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Voorwoord
Het jaar 2016 is voor de bibliotheek een jaar van grote dynamiek, 
met als hoogtepunt de opening van &/entree waarin bibliotheek, 
UVV, Sigma, Gebiedsteam, Vluchtelingenwerk en SeniorwebNijkerk 
een prachtige gezamenlijke plek krijgen. Volgens de wethouders 
M. Klein-Schuurs en N. Aboyaakoub gaat dit gebouw in de Nijkerkse 
samenleving als ‘bruishuis’ fungeren. Dat blijkt al snel aan de grote stijging 
van het aantal bezoekers: meer dan 23%! Samen met de medebewoners 
Sigma en UVV wordt ook een proces op gang gezet om te komen tot verdergaande 
samenwerking. 

Vanaf 1 januari 2016 is door de gemeente de subsidierelatie opgezegd en maakt  de bibliotheek deel uit van de 
inkooptafel ‘Algemeen Toegankelijke Voorzieningen’. 
In het onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek is de rol van de bibliotheek 
overduidelijk voor (niet) leden, stakeholders en politici: de bibliotheek biedt mogelijkheid om te ontspannen, 
maakt kennis toegankelijk, geeft inspiratie, ondersteunt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en maakt 
Nijkerk en Hoevelaken aantrekkelijk om in te wonen. 

De bibliotheek maakt ook deel uit van de brede maatschappelijke discussie die de gemeente in 2016 opstart 
om de inwoners meer zeggenschap te geven over de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. De eerste 
groep, Leefstijl, zorgt voor een grote hoeveelheid projecten waar inwoners en instellingen behoefte aan hebben. 
De bibliotheek neemt hieraan deel, niet alleen vanuit de eigen opdracht maar maakt zich ook sterk voor o.a. 
meer aandacht voor cultuur in de gemeente. De besprekingen zijn intensief en naar verwachting zal in de loop 
van 2017 meer duidelijkheid komen welke projecten doorgaan en welke niet. 
De samenwerking met de Veluwse Bibliotheken levert mooie activiteiten op voor het onderwijs. Zonder deze 
samenwerking zou er niet zo’n mooi educatief programma zijn geweest waar het onderwijs van harte uit kan 
putten. Een grote domper en verlies was dan ook het plotseling overlijden van een van de directeuren, Hans 
Broer, van de bibliotheek Brummen/Voorst. 

Foto: Bestuur vlnr J. Bezemer, J.Booij, A. Jacobs, J. Huisman. 
Op de foto ontbreekt M. Doude van Troostwijk.
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Binnen het bestuur neemt voorzitter mw. Jannette Booij “met spijt in het hart” afscheid.  De secretaris, dhr. 
Koos Bezemer, neemt de rol van waarnemend voorzitter op zich. Ook penningmeester dhr. Ad Jacobs kan zijn 
werk niet meer combineren met het bestuurswerk. Voor hem komt dhr. Jeroen Huisman in de plaats.    

De medewerkers van de bibliotheek, samen met alle vrijwilligers, hebben dit jaar opnieuw een geweldige 
prestatie weten neer te zetten. Naast het in goede banen leiden van de uitleen en inname van materialen en 
een record om meer dan 188.000 bezoekers een warm welkom te geven, zijn er meer dan 450 activiteiten met 
ruim 8.000 bezoekers. 

De deelnemers geven vaak hoge cijfers over de inhoud van de activiteiten en de inzet van de medewerkers. 
Daar is het om te doen: een bibliotheek die in het hart van de samenleving staat en warm wordt van en voor 
alle inwoners van de gemeente Nijkerk. Een prestatie om trots op te zijn!
Volgend jaar staan we voor een mooi jubileumjaar: 155 jaar bibliotheek in de stad Nijkerk. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en we zien nu al uit om dat samen met alle inwoners te vieren. 

Namens het bestuur van de Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk,

J. Bezemer
wnd. voorzitter
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1. Cijfers in ’t kort
In de bijlage staat een uitgebreid overzicht van de 
cijfers. 

Financiën
In de jaarrekening 2016 is een uitgebreid financieel 
verslag verantwoord, dat is gecontroleerd door De 
Kok Accountants en Adviseurs en is vastgesteld en 
goedgekeurd door het bestuur. In 2016 is gewerkt 
aan een positief saldo om het grote negatieve saldo 
door de reorganisatie en opgelegde bezuinigingen 
te kunnen compenseren. In de bijlage is een 
verkorte balans en verlies- en winstrekening 
opgenomen. 

Activiteiten
In 2016 worden er opnieuw veel activiteiten 
uitgevoerd met in totaal 450 bijeenkomsten 
met 8.155 deelnemers. Naast de veel bezochte 
activiteiten zoals de Peuterochtenden, de 
Kinderboekenweek en het Filmcafé in Hoevelaken 
en Nijkerk ontwikkelt de bibliotheek weer 
verschillende nieuwe initiatieven in samenwerking 
met allerlei plaatselijke en regionale partijen. Zo 
is er de ‘Dag van de Positieve Gezondheid’, als 
vervolg op een eerder gehouden dag georganiseerd 
samen met ‘Positief Nijkerk’. De samenwerking met 
Positief Nijkerk zorgt ook voor een flinke stimulans 
voor het Taalhuis. De bibliotheek coördineert 

hierin alle activiteiten gericht op het verbeteren 
van de Nederlandse Taal van de inwoners van 
Nijkerk. Het Taalhuis is een samenwerkingsverband 
tussen Landstede, Sigma, Taalsteunpunt op 
School en de Bibliotheek. Naast een taalspreekuur 
zorgen we voor doorleiding naar taalcursussen, 
conversatiegroepen of individuele taalbegeleiding 
door Taalmaatjes. Een belangrijk initiatief is de 
opstart van ‘Digisterker’: cursussen bedoeld om 
niet digitaal vaardige 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. 
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Ook wordt een start gemaakt met de eerste Walk 
& Talk in de bibliotheek van Nijkerk. Hier krijgen 
werkzoekenden informatie over solliciteren, 
het UWV, de gemeente of P&O medewerkers 
van bedrijven. Ze krijgen tips voor bijvoorbeeld 
netwerken of het gebruik van linkedIn. Het 
allerbelangrijkste is het onderling contact, omdat 
het verliezen van een baan grote impact heeft 
die moeilijk is te delen met werkenden. De 
maandelijkse bijeenkomsten worden bezocht door 
een wisselende groep van ca. 15-20 personen.   
In de bijlage staan de activiteiten en het aantal 
deelnemers gerangschikt conform de wettelijke 
taken van de bibliotheek. 

Bezoekers 
Het aantal fysieke bezoekers stijgt in 2016 naar 
een recordaantal: meer dan 188.000! Dat is een 
stijging met bijna 11%. Dat wordt veroorzaakt door 
de grote toename van het aantal bezoekers (meer 
dan 23%!) in vestiging Nijkerk. Na de opening van 
&/entree, de nieuwe naam voor het gezamenlijke 
gebouw, trekt dit veel meer bezoekers naar 
de bibliotheek dan voorheen. Dat komt door 
de bezoekers van welzijnsinstelling Sigma, het 
Gebiedsteam-centrum,  Vluchtelingenwerk en 
Speel-o-theek Pinoccio. Ook de werkplekken op de 
verdieping worden veel meer gebruikt door zowel 
zzp’ers als scholieren en studenten. Het aantal 
bezoekers in Hoevelaken is daarentegen gedaald, 

maar dat heeft ook te maken met het afschaffen van 
de boeteregeling en de uitleentermijn van 4 naar 8 
weken. De noodzaak om hierdoor vaker te komen 
is dan kleiner. Het aantal bezoekers op de ‘haal- en 
brengpost’ in Nijkerkerveen is niet meegerekend. 
Daar wordt wekelijks door tientallen inwoners 
gebruik van gemaakt. 

Het aantal digitale bezoekers is gedaald in 
vergelijking met voorgaande jaren. Dagelijks kijken 
ruim 165 mensen op de website. De website is 
24/7 bereikbaar en klanten hebben toegang tot de 
catalogus van boeken en andere media, zodat men 
de mogelijkheid heeft reserveringen en aanvragen 
te doen. In 2016 is de boete voor te laat inleveren 
afgeschaft en tegelijk het verlengen. Hiervoor hoeven 
klanten dan niet meer naar de website, wat ook 
het lagere aantal digitale bezoekers voor een deel 
verklaart.  De website www.bibliotheeknijkerk.nl 
wordt ook veel gebruikt voor het aanmelden voor 
activiteiten. Tevens wordt een digitale nieuwsbrief 
maandelijks verstuurd naar ruim 4.300  deelnemers. 
Ook worden klanten, belangstellenden en relaties 
regelmatig via Twitter en Facebook op de hoogte 
gesteld van nieuws en activiteiten van de bibliotheek. 
Er is een aparte pagina van www.Nijkerk.Nieuws.nl met 
nieuws van de bibliotheek. Ook op 
www.UitinNijkerk.nl staan veel activiteiten. 

www.bibliotheeknijkerk.nl
www.Nijkerk.Nieuws.nl
www.UitinNijkerk.nl
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Leden
Het totaal aantal leden in 2016 is, zoals we vorig 
jaar al hadden verwacht, flink afgenomen: ruim 
20% naar bijna 9.100 leden. Dat wordt voor het 
overgrote deel veroorzaakt door de herinvoering 
van de contributie voor jongeren van 13-17 
jaar. Dit is veroorzaakt door de gemeentelijke 
bezuinigingen van ruim € 100.000.-.   
Het aantal betalende leden neemt echter ook 
langzaam af. In dit jaar een daling van ca. 6%. 
Totaal zijn er meer dan 3.300 betalende leden. 
De prijs van het lidmaatschap is flink gestegen in 
verband met de bezuinigingen. Het totaal aantal 
jeugdleden is ook gedaald met ruim 8% naar 
net iets onder de 5.000 leden. BoekStart, het 

programma Bibliotheek op School (waarin het 
lidmaatschap voor alle kinderen van de basisschool 
wordt gestimuleerd) en het leesbevorderingsproject 
met Accent zorgt voor een grote deelname 
van kinderen en jongeren aan de bibliotheek, 
maar voor ouders is het toch lang niet meer zo 
vanzelfsprekend. Dat is wel een zorgpunt omdat 
het stimuleren van lezen, waarbij een regelmatig 
gebruik van de bibliotheek het plezier in lezen 
een grote boost geeft, erg belangrijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Nu komen nog ca. 15% 
van de kinderen met een taalachterstand van de 
basisschool.  
Van alle inwoners van de gemeente Nijkerk 
is gemiddeld nu 21,7 % lid. Bij de jeugd is in 
sommige leeftijdscategorieën 80-90% lid.

Uitleningen
Het aantal uitleningen daalt met 22% naar ruim 
285.000 uitleningen. Dat is inclusief de uitgeleende 
e-books. Van invloed op de daling is het stoppen 
van het verlengen van boeken door leners omdat 
de leentermijn is vergroot naar 8 weken i.p.v. 4 
weken. Een verlenging telde in het verleden als 
uitlening. In de vergelijkende cijfers is het aantal 
verlengingen altijd ca 20% geweest. Sinds het 
hoogtepunt in 2014 is er dus wel een geleidelijke 

Foto: Harry koelewijn
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daling van het aantal uitleningen bij zowel jeugd 
als volwassen leners. Het aantal uitleningen van 
e-books via de landelijke digitale bibliotheek 
vanuit de gemeente Nijkerk is ca. 3,5% van het 
totaal aantal uitleningen. Het aantal uitleningen 
via de Vakantiebieb is hierin niet meegenomen. 
Van het aantal leden is 11% actief met e-books. 
In de praktijk is de piek van het aantal uitleningen 
meestal rond de vakanties. Het inleveren van 
boeken kan na de verbouwing ook 24/7: als beide 
vestigingen gesloten zijn dan kunnen materialen 
worden ingeleverd via de boekenbrievenbus. 

Informatieverstrekking
Het aantal mondelinge vragen van bezoekers in de 
bibliotheek is ruim 13.000. Dat betekent ruim 40 
vragen per dag over het zoeken van informatie, de 
collectie, informatie over Nijkerk of omgeving etc. 
De openingstijden in Nijkerk wordt uitgebreid met 
de donderdag, ook door de komst van Sigma. 
Vanaf 09.00 uur staan mensen al te wachten 
om naar binnen te gaan en in het Leescafé hun 
favoriete kranten en tijdschriften te lezen. Het 
aantal actuele kranten en tijdschriften wordt 
vanwege de bezuinigingen en de beperktere 
ruimte met 22 titels teruggebracht tot 176 stuks. 
In beide vestigingen is vanzelfsprekend Wifi. Ook 
hierdoor komen zzp’ers, studenten en scholieren 
steeds vaker met hun tablet of laptop werken 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 en zit vaak vol. Voor leden is het gratis 
- wat natuurlijk, met name bij kinderen en jeugd, 
vaak gebruikt wordt als ontspanning. Maar deze 
mogelijkheid is ook populair bij volwassenen die 
willen printen en mailen en thuis (even) geen 
computer tot hun beschikking hebben. 
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2. Bestuur
Het bestuur vergadert meerdere malen per jaar, 
waarbij niet alleen de toekomst en de financiering 
van de bibliotheek opnieuw 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. 

Inkoopcontract
De meest ingrijpende wijziging in de historie van 
de bibliotheek is het niet meer werken via een 
subsidierelatie met de gemeente maar volgens 
een inkoopcontract. Hiervoor is regelmatig 
overleg via de inkooptafel Algemeen Toegankelijke 
Voorzieningen. Daar wordt ook gesproken over 
welke maatschappelijke vraagstukken de algemeen 
toegankelijke voorzieningen kunnen oplossen en op 
welke manier. De ervaringen in de samenwerking 
tussen Bibliotheek, Sigma en UVV worden daarbij 
ook gebruikt, zoals een mindmap die de activiteiten 
in beeld brengt van wat alle organisaties doen. 

Dialoog ‘Samen aan Zet’
De gemeente Nijkerk kiest voor een manier van 
participatie waarbij inwoners op vijf terreinen 
mogen meebeslissen over beleidsinhoud en 
financiering. Het eerste cluster is Leefstijl en 

de bibliotheek 
is daar samen 
met inwoners 
en andere 
instellingen bij 
betrokken. Het 
is een intensief 
proces waarbij 
de inwoners 
uiteindelijk besluiten 
de financiële beslissing 
over te laten aan de 
Raad. Het gevolg is wel 
dat er ruim 50 (!) projecten 
worden ingediend, waarbij in 
2017 nogmaals een traject volgt 
om prioritering vast te stellen. Naar verwachting 
zal er in de zomer van 2017 hierover een besluit 
worden genomen. De bibliotheek maakt zich 
samen met de deelnemers sterk in voorstellen om 
het culturele klimaat te versterken. Ook de nadruk 
om laaggeletterdheid te verminderen en projecten 
voor inwoners om hen makkelijker mee te kunnen 
laten doen aan de samenleving, heeft voor de 
bibliotheek hoge prioriteit.     
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Financiering
Volgens het inkoopcontract zou de Dialoog het 
besluit moeten opleveren hoe de gemeente 
moet omgaan met de financiering van de 
bibliotheek. In de zomer besluit de Raad dat 
2017 een overgangsjaar wordt en de geplande 
bezuiniging van nog eens € 150.000,- wordt 
uitgesteld. In het bestuurlijk overleg met de 
gemeente Nijkerk wordt wel geconstateerd dat 
er een ‘gap’ zit in de beleving van de wethouders 
over wat de bibliotheek zou moeten doen in de 
vorm van een flexibele organisatie en wat wij als 
bibliotheek beschouwen als onze taak om meer 
en vernieuwende activiteiten op te pakken. In 
de beleving van de bibliotheek gaat dit hand in 
hand en zijn de (nieuwe) activiteiten gericht op 
innovatie en nieuwe businessmodellen om zo ook 
meer (extern) geld  aan te boren en zo minder 
afhankelijk te zijn van gemeentelijke inkoop. 

Reorganisatie
In verband met de bezuiniging van € 100.000,- is 
er een inkrimping van personeel. Hiervoor is in 
eerste instantie een grote reorganisatie gepland in 
2016, maar deze is uitgesteld omdat de bezuiniging 
kleiner uitvalt dan verwacht en er op een andere 
manier de financiële doelen zijn bereikt. 

Samenwerking Veluwe
Bibliotheek Nijkerk werkt nauw samen met twee 
andere bibliotheken op de Veluwe: Brummen/
Voorst en de Noord-Veluwe. De gezamenlijke 
backoffice is een zeer efficiënte vorm van 
samenwerking met een grote kwalitatieve 
uitstraling. Zonder deze backoffice zou het niet 
mogelijk zijn de kwaliteit van de dienstverlening 
aan bijvoorbeeld het onderwijs zo hoog te houden. 
Aan het eind van het jaar wordt samen met de 
besturen van Brummen/Voorst en Noord-Veluwe 
gesproken over een vervolgonderzoek naar 
nieuwe en mogelijk verdergaande vormen van 
samenwerking dan alleen de samenwerking op 
backoffice-niveau. In de loop van 2017 zullen 
hierover besluiten worden genomen. 

Nieuwe beleidsvisie
Het huidige beleidsplan van 2013 is nog een paar 
jaar verlengd, mee vanwege de mogelijk zware 
bezuinigingen die de bibliotheek bedreigen. Dit 
jaar wordt echter een nieuwe aanzet gegeven 
voor een nieuw beleidsplan omdat de inzet van de 

Foto: Opening &/entree door wethouders M.Klein en N. Aboyaakoub



11

bibliotheek op meerdere terreinen flink aan het 
verschuiven is. Dit wordt gecombineerd met de 
deelname van enkele medewerkers aan de Brede 
Bieb Academy. De Brede Bieb is een beweging 
waar de bibliotheek deelnemer van is om uit het 
traditionele bibliotheekwerk te stappen en verder 
te kijken dan het lokale werkveld. De opleiding 
is onder hoge druk en in samenwerking met The 
Alignment House en Universiteit Twente. Naar 
verwachting zijn de deelnemers eind januari 2017 
geslaagd. Omdat ze voor hun paper diepgaand 
hebben nagedacht over missie, visie en de 
toekomst van de bibliotheek in de gemeente 
Nijkerk, vormt dit een goede basis voor het nieuwe 
beleidsplan. Dit zal in de loop van 2017 kunnen 
worden vastgesteld. 

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 fysieke samenwerking 
door gezamenlijke ruimte in vestiging Nijkerk, 
afgerond. Sigma heeft een grote ruimte op de 
verdieping en een ontvangstbalie op de begane 
grond. De spreekkamers op de verdieping 
worden gedeeld met de andere partijen zoals 
het Gebiedsteam en Vluchtelingenwerk. Om de 
verbouwing van de bovenverdieping te kunnen 
realiseren wordt ook de begane grond compleet 

veranderd en opnieuw ingedeeld. Eind januari is de 
feestelijke opening door de wethouders mevrouw 
M. Klein-Schuurs en mevrouw N. Aboyaakoub. Hun 
enthousiaste toespraak gaf aan dat het nieuwe 
gebouw &/entree een ‘bruishuis’ van belang mag 
zijn voor alle inwoners van Nijkerk.  

Bestuurswisseling
Voorzitter mevrouw J. Booij en penningmeester 
de heer A. Jacobs moeten helaas afscheid nemen 
vanwege het niet meer kunnen combineren van de 
functie met hun werk. Als nieuwe penningmeester 
wordt de heer J. Huisman benoemd. Als nieuw 
bestuurslid wordt begin 2017 de heer A. van 
Renssen benoemd. Hij is in 2016 introducee bij het 
bestuur. 

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. 
Daardoor is de verbouwing ook sober en doelmatig 
geweest met zoveel mogelijk inbreng van 
bestaande materialen. Samenwerking met andere 
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instellingen en gebruik maken van elkaars kennis 
en kunde past dan ook goed in dit geheel. De 
inkooptafel ‘Algemeen Toegankelijke Voorzieningen’ 
is een nieuw platform waarop samenwerking 
plaatsvindt. De samenwerking in het kader van de 
Dialoog aan de tafel ‘Leefstijl’ is een nieuwe manier 
van participeren samen met de inwoners van de 
gemeente Nijkerk. Met het voortgezet onderwijs 
wordt via de maatschappelijke stage samengewerkt 
en hebben tientallen leerlingen stage gelopen bij de 
bibliotheek. Er zijn steeds meer gastvrouwen in de 
bibliotheek in het kader van een werkervaringsplek. 
Via het DagActiviteitenCentrum (DAC) (GGZ-
Centraal) worden enkele mensen geplaatst. 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 Max Havelaar of een merk 
dat daaraan gelijk is. De luchtbehandeling in 
Nijkerk is een warmte-terugwin-installatie (WTW) 
waarbij verse buitenlucht wordt voorverwarmd 
door de aanwezige (warme) lucht in het gebouw. 
Dit levert energiebesparing op en minder uitstoot 
van CO2. In Nijkerk is al eerder de TL-verlichting 
vervangen door zuiniger buizen waardoor minder 
elektra wordt verbruikt. Op de bovenverdieping is 

met de verbouwing ook alle verlichting vervangen 
door zuinige ledverlichting. In 2017 wordt de 
overige verlichting vervangen door ledverlichting. 
In de Vereniging van Eigenaren Frieswijkstaete 
(Bibliotheek, gemeente en bewoners van de 
appartementen Frieswijkstraat) is gesproken 
over de mogelijkheid van zonnecollectoren op het 
gezamenlijke dak. Mogelijk dat in 2017 hierover 
een besluit wordt genomen in samenwerking met 
het collectief Zon op Nijkerk. In Hoevelaken is een 
veiligheidscontrole voor de elektrische installatie 
uitgevoerd. Deze is nu weer goed bevonden. De 
duurzaamheidsbeweging Wij-Nijkerk heeft een 
eerste EnergieCafé in de bibliotheek van Nijkerk 
georganiseerd. Met ruim 60 aanwezigen was dit 
een zeer geslaagd evenement.  
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3. Maatschappelijke 
waarde bibliotheek 
In het Bibliotheekbeleidsplan van de gemeente 
Nijkerk  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 benoemde 
maatschappelijke effecten zijn een aantal 
activiteiten van de bibliotheek in kaart gebracht. 
Voor een volledig overzicht van alle activiteiten en 
het aantal deelnemers, zie de bijlage. Naast de 
activiteiten die worden uitgevoerd is steeds meer 
de vraag wat nu de waarde is van alle activiteiten: 
wat betekent dit voor mensen of ‘wat levert het 

op’. Als dit om een financiële opbrengst gaat is 
dat vaak lastig in geld uit te drukken. Om de 
maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek 
duidelijk in kaart te brengen heeft Biblioconsult 
in 2016 een onderzoek gedaan onder leden van 
de bibliotheek, niet-leden en stakeholders waaruit 
de meerwaarde van de bibliotheek duidelijk in 
kaart is gebracht. Deze meerwaarde geldt vooral 
op de gebieden van toegankelijkheid van kennis, 
ontspanning en inspiratie. Ook de persoonlijke 
waarde zien de leden vooral voor hun eigen 
kennisontwikkeling, in het genieten van andere 
boeken en om geld te besparen. Ook speelt de 
bibliotheek een rol op het gebied van sociale 
binding. 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:
https://www.youtube.com/
atch?v=mpIQQ5PN684  gemaakt 
om in beeld te laten zien wat de 
bibliotheek in het leven van 
mensen betekent. 

De uitkomsten van 
het onderzoek zijn 
verspreid te vinden 
in dit jaarverslag

https://www.youtube.com/atch?v=mpIQQ5PN684 
https://www.youtube.com/atch?v=mpIQQ5PN684 
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3.1 Verhoging leefbaarheid en sociale 
samenhang
Verhoging van de leefbaarheid en sociale 
samenhang is een ervaring van de inwoners in de 
verschillende woonkernen. Een prettig leefklimaat 
wordt door inwoners mede gedefinieerd als een 
voldoende voorzieningenniveau in de eigen kern.

Nijkerk
In Nijkerk is het gebouw van de bibliotheek en UVV 
aan de Frieswijkstraat omgedoopt in &/entree en is 
een mooi voorbeeld geworden van een bruisende 
locatie die door zeven instellingen wordt gebruikt: 
Sigma, Speel-o-Theek Pinoccio, Gebiedsteam 
Centrum, Vluchtelingenwerk, SeniorwebNijkerk, 
UVV en bibliotheek. De officiële opening vindt 
in januari 2016 plaats. Na een tijd blijkt dat de 
werkplekken van het Gebiedsteam niet gecombineerd 
kunnen worden met die van Sigma, waardoor 
een aparte ruimte voor hen wordt afgescheiden. 
SeniorwebNijkerk verlaat het gebouw omdat 
Vluchtelingenwerk meer ruimte nodig heeft en voor 
hen niet de juiste ruimte kan worden gerealiseerd. 
Zij blijven wel het iPadcafé op dinsdagmiddag in 
de bibliotheek verzorgen. 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. Het aantal bezoekers 
is door de combinatie van organisaties voor het deel 
van de bibliotheek met ruim 23% gestegen. 

Nijkerkerveen
Aan de uitwerking van de plannen voor een 
multifunctionele voorziening in Nijkerkerveen 
wordt hard gewerkt door de toekomstige partners: 
dorpshuis, twee scholen en de bibliotheek. De 
opening zal naar verwachting in 2019 zijn. De 
gemeente financiert de bouw van het project. 
De bibliotheek heeft subsidie ontvangen van de 
provincie Gelderland voor het maken van een plan 
en de inrichting van deze nieuwe vestiging. Er 
is vooralsnog geen structurele financiering voor 
het in stand houden van deze nieuwe locatie. 
De bibliotheek is alvast ook prominent aanwezig 
op de jaarlijkse Uutkiekdag met een mooie 
voorleestent. Daarnaast wordt het 
haal- en terugbrengpunt bij het 
gezondheidscentrum bij 
huisartsenpraktijk dr. 
B. van Leeuwen 
regelmatig 
gebruikt. 

Foto: Voorleesuurtje door wethouder P. van Loozen
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Maatschappelĳke waarde top 5
De bibliotheek…

…ondersteunt mensen 
in hun persoonlĳke 

ontwikkeling

… maakt mĳn dorp/stad 
aantrekkelĳker om in te 

wonen

… geeft inspiratie

… maakt kennis toegankelĳk

…biedt mensen de 
mogelĳkheid om te 
ontspannen

 87 %

91 %

88 %

93 %

99 %

… hĳ/zĳ niet 
goed kan lezen

… hĳ/zĳ niet 
goed overweg 
kan met de 
computer

60 %

46 %

Zou u een buurman doorverwĳzen 
naar de bibliotheek indien…..

(helemaal) mee eens

% zegt ja

Uit: Onderzoek Maatschappelijke Waarde
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Hoevelaken
In Hoevelaken onderzoekt de bibliotheek samen 
met andere organisaties de mogelijkheid van 
een multifunctionele voorziening in Dorpshuis 
De Stuw. Onder begeleiding van Spectrum wordt 
duidelijk dat de locatie en met name het gebouw 
een onoverkomenlijk probleem is. Daarom wordt 
er gezocht naar een andere oplossing. Mogelijk dat 
hierover in de loop van 2017 meer  duidelijkheid 
komt. Met Rabobank Amersfoort is een gesprek 
geweest in het kader van ‘Het nieuwe dichterbij’ 
waarbij er weer spreekuren worden gehouden 
bij lokale voorzieningen zoals de bibliotheek van 
Hoevelaken. In 2017 zal dit concreet worden 
gerealiseerd. 

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, samen met de 
UVV, mee aan een succesvolle high tea en een druk 
bezochte filmmiddag in Nijkerkerveen. 

Handwerkcafé
In Nijkerk draait voor het 2e jaar een 
handwerkcafé, opgezet door vrijwilligers, waar al 
snel veel mensen zich bij 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.  

Positieve Gezondheid
Al langer is de bibliotheek samen met de 
gemeente, Sigma, Jeugd en Jongerenwerk en de 
Gezondheidscentra actief in de regiegroep Positief 
Nijkerk. Het doel is vitale en gezonde inwoners 
van de gemeente Nijkerk in 2025. Hiervoor 
worden bijeenkomsten georganiseerd om zo 
te laten zien dat investeren in de voorliggende 
voorzieningen geld kan besparen op de reguliere 
gezondheidszorg en dat dit weer kan worden 
geïnvesteerd in het voorliggend veld. In navolging 
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van 2014 is in 2016 opnieuw een Dag van de 
Positieve Gezondheid gehouden. Ook zijn er 
themasessies en kleinschaliger activiteiten rondom 
bijv. de doelgroep laaggeletterden, stress, een 
rollator race en hoofdoekjes beschilderen. In 2017 
wil de regiegroep meer aansluiten bij de lokale 
nota Volksgezondheid en ook de samenwerking 
verbreden. Zie ook www.positiefnijkerk.nl 

Filmcafé
Het Filmcafé is een niet meer weg te denken 
activiteit in Nijkerk en Hoevelaken en dit jaar is 
het 7e seizoen. In 2016 genieten meer dan 800 
bezoekers van verfilmde boeken of bekroonde 
films en documentaires. In Hoevelaken wordt dit 
samen met Sigma uitgevoerd in de Kopperhof. 
Bezoekers vinden het heerlijk om ‘uit te gaan’ in 
hun eigen woonplaats en het gesprek na afloop 
van de film is een goede gelegenheid om met 

elkaar van gedachten te wisselen. 
Voor het eerst vinden ook 

filmvoorstellingen plaats 
in dorpshuis de Stuw. 
Maandelijks draaien daar 
net weer andere films dan 
in de Kopperhof. Zo is er 
om de andere week een 
filmmogelijkheid en ook 
film & diner is mogelijk bij 
restaurant de Haen.

Literatuur en schrijven 
Samen met de boekhandels Roodbeen en Bruna 
vinden meerdere bijeenkomsten met schrijvers 
plaats, waaronder Simone van der Vlugt en een 
lezing over cineast Bert Haanstra. Ook zijn er 
workshops gedichten schrijven met de stadsdichter 
Anita Mensink. 

Verruiming openingstijden 
Door de komst van Sigma in vestiging Nijkerk is de 
bibliotheek ook donderdags de hele dag geopend. 
De verruiming van de openingstijden is voor 
bezoekers erg prettig. Vanwege de zelfservice in 
de ochtenduren is het minder noodzakelijk dat er 
professionele medewerkers aanwezig zijn. Klanten 
vinden het uiteraard wel gemakkelijk om iemand 
te kunnen aanspreken. Daarvoor zijn gastvrouwen 
aanwezig. Het totale aantal openingsuren is nu 
76,5 uur (Nijkerk 48,5 uur, Hoevelaken 28). In 
Nijkerkerveen is een haal- en brengpunt ingericht 
in het gezondheidscentrum bij huisartsenpraktijk 
dr. B. van Leeuwen en deze is 40 uur open voor 
het terugbrengen van media en het afhalen van 
reserveringen. Klanten geven aan een verruiming 
van de avondopenstelling in Nijkerk prettig te 
vinden, maar hiervoor is nog geen (financiële) 
mogelijkheid. Wel zal in 2017 een proef worden 
gedaan om in de herfst- en wintermaanden op 
zondagmiddag in Nijkerk open te zijn. 

www.positiefnijkerk.nl
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Klantenpanel
In ons permanente online klantenpanel is o.a. 
onderzoek naar de communicatie met klanten 
vanuit de bibliotheek. Nijkerk scoort in vergelijking 
met de andere bibliotheken hoog. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat social media nog (lang) 
niet alle klanten bereikt. Hiernaast is onderzoek 
gedaan naar de kwaliteit van de collectie en ook 
hier scoort Nijkerk goed. Wel beseffen mensen dat 
de collectie is verkleind door de bezuinigingen. 
De indeling in ‘werelden’ vindt een deel van de 
bezoekers nog lastig. Andere bezoekers vinden het 
juist heerlijk om zich te laten verrassen door de 
focuspunten en de onderwerpen op displaytafels. 
Verbeterpunten die worden aangegeven in de 
onderzoeken worden zoveel mogelijk doorgevoerd. 
Ook is er onderzoek naar de activiteiten en 
samenwerkingspartners. Opvallend is dat veel 
mensen het aanbod aan activiteiten nog niet 
kennen. Verbeterpunten zijn dan ook: (niet) leden 
meer betrekken bij de programmering, benader 
actief eerdere deelnemers en laat in samenwerking 
de toegevoegde waarde beter zien.
Naast het digitale klantenpanel is er een 
klantenpanel dat in de bibliotheek bij elkaar komt 
en de gang van zaken bespreekt. Ook hier worden 
opmerkingen en aanbevelingen zoveel mogelijk ter 
harte genomen.   
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3.2. Verbetering leesvaardigheid en 
woordenschat kinderen en bestrijden 
taalachterstand  volwassenen

Uit onderzoeken blijkt dat de omvang van 
taalachterstanden bij groepen volwassenen en 
scholieren die het basis- en voortgezet onderwijs 
verlaten, groter is dan men op basis van het 
economisch en welvaartsniveau in Nederland zou 
verwachten. Vaardig zijn met taal is een onmisbare 
competentie in de moderne samenleving.

Taalhuis 
De taalachterstand in de gemeente Nijkerk is 
hoger dan gemiddeld. Dat blijkt uit het rapport 
‘Ken uw doelgroep: kwetsbare groepen gemeente 
Brummen, Nijkerk en Voorst’ (Cubiss, 2015).  De 
maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid 
voor de gemeenschap van Nijkerk bedragen 
jaarlijks € 1,6 miljoen. Om de krachten te 
bundelen richten de kernpartners bibliotheek, 
Landstede, Sigma, en het TaalSteunPunt in 2015 
een Taalhuis op. 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 toegekend waardoor 
het taalhuis een flinke groei doormaakt. Er 
gebeurt veel om mensen taalvaardiger te maken: 
een wekelijks spreekuur in de bibliotheek door 
Landstede, conversatiegroepen, taalles door 
Landstede en taalles in het TaalSteunPunt op de 
Rehoboth-school. Ook de statushouders die in 
Nijkerk steeds meer komen wonen maken gebruik 
van 35 vrijwillige (taal)maatjes. Omdat er heel veel 
gebeurt in de gemeente Nijkerk op dit gebied is 
er in de week van de alfabetisering een taalmarkt 
geweest voor taalaanbieders en vrijwilligers. 

Foto: Uitreiking diploma’s voor taalvrijwilliers door wethouder W. van Veelen
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Maatschappelĳke waarde top 5
De bibliotheek…

…ondersteunt mensen 
in hun persoonlĳke 

ontwikkeling

… maakt mĳn dorp/stad 
aantrekkelĳker om in te 

wonen

… geeft inspiratie

… maakt kennis toegankelĳk

…biedt mensen de 
mogelĳkheid om te 
ontspannen

 87 %

91 %

88 %

93 %

99 %

… hĳ/zĳ niet 
goed kan lezen

… hĳ/zĳ niet 
goed overweg 
kan met de 
computer

60 %

46 %

Zou u een buurman doorverwĳzen 
naar de bibliotheek indien…..

(helemaal) mee eens

% zegt ja

Uit: Onderzoek Maatschappelijke Waarde
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Samen met stichting Lezen en Schrijven, die 
ondersteuning biedt aan het Taalhuis, zijn er 
trainingen geweest voor vrijwilligers. Totaal zijn er 
75 mensen in een taaltraject vanuit het Taalhuis. 
In 2017 zal uitbreiding plaatsvinden van het 
spreekuur in Hoevelaken en zullen op meerdere 
scholen Taalsteunpunten worden gerealiseerd. 
Verder zal meer worden geïnvesteerd in het 
bedrijfsleven en de taalvaardigheid van hun 
medewerkers. Dit is een uitkomst op de inmiddels 
een stille dood gestorven werkgroep Werk & 
Inkomen van de Bedrijvenkring Hoevelaken-
Nijkerk. Doel voor de bibliotheek is om 
laaggeletterdheid en digitale vaardigheden onder 
de aandacht te brengen. Mogelijk dat daardoor 
deze werkgroep weer kan worden gereanimeerd. 
Ook vanuit de Dialoog-werkgroep Bedrijfsomgeving 
en Economie kwam laaggeletterdheid als speerpunt 
naar voren.   

Project: Taal: kans voor je leven!
Vanuit de gemeente is geld beschikbaar voor 
projecten in de preventieve sfeer. De bibliotheek 
dient daarvoor een project in samen met Icare 
(consultatiebureau). Dit project, Taal: kans voor 
je leven!, in het kader van laaggeletterdheid, 
is toegewezen en bestaat uit vier onderdelen 
die zijn uitgevoerd: Boekstart/Boekenpret, 
cursus herkenning laaggeletterdheid voor 
zorgprofessionals (e-learning), cursus voor ouders 

Taal voor thuis en 
ondersteuning voor 
de VoorleesExpres. 
Met name 
Boekstart/
Boekenpret blijkt 
een groot succes 
bij de voorschoolse 
instellingen en de 
deelnemende scholen. 
Er doen 365 kinderen 
aan mee (26 groepen). 
Leerkrachten geven aan dat 
ze nu een handvat hebben om 
met ouders in gesprek te gaan 
over taalvaardigheid. Ook de e-learning 
wordt door ruim 50 toeleiders (gebiedsteamleden, 
medewerkers gezondheidscentra, medewerkers 
Sigma en bibliotheek)  gevolgd en levert voor 
deelnemers meer inzicht op wat laaggeletterdheid 
met iemand doet. Het project is eenmalig en in 
2017 wordt bekeken of er een vervolg aan kan 
worden gegeven. 
 
VoorleesExpress
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 bij ouders thuis 
om hun kinderen voor te lezen. Daarna moeten 

Foto: Vrijwilliger VoorleesExpress op bezoek
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ze het zelf overnemen. Bibliotheek Nijkerk voert 
deze driejarige pilot in de provincie Gelderland 
samen uit met bibliotheek Brummen/Voorst, 
Graafschap,  Noord Veluwe en OBGZ (o.a. 
Nijmegen) met ondersteuning van provinciale 
ondersteuningsorganisatie Rijnbrink. Voor 
de bibliotheek in de gemeente Nijkerk is de 
doelstelling om eind 2017 ca. 90 gezinnen bereikt 
te hebben. De financiering wordt volledig door 
externe fondsen betaald. Inmiddels zijn ruim 35 
gezinnen bereikt met ruim 60 kinderen. Er zijn 21 
vrijwilligers actief. 

De Bibliotheek op School 
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 is inmiddels ook 
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. 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, die de school begeleidt 
rondom leesbevordering. Door middel van een 
monitor worden de resultaten en vorderingen 
bijgehouden. De volgende scholen doen mee: de 
Koningslinde,  Het Baken, Prins Willem Alexander, 
Johannes Calvijn, Rehoboth, Ichthus, Oranje 
Nassauschool, Appelgaard en Maranatha. Dat is de 
helft van het aantal scholen in de gemeente. 
Voor Praktijkonderwijs Accent is een aangepast 
Bibliotheek op School-programma. Alle leerlingen 
zijn lid van de bibliotheek en krijgen lessen 
mediawijsheid en leespromotie in de klas. Uniek is 

Foto: Uitreiking diploma VoorleesExpress door 
wethouder N. Aboyaakoub
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dat leerlingen zorgen op woensdagmiddag voor de 
knutselactiviteit voor de voorleeskinderen. 
De kern van de leesbevordering op de scholen is 
het Educatief Programma. 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 bieden. Zo kregen bijvoorbeeld ruim 1.750 
leerlingen mediawijsheidslessen, verzorgd door de 
leesconsulent van de bibliotheek. 
  
Boekstart 
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, Centrum voor 
Jeugd en Gezin 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. 50% van de ouders haalt het koffertje 
op. 
Ook het project BoekStart in de Kinderopvang 
is in voorgaande jaren uitgezet op 12 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.
Een belangrijk onderdeel zijn ook de 2 wekelijkse 
peuterochtenden in de bibliotheek. Deze worden 
zeer goed bezocht door (groot)ouders en hun 
kleine kinderen. Bijzonder is dat hiermee de ‘civil 
society’ in optima forma ontstaat omdat ouders op 
een zeer informele manier met elkaar in contact 
komen en zo elkaar kunnen helpen, zonder direct 
naar professionele zorg te stappen.    
Bibliotheek Nijkerk valt landelijk op door de 
hoeveelheid succesvolle Boekstartactiviteiten. 
Uit  onderzoek van de Universiteit van Leiden 
blijkt dat er daadwerkelijk een positief verschil 
ontstaat in woordenschat bij kinderen die vanaf 
een zeer vroege leeftijd worden voorgelezen. Dit 
was al eerder bekend door onderzoeken uit Groot-
Brittannië.   

Ouderparticipatie
In het kader van ouderparticipatie werkt de 
bibliotheek samen met Stichting Actief Ouderschap. 
Deze stichting is in Nijkerk gevestigd en werkt 
samen met Stichting Lezen. Er lopen al veel 
trajecten in het hele land en als bibliotheek nemen 
we deel aan een pilot samen met de kinderopvang. 
Samen met Actief Ouderschap hebben we aan 
vier bijeenkomsten actief deelgenomen onder het 
thema ‘Nijkerk een plek voor alle kinderen’. Daaruit 



24

komt veel informatie naar boven zoals de wens 
voor peuterochtenden in Nijkerkerveen (samen 
met school en consultatiebureau), het gemis aan 
een bibliotheekvoorziening in Nijkerkerveen, een 
spreekuur voor gebiedsteams in de bibliotheek 
van Hoevelaken voor meer zichtbaarheid, het 
gebrek aan een overzicht van informatie rondom 
opvoeding en waar moet je zijn als er echt wat 
aan de hand is, of als je als ouder niet meer weet 
waar je naar toe moet. Daar ligt ook een kans 
voor de bibliotheek omdat we als onafhankelijke 
informatiebron overzicht kunnen bieden. Samen 
met de gemeente zijn we in dit kader bezig met 
een nieuwe sociale kaart.  

Kinderboekenweek
In de de Kinderboekenweek staan in 2016 opa’s 
en oma’s centraal met dit jaar als thema: Voor 
altijd jong! Ruim 800 deelnemers 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 bibliotheek. In de vele publiciteit hierover is 
het vaak moeilijk duidelijk te maken dat het de 
bibliotheek is die de bezoeken op de scholen 
organiseert. Dit is wel belangrijk om te laten zien 
hoe actief we zijn. De bijeenkomst in de bibliotheek 
met opa’s en oma’s levert veel positieve reacties 
op. De ingeleverde verhalen komen ook in Museum 
Nijkerk beschikbaar.  

Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een zeer 
spannende aangelegenheid omdat de Gelderse 
winnaar van 2016 uit Nijkerk komt. Willemijn van 
Keulen wordt uiteindelijk tweede in deze landelijke 
wedstrijd. 

Nederland Leest
De jaarlijkse actie Nederland Leest in november 
heeft als thema democratie. Iedere week is er 
een poll op Nijkerk.Nieuws.nl met interessante 
vragen over dit onderwerp. Als beloning voor 
hun stem kunnen deelnemers kiezen uit maar 
liefst 3 boeken:  Heer van de vliegen van 
William Golding, Liefde en Schaduw van Isabelle 
Allende en Morten van Anna Levander. De eerste 
exemplaren worden op maandag 31 oktober op de 
begrotingsvergadering van de gemeenteraad aan 
burgemeester G. Renkema overhandigd om uit te 
delen aan de raadsleden. 

Foto: Winnaar Voorleeswedstrijd Willemijn van Keulen.
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3.3 Verbeteren van zelfredzaamheid 
en participatie van inwoners
De verbetering van de zelfredzaamheid 
en participatie van burgers door het 
uitgebreid beschikbaar stellen van informatie 
en ondersteuning bij het zoeken naar 
(digitale) informatie die burgers gebruiken 
bij vrijetijdsbesteding, maatschappelijke 
oriëntatie, hulpvragen en zelfstudie. Eén van de 
kernkwaliteiten van de openbare bibliotheek is het 
bijeenbrengen en voor een breed publiek ontsluiten 
van informatie. 

Digitale informatie sociaal domein
De website met de sociale kaart, 
www.WegwijzerNijkerk.nl, wordt niet gebruikt zoals 
de gemeente Nijkerk had verwacht. De ‘achterkant’ 
van deze website wordt onderhouden door de 
bibliotheek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
de landelijke database ‘G!ds’. Samen met o.a. de 
gemeente, Sigma, Jeugd en Jongerenwerk en de 
gezondheidscentra wordt onderzoek gedaan om 
een nieuwe opzet te maken. Aan het eind van 
het jaar is er een flinke verbetering met o.a. een 
eigentijdse website. Voor de ‘achterkant’ wordt 
nog gebruik gemaakt van dezelfde G!ds- database. 
Alle lokale gegevens worden flink opgeschoond en 
van kernorganisaties worden de gegevens verrijkt. 
De website van het het CJG zal t.z.t. worden 
opgeheven. In de loop van 2017 zal de sociale 
kaart op volle sterkte zijn. 

Online cursussen
Voor alle bibliotheekleden is de Hema-academie 
beschikbaar: online cursussen op het gebied 
van persoonlijke ontwikkeling zoals over 
computervaardigheden, social media of vrije tijd 
zoals fotografie en wijn proeven. Er maken enkele 
tientallen mensen gebruik van.

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. De bibliotheek 
legt verbindingen met bijvoorbeeld beide 
Volksuniversiteiten. Ook met Vluchtelingenwerk als 
het gaat om taalcursussen, en conversatiegroepen 
gekoppeld aan het Taalhuis wat betreft 
laaggeletterdheid. 

www.WegwijzerNijkerk.nl
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 … met andere mensen in contact kom.

 … me minder eenzaam heb gevoeld. *1

 … beter in staat ben om dingen zelf te 
    regelen.

 … ben ik beter in staat om op internet of 
    sociale media mee te doen.

… heb ik werk kunnen vinden. *2

39,8 %

13,5 %

11,6 %

10,3 %

3,1 %

De Bibliotheek in de gemeente 
Nĳkerk heeft er voor gezorgd dat ik…

…geïnspireerd … wĳzer … geld heb …afstand  
raak om      wordt bespaard heb kunnen 
andere boeken nemen 
te lezen van de 

...geïnspireerd 
raak om nieuwe 
onderwerpen

 dagelĳkse stress 
vte erkennen

Persoonlĳke waarde Top 5
De Bibliotheek in de gemeente Nĳkerk 
heeft ervoor gezorgd dat ik…

 79,9 %              73,6 %             72 %           64 %       59,2 %

(helemaal) mee eens

(helemaal) mee eens

Gemeente Nijkerk
Het onderzoek is in mei 2016 uitgevoerd door Biblioconsult in opdracht van Bibliotheken Gemeente Nijkerk. 

Aan het onderzoek hebben 1227 mensen deelgenomen.   

*1:165 mensen!
*2: 38 mensen!

Uit: Onderzoek Maatschappelijke Waarde
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iWorkspace 
Samen met Spectrum wordt iWorkspace opgezet 
als een mogelijkheid om lokale initiatieven en 
ideeën van inwoners te kunnen realiseren. Twee 
vrijwilligers zijn hiermee actief om vragen te 
verduidelijken en een goede richting te geven. Zij 
doen niet zelf de activiteiten, maar zetten mensen 
die wel iets zouden willen doen op het juiste spoor. 

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 in hun zoektocht 
naar een geschikte baan. Tijdens elke Walk & 
Talk krijgen deelnemers praktische tips over bijv. 
het maken van een goed cv tot solliciteren via 
LinkedIn of netwerken. Deelnemers kunnen ook 
luisteren naar de positieve ervaring van een van 
de eerdere deelnemers aan een Walk & Talk. Maar 
de deelnemers leren vooral van elkaar. Elke maand 
wordt een ander thema behandeld door sprekers. 

3.4 Vergroten mediavaardigheden 
inwoners  en vrij beschikbaar stellen 
(digitale) informatie

Veel Nederlanders zijn onvoldoende vaardig in 
het verwerken van informatie. Dit geldt ook voor 
jongeren die met internet zijn opgegroeid. Het 
idee dat sinds Internet de beschikbaarheid van 
betrouwbare informatie optimaal is gerealiseerd, 
klopt niet. De klassieke functie van de bibliotheek 
als toegangspoort 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 de actieve rol op het gebied 
van mediawijsheid. Hierbij worden inwoners door 
mediacoaches geholpen om bewust, vaardig, 
kritisch en veilig om te gaan met de nieuwe digitale 
media en hun toepassingen.

iPadcafé
Het iPadcafé in Nijkerk, in samenwerking met 
SeniorWeb Nijkerk, wordt om de 2 weken 
gehouden in beide vestigingen. In een uurtje 
wordt met belangstellenden gewerkt met de iPad 
of andere tablets. Voor veel bezoekers is dit een 
vast moment om naar de bibliotheek te gaan: soms 
alleen voor een vraag, dan weer om met anderen 
leuke apps te delen of te leren hoe ze een e-books 
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op hun reader kunnen zetten. Op deze manier 
worden de computervaardigheden van inwoners 
vergroot en daarmee ook hun zelfredzaamheid. 
Vanaf 2017 zal het ‘digitaal spreekuur’ in 
Nijkerk iedere week worden gehouden.

Klik & Tik
Voor alle mensen die moeite 
hebben om hun weg te 
vinden op internet biedt 
de bibliotheek Nijkerk 
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 de social media. Er 
hebben in totaal 90 cursisten 
deelgenomen.  

Digisterker
Een stap verder dan Klik & Tik 
gaat de cursus Digisterker. Daarin 
wordt o.a. geoefend met de DigiD en allerlei 
overheidswebsites. In veel bibliotheken in 
Nederland is Digisterker een gewaardeerd 
onderdeel van de dienstverlening. In Nijkerk 

duurde dit wat langer omdat de steun van de 
gemeente op zich liet wachten. Het College besluit 

aan het eind van het jaar positief, 
waardoor de voorbereidingen 

kunnen starten om in 2017 
het programma aan te 
bieden. Ook vanuit de 
Dialoog ‘Leefstijl’ wordt 
door de inwoners ‘Heel 
Nijkerk digitaal vaardig’ 
als belangrijk item 
genoemd. Om de groep 
van minder-digivaardigen 
te ondersteunen, is in het 
Digisterker-programma 
de cursus ‘Werken met 
de e-overheid’ ontwikkeld. 
Cursisten gaan in kleine 

groepjes, onder begeleiding 
van (vrijwillige) docenten, 

stapsgewijs ervaring opdoen met 
belangrijke vaardigheden voor 

het werken met de elektronische 
overheid. Het effect is dat de 

zelfredzaamheid en digivaardigheid 
van Nijkerkers wordt versterkt zodat 

zij vaardiger worden in het gebruik van de 
elektronische diensten van de overheid. Als 
Nijkerkers vaardiger worden in het gebruik 
van de elektronische diensten van de overheid 
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kunnen zij ook beter participeren, bijvoorbeeld 
omdat werkzoekenden de weg naar werk kunnen 
vinden en ouderen actief en maatschappelijk 
betrokken blijven. Voordeel is ook dat men niet 
langer een beroep hoeft te doen op allerlei (dure) 
maatschappelijke voorzieningen om hen te helpen.   

Belastingdienst
In een overeenkomst tussen de Belastingdienst 
en alle bibliotheken wordt afgesproken dat 
de bibliotheken de digitale aangifte gaan 
ondersteunen. Samen met Sigma wordt een 
projectplan gemaakt. De rol van de bibliotheek is 
vooral facilitair en Sigma zorgt voor de inhoudelijke 
ondersteuning bij de aangifte. In het voorjaar 2017 
zal de dienstverlening actief zijn.

Mediawijheidslessen
Op veel basisscholen krijgen kinderen door 
de lees-mediacoach van de bibliotheek les in 
mediavaardigheden 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 werken 
op internet. Meer dan 1.750 kinderen volgen de 
lessen.  

e-Books
De bibliotheek stimuleert het gebruik van e-books. 
Dit gebeurt vanuit de Koninklijke Bibliotheek. Eind 
2016 zijn er ruim 344.000 accounts aangemaakt 
(op bijna 4 miljoen leden) met bijna 3 miljoen  
uitleningen aan e-books. De collectie bestaat 
uit ca. 15.000 boeken. In het werkgebied van 
Nijkerk zijn er 1.006 accounts aangemaakt 
(11% van het aantal leden) en in 2016 zijn bijna 
10.000 e-books uitgeleend. Naar verwachting 
zal dit nog wel iets stijgen, maar opvallend is dat 
gebruikers, afhankelijk van de situatie, vaak ook 
heel bewust ook kiezen voor het gedrukte boek. 
De Vakantiebieb (www.vakantiebieb.nl), 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.

www.vakantiebieb.nl
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3.5 Samenwerking met instellingen in 
Nijkerk e.o.
Vanuit het perspectief en de behoeften van 
inwoners en uit oogpunt van efficiëntie en 
effectiviteit vindt de gemeente Nijkerk het 
belangrijk dat instellingen in Nijkerk en de regio 
samenwerken.

De bibliotheek is de plaats van ontmoeting en 
verbinding. In dat kader wordt veel ruimte gegeven 
om samen met inwoners en lokale organisaties 
bijeenkomsten te organiseren: de Volksuniversiteit 
Nijkerk houdt een informatieochtend, er zijn 
lezingen van Kreativiteitscentrum De Brink, 
voor de Atelierroute in Hoevelaken en Nijkerk 
is de bibliotheek het hele weekend open, 
boekpresentaties worden georganiseerd samen 
met de boekhandels, een bijeenkomst met 

Vluchtelingenwerk, Positief Nijkerk, Wij-Nijkerk, 
bijeenkomsten met de schaakvereniging op 
woensdagmiddag, rondleiding voor statushouders, 
werving van stagiairs op de jaarlijkse MAS-markt, 
de voorleestent op de dorpsdag in Hoevelaken en 
de Uutkiekdag in Nijkerkerveen. Samen met de 
UVV wordt het project Vervoer naar de bibliotheek 
uitgevoerd waarbij mensen op dinsdag gratis naar 
de bibliotheek kunnen komen door middel van de 
Vervoersdienst van het UVV.  Met de UVV wordt 
ook veel op facilitair vlak samengewerkt vanwege 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
gebouw in Nijkerk. Ook zitten we samen in de 
inkooptafel Algemeen Toegankelijke Voorzieningen. 
Ook Sigma is deelnemer aan de inkooptafel en 
medebewoner in Nijkerk. Met Sigma werken 
we als bibliotheek al veel langer samen. Sigma 
informeert, adviseert en ondersteunt vrijwilligers(-
organisaties), mantelzorgers, ouderen en mensen 
met een beperking bij vragen en activiteiten 
op het gebied van welzijn, zorg en wonen. In 
Hoevelaken organiseren we het Filmcafé in de 
Kopperhof. Meerdere malen verzorgt Sigma in 
de bibliotheek van Nijkerk bijeenkomsten, dit 
zijn avonden over belangrijke onderwerpen voor 
vrijwilligersorganisaties.  
Ook het Jeugd en Jongerenwerk maakt deel 
uit van de inkooptafel. Naast regulier overleg 
organiseren we samen met Jeugd en Jongerenwerk 
huiswerkbegeleiding voor ouders die niet zoveel 
geld hebben om dit te betalen. 

Foto: Opening &/entree v.l.n.r. R. Zuidhof, wethouder N. Aboyaakoub, 
wethouder M. Klein, G. van Binnendijk (UVV) en J. Reker (Sigma).
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Gemeente Nijkerk
Het onderzoek is in mei 2016 uitgevoerd door Biblioconsult in opdracht van Bibliotheken Gemeente Nijkerk. 

Aan het onderzoek hebben 1227 mensen deelgenomen.   

*1:165 mensen!
*2: 38 mensen!

Uit: Onderzoek Maatschappelijke Waarde
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Speel-o-theek Pinoccio 
Speel-o-theek Pinoccio bestaat al 18 jaar en 
is sinds 8 jaar geleden in bibliotheek Nijkerk 
gevestigd. Het ledental is sinds die tijd gegroeid 
van 50 naar meer dan 300 leden. Het uitlenen van 
verantwoord speelgoed past mooi in deze tijd als 
het niet langer gaat om het bezit zelf, maar om 
het delen. Medewerkers van Pinoccio zijn ook zeer 
actief betrokken bij de Peuterochtenden, die twee 
keer per maand worden gehouden. Mede dankzij 
hen zijn deze ochtenden een groot succes. Ze 
ontvangen eenmalig subsidie voor het opzetten van 
een Mamacafé: een gezellige plek om ervaringen 
uit te wisselen met andere (aanstaande) moeders. 
Pinoccio organiseert dit samen met de bibliotheek, 
Gemeente Nijkerk, Yunio/Naviva kraaamzorg, 
Moeders informeren moeders (MIM), Icare Moeders 
onder mekoar (M.O.M.), en gebiedsteams Nijkerk.  
De start zal in het voorjaar 2017 zijn. 

Hoevelaken
In Hoevelaken wordt het Sociaal Cultureel 
Platform Hoevelaken opgericht: een 
bundeling van organisaties die het aantal 
activiteiten in Hoevelaken moet stimuleren en 
mogelijk faciliteren. Deelnemers zijn o.a. de 
Volksuniversiteit, Collage, Jeugd en Jongerenwerk 
en Dorpshuis De Stuw. De bibliotheek coördineert 
dit waarbij ook wordt aangesloten op de 
website www.Uitinnijkerk.nl maar dan met een 
Hoevelakense variant, www.Uitinhoevelaken.nl. 

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 
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 
de serviceorganisatie Rijnbrink die ook voor alle 
klanten beschikbaar is. Klanten kunnen materialen 
gratis aanvragen.

Samenwerking in de regio 
De bibliotheek werkt in een gezamenlijke backoffice 
samen met 3 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. 

www.Uitinhoevelaken.nl
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4. Kwaliteit en 
onderzoek
De bibliotheek is in 2013 gecertificeerd. De 
volgende certificering volgens nieuwe normen vindt 
plaats in 2017. In het najaar vind de zelfevaluatie 
plaats, die als input fungeert voor de certificering.  
Het bestuur van de Stichting voldoet aan de 
eisen van de code Cultural Governance wat 
ook bij de certificering opnieuw wordt getoetst. 
Verder voldoet de bibliotheek aan de landelijke 
richtlijnen en formules voor bijvoorbeeld de digitale 
infrastructuur. 
Onderzoek naar het maatschappelijk effect van 
de bibliotheek is een belangrijk item. Steeds 
vaker wordt gevraagd naar dit ‘social return of 
investment’ en de maatschappelijke waarde van 
de bibliotheek. Door Bibliocosult is dit onderzocht 
(zie hoofdstuk 3. Maatschappelijke waarde). De 
uitkomsten zijn gedeeld binnen de inkooptafel 
Algemeen Toegankelijke Voorzieningen. De 
bibliotheek doet ook mee aan ‘Biebpanel’, een 
online klantenpanel dat viermaal per jaar 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 2016 worden 
de volgende onderzoeken gedaan: collectie en 
informatiefunctie, tevredenheid over de bibliotheek, 
de toekomst van de bibliotheek en activiteiten en 
samenwerkingspartners. 
Ook het permanente klantenpanel is een 
gewaardeerd overleg waarin de dienstverlening van 
de bibliotheek onder de loep wordt genomen. 

Foto: Harry koelewijn
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5. Personeel
De verbouwing in Nijkerk, de nieuwe inrichting, 
nieuwe partijen die komen inwonen: alles trekt 
een grote wissel op medewerkers want tegelijk 
is er afscheid genomen van mensen en hangt 
er spanning van een uitgestelde reorganisatie. 
Aan het eind van het jaar komt er een nieuwe 
medewerker voor communicatie en PR en met de 
komst van een nieuwe teamleider komt er weer 
wat stabiliteit. 

Scholing
De voortdurende verandering en vernieuwing 
in de bibliotheek is merkbaar in de dagelijkse 
praktijk van de medewerkers. Medewerkers 
krijgen hiervoor de nodige cursussen en trainingen 
zoals  hernieuwde aandacht voor het displayen 
van boeken volgens het retailconcept, waarbij 
de klanten verrast worden om meer en andere 
boeken mee te nemen dan ze eerst van plan 
waren. Daarnaast: maatschappelijk ondernemen, 
Bibliotheek op School, bedrijfshulpverlening, 
klantvriendelijkheid en vereenvoudiging en 
digitalisering van processen. Een medewerker 
wordt gecertificeerd mediacoach. Een andere 
medewerker start met de MBO-opleiding. Het 
MT volgt een leiderschapstraining samen met 
Overijsselse directeuren, en drie medewerkers 
volgen de Brede-Bieb opleiding: een 

samenwerkingsverband tussen The Alignment 
House en Universiteit Twente met een speciaal 
bibliotheekprogramma. Medewerkers kunnen ook 
aan de hand van een opleidings-sterrenprogramma 
zelf hun (verplichte) sterren bij elkaar zoeken in 
aanpalende sectoren of bij collega-bibliotheken. 

Vrijwilligers en stagiairs
Naast de vaste medewerkers zijn steeds meer 
vrijwilligers werkzaam, die een kleurrijke 
waaier aan werkzaamheden verrichten om de 
bibliotheek te laten functioneren: gastvrouwen 
in de frontoffice zowel tijdens bemenste als 
onbemenste openingsuren, Taalmaatjes, 
de VoorleesExpress, Dienst Boek aan Huis, 
gastvrouwen en ondersteuning in het Filmcafé, 
voorlezen, boeken herstellen, onderhoudswerk, 

Foto: BHV behoort tot jaarlijkse training
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meehelpen met activiteiten en de vervoersdienst 
tussen Nijkerk en Hoevelaken. Zonder hen zou 
de bibliotheek niet op het bestaande niveau 
kunnen functioneren. Alle vrijwilligers krijgen een 
cadeaubon en een uitnodiging om een leuke avond 
voor alle vrijwilligers in de gemeente Nijkerk bij 
te wonen. Ook nemen ze deel aan het jaarlijkse 
bibliotheekuitje naar Zwolle en ontvangen ze een 
kerstpakket. 
Voor de bibliotheken op de Veluwe wordt gestart 
met een nieuw vrijwilligersbeleid. Kern is dat de 
huidige bibliotheekorganisaties gaan kantelen 
van organisaties met hier en daar ondersteuning 
van vrijwilligers naar organisaties met een klein 
professioneel team ondersteund door een grote 
hoeveelheid vrijwilligers.  

Met medewerkers worden jaargesprekken 
gehouden. Hierbij worden afspraken gemaakt over 
de te behalen resultaten en halverwege het jaar 
vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Hierdoor 
kan bijstelling plaatsvinden in tempo of benodigde 
inzet.  
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 medewerkers 
zijn enthousiast over de ‘jonge’ instroom. 

ARBO
Het ziektepercentage voor dit jaar komt uit op 
0,2%. Dat is flink gedaald in vergelijking met 
vorige jaren omdat er geen langdurige uitval is 
geweest (2015: 4,4; 2014: 2,1; 2013: 1,1%; 
2012: 2,2%; 2011: 3%). Het gemiddelde van de 
bibliotheekbranche is ca. 4,6%. 
Alle vaste medewerkers zijn in dienst van WINO: 
Werkgever in Netwerkverband in Overijssel. 
Daarbij zijn o.a. alle bibliotheken in Overijssel 
aangesloten. Ondersteuning van P&O vindt van 
daaruit plaats via de 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. 

Wisselingen personeel
Eind 2015 is afscheid genomen van een aantal 
medewerkers. In 2016 komt er een nieuwe 
medewerker PR en communicatie en een nieuwe 
teamleider. Het aantal nieuwe vrijwilligers stijgt 
met tientallen, met name door de Taalmaatjes 
en de VoorleesExpress. Het aantal vrijwilligers 
is meer dan 100. Verder vinden de gebruikelijke 
wisselingen plaats. In de bijlage staat hiervan een 
overzicht.
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6. Algemene gegevens

Locatie Hoevelaken

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

Openingstijden

Stichting Bibliotheken 
Gemeente Nijkerk

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

E-mail: info@bibliotheeknijkerk.nl
Internet:www.bibliotheeknijkerk.nl

Locatie Nijkerkerveen

Westerveenstraat 48
3864 EN Nijkerkerveen
Telefoon: (033) 245 0014

Openingstijden

09.00-17.30 uur 
09.00-17.30 uur
09.00-17.30 uur 
09.00-17.30 uur 
09.00-20.30 uur 
10.00-13.00 uur
gesloten

maandag
dinsdag       
woensdag   
donderdag  
vrijdag       
zaterdag 
zondag    

maandag   
dinsdag       
woensdag 
donderdag   
vrijdag       
zaterdag     
zondag

09.00-17.30 uur
18.30-20.30 uur 
09.00-17.30 uur
gesloten
14.30-20.30 uur 
10.00-13.00 uur
gesloten

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

Locatie Nijkerk

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

Openingstijden

Foto: Diploma opleiding Brede Bieb Academy 
R. Zuidhof, E. Pijpers en T. van Driel



38

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

Wnd. Voorzitter/Secretaris 
Dhr. J. Bezemer *)
directeur basisschool Soest
DGA van BV
Lid reflectiegroep Kennisnet
Vrijwilliger Zilverschoon
Aanstelling: 2009
Aftredend: 2017 (niet herbenoembaar)

* wnd. voorzitter vanaf 24 maart 2016 in de plaats van 
Mw. J. Booij

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

* Penningmeester vanaf 24 maart 2016 in de plaats van 
Dhr. A.J.W. Jacobs 

Lid
Dhr. drs. J.M. Doude van Troostwijk
Historicus en vertaler
Aanstelling: 2010
Aftredend: 2018 (niet herbenoembaar)

Dhr. dr. A. van Renssen 
Historicus en schrijver
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van 
Historische Onderzoeksbureaus
Aanstelling: 2017
Aftredend: 2021 (herbenoembaar)

Medewerkers

Directie
Dhr. drs. R.J.W. Zuidhof 

Teammanager
Mw. T. van Driel *) 

* Opgevolgd per 1 april 2017 door mw. I. van Oort

Medewerkers
Mw. A. Burger  
Mw. J. van Dam
Mw. M. Dekker 
Mw. H.E. van Doornik
Mw. A. Herder
Mw. M. Meijer
Mw. E. Pijpers 
Mw. A. Wesseler
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Invalmedewerkers  
Mw. E. van de Water
Mw. M. van der Kooij

Vrijwilligers
Mw. D. Beitler
Mw. J. van Bentum 
Mw. W. van Berkel  
Mw. M. Blok 
Mw. P. Boers 
Mw. W. van de Biezen 
Mw. M. Bijl
Mw. K. Bomas 
Mw. S. van den Bosch
Mw. J Decnop 
Mw. A van Deelen 
Dhr. G. van Dijkhuizen
Mw. G. van Duinkerken 
Mw. M. Duijst
Mw. S. Durani 
Mw. N. Epskamp 
Mw. A. Ettema  
Mw. E. Fekkes-de Boer 
Dhr. J. de Groot  
Dhr. M. Gort 
Mw. J. Groothedde 
Mw. C. Hamelink 
Mw. B. Haverlag 
Dhr. H. de Heer 
Mw. M. van Hemmen 
Mw. G. Hilboezen 

Dhr. D. Horsting 
Dhr. E. IJpma 
Mw. A. Jacobs 
Mw. M. Jansen
Mw. R. Kiers 
Mw. M Koelemij 
Mw. L. Kok 
Mw. W. van Kooij 
Mw. A. de Kooter
Dhr. J. de Kooter 
Dhr. K. Kuiper 
Dhr. A. van Leeuwen 
Mw. M. van Leeuwen 
Mw. T. van Leeuwen 
Mw. E. van der Loo 
Mw. J. van Meerveld 
Dhr. F. Meijer 
Mw. C. van Mourik 
Mw. H. Nijman 
Mw. P. de Nijs 
Dhr. T. Onland 
Mw. C. Peters
Mw. H. Pott 
Mw. T. Raspe 
Dhr. W. Renes 
Dhr. R. Riphagen 
Mw. G. Roeten 
Mw. W. Rosenberg 
Mw. J. Ruiter 
Mw. G. van Ruler 
Mw. C. Sandbrink 

Mw. J. Schreuder 
Dhr. W. Schuringa 
Mw. A. Spaan 
Mw. R. Steeneken 
Mw. M. Straatman 
Mw. M. Tijssen 
Mw. M. Tuin 
Mw. J. Ursem 
Mw. J van de Veen 
Dhr. T. Vermeulen 
Mw. G. v.d. Vis
Mw. J. Vonk 
Mw. L. Waaldijk-vd Vliet 
Mw. R. van de Water
Mw. A. van de Weijden
Mw. C. Wessel 
Mw. M de Wild 
Dhr. P. Zwart 
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Bijlagen 
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Activa 2016 2015

Vast activa

Materiële vaste activa 801.756 837.882

Vlottende activa

Vorderingen 51.177 114.391

Liquide middelen 914.759 826.378

965.936 940.769

1.767.692 1.778.651

Balans per 31 december 2016*
alle bedragen in euro’s

Passiva 2016 2015

Eigen vermogen

Kapitaal 8.962 8.962

Reserve egalisatiefonds 82.544 -274

Bestemmingsreserve 387.820 330.104

479.326 338.792

Voorzieningen 201.253 189.547

Langlopende schulden 763.597 807.116

Kortlopende schulden 323.516 443.196

1.767.692 1.778.651

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



42

Verlies- en winstrekening over 2016 *
alle bedragen in euro’s

Rekening 
2016

Begroting 
2016

Rekening 
2015

Baten

Inkoop 2016 / 
Subsidie 2015 

753.567 753.567 847.532

Opbrengst 193.603 170.000 186.645

Specifieke 
dienstverlening

75.155 52.750 9.508

Diverse baten 82.340 0 37.065

1.104.665 976.317 1.080.750

Lasten

Bestuur en 
organisatie

25.757 19.250 34.195

Huisvesting 231.872 228.700 239.667

Personeel 417.652 394.297 530.345

Administratie 30.214 28.880 29.097

Transport 8.193 5.640 5.408

Automatisering 64.539 82.300 70.853

Collectie en media 183.621 184.000 199.510

Specifieke kosten 26.491 13.000 44.786

988.339 956.067 1.153.861

Rekening 
2016

Begroting 
2016

Rekening 
2015

Saldo van baten
en lasten

116.326 20.250 -73.111

Financiële baten 
en lasten

6.492 2.750 9.842

Resultaat 122.818 23.000 -63.269

Resultaat-
bestemming
Onttrekking bestemmings-
reserve frictiekosten 
reorganisatie

0 0 -19.708

Toevoeging bestemmings-
reserve VoorleesExpress

10.000 0

Toevoeging bestemmings-
reserve jubileum

20.000 0

Toevoeging bestemmings-
reserve nieuw verdienmodel

10.000 0

Onttrekking/toevoeging 
algemene reserve

82.818 23.000 -43.561

122.818 23.000 -63.269

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

Activiteiten 2016

Activiteiten Aantal 
bezoekers

Aantal 
groepen of

bijeenkomsten

Ontmoeting en Debat Peuterochtenden
Walk & Talk
Hightea met buren Nijkerk Maand van de Aandacht
Handwerken in de bieb
Knutselen
Schaken

500
46
24

418
300
60

21
4
1

33
30
3

Subtotaal 1.348 92

Kennis en Informatie Info-ochtend VU-Nijkerk
Promotietent Uutkiekdag Nijkerkerveen
Dorpsdag Hoevelaken
Maatschappelijke Stage Markt (MAS)
Thema-avond i.s.m. Sigma
Workshop hoofdoek versieren i.s.m. Positief Nijkerk
Rondleiding statushouders
Ontmoeting Sigma/Vluchtelingenwerk
Gezondheidsinformatie i.s.m. Positief Nijkerk
Inburgering en taalvrijwilligers

25
20
50
65
25
15
10
40

100
20

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Subtotaal 370 11

Leesbevordering en
kennismaking met 
literatuur

Voorlezen
Theatervoorstelling Nationale Voorleesdagen
Bezoek groep 1/2
Bezoek groep 3
Bezoek groep 6
Kwartfinale Voorleeswedstrijd
Literair café
Bijeenkomst taalmaatjes
Workshop gedichten schrijven
Open dag Taalhuis

650
500
66

456
295
100
86
45
10
15

80
12
4

21
11
1
6
1
1
1
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Activiteiten Aantal 
bezoekers

Aantal 
groepen

Kinderboekenweek
     Opening
     Theatervoorstellingen
     Schrijversbezoeken
Voorlezers bijeenkomst
Basistraining taalvrijwilligers
Afsluiting VoorleesExpress
Workshop interactief voorlezen
Workshop voorlezen en boekkeuze
Taalmarkt

100
418
792

8
18
51
10
10
10

1
15
36
2
8
2
1
1
1

Subtotaal 3.640 205

Educatie en Ontwikkeling I-padcafé
Mediawijsheid (lessen op basisschool)
Workshop Klik & Tik
Workshop communiceren t.b.v. laaggeletterden 
     i.s.m. Positief Nijkerk
Workshop schrijven t.b.v. laaggeletterden 
     i.s.m. Positief Nijkerk

61
1.756

90

15

15

47
65
18

1

1

Subtotaal 1.937 132

Kunst en Cultuur Filmcafé
Atelierroute/Kunstroute

785
165

26
2

Subtotaal 950 28

Totaal 8.155 450
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Statistiek 
2016

Foto: Harry koelewijn
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Uitleningen totaal stichting
Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken

2015 2016

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

18.201
176.319

13.463
134.781

Subtotaal 194.520 148.244

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

10.177
1.185

155.478
617

7.730
934

117.952
575

Subtotaal 167.457 127.191

e-Books 5.384 9.868

Totaal uitleningen 367.361 285.303

Vijfjarenoverzicht uitleningen Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken
2012 2013 2014 2015 2016

Media jeugd 163.915 190.179 204.606 194.520 148.244

Media volwassen 205.873 187.410 170.048 167.457 127.191

Aantal e-books 2.973 5.384 9.868

Totaal 369.788 377.589 377.627 367.361 285.303

‐   

‐ 

 

- eBooks

- totaal 
 uitleningen
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2014 2015 2016

Aantal uitleningen e-books (excl. Vakantiebieb) 2.973 5.384 9.868

Aantal active webaccounts 385 706 1.006

% totaal van het aantal leden 3,30 6,2 11

Landelijke digitale Bibliotheek

2012 2013 2014 2015 2016

Aantal fysieke bezoekers 168.030 168.877 170.098 170.467 188.737

Aantal virituele bezoekers
(website)

75.000 95.000 77.171 76.500 57.612

Totaal aantal bezoekers 243.030 263.877 247.269 246.967 246.349

Bezoekers Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken
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Leners totaal stichting
Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken

2015 2016

- jeugd tot 14 jaar 5.321 4.902

- jongeren 14 tot en met 17 jaar 2.242 655

- volwassenen vanaf 18 jaar 2.568 2.338

- senioren vanaf 65 jaar 992 1.006

- instellingen 188 191

Totaal leners 11.311 9.092

Leners in % van het werkgebied 27,5 21,7

Omvang werkgebied 41.199 41.865

(*) In 2012 is er een fout in de statistische gegevens geslopen door het nieuwe bibliotheeksysteem. 
De telling van de jeugd tot 14 jaar is te hoog. Daarom is de vergelijking met 2011 gemaakt zodat een 
realistischer beeld ontstaat. 
In 2013 is er een foute telling geweest van de betalende leden. Deze is in 2014 gecorrigeerd waardoor 
het aantal betalende leden veel lager lijkt dan in werkelijkheid het geval is.

Vijfjarenoverzicht leners 
Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken

2012 (*) 2013 (*) 2014 2015 2016

Leners tot 18 jaar 8.252 7.110 7.413 7.563 5.557

Leners 18 jaar en ouder 4.143 4.580 3.700 3.560 3.344

Instellingen en groepspassen 211 206 226 188 191

Totaal 12.606 11.896 11.339 11.311 9.092

   
Jaren

‐       

‐       
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Vijfjarenoverzicht mediabezit (inclusief huur)
Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken

2012 2013 2014 2015 2016

Media jeugd 30.900 32.630 34.220 31.785 33.853

Media volwassenen 32.634 33.376 35.995 26.957 28.946

Totaal mediabezit 63.534 66.006 70.215 58.742 62.799

‐   

‐   

 

‐   

‐   

 

Mediabezit Bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken

31-12-15 aankoop afgeschreven 31-12-16

Mediabezit jeugd
- boeken
- dvd
- luisterboeken

29.451
1.482

852

3.612
260
54

1.712
83
63

31.351
1.659

843

Subtotaal 31.785 3.926 1.858 33.853

Mediabezit volwassenen
- boeken
- dvd
- luisterboeken

24.597
1.807

553

3.637
372
31

2.007
40
4

26.227
2.139

580

Subtotaal 26.957 4.040 2.051 28.946

Totaal mediabezit 58.742 7.966 3.909 62.799
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Omvang inlichtingenwerk 
op basis van steekproeftellingen

2012 2013 2014 2015 2016

Routinevragen 12.584 15.270 15.010 13.855 11.230

Zoekvragen 537 763 884 2.788 2.097

Totaal 13.121 16.033 15.894 16.643 13.327

2012 2013 2014 2015 2016

Dagbladen 19 15 18 16 14

Tijdschriften voor volwassenen 230 199 223 137 128

Tijdschriften voor jeugd 59 45 45 35 34

Totaal 308 259 286 188 176

Periodieken
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Leners Bibliotheek Nijkerk 
2015 2016

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

4.022
1.675
1.903

662
177

3.737
534

1.726
675
180

Totaal leners 8.371 8.439

Leners in % van het werkgebied 26,4% 21,1%

Omvang werkgebied 31.908 32.447

Vijfjarenoverzicht leners Bibliotheek Nijkerk
2012 (*) 2013 (*) 2014 2015 2016

Leners tot 18 jaar 6.328 5.390 5.514 5.697 4.271

Leners 18 jaar en ouder 2.957 3.288 2.646 2.565 2.401

Instellingen 194 188 211 177 180

Totaal 9.479 8.866 8.371 8.439 6.852

(*) In 2012 is er een fout in de statistische gegevens geslopen door het nieuwe 
bibliotheeksysteem. De telling van de jeugd tot 14 jaar is te hoog. Daarom is de 
vergelijking met 2011 gemaakt zodat een realistischer beeld ontstaat. 
In 2013 is er een foute telling geweest van de betalende leden. Deze is in 
2014 gecorrigeerd waardoor het aantal betalende leden veel lager lijkt dan in 
werkelijkheid het geval is.
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Uitleningen
Bibliotheek Nijkerk

2015 2016

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

12.665
132.545

9.265
102.671

Subtotaal 145.210 111.936

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

7.823
908

111.668
541

5.879
662

85.810
500

Subtotaal 120.940 92.851

Totaal uitleningen 266.150 204.787

Vijfjarenoverzicht uitleningen Bibliotheek Nijkerk 
2012 2013 2014 2015 2016

Media jeugd 120.409 139.424 151.208 145.210 111.936

Media volwassen 149.786 133.929 123.469 120.940 92.851

Totaal 270.195 273.353 274.677 266.150 204.787

2012 2013 2014 2015 2016

Aantal fysieke bezoekers 107.560 107.730 111.644 112.198 137.770

Bezoekers
Bibliotheek Nijkerk

Foto: Atelierroute in Nijkerk met foto’s van H. Zwakman
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Mediabezit Bibliotheek Nijkerk

31-12-15 aankoop afgeschreven 31-12-16

Mediabezit jeugd
- boeken
- dvd
- luisterboeken

19.709
945
465

2.552
170
33

1.522
61
55

20.739
1.054

443

Subtotaal 21.119 2.755 1.638 22.236

Mediabezit volwassenen
- boeken
- dvd
- luisterboeken

16.720
1.347

319

2.074
281
20

1.230
34
2

17.564
1.594

337

Subtotaal 18.386 2.375 1.266 19.495

Totaal mediabezit 39.505 5.130 2.904 41.731

2012 2013  2.014 2015 2016

Dagbladen 10  9 12 10 8

Tijdschriften voor volwassenen 149  122 134 64 64

Tijdschriften voor jeugd 36  27 26 16 16

Totaal 195  158 172 90 88

Periodieken

2012 2013 2014 2015 2016

Media jeugd 20.073 22.158 22.891 21.119 22.236

Media volwassenen 22.150 22.689 24.691 18.386 19.495

Totaal mediabezit 42.223 44.847 47.582 39.505 41.731

Vijfjarenoverzicht mediabezit (inclusief huur)
Bibliotheek Nijkerk
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Leners Bibliotheek Hoevelaken
2015 2016

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

1.299
567
665
330
11

1.165
121
612
331
11

Totaal leners 2.872 2.240

Leners in % van het werkgebied 30,9 23,8

Omvang werkgebied 9.294 9.418

Vijfjarenoverzicht leners Bibliotheek Hoevelaken
2012 (*) 2013 (*) 2014 2015 2016

Leners tot 18 jaar 1.924 1.720 1.899 1.866 1.286

Leners 18 jaar en ouder 1.186 1.292 1.054 995 943

Instellingen 17 18 15 11 11

Totaal 3.127 3.030 2.968 2.872 2.240

(*) In 2012 is er een fout in de statistische gegevens geslopen door het nieuwe 
bibliotheeksysteem. De telling van de jeugd tot 14 jaar is te hoog. Daarom is de vergelijking met 
2011 gemaakt zodat een realistischer beeld ontstaat. 
In 2013 is er een foute telling geweest van de betalende leden. Deze is in 2014 gecorrigeerd 
waardoor het aantal betalende leden veel lager lijkt dan in werkelijkheid het geval is.
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Uitleningen
Bibliotheek Hoevelaken

2015 2016

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

5.536
43.774

4.198
32.110

Subtotaal 49.310 36.308

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

2.354
277

43.810
76

1.851
272

32.142
75

Subtotaal 46.517 34.340

Totaal uitleningen 95.827 70.648

Vijfjarenoverzicht uitleningen Bibliotheek Hoevelaken
2012 2013 2014 2015 2016

Media jeugd 43.506 50.755 53.398 49.310 36.308

Media volwassen 56.087 53.481 48.005 46.517 34.340

Totaal 99.593 104.236 101.403 95.827 70.648

2012 2013 2014 2015 2016

Aantal fysieke bezoekers 60.470 61.147 58.454 58.269 50.967

Bezoekers
Bibliotheek Hoevelaken
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Mediabezit Bibliotheek Hoevelaken
31-12-15 aankoop afgeschreven 31-12-16

Mediabezit jeugd
- boeken
- dvd
- luisterboeken

9.742
537
387

1.060
90
21

190
22
8

10.612
605
400

Subtotaal 10.666 1.171 220 11.617

Mediabezit volwassenen
- boeken
- dvd
- luisterboeken

7.877
460
234

1.563
91
11

777
6
2

8.663
545
243

Subtotaal 8.571 1.665 785 9.451

Totaal mediabezit 19.237 2.836 1.005 21.068

2012 2013 2014 2015 2.016

Dagbladen 9 6  6 6 6

Tijdschriften voor volwassenen 81 77  89 73 64

Tijdschriften voor jeugd 23 18  19 19 18

Totaal 113 101 114 98  88 

Periodieken

2012 2013 2014 2015 2016

Media jeugd 10.827 10.472 11.329 10.666 11.617

Media volwassenen 10.484 10.686 11.304 8.571 9.451

Totaal mediabezit 21.311 21.158 22.633 19.237 21.068

Vijfjarenoverzicht mediabezit (inclusief huur)
Bibliotheek Hoevelaken
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Bestuur
In dienst:
Dhr. A. van Renssen

Uit dienst:
Mw. J. Booij
Dhr. A. Jacobs

Medewerkers
In dienst:
Mw. T. van Driel
Mw. M. Meijer

Uit dienst:
Mw. D. Dop

Oproepkrachten
In dienst:
Mw. M. van der Kooij

Opruimmedewerkers
Uit dienst:
Mw. O. el Bouraoui  
Mw. G. van Emous 
Mw. L Jongmans 
Dhr. D. Schmid 

Mw. A. Snapper 
Dhr. L. Stronkhorst  
Mw. A. Valk 
Mw. J. Waaijenberg 

Vrijwilligers
In dienst:
Mw. M. Blok 
Mw. J. Decnop 
Mw. S. Durani 
Mw. N. Epskamp 
Mw. A. Ettema  
Mw. B. Haverlag 
Dhr. H. de Heer 
Mw. M. van Hemmen 
Mw. A. Jacobs 
Mw. M. Koelemij 
Mw. A. de Kooter 
Dhr. A. van Leeuwen 
Mw. M. van Leeuwen 
Mw. T. van Leeuwen 
Mw. J. van Meerveld 
Dhr. F. Meijer 
Mw. H. Nijman 
Mw. P. de Nijs 
Mw. H. Pott 

Mw. T. Raspe 
Dhr. W. Renes 
Mw. J. Schreuder 
Dhr. W. Schuringa 
Mw. M. Tuin 
Mw. J van de Veen 
Mw. C. Wessel 
Dhr. P. Zwart 

Uit dienst:
Mw. G. van Aller  
Mw. A. Bouw – Pijpers 
Mw. C. van den Brandhof 
Mw. I. de Kruijf 
Dhr. K. Pekelaer 
Mw. P. Ruiter 
Dhr. U. Tijmstra  
Mw. C. Verhage 
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