

12.471

1.120

45

Statistiek
2018
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Uitleningen totaal stichting
Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken
2017

2018

Media voor de jeugd
- dvd/luisterboeken/overig
- jeugdboeken

12.078
121.919

12.959
153.971

Subtotaal

133.997

166.930

Media voor leners vanaf 14 jaar
- dvd
- luisterboeken
- boeken volwassenen
- overig

6.249
758
110.516
101

6.566
507
131.278
480

Subtotaal

117.624

138.831

50,000

e-Books

10.766

11.952

0

262.387

317.713

Totaal uitleningen

400,000
350,000

- media jeugd

300,000

- media
volwassenen
Totaal uitleningen

250,000
200,000

- aantal e-books

150,000
100,000

2014

2015

2016

Vijfjarenoverzicht uitleningen Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken
2014

2015

2016

2017

2018

Media jeugd

204.606

194.520

148.244

133.997

166.930

Media volwassen

170.048

167.457

127.191

117.624

138.831

2.973

5.384

9.868

10.766

11.952

377.627

367.361

285.303

262.387

317.713

Aantal e-books
Totaal
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2017

2018

Bezoekers Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken
2014

2015

2016

2017

2018

Aantal fysieke bezoekers

170.098

170.467

188.737

175.263

189.956

Aantal virituele bezoekers
(website)

77.171

76.500

57.612

55.000

61.779

247.269

246.967

246.349

230.263

251.735

Totaal

Landelijke digitale Bibliotheek
Aantal uitleningen e-books (excl. Vakantiebieb)
Aantal active webaccounts
% totaal van het aantal leden

2014

2015

2016

2017

2018

2.973

5.384

9.868

10.766

11.952

385

706

1.006

1.214

1.416

3

6

11

14

16
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Leners totaal stichting
Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken
- jeugd tot 14 jaar

2017

2018

4.936

5.103

376

476

2.319

2.332

974

947

- jongeren 14 tot en met 17 jaar
- volwassenen vanaf 18 jaar
- senioren vanaf 65 jaar
- instellingen
Totaal leners

280

296

8.885

9.154

21

21.3

42.312

42.940

Leners in % van het werkgebied
Omvang werkgebied

12,000
10,000
8,000

- leners tot 18 jaar

6,000

- leners 18 jaar en
ouder

4,000

Totaal leners

2,000
0
2014

2015

Vijfjarenoverzicht leners
Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken
2014

2015

2016

2017

2018

Leners tot 18 jaar

7.413

7.563

5.557

5.312

5.579

Leners 18 jaar en ouder

3.700

3.560

3.344

3.293

3.279

Instellingen en groepspassen
Totaal

226

188

191

280

296

11.339

11.311

9.092

8.885

9.154
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2016
2017
Jaren

2018

Mediabezit Totaal stichting
31-12-17

afgeschreven

aankoop

31-12-18

Mediabezit jeugd
- boeken
- dvd
- luisterboeken

29.711
1.670
690

5,059
241
510

4,984
239
510

29,636
1,668
690

Subtotaal

32.071

5,810

5,733

31,994

Mediabezit volwassenen
- boeken
- dvd
- luisterboeken

24.354
1.886
427

4,784
225
363

4,463
220
363

24.033
1.881
427

Subtotaal

26.667

5.372

5.046

26.341

Totaal mediabezit

58.738

11.182

10.779

58.335

Vijfjarenoverzicht mediabezit (inclusief huur)

80,000
70,000

2014

2015

2016

2017

2018

Media jeugd

34.220

31.785

33.853

32.071

31.994

Media volwassenen

35.995

26.957

28.946

26.667

26.341

Totaal mediabezit

70.215

58.742

62.799

58.738

58.335

60,000
50,000

- media jeugd

40,000

- media volwassenen

30,000

Totaal mediabezit

20,000
10,000
0
2014

50

2015

2016

2017

2018

Periodieken
2014
Dagbladen
Tijdschriften voor volwassenen
Tijdschriften voor jeugd
Totaal

2015

2016

2017

2018

18

16

14

16

15

223

137

128

131

148

45

35

34

28

38

286

188

176

175

201
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Leners Bibliotheek Nijkerk
2017

2018

Leners
- jeugd tot 14 jaar
- jongeren 14 - 18 jaar
- volwassenen vanaf 18 jaar
- senioren vanaf 65 jaar
- instellingen

3803
275
1721
654
263

3.904
385
1.755
638
279

Totaal leners

6.716

6.961

20.5

20.9

32.787

33.284

Leners in % van het werkgebied
Omvang werkgebied

Vijfjarenoverzicht leners Bibliotheek Nijkerk
2014

2015

2016

2017

2018

Leners tot 18 jaar

5.514

5.697

4.271

4.078

4.289

Leners 18 jaar en ouder

2.646

2.565

2.401

2.375

2.393

Instellingen
Totaal

211

177

180

263

279

8.371

8.439

6.852

6.716

6.961

52

Uitleningen
Bibliotheek Nijkerk
Media voor de jeugd
- dvd/luisterboeken/overig
- jeugdboeken
Subtotaal
Media voor leners vanaf 14 jaar
- dvd
- luisterboeken
- boeken volwassenen
- overig
Subtotaal
Totaal uitleningen

2017

2018

8.478
92.657

9.635
118.996

101.135

128.631

4.646
545
80.494
71

5.302
381
97.703
450

85.756

103.836

186.891

232.467

Vijfjarenoverzicht uitleningen Bibliotheek Nijkerk
2014

2015

2016

2017

2018

Media jeugd

151.208

145.210

111.936

101.135

128.631

Media volwassen

123.469

120.940

92.851

85.756

103.836

Totaal

274.677

266.150

204.787

186.891

232.467

Bezoekers
Bibliotheek Nijkerk
Aantal fysieke bezoekers

2014

2015

2016

2017

2018

111.644

112.198

137.770

128.019

142.554
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Mediabezit Bibliotheek Nijkerk
31-12-17

aankoop

afgeschreven

31-12-18

Mediabezit jeugd
- boeken
- dvd
- luisterboeken

20.121
1.113
414

3.412
204
307

3.487
207
307

20.046
1.110
414

Subtotaal

21.648

3.923

4.001

21.570

Mediabezit volwassenen
- boeken
- dvd
- luisterboeken

16.547
1.388
284

3.112
184
238

3.301
186
238

16.358
1.386
284

Subtotaal

18.219

3.534

3.725

18.028

Totaal mediabezit

39.867

7.457

7.726

39.598

Periodieken
Dagbladen
Tijdschriften voor volwassenen
Tijdschriften voor jeugd
Totaal

2014

2015

2016

2017

2018

12

10

8

10

9

134

64

64

68

70

26

16

16

14

19

172

90

88

92

98

Vijfjarenoverzicht mediabezit (inclusief huur)
Bibliotheek Nijkerk
2014

2015

2016

2017

2018

Media jeugd

22.891

21.119

22.236

21.648

21.570

Media volwassenen

24.691

18.386

19.495

18.219

18.028

Totaal mediabezit

47.582

39.505

41.731

39.867

39.598
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Leners Bibliotheek Hoevelaken
2017

2018

Leners
- jeugd tot 14 jaar
- jongeren 14 - 18 jaar
- volwassenen vanaf 18 jaar
- senioren vanaf 65 jaar
- instellingen

1.133
101
598
320
17

1.199
91
577
309
17

Totaal leners

2.169

2.193

Leners in % van het werkgebied

22.8

22.7

Omvang werkgebied

9525

9.656

Vijfjarenoverzicht leners Bibliotheek Hoevelaken
2014

2015

2016

2017

2018

Leners tot 18 jaar

1.899

1.866

1.286

1.234

1.290

Leners 18 jaar en ouder

1.054

995

943

918

886

Instellingen
Totaal

15

11

11

17

17

2.968

2.872

2.240

2.169

2.193
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Uitleningen
Bibliotheek Hoevelaken
2017

2018

Media voor de jeugd
- dvd/luisterboeken/overig
- jeugdboeken

3600
29262

3.324
34.975

Subtotaal

32.862

38.299

Media voor leners vanaf 14 jaar
- dvd
- luisterboeken
- boeken volwassenen
- overig

1.603
213
30.022
30

1.264
126
33.575
30

Subtotaal

31.868

34.995

Totaal uitleningen

64.730

73.294

Vijfjarenoverzicht uitleningen Bibliotheek Hoevelaken
2014

2015

2016

2017

2018

Media jeugd

53.398

49.310

36.308

32.862

38.299

Media volwassen

48.005

46.517

34.340

31.868

34.995

101.403

95.827

70.648

64.730

73.294

Totaal

Bezoekers
Bibliotheek Hoevelaken
Aantal fysieke bezoekers

2014

2015

2016

2017

2018

58.454

58.269

50.967

47.244

47.402
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Mediabezit Bibliotheek Hoevelaken
Mediabezit jeugd
- boeken
- dvd
- luisterboeken
Subtotaal
Mediabezit volwassenen
- boeken
- dvd
- luisterboeken
Subtotaal
Totaal mediabezit

31-12-17

aankoop

afgeschreven

31-12-18

9.590
557
276

1.572
35
203

1.572
34
203

9.590
558
276

10.423

1.810

1.809

10.424

7.807
498
143

1.351
36
125

1.483
39
125

7.675
495
143

8.448

1.512

1.647

8.313

18.871

3.322

3.456

18.737

Periodieken
2014

2015

2016

2017

2018

6

6

6

6

6

Tijdschriften voor volwassenen

89

73

64

63

78

Tijdschriften voor jeugd

19

19

18

14

19

114

98

88

83

103

Dagbladen

Totaal

Vijfjarenoverzicht mediabezit (inclusief huur)
Bibliotheek Hoevelaken
2014

2015

2016

2017

2018

Media jeugd

11.329

10.666

11.617

10.423

10.424

Media volwassenen

11.304

8.571

9.451

8.448

8.313

Totaal mediabezit

22.633

19.237

21.068

18.871

18.737
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Mutaties Personeel
Bestuur

In dienst
Mw. M. de Greef-van Garderen
Mw. drs. R. G. van Schendel-Kwakkel

Medewerkers

In dienst:
Mw. N. Boelens-van Duinen
Mw. P. Boessenkool
Uit dienst:
Mw. I. van Oort
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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
www.bibliotheeknijkerk.nl
Bibliotheek Nijkerk-Hoevelaken
@biebnijkerk
@BiebNijkerk
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