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Voorwoord



Het jaarverslag is in hoofdzaak een verantwoording over de ge-
leverde prestaties maar biedt ook de mogelijkheid even terug te 
kijken en je te realiseren wat er allemaal is bereikt.
Bibliotheken bevinden zich in een transitiefase en Bibliotheek 
Eemland is daarop geen uitzondering. De basistaken van de Biblio-
theek, het beschikbaar stellen van een collectie en de ontsluiting 
daarvan zijn verbreed naar een dienstverlening waarin wij mensen 
ondersteunen bij hun taalvaardigheid en hun digitale vaardighe-
den.  

In het onderwijs is de Bibliotheek partner in een doorgaande leer-
lijn, van voorschools tot en met MBO waarbij de expertkennis van 
de Bibliotheek wordt ingezet bij het stimuleren van lezen en schrij-
ven. In het informele leren ondersteunen wij volwassenen bij hun 
taalontwikkeling en digitale vaardigheden.  De Bibliotheek neemt 
haar rol bij maatschappelijke onderwerpen en wij zien daarvan 
dagelijks de positieve effecten. 

Deze transitie doet een beroep op de wendbaarheid van de bi-
bliotheek. Er worden nieuwe vaardigheden van medewerkers 
gevraagd,  het netwerk van de Bibliotheek wordt breder en de 
organisatie moet meegroeien en meebewegen met de omgeving. 
Terugkijkend naar 2018 ervaar ik dat wij goed in staat zijn deze 
veranderende rol in te vullen. De groei in deelnemers aan de Bi-
bliotheek op School, Boekstart en VoorleesExpress is een bevestiging 
van de behoefte die er is. Hetzelfde geldt voor de Taalhuizen in alle 
gemeenten in Eemland.
De basis hiervoor wordt gelegd in onze bibliotheken, met de col-
lecties en de vele activiteiten die daar worden georganiseerd. 
Een plek voor iedereen,  gezinnen, studenten, vrijetijdsgenieters, 
allemaal bezoekers van de bibliotheek die wij een aangename en 
inspirerende plek willen bieden. Dat hebben we gedaan in 2018 en 
we blijven dat doen in de komende jaren!

Erno de Groot
Directeur
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Amersfoort



HET EEMHUIS
Het Eemhuis is als cultureel-educatief centrum niet meer weg te 
denken uit Amersfoort. Met haar 5-jarig jubileum in zicht blijkt het 
gebouw zelf inmiddels ook een landelijke reputatie te hebben ver-
worven. Niet enkel maatschappelijke organisaties zoeken de samen-
werking, ook van fotografen en zelfs vanuit de filmindustrie komen 
verzoeken om Het Eemhuis te mogen gebruiken. Met het theater-
college Buitenaards - door meer dan 700 mensen bezocht! - liet de 
Bibliotheek op overtuigende wijze zien hoe het gebouw op brede en 
vernieuwende wijze kan worden ingezet. Zowel Het Eemhuis als de 
Bibliotheek Eemland hebben zich hierdoor in 2018 definitief op de 
kaart weten te zetten.

Om de klantgerichtheid verder te verbeteren heeft een extern bureau 
in 2018 onderzoek gedaan onder bezoekers die geen lid zijn van de 
Bibliotheek, maar wel gebruik maken van onze faciliteiten. Hieruit 
blijkt onder andere dat eenzaamheid een groot probleem is onder 
bezoekers. Via de Bibliotheek zoeken zij de verbinding met anderen. 
Naar aanleiding daarvan is een projectgroep van start gegaan met 
het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten. 

Zowel onder zpp'ers als studenten blijft Het Eemhuis als werkplek 
mateloos populair. Nieuw in 2018 was StudyShare, waarbij leerlingen 
in een aparte, stille ruimte onder leiding van een studiecoach kunnen 
studeren volgens de Pomodoro-methode.  
 
De Bibliotheek investeert ook veel in samenwerkingen, zowel met 
partners in het Eemhuis als met externe organisaties. Hierdoor wor-
den steeds meer mogelijkheden benut om elkaar aan te vullen en te 
versterken. 
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BEZOEKERS
924.113 

LEDEN
19.753 

ACTIVITEITEN
186
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VATHORST
De vestiging in Vathorst is een groeidiamant maar ervaart daarbij ook de 
druk van de vorming van een edelsteen. De groei moet gelijke tred houden 
met de groei in deze kinderrijke wijk. Het is daarom eind vorig jaar nog 
nadrukkelijker aangehaakt bij het jeugd- en jongerennetwerk Vathorst/
Hooglanderveen. De groei betekende tevens een toename in het leveren van 
projectcollecties en het verzorgen van groepsbezoeken. Na acht jaar, sinds de 
opening in 2010, was het bovendien noodzakelijk de indeling en werkwijze 
van de vestiging te herijken. De volwassencollectie wordt nu gepresenteerd 
op een manier die meer aansluit op de andere vestigingen en ook bij de 
jeugdcollectie heeft een herschikking plaatsgevonden. De veroudering van 
de collectie wordt gecorrigeerd door grondig saneren en een extra inhaal-
slag bij het aanschaffen van materialen (over de periode 2018-2021). 


BEZOEKERS
155.215 

LEDEN
39.029 

ACTIVITEI-
TEN
114

 BEZOEKERS
103.687 

LEDEN
7.348 

ACTIVITEITEN
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 BEZOEKERS
83.522 

LEDEN
8.777 

ACTIVITEITEN
5

HOOGLAND
De jeugd vormt ook in deze vestiging de belangrijkste doelgroep. Scholen 
en kinderdagverblijven maken volop gebruik van het onderwijsaanbod. 
Hieruit vloeien tientallen groepsontvangsten, meer dan 100 te leveren pro-
jectcollecties en honderden afspraken met betrekking tot klassikaal lenen. 
De vestiging kijkt naar mogelijkheden om een andere, bredere rol in 
Amersfoort Noord op te pakken. Er is structueel contact met verschillende 
partijen om maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijkheden te bespre-
ken.  Zo is het eind vorig jaar gestarte Digitaal Hulpplein - i.s.m. Dorpshuis 
de Neng en Seniorweb - een groot succes gebleken. De samenwerking met 
Kunstroute Hoogeland is geïntensiveerd, de vestiging heeft hierdoor be-
sloten standaard expositiemogelijkheden te bieden om zo kunstenaars en 
kunstliefhebbers samen te brengen. 



9

Am
ersfoort

Infographic Amersfoort in cijfers                                                   

25% Percentage inwoners dat
lid is van de Bibliotheek

 
 109

Activiteiten georga-
niseerd in het kader 
van leesbevordering

10%
van de inwoners

heeft moeite met 
lezen en schrijven

101
Klik & Tik cursusdagen 
georganiseerd voor iedereen 
die zijn digitale vaardigheden 
wil verbeteren

 47 
organisaties waar-
mee  regelmatig 
wordt samen-
gewerkt

14
gemiddeld aantal
geleende e-books
per lid 

Populairste jeugdboeken
Het leven van een loser (10 delen), 
geschreven door Jeff Kinney

4.418
leden die regelmatig
e-books lenen



A. Het fundament
AANBIEDEN EN BEVORDEREN VAN HET GEBRUIK 
VAN EEN BREDE, ACTUELE EN VOOR IEDEREEN 
TOEGANKELIJKE COLLECTIE.                                                              
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Omvang collectie
192.200

COLLECTIE  Bibliotheek Eemland beschikt over 
een brede collectie, verspreid over de verschillen-
de vestigingen. Populaire boeken zijn hierin vol-
doende vertegenwoordigd. Door als bibliotheek 
gebruik te maken van een zgn. Toptitelsabonne-
ment kunnen wij actuele titels snel aanbieden 
aan onze leden. Het landelijk geformuleerde 
saneringsadvies wordt gevolgd, waardoor er 
over de hele linie in principe geen banden in de 
bibliotheek staan die verouderd zijn. Voor som-
mige titels geldt een uitzondering, hiervoor is 
voor de hele regio een klein magazijn aanwezig 
in Het Eemhuis. 

De Mediabegroting is in 2018 met ruim 17.000 
euro gekort vanwege afgenomen leenrecht-
afdrachten. Dit heeft gevolgen gehad voor de 
aanschaf van nieuwe materialen.

UITLEENCIJFERS  De bibliotheken in Amersfoort 
ontkomen niet aan een daling van de uitleencij-
fers, al moet hierbij opgemerkt worden dat deze 
gelijk zijn aan de landelijke trend. De cd-collectie 
in Het Eemhuis is een punt van zorg, maar wordt 
nog wel onderhouden met het oog op veran-
derde klantcontacten en de inzet op muziek in 
2019. 

IN CIJFERS

PARTNERS


Aantal uitleningen
1.306.158


Aantal bezoeken
1.120.502


Aantal leden
39.029 (25,1%)

 EEMLANDSE SCHRIJVERS

Het aantal Eemlandse schrijvers blijft 
groeien, de community nadert de 400. 
Behalve dat er nieuwe auteurs werden 
toegevoegd, kwamen er ook nieuwe 
boeken op de markt van de meer be-
kende Eemlandse auteurs. Hoewel we 
maximaal 3 titels van elke auteur in 
de collectie opnemen, is deze toch fors 
gegroeid. De diversiteit blijft groot. 
Romans zijn het minst vertegenwoor-

digd, Eemlandse auteurs blijken vooral 
informatieve boeken te produceren. En 
verder: kinderboeken, kookboeken en 
gedichtenbundels. Bij verschillende ac-
tiviteiten werden Eemlandse auteurs 
onder de aandacht gebracht. Meest in 
het oog sprong Buitenaards, het thea-
tercollege van wetenschapsjournalist 
Govert Schilling dat meer dan 700 
mensen naar Het Eemhuis trok.

Bibliotheken, Provinciaal Collectie-
team, NBD, Koninklijke Bibliotheek, 
BISC, scholen, culturele instellingen, 
partners in de multuctionele accom-
modaties, Eemlandse auteurs.

Populairste 
Eemlandse 
schrijver 
is Govert 
Schilling

A
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2017 2018 2018
jaarverslag prestatievoorstel gerealiseerd

LEDEN

Aantal leden 43.709 40.500 39.029

Waarvan > 18 jaar 14.352 13.000 13.342

Waarvan < 18 jaar 29.357 27.500 25.687

Aantal digitale leden * 4.227 4.418

UITLENINGEN

Aantal uitleningen (fysiek) 1.383.305 1.450.000 1.203.018

Aantal digitale uitleningen * 59.906 30.000 63.231

Verlengingen 444.977 400.000 405.575

VESTIGINGEN

Aantal vestigingen 3 3 3

Openingsuren per week

Eemhuis 72 72 72

Hoogland 43,5 43,5 43,5

Vathorst 44 44 44

Totaal bezoeken vestigingen 1.170.900 1.180.000 1.120.502

Aantal huiskamerbibliotheken 4 4 4

Totaal bezoekers 2.500 3.500 2.400

Tabel Prestatieovereenkomst & realisatie                                                     

*  Deze cijfers worden landelijk geregistreerd en betreffen het totaal binnen de Bibliotheken Eemland.

HUISKAMERBIBLIOTHEKEN  In de vier 
Huiskamerbibliotheken zijn in 2018 vier 
activiteiten geweest. Begin 2018 waren 
er voordrachten door meneer J.C. van Dijk 
over Amersfoort en het spoor. Deze lezin-
gen trokken totaal 150 geïnteresseerde 
ouderen, ook uit de omliggende wijken. 

Al jaren verzorgt ook mevr. Jennifer Luitsz 
boeiende lezingen over met name literaire 
onderwerpen. Daarnaast waren er voor-
leessessies door Govert en Vera van Brakel. 
Op 1 december is helaas de huiskamerbi-
bliotheek in de Liendert opgheven, door-
dat de zorginstelling is gesloten. 
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B. De geletterde samenleving
HET BEVORDEREN VAN LEZEN TEN BEHOEVE 
VAN DE VERBETERING VAN DE TAALBEHEER-
SING, VERHOGING VAN HET TAALNIVEAU EN 
MEER ZELFREDZAAMHEID OM EEN GROTERE 
KANS TE CREËEREN OP EEN VOLWAARDIGE 
DEELNAME AAN DE MAATSCHAPPIJ.                                                        

ACTIVITEITEN  Door aan te sluiten bij landelijke 
campagnes ter bevordering van lezen, wist de 
Bibliotheek ook dit jaar weer een groot publiek 
te bereiken. Samen met de Algemene Boekhandel 
werd tijdens de jaarlijkse Boekenweek een lezing 
georganiseerd met Jan Terlouw: in een uitver-
kochte Bergkerk luisterden ruim 300 bezoekers 
ademloos naar zijn verhaal. 
Het inzetten van bekende namen blijkt goed te 
werken. Ook de lezingen van Tommy Wieringa, 
Matthijs Deen en Wim Hazeu konden op veel 
belangstelling rekenen. 
Het thema van de jaarlijkse campagne Nederland 
Leest was dit jaar 'voedsel en voeding'. Hier kon 
de Bibliotheek Eemland goed op aanhaken met 
haar Culinaire Collectie. Veel belangstelling was 
er voor de workshop 'japans fermenteren' door 
Peter van Berckel, die ook zijn boek Tsukémono in 
de bibliotheek presenteerde. 
Andere activiteiten die (mede) in het kader van 
leesbevordering werden ingezet zijn o.a. de Nacht 
van de Literatuur, het maandelijkse Boek van de 
maand-gesprek in Het Eemhuis en de Maand van 
de Geschiedenis.

PARTNERS


Leeskringen
41

IN CIJFERS


Leeskringskoffers
241


Spreekuren
12

CPNB, Senia, Eemlandse auteurs, Ko-
ninklijke Bibliotheek, VOB, Gemeente 
Amersfoort, Boekhandel Veenendaal, 
scholen, boekhandels, welzijnsorgani-
saties, zorginstellingen

B1. Geletterdheid volwassenen

LEESKRINGEN  In 2018 zijn er 9 nieuwe 
leeskringen opgericht waarmee het to-
taal in de Regio Eemland nu op 71 staat. 
Daarbij gaat het niet alleen om literaire 
leeskringen, er blijkt ook veel belangstel-
ling voor geschiedenis, filosofie en talen 
als Frans, Duits en Engels. In totaal wer-
den er maar liefst 415 leeskringkoffers 
uitgeleend, waarvan ongeveer de helft in 
de gemeente Amersfoort.
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0-4 JAAR  In Het Eemhuis vond voor het eerst het 
Voorleesfestival plaats voor peuters, kleuters en 
(groot-)ouders. Dit evenement bleek een schot 
in de roos: met bijna 500 verkochte kaarten was 
het festival zo goed als uitverkocht. Ook de overi-
ge voorleesactiviteiten blijken zeer succesvol. Zo 
trokken de Nationale Voorleesdagen maar liefst 
1.013 bezoekers en werden er ruim 200 peuters 
ingeschreven als bibliotheeklid. In Vathorst trok de 
voorstelling Boer Boris bijna 250 bezoekers.

4-12 JAAR  De vraag vanuit scholen naar leskisten 
is verder toegenomen. Daarnaast werden er meer 
dan 200 projectcollecties samengesteld voor de 
30 scholen waarmee in Amersfoort wordt samen-
gewerkt. Succes was er met de Nationale Voorlees-
wedstrijd: een leerling van de Bolster uit Amers-
foort werd verkozen tot beste voorlezer van de 
provincie Utrecht en werd tweede in de landelijke 
finale. Het programma rondom de Kinderboeken-
week, dat jaarlijks wordt samengesteld i.s.m. Scho-
len in de Kunst, wist dit jaar bijna 3.000 leerlingen 
te bereiken in Amersfoort - een record!

12-15 JAAR  Op 5 VMBO scholen is een Voorlees-
wedstrijd gehouden, waar 27 klassen aan hebben 
deelgenomen. Afsluitend werd op elke school een 
feestelijke finale gevierd. In het Eemhuis hebben 
we een rondleiding gegeven aan 32 klassen uit het 
voortgezet onderwijs.

PARTNERS


Voorleesfeestjes
40

IN CIJFERS


Bezoekers
2.370


Projectcollecties
204


Bereikte leerlingen
5.249

JGZ, Kunst van Lezen, SOVEE, scholen, 
kinderopvangorganisaites, Scholen 
in de Kunst, Stichting Lezen, CPNB, 
Gemeente Amersfoort

B2. Educatie jeugd
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TAALHUIS  Zo'n 10% van de Amersfoorters heeft 
moeite met lezen en schrijven. Het is dan ook 
niet verbazend dat er veel belangstelling is voor 
de activiteiten van het Taalhuis. In totaal 245 
bezoekers, uit 64 verschillende landen (met name 
Afghanistan, Syrië, China, Turkije en Iran), kwa-
men voor een intakegesprek. Gemiddeld deden 
90 deelnemers per week mee aan het Taalcafé, 
ongeveer 45 deelnemers bezochten wekelijks een 
leesclub Makkelijk Lezen. Bij de NL Educatie-lessen 
in Het Eemhuis en de vestiging Vathorst konden 
in totaal 72 deelnemers worden geplaatst, waar-
van 67 met een NT2 achtergrond. Van het najaar 
is ook een groep gestart voor mensen met een 
NT1 achtergrond.
Twee Amersfoortse taalambassadeurs onder-
steunen het werk door bij allerlei organisaties 
uit eigen ervaring te vertellen over de gevolgen 
van laaggeletterdheid. Zij waren ook betrokken 
bij het herschrijven van teksten voor het Stadhuis 
en ziekenhuis Meander. Hun werk resulteerde in 
landelijke mediaaandacht op NPO Radio 1 en in 
dagblad Trouw.
Het Taalhuis organiseerde met een zekere regel-
maat trainingen en cursussen, o.a. voor Gemeen-
te Amersfoort, Indebuurt033, Stadring51 en orga-
nisaties die betrokken zijn bij Pact SamSam. Ca. 
30 vrijwilligers namen deel aan de basistraining 
voor taalvrijwilligers. 

PARTNERS


Bezoekers
997

IN CIJFERS


Leesclubs
5


Samenwerkingen
15


Vrijwilligers
48

Gemeente Amersfoort, Indebuurt033, 
NVA, SOVEE, Amfors, NL educatie, 
Humanitas, Gilde, Prago, UWV, Leer-
werkloket , Afdeling Werk en Inkomen, 
Stadsring 51, kerken, Stichting Entree, 
Stichting de Horsten, Stichting Lezen 
en Schrijven, Pact Sam Sam, Woning-
bouw de Alliantie, gezondheidscentra

B3. Taal & Projecten

PARTNERS


Omvang collectie
2.784 titels

IN CIJFERS


Aantal uitleningen
1.578

Universiteit van Amsterdam, afd. 
Bijzondere Collecties.

CULINAIRE COLLECTIE  De collectie geniet een 
goede bekendheid, vanuit het hele land komen 
regelmatig leenverzoeken. De collectie kwam 
in 2018 vooral onder de aandacht doordat deze 
kon aanhaken bij het thema van de landelijke 
campagne Nederland Leest: 'voedsel en voeding'. 
Ook de samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam is gecontinueerd. De Bibliotheek 
Eemland is daarbij nog nadrukkelijker naar voren 
gebracht als partner in het jaarlijkse Amsterdam 
Symposium on the History of Food. 
Eind 2018 is een begin gemaakt met het opbou-
wen van een netwerk rondom deze bijzondere 
collectie, met name online. Ook wordt de samen-
werking gezocht met horeca-ondernemers in 
Amersfoort.

T A A L
H U I S AMERSFOORT
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BOEKSTART IN DE KINDEROPVANG  Het pro-
gramma Boekstart in de kinderopvang is - als 
kleine zusje van de Bibliotheek op School - in 
2014 gestart bij drie kinderopvangorganisaties 
in Amersfoort, Hooglanderveen en Hoogland: 
BijdeHandjes (3 locaties), Partou (16 locaties) 
en Ska Kinderopvang (19 locaties). Toen nog in 
afgeslankte vorm. Het was wenselijk dat het 
project zou worden uitgevoerd volgens de zeven 
bouwstenen zoals beschreven in het landelijke 
Basisdocument BoekStart in de kinderopvang. In 
2018 zijn wij verder gaan professionaliseren. Met 
dank aan een stimuleringssubsidie van Kunst 
van Lezen beschikken alle 38 locaties nu over een 
aantrekkelijke leesplek en passende boekcollec-
tie. Ook hebben de pedagogisch medewerkers 
hiervan een tweedaagse training Voorleescoör-
dinator kunnen volgen. Door het inzetten van 
het bibliotheekprogramma BoekenPret worden 
ook ouders betrokken, zodat er thuis ook (meer) 
wordt voorgelezen en zij bekend raken met de 
mogelijkheden van de Bibliotheek. Met ingang 
van april 2018 is De Monitor ingevoerd voor alle 
kinderopvangorganisaties, waarmee jaarlijks de 
uitvoering van het programma wordt getoetst.

PARTNERS


Locaties
38

IN CIJFERS


Voorleesconsulenten
10

Gemeente Amersfoort, BijdeHandjes, 
Partou, Ska Kinderopvang
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VOORLEESEXPRESS  De VoorleesExpress Amers-
foort bestond 5 jaar! Tijdens de viering hiervan, 
waar ruim 30 gezinnen bij aanwezig waren, werd 
ook officieel de naam omgedoopt naar Voorlees-
Express Eemland vanwege de uitbreiding naar 
Bunschoten en Leusden. 
In Amersfoort worden nu zo'n 100 gezinnen 
bereikt. Om de wachtlijsten te laten slinken is 
besloten dat een traject maximaal 24 weken mag 
duren. Hierdoor zijn vrijwilligers eerder beschik-
baar voor een nieuw gezin. Nog steeds duurt het 
gemiddeld 5 maanden voordat er daadwerkelijk 
kan worden voorgelezen. Om de kwaliteit te 
waarborgen en te verbeteren zijn de instructie-
video's voor voorlezers vernieuwd en is ook de 
online omgeving uitgebreid. 
Met ROC Midden Nederland is een samenwerking 
gestart: studenten PWO maken als onderdeel van 
hun opleiding een verteltas. Dit is een tas waarbij 
een boek volledig is uitgewerkt met taalactivitei-
ten. Mede dankzij deze samenwerking hebben 
de vrijwilligers nu de beschikking over 7 verschil-
lende verteltassen die ze kunnen inzetten in de 
gezinnen waar zij voorlezen. 

PARTNERS


Gezinnen
99

IN CIJFERS


Vrijwilligers
95

Stichting VoorleesExpress, SOVEE, 
ABC-scholen, JGZ, Hogeschool Utrecht, 
Platform VoorleesExpress, Inde-
Buurt033, Speel-o-theek Eemland.

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL  Het is 
inmiddels zeven jaar geleden dat de 
eerste schoolbibliotheek in Amersfoort 
werd geopend. Inmiddels staat de teller 
op 20! In september is op OBS De Bor-
der de schoolbibliotheek feestelijk geo-
pend, twee maanden later volgde KBS 
Kameleon. In 2018 maakten in totaal 
4365 leerlingen in Amersfoort en 55 in 
Hoogland gebruik van de schoolbiblio-
theek. Uit de resultaten van De Monitor, 
een instrument om het leesgedrag, de 
leesmotivatie en de informatievaardig-
heden van leerlingen te onderzoeken, 
blijkt dat het leesplezier op deze scho-
len licht is toegenomen.

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL VMBO  
In 2018 mochten we een schoolbi-
bliotheek openen in Taalcentrum Het 
Element. Leerlingen kregen daar een 
'boekenshow' om ze wegwijs te maken 

in de collectie. Op het Wellantcollege 
mochten we het onderwijsteam infor-
meren over leesbevordering. 

STUDYSHARE  In mei 2018 zijn we 
gestart met StudyShare. Een pilot om 
jongeren die zich slecht kunnen con-
centreren, met name uit het VMBO en 
MBO, een studieplek te bieden. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de Pomo-
doro-methode, waarbij jongeren steeds 
45 minuten leren en daarna verplicht 
15 minuten pauze nemen. Er is een 
toezichthouder, de StudyBob, die ervoor 
zorgt dat in volledige stilte gewerkt kan 
worden. StudyShare werd aangeboden 
tijdens de examen- en tentamenpe-
riodes voor de duur van 4 weken.  Uit 
de evaluatie blijkt dat 35 leerlingen 
hebben deelgenomen, 16 kwamen 
meerdere dagdelen. Zij beoordeelden 
StudyShare met een 8,4.

 ONDERWIJSPROJECTEN
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C. De geinformeerde burger
INWONERS HELPEN KWALITATIEF GOEDE 
INFORMATIE LEREN VINDEN EN DAARMEE 
MEDIAVAARDIGHEID BEVORDEREN.                                                            

CURSUSSEN  In Het Eemhuis werd tweewekelijks 
een cursus mediavaardigheid georganiseerd voor 
ouderen en mensen die hun digitale vaardighe-
den willen verbeteren. Voor hen zijn er ook de 
digitale hulppleinen in Het Eemhuis en de vesti-
ging in Hoogland. In Hoogland is de frequentie 
in 2018 omhoog gebracht naar twee keer per 
maand, evenals in Het Eemhuis. Vanuit het Taal-
huis Amersfoort werden ook de cursussen Klik en 
Tik en Digisterker georganiseerd. De cursussen 
en digitale hulppleinen worden bemand door 
vrijwilligers van de Bibliotheek en Seniorweb. 
Bijzondere aandacht was er in 2018 voor het 
beheren van privacyinstellingen, n.a.v. de bericht-
geving rondom Facebook. Ook is er een workshop 
ontwikkeld over online veiligheid.

C1. Vinden van informatie

PARTNERS


Klik & Tik
101 cursusdagen

IN CIJFERS


Digitaal Hulpplein
45 bijeenkomsten

IndeBuurt033, Seniorweb, Koninklijke 
Bibliotheek, Gemeente Amersfoort

PARTNERS


Deelnemers
8.020

IN CIJFERS


Buitenaards
690 bezoekers

Gemeente Amersfoort, CoderDoJo, 
scholen

MEDIALAB  Niet alleen professionals werden 
in 2018 door het Medialab geholpen met het 
produceren en co-creëeren van informatie: de 
workshops Journalist voor een dag en Schooljour-
naal in de klas werden door honderden kinde-
ren gevolgd. Het zelf maken van nieuws, onder 
begeleiding van een professionele documentaire-
maker, helpt leerlingen een kritische houding te 
ontwikkelen en fake-news te herkennen.
Hoge ogen werden er vooral gegooid met de pro-
ductie van Buitenaards: maar liefst 700 mensen 
bezochten dit kosmische theatercollege van Go-
vert Schilling. Het Medialab toonde daarmee aan 
dat Het Eemhuis nog veel breder kan worden in-
gezet. Verder verzorgde het in 2018 de livestream 
bij alle debatten van het Lokaal Mediacentrum en 
leverde het technische ondersteuning rondom de 
audiovisuele werken van Archief Eemland.

C2. Produceren en co-creeeren 
van informatie
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21ST CENTURY SKILLS  2018 was een belangrijk 
jaar voor het Medialab. We openden de eerste 
Educatieve Escaperoom voor schoolklassen ter 
wereld: zeventien interactieve installaties die 
leerlingen spelenderwijs vertrouwd maken met 
de lesstof van 21st Century Skills. Bijna 3.500 
leerlingen bezochten de escaperoom! Scholen 
reageerden enthousiast, docenten waardeerden 
het programma met een 8,2 gemiddeld. Vanuit 
het hele land is er belangstelling getoond voor 
het concept.
In samenwerking met Scholen in de Kunst werden 
weer 2 grote Minecraftwedstrijden georgani-
seerd. Ruim 200 jongeren ontwierpen in deze 
game een nieuw stadhuis en een nieuw bosbad. 
Bij scholen en naschoolse instellingen blijft de 
vraag naar het educatieve aanbod onvermin-
derd groot. De leerlijn is daarom uitgebreid met 
workshops en cursussen rondom het thema 
ruimtevaart, o.a. een natuurkundig verantwoor-
de NASA-simulator voor leerlingen vanaf 8 jaar. 
Ook zijn de Arduino-workshops voor de groepen 
7 en 8 verbeterd en is Micro:Bit toegevoegd, een 
veelzijdig programeerkastje voor leerlingen 
vanaf groep 5. Samen met de Stichting CoderDoJo 
organiseerden we elke maand een gratis toegan-
kelijke programmeerbijeenkomst. 

PARTNERS


Bezoekers
3.451

IN CIJFERS


Activiteiten
21

Scholen, CoderDoJo, 
Scholen in de Kunst
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AMERSFOORT KIEST  De Ruimte voor Amersfoort 
in Het Eemhuis werd ingericht als informatiecen-
trum rondom de gemeenteraadsverkiezingen. 
Van hieruit werden ook meerdere live uitzendin-
gen verzorgd in samenwerking met Omroep EVA. 
De actie 'Een goede raad voor de nieuwe raad', 
waarbij inwoners op een kaart hun advies kon-
den schrijven, werd een groot succes. Rondom de 
verkiezing was ook een vrouwendebat georgani-
seerd , als programmaonderdeel van het festival 
Women Unlimited.

BEWONERS033  Elke vierde maandag van maand 
hield Bewoners033 een inloopspreekuur in de hal 
van het Eemhuis voor mensen uit de gemeente 
Amersfoort die hun omgeving veiliger, socialer, 
leuker, schoner of beter willen maken.

C3. Bieden van faciliteiten voor activiteiten voor ondernemers, maat-
schappelijke spelers op het gebied van co-creatie en burgerinitiatief.

PARTNERS


Aantal activiteiten
3

IN CIJFERS


Samenwerkingen
7

Bedrijven, organisaties, ZZP'ers, 
Bewoners033, Omroep EVA

PARTNERS


Aantal debatten
4

IN CIJFERS


Aantal bezoekers
355

RTV Utrecht, De Stad Amersfoort, De 
Stadsbron, Golfbreker Radio, Omroep 
EVA KAdEcafé, politieke partijen

LOKAAL MEDIA CENTUM  Het Lokaal Media Cen-
trum is een samenwerking tussen RTV Utrecht en 
De Stad Amersfoort en de Bibliotheek Eemland, 
om meer aandacht te schenken aan maatschap-
pelijke onderwerpen die in Amersfoort leven. In 
2018 zijn de eerste gesprekken geweest over een 
uitbreiding van de redactie met medewerkers 
van De Stadsbron. Dit heeft eind december al 
geresulteerd in een extra debat over onderzoeks-
journalistiek o.l.v. Kees Hoogendijk (RTV Utrecht) 
tijdens het evenement De Stadsbron leeft. Ook 
Golfbreker Radio en Omroep EVA waren daarbij 
aanwezig.
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 
vonden verschillende debatten plaats in het 
KAdEcafé en was er een groot slotdebat in de hal 
van Het Eemhuis. Eind juni was het onderwerp 
van het debat: Duurzaam Amersfoort! Wie gaat 
dat betalen? 

C4. Lokaal Media Centrum
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Met veel enthousiasme heeft de Bibliotheek Baarn in 2018 gewerkt 
aan de voorbereidingen voor een gezamenlijke huisvesting met The-
ater de Speeldoos en de Volksuniversiteit. Maar ook het huidige pand 
vroeg veel aandacht. In het voorjaar werd de Bibliotheek verschillen-
de keren geconfronteerd met lekkages. Dit heeft veel overlast veroor-
zaakt, het kostte veel energie en tijd om de schade te herstellen. 
Vanwege het vertrek van enkele vaste huurders, is de samenwerking 
gezocht met de stichting Happy Kids - Happy People. Deze organisatie 
huurt nu, voor de periode dat de bibliotheek nog aan de Hoofdstraat 
is gevestigd, op maandagavond en vrijdagmiddag de ruimte in de 
kelder voor haar activiteiten. Ook de Historische Kring heeft extra vier-
kante meters gehuurd voor opslag, waardoor het verlies aan huurin-
komsten deels kon worden opgevangen. Op de Beursvloer voor Baarn 
is een samenwerking gesloten met stichting Mee. Sinds maart verzor-
gen zij elke dinsdagmorgen een inloopspreekuur waar inwoners te-
recht kunnen voor onafhankelijk advies op het gebied van opvoeding, 
wonen, werk en inkomen.

Wat de eigen activiteiten betreft doen vooral de voorleesfeestjes voor 
de allerkleinsten het erg goed. Met name tijdens de Kinderboeken-
week was het gezellig druk in de Bibliotheek. Onder volwassenen zijn 
vooral de kunstlezingen populair. Met name de lezing in het kader 
van Nationale Vrouwendag, begin maart, heeft veel publiek getrok-
ken. Samen met de Volksuniversiteit werd tijdens Nederland Leest een 
workshop verzorgd over het proeven van eten, ook dit bleek een groot 
succes. 

In 2018 hebben vier collega’s afscheid genomen. Ze zijn in het loop 
van het jaar vervangen door nieuwe gezichten. Door bezuiningen is 
het team verder ingekrompen, maar desondanks zeer gemotiveerd 
om een positief vervolg te geven aan de successen van 2018!
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BEZOEKEN
96.255 

LEDEN
5.155 

ACTIVITEITEN
39



A. Het fundament
AANBIEDEN EN BEVORDEREN VAN HET GEBRUIK 
VAN EEN BREDE, ACTUELE EN VOOR IEDEREEN 
TOEGANKELIJKE COLLECTIE.    
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Omvang collectie
27.826

COLLECTIE  De Bibliotheek Eemland beschikt 
over een brede collectie, verspreid over de 
verschillende vestigingen. Populaire boeken 
zijn hierin voldoende vertegenwoordigd. Het 
landelijk geformuleerde saneringsadvies wordt 
gevolgd, waardoor er over de hele linie in prin-
cipe geen banden in de bibliotheek staan die 
verouderd zijn. Voor sommige titels geldt een 
uitzondering, hiervoor is voor de hele regio een 
klein magazijn aanwezig in Het Eemhuis. 
 

ACTIVITEITEN  In samenwerking met Theater 
De Speeldoos en de Historische King zijn meer-
dere displays ingericht n.a.v. activiteiten die zij 
organiseerden. Bijvoorbeeld in oktober, tijdens 
de Maand van de Geschiedenis, over de Baarn-
sche geschiedenis. Ook voor de Volksuniversiteit 
is tweemaal een display ingericht, als middel om 
inwoners te informeren over het cursusaanbod. 

IN CIJFERS

PARTNERS


Aantal uitleningen
154.016


Aantal bezoeken
96.255


Aantal leden
5.155 (20,9%)

Bibliotheken, Provinciaal Collectie-
team, NBD, Koninklijke Bibliotheek, 
BISC, scholen, culturele instellingen

LOKALE PARTNERS WAARMEE HET MEEST IS SAMENGEWERKT
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Baarn

2017 2018 2018
jaarverslag prestatievoorstel gerealiseerd

LEDEN

Aantal leden 5.730 5.500 5.155

Waarvan > 18 jaar 2.356 2.400 2.275

Waarvan < 18 jaar 3.374 3.100 2.880

UITLENINGEN

Aantal uitleningen (fysiek) 152.014 175.000 154.016

Aantal digitale uitleningen * 59.906 30.000 63.231

Verlengingen 42.222 50.000 42.187

VESTIGING

Openingsuren per week 39,5 39,5 39,5

Totaal bezoeken 94.441 100.000 96.255

Tabel Prestatieovereenkomst & realisatie                                                     

*  Deze cijfers worden landelijk geregistreerd en betreffen het totaal binnen de Bibliotheken Eemland.
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B. De geletterde samenleving
HET BEVORDEREN VAN LEZEN TEN BEHOEVE 
VAN DE VERBETERING VAN DE TAALBEHEER-
SING, VERHOGING VAN HET TAALNIVEAU EN 
MEER ZELFREDZAAMHEID OM EEN GROTERE 
KANS TE CREËEREN OP EEN VOLWAARDIGE 
DEELNAME AAN DE MAATSCHAPPIJ.

ACTIVITEITEN  Het thema van de jaarlijkse cam-
pagne Nederland Leest was dit jaar 'voedsel en 
voeding'. In Baarn werd in samenwerking met de 
Volksuniversiteit o.a. een workshop over proeven 
georganiseerd. Deze was volledig uitverkocht en 
kreeg na afloop positieve recensies. 
De activiteit Baarn Leest - elke laatste woensdag 
van de maand - blijkt nog altijd geliefd bij een 
vaste groep bezoekers die tijdens lunchtijd een 
aantal boeken met elkaar bespreken. 
Eind januari werd in de Bibliotheek het nieuwste 
boek van de Baarnse auteur Bert Natter gepre-
senteerd, een activiteit i.s.m. Boekhandel de Boer. 

LEESKRINGEN  In 2018 zijn er maar liefst 58 lees-
kringkoffers uitgedeeld aan de 10 leeskringen in 
Baarn. Daarbij gaat het niet alleen om literaire 
leeskringen, er blijkt ook veel belangstelling voor 
geschiedenis, filosofie en talen.

PARTNERS


Leeskringen
10

IN CIJFERS


Leeskringskoffers
58


Spreekuren
1

CPNB, Senia, Koninklijke Bibliotheek, 
VOB, Boekhandel de Boer, welzijnsor-
ganisaties, zorginstellingen

B1. Geletterdheid volwassenen

PARTNERS


Voorleesfeestjes
11

IN CIJFERS


Projectcollecties
17

JGZ, Kunst van Lezen, scholen, kin-
deropvangorganisaites, Scholen in 
de Kunst, Stichting Lezen, CPNB

0-4 JAAR  De Nationale Voorleesdagen en andere 
voorleesfeestjes die door het jaar heen werden ge-
organiseerd, zijn door bijna 300 kinderen bezocht 
en leverden tenminste 12 nieuwe leden op. Ook 
kwamen er 5 peutergroepen naar de vestiging om 
te luisteren naar het verhaal Ssst! De tijger slaapt.

4-12 JAAR  In Baarn wordt samengewerkt met 
2 basisscholen. Hiervoor werden afgelopen jaar 
17 projectcollecties samengesteld waarmee 530 
leerlingen zijn bereikt. Beide scholen namen ook 
deel aan het programma rondom de Kinderboe-
kenweek.

B2. Educatie jeugd
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TAALHUIS  In Baarn zijn de voorbereidingen aan 
de gang voor een  Taalhuis dat medio 2019 zal 
worden geopend. Taalhuizen zijn locaties waar 
iedereen passende taalhulp kan krijgen en werken 
volgens de methode Tel mee met taal van Stichting 
Lezen en Schrijven. Het taalhuis is een gespreks-
partner voor de gemeente rondom laaggelet-
terdheid en organiseert allerlei activiteiten zoals 
Taalcafe's, Leesclubs Makkelijk Lezen, Eenvoudig 
schrijven, Nederlandse taalles etc. 

In de Bibliotheek Baarn is er sinds 2017 elke 
donderdagochtend een Taalcafé in de Bibliotheek. 
Daarbij zijn een taalconsulent en 8 taalvrijwil-
ligers betrokken. Zij oefenden met de bezoekers 
hun spreekvaardigheid. De taalcafébezoekers ko-
men uit verschillende landen, o.a. Syrië, Marokko, 
Bulgarije, Somalië en Venezuela.

Verder heeft de Bibliotheek een kleine taalhuis-
collectie samengesteld voor De Ouderkamer, een 
ruimte in de school De Uitkijck waar allochtone 
vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en Nederlands 
leren. De taalconsulent komt hier regelmatig 
langs met nieuwe materialen. Samen met Stich-
ting Welzijn is er ook een taalflyer ontwikkelt met 
daarin een overzicht van alle gratis taallessen voor 
anderstaligen (NT2-er) in Baarn. Wethouder Stroo 
reikte de flyer uit aan de vrouwengespreksgroep 
Aan de praat die elke maandagochtend bij elkaar 
komt in de bibliotheek.

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL  Samen met de 
Stichting Kind en Educatie is hard gewerkt aan de 
introductie van de Bibliotheek op School in Baarn. 
Met succes: in 2019 wordt er een schoolbiblio-
theek gerealiseerd in de Aloysiusschool.

PARTNERS

IN CIJFERS


Vrijwilligers
8

UWV, Leerwerkloket  kerken, Stichting 
Lezen en Schrijven, Stichting Welzijn 
Baarn, Gemeente Baarn, Lokaal O, 
Vluchtelingenwerk, Humanitas

B3. Taal & Projecten

T A A L
H U I S BAARN
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C. De geinformeerde burger
INWONERS HELPEN KWALITATIEF GOEDE 
INFORMATIE LEREN VINDEN EN DAARMEE 
MEDIAVAARDIGHEID BEVORDEREN.                                                            

KLIK EN TIK  De Klik en Tik cursussen, voor oude-
ren en iedereen die zijn digitale vaardigheden 
wil verbeteren, vinden nu plaats in De Leuning. 
De Bibliotheek Baarn levert materialen en onder-
steunt op het gebied van promotie. 

C1. Vinden van informatie

PARTNERS


Deelnemers
18

IN CIJFERS


Cursussen
2

Seniorweb, Koninklijke Bibliotheken

21ST CENTURY SKILLS  2018 was een belangrijk 
jaar voor het Medialab. Het opende de eerste 
Educatieve Escaperoom voor schoolklassen ter 
wereld: zeventien interactieve installaties die 
leerlingen spelenderwijs vertrouwd maken met 
de lesstof van 21st Century Skills. Vanuit Baarn 
zijn verschillende klassen afgereisd naar Amers-
foort om de uitdaging aan te gaan. Scholen rea-
geerden enthousiast, docenten waardeerden het 
programma met een 8,2 gemiddeld.
De scholen in Baarn werden door het Medialab 
bezocht met workshops programmeren, lessen 
omgaan met sociaal media en een introductie in 
de robotica.

C2. Produceren en co-creeeren 
van informatie
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Gezamenlijke huisvesting
BIBLIOTHEEK, THEATER EN VOLKSUNIVERSITEIT                                                           

Theater De Speeldoos en Bibliotheek Eemland 
hebben afgelopen jaar verder gewerkt aan de 
plannen voor een gezamenlijke huisvesting. 
Samenwerking vanuit één gebouw zorgt niet al-
leen voor efficiënt gebruik van de ruimtes, maar 
ook kunnen beide organisaties (en de Volksuni-
versiteit) profiteren van elkaars 'klanten'. Daar-
naast zal het nieuwe gebouw en de inhoudelijke 
samenwerking zorgen voor een kwaliteitsimpuls 
met aantrekkingskracht voor nieuwe bezoekers. 
Het vernieuwde gebouw is een plek waar voor 
iedere Baarnaar iets te vinden is. Overdag of 's 
avonds, jong of oud,  alleen of met vrienden/ 
familie. Een plek waar je kunt ontmoeten, ont-
dekken, ontspannen en ontwikkelen. Van een 
theatervoorstelling tot een lezing of workshop, 
van een taalcursus tot schilderlessen, van lite-
ratuur tot kinderboeken, van een kopje koffie in 
het café tot een frisje op het terras.

Impressie van de nieuwe entree.



Bunschoten



Bibliotheek Eemland heeft een stevige ambitie op het gebied van 
leren en schrijven. Het beheersen van de taal is belangrijk om deel te 
kunnen nemen aan de maatschappij. Het accent voor de Bibliotheek 
Bunschoten lag in 2018 dan ook vooral op het uitbreiden en verder 
vormgeven van het Taalhuis, het opzetten van een VoorleesExpress en 
het realiseren van een samenwerking met de Volksuniversiteit. 

Vanaf het najaar is samen met de gemeente en de Provincie Utrecht 
gewerkt aan een plan om een nieuw servicepunt van de Bibliotheek 
te openen in Eemdijk: Bieb op Diek. Ingericht als huiskamer, is dit een 
plek waar inwoners niet alleen hun geleende boeken kunnen ophalen 
en inleveren, maar elkaar ook kunnen ontmoeten of onder het genot 
van een gratis kopje koffie de krant kunnen lezen. 

Met de Bibliotheek Baarn wordt steeds meer samengewerkt. Op facili-
tair gebied (o.a. inkoop) en personeelsgebied (BHV cursussen) worden 
wensen op elkaar afgestemd. Ook vervangen de teamleiders elkaar 
waar nodig.In 2018 vertrok een vaste bibliotheekmedewerker zodat 
ruimte vrij kwam voor twee medewerkers van andere vestigingen. 
Het team is nu op volle sterkte en heeft nu alle expertise in huis om 
als volwaardig team te functioneren. 
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BEZOEKEN
48.486 

LEDEN
4.562 

ACTIVITEITEN
9



A. Het fundament
AANBIEDEN EN BEVORDEREN VAN HET GEBRUIK 
VAN EEN BREDE, ACTUELE EN VOOR IEDEREEN 
TOEGANKELIJKE COLLECTIE.    
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Omvang collectie
21.729 titels

COLLECTIE  De Bibliotheek Eemland beschikt over 
een brede collectie, verspreid over de verschillen-
de vestigingen. Populaire boeken zijn hierin vol-
doende vertegenwoordigd. Door als bibliotheek 
gebruik te maken van een zgn. Toptitelsabonne-
ment kunnen wij actuele titels snel aanbieden 
aan onze leden. 

Het landelijk geformuleerde saneringsadvies 
wordt gevolgd, waardoor er over de hele linie in 
principe geen banden in de bibliotheek staan 
die verouderd zijn. Voor sommige titels geldt een 
uitzondering, hiervoor is voor de hele regio een 
klein magazijn aanwezig in Het Eemhuis. 

UITLEENCIJFERS  De bibliotheken in Eemland  
ontkomen niet aan een daling van de uitleencij-
fers, al moet hierbij opgemerkt worden dat deze 
gelijk zijn aan de landelijke trend.

IN CIJFERS

PARTNERS


Aantal uitleningen
120.423


Aantal bezoeken
48.486


Aantal leden
4.562 (21,5%)

 BIEB OP DIEK

Bibliotheken, Provinciaal Collectie-
team, NBD, Koninklijke Bibliotheek, 
BISC, scholen, culturele instellingen

De Bibliotheek Eemland heeft er een 
nieuw servicepunt bij: de Bieb op Diek 
in Eemdijk. Anders dan onze andere 
servicepunten, is Bieb op Diek bedoeld 
als een plek van ontmoeting. De School 
met de Bijbel heeft hiervoor een ruimte 
direct naast de ingang ter beschikking 
gesteld, die nu dienst moet gaan doen 
als ‘huiskamer van het dorp’. Een plek 
waar inwoners niet alleen geleende 
boeken kunnen ophalen of inleveren, 
maar ook even lekker kunnen zitten 

om de krant te lezen of met andere 
buurtbewoners bij te kletsen. Elke 
woensdagochtend is er ook een gast-
vrouw aanwezig. Bieb op Diek is een 
driejarige pilot met steun van de 
Provincie Utrecht die met dergelijke 
projecten de leefbaarheid in kleine 
dorpskernen wil stimuleren. Andere 
partners in het project zijn de lokale 
Rabobank en De Boei.
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2017 2018 2018
jaarverslag prestatievoorstel gerealiseerd

LEDEN

Aantal leden 4.776 4.500 4.562

Waarvan > 18 jaar 1.586 1.600 1.470

Waarvan < 18 jaar 3.190 2.900 3.062

UITLENINGEN

Aantal uitleningen (fysiek) 143.556 135.000 120.423

Aantal digitale uitleningen * 59.906 30.000 63.231

Verlengingen 42.222 42.187

VESTIGING

Openingsuren per week 34

Totaal bezoeken 50.076 50.000 48.486

Tabel Prestatieovereenkomst & realisatie                                                     

*  Deze cijfers worden landelijk geregistreerd en betreffen het totaal binnen de Bibliotheken Eemland.

NIEUWE LOCATIE  De Ouwe Sjool krijgt 
een nieuwe toekomst: de Bibliotheek 
krijgt er zijn locatie en er komt een dag-
café in (in samenwerking met een zorgin-
stelling).  Hierdoor ontstaat een plek waar 
mensen elkaar ontmoeten. In het dagcafé 

zullen mensen met een verstandelijke be-
perking (via dagbesteding) aan het werk 
gaan. Dit geeft het pand een duurzame 
bestemming en levert zo een betekenis-
volle bijdrage aan de sociaal-economische 
dynamiek in Spakenburg.
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B. De geletterde samenleving
HET BEVORDEREN VAN LEZEN TEN BEHOEVE 
VAN DE VERBETERING VAN DE TAALBEHEER-
SING, VERHOGING VAN HET TAALNIVEAU EN 
MEER ZELFREDZAAMHEID OM EEN GROTERE 
KANS TE CREËEREN OP EEN VOLWAARDIGE 
DEELNAME AAN DE MAATSCHAPPIJ.

ACTIVITEITEN  Door aan te sluiten op landelijke 
campagnes ter bevordering van lezen, wist de 
Bibliotheek ook dit jaar weer een groot publiek 
te bereiken. Daarnaast organiseert de vestiging 
incidentieel eigen initiatieven of participeert het 
in plaatselijke initiatieven. Een voorbeeld hiervan 
is de lezing rondom het boek De laatste getuige 
die begin juni werd georganiseerd i.s.m. Boek-
handel Bruna. Het ging om de biografie van Wim 
Aloserij, die als twintigjarige tijdens de Tweede 
Wereldoorlog te werk werd gesteld in Duitsland, 
ontsnapte, werd opgepakt en een verblijf in 
drie concentratiekampen en een scheepsramp 
overleefde. Droevig genoeg overleed de 99-jari-
ge Wim Aloserij enkele dagen voordat de lezing 
plaatsvond. Desalniettemin was het een druk 
bezochte avond.

PARTNERS


Leeskinrngen
1

IN CIJFERS


Leeskringskoffers
6

CPNB, Senia, Koninklijke Bibliotheek, 
VOB, Boekhandel Bruna, welzijnsorga-
nisaties, zorginstellingen

B1. Geletterdheid volwassenen

PARTNERS


Voorleesfeestjes
6

IN CIJFERS


Projectcollecties
7

JGZ, Kunst van Lezen, scholen, kin-
deropvangorganisaites, Stichting 
Lezen, CPNB

0-4 JAAR  De Nationale Voorleesdagen en andere 
voorleesfeestjes die door het jaar heen werden ge-
organiseerd, zijn door tientallen kinderen bezocht 
en leverden tenminste 10 nieuwe leden op. 

4-12 JAAR  Alle basisscholen in Bunschoten maak-
ten met hun groepen 1 en 2 gebruik van ons 
aanbod voor Vroegschoolse Educatie. Daarnaast 
werden er voor 3 scholen 7 projectcollecties sa-
mengesteld waarmee 163 leerlingen zijn bereikt. 
Ook het programma rondom de Kinderboeken-
week deed het goed, hier deden 10 klassen en 219 
leerlingen aan mee.

B2. Educatie jeugd
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Bunschoten

TAALHUIS  Vanuit Taalhuis Bunschoten werden in 
2018 veel activiteiten georganiseerd. Samen met 
De Boei werd wekelijks - op woensdagavond en 
donderdagmorgen - een Taalcafé georganiseerd. 
Op woensdag trok dit gemiddeld 25 bezoekers, op 
donderdag 10. Bij dit initiatief zijn ruim 20 vrijwil-
ligers betrokken. Acht deelnemers hebben niveau 
A2 bereikt en zijn doorgestroomd naar de nieuwe 
wekelijkse leesclub Makkelijk Lezen.  Wethouder 
Alice Kok verzorgde tijdens de Week van de Alfabe-
tersing de feestelijke aftrap.
Met NL Educatie organiseerde de Bibliotheek Bun-
schoten een wekelijkse taalles voor NT1 deelne-
mers. Dit zijn mensen die in Nederland geboren 
en getogen zijn, maar toch veel moeite hebben 
met de taal. Velen durven daar uit schaamte niet 
voor uit te komen, daarom is het bijzonder dat 
deze groep in Bunschoten zo succesvol is. 
Omdat niet voor iedereen een groepsactiviteit 
als het Taalcafé geschikt is, heeft het Taalhuis 10 
vrijwilligers ingezet als taalmaatje. Zij verzorgen 
thuis of in de Bibliotheek een één-op-één taalles. 
De taaldocent van het Taalhuis heeft in 2018 bij 
3 voorscholen een training Herkennen en door-
verwijzen laaggeletterdheid georganiseerd. In de 
zomerperiode is het Taalhuis ingeschakeld om de 
Zomerschool Bunschoten te ondersteunen met 
materialen.  

PARTNERS


Bezoekers TaalCafé
35

IN CIJFERS


Vrijwilligers
27

UWV, Leerwerkloket  kerken, Stichting 
Lezen en Schrijven, NL Educatie, De 
Boei, Gemeente Bunschoten

B3. Taal & Projecten

T A A L
H U I S
BUNSCHOTEN

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL VMBO  
Eersteklassers van het Oostwende Col-
lege hebben meegedaan aan de Boe-
kenshow en de Weddenschap - twee 
leesbevorderende programma's voor 
jongeren. Tweedeklassers brachten een 
bezoek aan Het Eemhuis en de Educa-
tieve Escaperoom. Daarnaast is er de 
nodige aandacht besteed aan de col-
lectie: aankoop van en suggesties voor 
nieuwe titels, inspiratie voor docenten 
en het saneren van de oudere boeken. 
Ook aan de presentatie van de collectie 
hebben we gewerkt omdat frontale 
plaatsing van boeken een voorwaarde 
is voor een aantrekkelijke Bibliotheek 
op School.

VOORLEESEXPRESS  
Dit jaar zijn we van start gegaan met 
de VoorleesExpress in Bunschoten. Het 
project kwam moeizamer van de grond 
dan gedacht. Er is een goede coördina-
tor gevonden die de voorlezers en ge-
zinnen kan begeleiden, maar het blijkt 
moeilijk om geschikte vrijwilligers te 
vinden. Ook gezinnen melden zich nog 
maar mondjesmaat aan (9 in 2018). 
Samen met de taalconsulent van de 
Bibliotheek Bunschoten wordt gekeken 
hoe vanuit een bestaand lokaal net-
werk verder kan worden uitgebouwd. 

 OVERIGE PROJECTEN
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C. De geinformeerde burger
INWONERS HELPEN KWALITATIEF GOEDE 
INFORMATIE LEREN VINDEN EN DAARMEE 
MEDIAVAARDIGHEID BEVORDEREN.                                                            

KLIK EN TIK  Elke maandagochtend organi-
seeerde het Taalhuis een cursus Klik en Tik, voor 
ouderen en iedereen die zijn digitale vaardighe-
den wil verbeteren. Hier hebben 20 deelnemers 
aan meegedaan. Een van de deelnemers vertelde 
bij de certificaatuitreiking vol trots dat dit 'zijn 
tweede diploma was na de ambachtsschool'

C1. Vinden van informatie

PARTNERS


Deelnemers
20

IN CIJFERS


Cursussen
2

Seniorweb, Koninklijke Bibliotheken, 
Gemeente Bunschoten, Zomerschool

21ST CENTURY SKILLS  2018 was een belangrijk 
jaar voor het Medialab. Het opende de eerste 
Educatieve Escaperoom voor schoolklassen ter 
wereld: zeventien interactieve installaties die 
leerlingen spelenderwijs vertrouwd maken met 
de lesstof van 21st Century Skills. Vanuit Bun-
schoten zijn verschillende klassen afgereisd naar 
Amersfoort om de uitdaging aan te gaan. Scho-
len reageerden enthousiast, docenten waardeer-
den het programma met een 8,2 gemiddeld.
Tijdens de Havendagen konden kinderen in de 
Bibliotheek aan de slag met het populaire bouw-
spel Minecraft. Ook zijn alle groepen 8 uit Bun-
schoten ontvangen in de voetbalkantine van VV 
Spakenburg om te Minecraften: 180 leerlingen! 
Voor de Zomerschool verzorgde het Medialab een 
programmeerworkshop. 

C2. Produceren en co-creeeren 
van informatie
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Leusden



Met een keur aan activiteiten voor 0- tot 100-jarigen was 2018 een 
bruisend jaar voor de Bibliotheek Leusden. Gemiddeld was er iedere 
maand een grote activiteit:

Enkele highlights:

• het Voorleesontbijt met de ‘kersverse’ burgemeester,
• een eerste kennismaking voor de jeugd met de VR-bril in 
 Antares en later nog een keer tijdens het Digitaal Hulpplein, 
• het Politiek Café rondom de Gemeenteraadsverkiezingen, 
• de bezoeken aan de Educatieve Escaperoom,
• de activiteiten rondom duurzaamheid, zoals de lezing 
 Verborgen Impact en de informatieavond over Tiny Houses.

Tijdens de Voorleesfeestjes in Leusden en Achterveld pakten we uit 
met een mooi verhaal en een leuk knutselwerkje. Meer dan 300 
kinderen bezochten deze feestjes! Nieuw in 2018 waren de voorlees-
activiteiten die wij mochten verzorgen in Lisidunahof voor groepen 
demente jongeren en ouderen. 

Ook konden we enkele bekende Nederlandse auteurs naar Leusden 
halen: Hugo Borst, Wim Daniëls en Yvonne Keuls trokken volle zalen. 
Maar ook Leusdense auteurs boden wij een platform: de 89-jarige 
Mary Leurs en Gerhard ter Winkel hielden op zondagmiddagen een 
lezing over hun werk. 
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BEZOEKEN
139.112 

LEDEN
6.249 

ACTIVITEITEN
51



A. Het fundament
AANBIEDEN EN BEVORDEREN VAN HET GEBRUIK 
VAN EEN BREDE, ACTUELE EN VOOR IEDEREEN 
TOEGANKELIJKE COLLECTIE.    
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Omvang collectie
34.437 titels

De Bibliotheek Eemland beschikt over een brede 
collectie, verspreid over de verschillende vesti-
gingen. Populaire boeken zijn hierin voldoende 
vertegenwoordigd. Door als bibliotheek gebruik 
te maken van een zgn. Toptitelsabonnement 
kunnen wij actuele titels snel aanbieden aan 
onze leden. 

Het landelijk geformuleerde saneringsadvies 
wordt gevolgd, waardoor er over de hele linie in 
principe geen banden in de bibliotheek staan 
die verouderd zijn. Voor sommige titels geldt 
een uitzondering, hiervoor is voor de hele regio 
een klein magazijn aanwezig in Het Eemhuis. 

Hoewel de bibliotheken landelijk gezien niet 
ontkomen aan een daling van de uitleencijfers, 
vormt Leusden (incl. Achterveld) een positieve 
uitzondering. De uitleenresultaten zijn stabiel 
en vertonen op sommige onderdelen zelfs een 
lichte groei. 

IN CIJFERS

PARTNERS


Aantal uitleningen
211.022


Aantal bezoeken
139.112


Aantal leden
6.249 (20,8%)

Bibliotheken, Provinciaal Collectie-
team, NBD, Koninklijke Bibliotheek, 
BISC, Historische Kring Leusden, 
scholen, culturele instellingen
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Leusden

Tabel Prestatieovereenkomst & realisatie                                                     

2017 2018 2018
jaarverslag prestatievoorstel gerealiseerd

LEDEN

Aantal leden 7.100 7.000 6.249

Waarvan > 18 jaar 2.986 3.000 2.854

Waarvan < 18 jaar 4.114 4.000 3.395

UITLENINGEN

Aantal uitleningen (fysiek) 223.419 240.000 211.022

Aantal digitale uitleningen * 59.906 30.000 63.231

Verlengingen 65.300 65.00 58.458

VESTIGINGEN

Aantal vestigingen 3 3 3

Openingsuren per week

Leusden centrum 41,5

Leusden zuid 42,5

Achterveld 49,5

Totaal bezoeken vestigingen 145.077 145.00 139.112

*  Deze cijfers worden landelijk geregistreerd en betreffen het totaal binnen de Bibliotheken Eemland.

SAMEN STERKER  In Leusden wordt 
veel samengewerkt door maatschap-
pelijke organisaties. Bijna alle activi-
teiten die de Bibliotheek Leusden in 
2018 organiseerde, zijn uitgevoerd in 
samenwerking met lokale partners. 
WIn 2018 werkten we voor het eerst 
samen met de Buurtsportcoach, Open 

Atelier Route, Van Onderop en de Bru-
na.  Het vaakst werkten we samen met 
Gilde, Scholen in de Kunst, Latent Ta-
lent, de Groene Belevenis en Lariks. Van 
het Fonds Samenlevingsinitiatieven en 
het Duurzaamheidsfonds is dankbaar 
gebruik gemaakt.
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B. De geletterde samenleving
HET BEVORDEREN VAN LEZEN TEN BEHOEVE 
VAN DE VERBETERING VAN DE TAALBEHEER-
SING, VERHOGING VAN HET TAALNIVEAU EN 
MEER ZELFREDZAAMHEID OM EEN GROTERE 
KANS TE CREËEREN OP EEN VOLWAARDIGE 
DEELNAME AAN DE MAATSCHAPPIJ.

ACTIVITEITEN  De Bibliotheek Leusden wist zowel 
met de landelijke campagnes als haar eigen 
activiteiten rondom leesbevordering in 2018 een 
groot publiek te bereiken. Het thema van de jaar-
lijkse campagne Nederland Leest was 'voedsel en 
voeding'. Hiervoor werd in Leusden een culinaire 
pubquiz georganiseerd waar 36 mensen aan 
deelnamen. De grootste publiekstrekkers waren 
Hugo Borst, die in het ISVW een lezing gaf voor 
180 mensen over dementie; Wim Daniels, die 200 
mensen in het AFAS theater liet 'koken met taal' 
en Yvonne Keuls, die 100 mensen een inkijkje gaf 
in haar persoonlijke leven tijdens een theater-
voorstelling in theater De Tuin. Ook Leusdense 
auteurs boden wij een platform: de 89-jarige 
Mary Leurs en Gerhard ter Winkel hielden op zon-
dagmiddagen een lezing over hun werk.

PARTNERS


Leeskringen
14

IN CIJFERS


Leeskringskoffers
81

CPNB, Senia, Koninklijke Bibliotheek, 
VOB, welzijnsorganisaties, 
zorginstellingen

B1. Geletterdheid volwassenen

PARTNERS


Voorleesfeestjes
17

IN CIJFERS


Projectcollecties
7

JGZ, Kunst van Lezen, scholen, kin-
deropvangorganisaites, Scholen in 
de Kunst, Stichting Lezen, CPNB

0-4 JAAR  Voorlezen is populair in Leusden. De 
Nationale Voorleesdagen werden gevierd met 
maar liefst 253 kinderen! Ook de andere voorlees-
feestjes in de vestiging deden het goed: zij 
trokken in totaal meer dan 600 kinderen! 

4-12 JAAR  Tijdens de Kinderboekenweek heeft 
de Bibliotheek i.s.m. Scholen in de Kunst aan alle 
basisscholen een compleet programma gepresen-
teerd rondom het thema Vriendschap. Met succes: 
1100 kinderen bezochten een voorstelling, een 
illustrator of een workshop Boekenvrienden. 

B2. Educatie jeugd
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Leusden

TAALHUIS  Het Taalhuis Leusden werd in de zomer 
2017 opgericht en heeft in korte tijd een belangrij-
ke plek ingenomen als het gaat om het stimuleren 
van zelfredzaamheid en participatie. Wekelijks 
bezoeken ruim 32 deelnemers het Taalcafé, zijn er 
20 vrijwilligers actief en wordt er nauw samenge-
werkt met  Taalschool Voila, Gilde Samenspraak, 
Gilde Leusden, Make& Mend, Stichting Gastvrij 
Leusden e.a. organisaties.
Samen met NL Educatie zijn we in 2018 gestart 
met het aanbieden van lessen Nederlands op A2/
B1 niveau. Hier doen 11 deelnemers aan mee en 
er is een lange wachtlijst voor deze lessen. Doel 
van deze training is om deelnemers in een jaar tijd 
minimaal één taalniveau te laten groeien.
Het gaat binnen het Taalhuis veelal om maatwerk. 
Met 25 mensen met een NT2 achtergrond werd 
door de taaldocent een intakegesprek gevoerd om 
de leerwens en het taalniveau te bepalen. 
Dat het Taalhuis succesvol is mag blijken uit de ge-
zamenlijke afsluiting van het jaar 2018: meer dan 
80 deelnemers schoven aan bij de kerstbrunch in 
de Bibliotheek.  

PARTNERS


Bezoekers TaalCafé
32 p/w

IN CIJFERS


Vrijwilligers
17

UWV, Leerwerkloket  kerken, Stichting 
Lezen en Schrijven, NL Educatie, De 
Boei, Gemeente Bunschoten, Lariks, 
Gilde Samenspraak, Gastvrij Leusden, 
Taalschool Viola, Textielatelier, NVA, 
Humanitas

B3. Taal & Projecten

T A A L
H U I S LEUSDEN

CULINAIRE COLLECTIE  Samen eten is 
een mooie manier om met elkaar in 
gesprek te komen én de taal te leren. 
Vanuit het Taalhuis speelden 20 deel-
nemers een memoryspel over - en on-
der het genot van - pannenkoeken. Het 
spel is ontwikkeld vanuit de Culinaire 
Collectie van de Bibliotheek Eemland.

VOORLEESEXPRESS  Met Gilde Leusden 
is afgelopen jaar een samenwerkings-
overeenkomst gesloten om de Voorlees-
Express ook in Leusden te introduceren. 
Gilde Leusden zorgt daarbij zelf voor 
de werving en selectie van gezinnen en 
vrijwilligers. In 2018 zijn middels 2 vrij-
willigers 6 gezinnen bereikt en hebben 
5 mensen zich aangemeld als vrijwilli-
ger voor 2019. 

 OVERIGE PROJECTEN
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C. De geinformeerde burger
INWONERS HELPEN KWALITATIEF GOEDE 
INFORMATIE LEREN VINDEN EN DAARMEE 
MEDIAVAARDIGHEID BEVORDEREN.                                                            

KLIK EN TIK  Gilde Leusden verzorgde in samen-
werking met ons in 2018 17 soorten cursussen 
op het gebied van mediavaardigheid. In totaal 
zaten er op 55 dagdelen met name senioren in 
onze boerderij in de schoolbanken. Elke maan-
dagochtend hield Leercentrum Gilde een Digitaal 
Hulpplein: een ochtend die elke week weer druk 
bezocht werd. Ook voor de cursussen Digisterker 
(werken met de digitale overheid) en Klik & Tik 
blijkt nog steeds veel belangstelling.

C1. Vinden van informatie

PARTNERS


Deelnemers
141

IN CIJFERS


Cursussen
17

IndeBuurt033, Seniorweb, Koninklijke 
Bibliotheken, Gemeente Amersfoort

C2. Produceren en co-creeeren 
van informatie

PARTNERS


Workshops
8

IN CIJFERS


Deelnemers
197

Scholen in de Kunst, Stichting 
Lezen, CPNB

21ST CENTURY SKILLS  2018 was een belangrijk 
jaar voor het Medialab. Het opende de eerste Edu-
catieve Escaperoom voor schoolklassen ter wereld: 
zeventien interactieve installaties die leerlingen 
spelenderwijs vertrouwd maken met de lesstof 
van 21st Century Skills. Vanuit Leusden zijn ver-
schillende klassen afgereisd naar Amersfoort om 
de uitdaging aan te gaan. Scholen reageerden 
enthousiast, docenten waardeerden het program-
ma met een 8,2 gemiddeld.
Voor alle groepen 8 van de basisscholen werd 
er een Minecraft bouwwedstrijd georganiseerd, 
bijna 700 leerlingen kwamen in groepen van 60 
bij elkaar om creatief te ontwerpen en program-
meren in het populaire bouwspel Minecraft. Met 
ruim 200 leerlingen hebben wij de workshop 
Schooljournaal in de klas gedaan. Het zelf maken 
van nieuws, onder begeleiding van een professi-
onele documentairemaker, helpt leerlingen een 
kritische houding te ontwikkelen en fake-news te 
herkennen.
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Woudenberg



De Bibliotheek Woudenberg startte het jaar met drie lezingen in het 
kader van een gezonde en actieve leefstijl. Een project in samenwer-
king met Kunst en Cultuur Woudenberg. 

Maar de aandacht ging vooral uit naar de jeugd. Eind november 
opende de eerste Bibliotheek op School in Kindcentrum Prinses Juli-
ana.Om het belang van (voor)lezen bij ouders en kinderen organi-
seerden wij ook tweewekelijks een voorleesactiviteit op de woens-
dagmiddag. Per keer kwamen er gemiddeld 5 kinderen. Met de 
voorleesfeestjes - onder andere tijdens de leesbevorderingscampagne 
Geef een prentenboek cadeau – pakten wij groter uit en bereikten wij 
per keer zo’n 15-20 kinderen. 
Vier van de vijf basisscholen maakten actief gebruik van het schole-
naanbod van de Bibliotheek. Daarnaast hebben de groepen 3 en 6/7 
een bezoek gebracht aan de vestiging.
Op 22 september vierden we het tienjarig bestaan van Boekstart. Een 
bibliotheekmedewerker gaf onder het genot van een petitfour een 
workshop interactief voorlezen. Deze workshop is ook eerder gedaan 
bij het Mamacafé. Naar aanleiding van deze workshop is het Mama-
café gestart met een voorlees-opa, die voorleest met behulp van een 
thematasje van de Bibliotheek. 

Het afgelopen jaar hebben we met verschillende partners samen-
gewerkt. Net als voorgaande jaren werd in samenwerking met de 
Rotary en de Bibliotheek Scherpenzeel een auteur uitgenodigd in het 
kader van de Boekenweek. Dit jaar was er gekozen voor lezing van Mi-
das Dekkers, die zo’n 220 bezoekers trok. In oktober, tijdens de Maand 
van de Geschiedenis, organiseerden wij een lezing van Roel Janssen. 
En tijdens de Week van het Geweld werden - in samenwerking met de 
Gemeente Woudenberg, Jeugd-Punt en andere partners – verschillen-
de activiteiten georganiseerd: Anja Vlasblom gaf een lezing over haar 
boek Dagleven en groep 6/7 van de Olijfboom volgde een cursus over 
het veilig gebruiken van internet. 
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BEZOEKEN
52.188 

LEDEN
2.938 

ACTIVITEITEN
8



A. Het fundament
AANBIEDEN EN BEVORDEREN VAN HET GEBRUIK 
VAN EEN BREDE, ACTUELE EN VOOR IEDEREEN 
TOEGANKELIJKE COLLECTIE.    
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Omvang collectie
17.897  titels

De Bibliotheek Eemland beschikt over een brede 
collectie, verspreid over de verschillende vesti-
gingen. Populaire boeken zijn hierin voldoende 
vertegenwoordigd. Door als bibliotheek gebruik 
te maken van een zgn. Toptitelsabonnement 
kunnen wij actuele titels snel aanbieden aan 
onze leden. 

Het landelijk geformuleerde saneringsadvies 
wordt gevolgd, waardoor er over de hele linie in 
principe geen banden in de bibliotheek staan 
die verouderd zijn. Voor sommige titels geldt 
een uitzondering, hiervoor is voor de hele regio 
een klein magazijn aanwezig in Het Eemhuis. 

Hoewel de bibliotheken landelijk gezien niet 
ontkomen aan een daling van de uitleencijfers, 
vormt Woudenberg een positieve uitzondering. 
De uitleenresultaten zijn stabiel en vertonen op 
sommige onderdelen zelfs een lichte groei. 

IN CIJFERS

PARTNERS


Aantal uitleningen
118.832


Aantal bezoeken
52.188


Aantal leden
2.938 (23,1%)

 KINDERBOEKEN & WAUW!DENBERG

Van 3 t/m 14 oktober vond de Kinder-
boekenweek plaats, waarbij dit jaar 
kinderboeken over vriendschap cen-
traal stonden. Tegelijkertijd vond in 
het Cultuurhuis het duurzaamheids-
programma WAUW!denberg plaats, 
met aandacht voor duurzame relaties. 
Op de Dag van de Duurzaamheid op 10 
oktober werden deze twee program-
ma’s dan ook gecombineerd met een 

schrijversbezoek van Geert-Jan Roebers 
over vriendschap in het dierenrijk. Met 
zijn boek De grondel & de garnaal de-
monstreert hij dat er naast natuurlijke 
vijanden ook natuurlijke vrienden zijn, 
zoals de vis die samenwoont met een 
blinde garnaal. Het schrijversbezoek 
werd bezocht door een klas van de 
Griftschool en was in de middag toe-
gankelijk voor individuele bezoekers. 

Bibliotheken, Provinciaal Collectie-
team, NBD, Koninklijke Bibliotheek, 
BISC, scholen, culturele instellingen
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W
oudenberg

Tabel Prestatieovereenkomst & realisatie                                                     

2017 2018 2018
jaarverslag prestatievoorstel gerealiseerd

LEDEN

Aantal leden 3.012 3.000 2.938

Waarvan > 18 jaar 1.214 1.200 1.167

Waarvan < 18 jaar 1.798 1.800 1.771

UITLENINGEN

Aantal uitleningen (fysiek) 121.126 115.00 118.832

Aantal digitale uitleningen * 59.906 30.000 63.231

Verlengingen 32.238 30.000 30.578

VESTIGINGEN

Bezoeken 50.314 40.000 52.188

*  Deze cijfers worden landelijk geregistreerd en betreffen het totaal binnen de Bibliotheken Eemland.
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B. De geletterde samenleving
HET BEVORDEREN VAN LEZEN TEN BEHOEVE 
VAN DE VERBETERING VAN DE TAALBEHEER-
SING, VERHOGING VAN HET TAALNIVEAU EN 
MEER ZELFREDZAAMHEID OM EEN GROTERE 
KANS TE CREËEREN OP EEN VOLWAARDIGE 
DEELNAME AAN DE MAATSCHAPPIJ.

ACTIVITEITEN  De Bibliotheek Woudenberg wist 
zowel met de landelijke campagnes als haar 
eigen activiteiten rondom leesbevordering in 
2018 een groot publiek te bereiken. Zo werd in 
samenwerking met de Rotary en de Bibliotheek 
Scherpenzeel een auteur uitgenodigd in het 
kader van de Boekenweek. Dit jaar was er gekozen 
voor lezing van Midas Dekkers die maar liefst 220 
bezoekers trok! Het thema van de jaarlijkse cam-
pagne Nederland Leest was 'voedsel en voeding'. 
Hiervoor werd in Woudenberg een culinaire quiz 
georganiseerd. In oktober, tijdens de Maand van 
de Geschiedenis, organiseerden wij een lezing 
van Roel Janssen. Verder hebben hebben bezoe-
kers van ontmoetingscentrum de Moriahoeve de 
Bibliotheek bezocht en een rondleiding gekregen.

PARTNERS


Activiteiten
71

IN CIJFERS


Leeskringskoffers
317

CPNB, Senia, Koninklijke Bibliotheek, 
VOB, de Bibliotheek Scherpenzeel,  
welzijnsorganisaties, zorginstellingen

B1. Geletterdheid volwassenen

PARTNERS


Voorleesfeestjes
31

IN CIJFERS


Projectcollecties
22

JGZ, Kunst van Lezen, scholen, kin-
deropvangorganisaites, Scholen in 
de Kunst, Stichting Lezen, CPNB

0-4 JAAR  Voorlezen is populair in Woudenberg. 
De Nationale Voorleesdagen werden gevierd met 
maar liefst 167 kinderen en leverde 16 nieuwe 
leden op! Ook de andere voorleesfeestjes deden 
het goed: zij trokken in totaal 117 kinderen naar 
de bibliotheek.

4-12 JAAR  In Woudenberg wordt samengewerkt 
met 4 basisscholen. Hiervoor werden afgelopen 
jaar 22 projectcollecties samengesteld waarmee 
631 leerlingen zijn bereikt. Twee scholen namen 
ook deel aan het programma rondom de Kinder-
boekenweek.

B2. Educatie jeugd
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TAALHUIS  Dat het Studiecentrum Woudenberg 
een belangrijke plek in het dorp inneemt, blijkt uit 
het aantal aanmeldingen. In 2017 meldden zich 
12 mensen aan, in 2018 is dit aantal verdubbeld! 
In totaal waren er 21 vrijwilligers actief binnen 
het Studiecentrum en 32 deelnemers. Een mooi 
succes, maar dit leverde wel een probleem op 
met de huisvesting. De ruimte waar het Studie-
centrum wordt georganiseerd was regelmatig te 
klein. Daarover is met het bestuur van het Cul-
tuurhuis gesproken. 
Verschillende deelnemers hebben aangegeven 
dat ze mede door de hulp van het Studiecentrum 
(vrijwilligers)werk hebben gevonden. Zo zijn twee 
deelneemsters als vrijwilliger actief geworden bij 
zorgcentrum Groenewoude. 
Tijdens de Week van de Alfabetisering organiseer-
de het Studiecentrum Thee met taal, een infor-
matieve middag waar veel Woudenbergse orga-
nisaties bij aanwezig waren om zich voor te laten 
lichten over laaggeletterdheid. 
Op de dinsdagavonden kwamen er ook jongeren 
naar het Studiecentrum om in alle rust hun huis-
werk te maken en eventueel hulp te krijgen van de 
aanwezige vrijwilligers.

PARTNERS


Deelnemers
32

IN CIJFERS


Vrijwilligers
21

Stichting Lezen en Schrijven,
Gemeente Woudenberg, Cultuurhuis, 
Vluchtelingenwerk, Moriahoeve, 
Schuldhulpmaatjes

B3. Taal & Projecten

T A A L
H U I S WOUDENBERG

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL  In 2018 
kon gestart worden met de inrich-
ting van de Bibliotheek op school op 
Kindcentrum Koningin Juliana. Op 21 
november vond de officiële opening 
plaats. 228 Leerlingen maken gebruik 
van de nieuwe schoolbibliotheek. De 
leescoördinator geeft aan dat de school 
erg enthousiast is. Leerlingen zijn blij 
met de collectie nieuwe boeken en ook 
leerkrachten zijn erg tevreden over 
het project. De support van ouders is 
groot: er zijn maar liefst 12 biebouders, 
verdeeld over twee teams die elkaar 
wekelijks afwisselen. 

BOEKSTART  Op 22 september vierden 
we het tienjarig bestaan van BoekStart 
in de kinderopvang. Een bibliotheek-

medewerker gaf onder het genot van 
een petitfour een workshop interactief 
voorlezen. Deze workshop is ook eer-
der gedaan bij het Mamacafé. Naar 
aanleiding van deze workshop is het 
mamacafé gestart met een voorleeso-
pa, die voorleest met behulp van een 
thematasje van de Bibliotheek. 

WEEK VAN HET GEWELD  In samenwer-
king met de Gemeente Woudenberg, 
Jeugd-Punt en andere partners – ver-
schillende activiteiten georganiseerd: 
Anja Vlasblom gaf een lezing over haar 
boek Dagleven en groep 6/7 van basis-
school de Olijfboom volgde een cursus 
over het veilig gebruiken van internet. 

OVERIGE PROJECTEN
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C. De geinformeerde burger
INWONERS HELPEN KWALITATIEF GOEDE 
INFORMATIE LEREN VINDEN EN DAARMEE 
MEDIAVAARDIGHEID BEVORDEREN.                                                            

PARTNERS


Deelnemers
200

IN CIJFERS


Cursussen
4

Cultuurhuis

C2. Produceren en co-creeeren 
van informatie

21ST CENTURY SKILLS  2018 was een belangrijk 
jaar voor het Medialab. Het opende de eerste Edu-
catieve Escaperoom voor schoolklassen ter wereld: 
zeventien interactieve installaties die leerlingen 
spelenderwijs vertrouwd maken met de lesstof 
van 21st Century Skills. Vanuit Woudenberg zijn 
verschillende klassen afgereisd naar Amersfoort 
om de uitdaging aan te gaan. Scholen reageerden 
enthousiast, docenten waardeerden het program-
ma met een 8,2 gemiddeld.
Voor de basisscholen in Woudenberg verzorgde 
het Medialab verschillende workshops program-
meren, lessen over omgaan met social media een 
introductie in de robotica. Ook was het betrokken 
bij de kunstmiddagen in het Cultuurhuis.
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M
eest succesvolle boeken

Overzicht Meest succesvolle boeken in 2018                                                     

Oorsprong
Dan Brown
484 uitleningen

De acht bergen
Paolo Cognetti
319 uitleningen

De Heilige Rita
Tommy Wieringa
304 uitleningen

Zolang er leven is
Hendrik Groen
245 uitleningen

Pogingen iets van 
het leven te maken
Hendrik Groen
304 uitleningen

Wees onzichtbaar
Murat Isik
164 uitleningen

Donkerder
E.L. James
103 uitleningen

Sapiens
Yuval Noah Harari
77 uitleningen

Mythos
Stephen Fry
69 uitleningen
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Raad van Toezicht

Bezoekers 2017 Bezoekers 2018 % 2018 t.o.v. 2017

Bezoekers

Het Eemhuis 962.488 924.113 -4,0%
Hoogland 94.630 83.522 -11,7%
Vathorst 104.732 103.687 -1,0%
huiskamerbibliotheken 2.500 2.400 -4,0%
Schoolbibliotheken 6.550 6.780 3,5%
Amersfoort (totaal) 1.170.900 1.120.502 -4,3%
Baarn 94.441 96.255 1,9%
Bunschoten 50.076 48.486 -3,2%
Leusden Centrum 133.377 128.012 -4,0%
Leusden Achterveld 9.700 9.600 -1,0%
Leusden Zuid 2.000 1.500 -25,0%
Leusden (totaal) 145.077 139.112 -4,1%
Woudenberg 50.314 52.188 3,7%
Regio Eemland 1.510.808 1.456.543 -3,6%

Uitleningen 2017 Uitleningen 2018 % 2018 t.o.v. 2017

Uitleningen

Het Eemhuis 631.533 605.274 -4%
Hoogland 375.755 350.723 -7%
Vathorst 268.321 247.021 -8%
Huiskamerbibliotheken 8.821 8.476 -4%
Schoolbibliotheken in Amersfoort 98.875 94.664 -4%
Amersfoort (totaal) 1.383.305 1.306.158 -5,6%

Baarn 152.014 154.016 1%
Bunschoten 128.455 120.423 -6%
Schoolbibliotheken in Bunschoten 15.111 12.647 -16%
Bunschoten (totaal) 143.566 133.070 -7%
Leusden Centrum 203.641 194.111 -5%
Leusden Achterveld 15.224 13.894 -9%
Leusden Zuid 4.554 3.017 -34%
Leusden (totaal) 223.419 211.022 -6%
Woudenberg 121.126 118.832 -2%

Schoolbibliotheken in Woudenberg 0 457 nvt
Woudenberg (totaal) 121.126 119.289 -2%
E-books (regio Eemland) 59.906 63.231 5,6%
Regio Eemland (totaal) 2.083.336 1.986.786 -4,6%

Tabel Benchmark 2018                                                     
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Kunstuitleen Amersfoort heeft een gro-
te collectie werk te leen van Eemlandse 
kunstenaars. Daarmee biedt zij de stad een 
fysieke plek om kennis te maken met het 
werk van professionele kunstenaars. 

TENTOONSTELLINGEN  In 2018 hebben we 
naast de zorg en het onderhoud van de 
collectie, aandacht gevraagd voor de kun-
stenaars door een podium te bieden in het 
Eemhuis aan lokale kunstenaars. De vol-
gende drie exposities zijn georganiseerd: 

• Kleur 
• Lost Places
• Dagdromen

MEET & GREET  Kunstuitleen Amersfoort 
organiseerde op donderdag 8 maart voor 
de tweede keer een Meet & Greet met vrou-
welijke kunstenaars. Daarnaast was ook 
kleurenspecialiste Nicole Mochèl aanwezig 
om de lezing “Beleef je kleur” te verzorgen 
en kleuradvies te geven. Belangstellenden 
– man en vrouw – waren van harte welkom 
in Het Eemhuis van 12.00 tot 15.00 uur. De 
toegang was gratis.
De Kunstuitleen had vrouwelijke Eemland-
se kunstenaars uitgenodigd deze middag 
aanwezig te zijn om over hun werk vertel-
len, klein werk te presenteren en te verko-
pen. De Kunstuitleen heeft veel kunstwer-
ken van deze vrouwen in de collectie. Een 
deel van deze kunstwerken werd vanaf 8 

maart een maand lang tentoongesteld bij 
de Espressobar. 

ONTWIKKELING  
1. Doorlopend nam de Kunstuitleen werk 
in consignatie. Zo blijft het aanbod voor de 
leden altijd verrassen. 
2. In 2018 is de Kunstuitleen vertrokken uit 
de vestiging Vathorst. Doordat de begane 
grond in de bibliotheek opnieuw werd in-
gericht, ontstond de behoefte aan de ruim-
te waar de Kunstuitleen was gehuisvest.
3. Advertenties in de brochures van Scholen 
in de Kunst, Kunstkijkroute, deelname aan 
de Kunstkijkroute.
4. Verkoop van kunstwerken – gemiddeld 
24 werken per jaar.

TOEKOMST  Al in de zomer van 2018 werd 
duidelijk dat de Kunstuitleen onvoldoende 
inkomsten had om op dezelfde voet door 
te kunnen gaan. De opdracht was om geen 
grootste activiteiten te ontplooien maar de 
winkel open te houden. Onderzocht werd 
vervolgens of de Kunstuitleen nog een 
toekomst had in het Eemhuis. Dat bleek 
niet het geval te zijn. Eind 2018 werd dan 
ook het besluit genomen om de deuren 
te sluiten. De gehele ontmanteling van de 
Kunstuitleen vindt plaats gedurende het 
hele jaar 2019. Voor de eigen kunstcollectie 
en de vaste medewerkers wordt een pas-
sende bestemming/functie gezocht .

Jaarverslag
KUNSTUITLEEN
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ONTWIKKELING  De Bibliotheek Eemland is een 
vooruitstrevende organisatie en voortdurend 
in ontwikkeling: we groeien toe naar een maat-
schappelijke bibliotheek, werken vaker op pro-
jectmatige basis en steeds meer met vrijwilligers. 

De juiste medewerker – betaald of onbetaald 
-  op de juiste plaats in de organisatie en op het 
juiste moment,  staat meer dan ooit centraal. 
Van 2018 tot en met 2021 zal daarom hard ge-
werkt worden om dit blijvend te realiseren; om 
een voortdurende aansluiting te krijgen op een 
steeds veranderende en wendbare organisatie 
. Het betekent steeds vooruit kijken naar wat je 
wilt bieden en wilt bereiken als organisatie.

Om dit te realiseren is er in 2018 een begin ge-
maakt met het invoeren van strategische perso-
neelsplanning en wordt de introductie van me-
dewerkers en het opleidingsbeleid aangepast.. 

DIVERSITEIT  Om de kwaliteit en omvang van 
onze arbeidsmarkt te vergroten, is diversiteit een 
thema. Op 31 december 2018 waren er 4 mede-
werkers met een arbeidsbeperking in dienst.

INSTROOM, UITSTROOM EN DOORSTROOM
Het is gebruikelijk dat de doorstroom onder 
oproepkrachten hoger is dan onder de overige 
medewerkers. In 2018 zijn: 39 medewerkers in 
dienst getreden, waarvan 26 oproepkrachten; 35 
mensen uit dienst gegaan, waarvan 20 oproep-
krachten. Er zijn 18 vacatures vacant gesteld, 
waarvan er 10 intern zijn ingevuld en 6 extern. 
2 vacatures zijn op een andere manier ingevuld.   


Aantal medewerkers
19 mannen 
135 vrouwen

MEDEWERKERS


Aantal FTE
69

Jaarverslag
VRIJWILLIGERS & PERSONEEL


Gemiddelde leeftijd
42


Ziekteverzuim
5,1%


Aantal vrijwilligers
VoorleesExpress: 70 
Taalhuis: 128
Overig: 40

VRIJWILLIGERS
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ONTWIKKELING In januari 2018 is er een 
nieuwe Ondernemingsraad van start 
gegaan. Verkiezingen zijn er niet geweest. 
Met de omvang van onze organisatie mag 
er een medezeggenschap van zeven leden 
benoemd worden. Twee leden (Luciënne van 
der Peet en Ingeborg Cools) gaan voor een 
tweede termijn, de overige plaatsen zijn 
door vijf enthousiaste medewerkers inge-
nomen

De raad bestaat nu uit: Indra Waardenburg 
(voorzitter), Elise van Plateringen (secreta-
ris), Ingeborg Cools, Liesbeth Hensbroek, Lies-
beth Rademaker, Luciënne van der Peet en 
Thecla Bakkernes. Er is door de leden geko-
zen voor een taakverdeling, zodat iedereen 
zich kan specialiseren in de dossiers. Tevens 
heeft Elise namens de Bibliotheek Eemland 
zitting in de adviesgroep van het landelijke 
overkoepelend orgaan Platform KGCA Me-
dezeggenschap voor Bibliotheken. 

VERGADERINGEN  De Ondernemingsraad 
heeft vijf keer met elkaar vergaderd. Verga-
derdata, agenda’s en notulen zijn te lezen 
op het intranet NAVI, in de groep Onderne-
mingsraad. De overlegvergaderingen met 
de directie hebben zes keer plaatsgevon-
den. In september is voorafgaand aan een 
reguliere overlegvergadering, het gesprek 
met twee leden van de Raad van Toezicht 
gehouden.  

SCHOLING  Alle leden (behalve Liesbeth Ra-
demaker i.v.m. ziekte) hebben een in-com-
pany introductietraining voor de medezeg-
genschap gevolgd.  
Op 29 maart is Ingeborg Cools naar de 
themadag over wetgeving omtrent de Alge-
mene Verordening Persoonsgegevens in de 
Beurs van Berlage geweest.
In april was Elise van Pleteringen bij de 
Platform tweedaagse. Het thema was Toe-
komst van de Bibliotheek. Veel bibliotheken 
deelden ideeën over toekomstige initiatie-
ven, het werken met vrijwilligers, en over 
het samengaan van de cao’s Kunsteducatie 
en Bibliotheken.
Donderdag 20 september hebben vier 
leden van de OR de inspiratie- en deskun-
digheidstraining van de bonden (FNV)  en 
werkgevers (VOB) over de CAO onderhande-
lingen bijgewoond.
Op 22 november zijn een aantal leden naar 
de informatiedag en tevens het 35-jarig 
jubileum van het Platform geweest.

ADVIES ONDERNEMINGSRAAD
•   Werkkostenregeling 2018
•   Functieprofiel voorlees- en  
     leesconsulenten.

Jaarverslag
ONDERNEMINGSRAAD
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Jaarverslag
RAAD VAN TOEZICHT

SAMENSTELLING  Eind 2017 is de heer Nico 
Swaab afgetreden als lid van de Raad van 
Toezicht, hij is sinds 2010 actief geweest en 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij 
de fusie met de Bibliotheek Baarn. Wij zijn 
hem erkentelijk voor zijn inzet voor Biblio-
theek Eemland.

De werving van nieuwe leden voor de Raad 
van Toezicht heeft plaatsgevonden door 
rechtstreekse werving op diverse media. 
Twee nieuwe leden zijn per 01-06-2018 be-
noemd: mevrouw Monica Seelen en de heer 
Marten Pieter van Harten.

Met hun benoeming telt de Raad van Toe-
zicht zeven leden:

• Mevrouw Willemien Meershoek   
 voorzitter
• De heer Peter Visscher   
 lid van de auditcommissie
• De heer Leon Broere
• De heer Job van der Mijl   
 lid van de remuneratiecommissie
• De heer Bastiaan de Bruijne
• Mevrouw Monica Seerden   
 lid van de auditcommissie
• De heer Marten Pieter van Harten

VERGADERINGEN De Raad van Toezicht 
heeft vijf  keer vergaderd. In de maart ver-
gadering zijn de jaarstukken, jaarverslag 
en jaarrekening vastgesteld, in deze verga-
dering is de accountant aanwezig geweest 
voor een toelichting op de jaarrekening.
In juni heeft de Raad van Toezicht samen 
met het Managementteam een bijeen-
komst gehad over de strategische koers van 
Bibliotheek Eemland.
Jaarlijks is er een overleg met de Onder-
nemingsraad. In dit overleg is informatie 
uitgewisseld en is de strategische koers van 
de bibliotheek besproken. 

Het jaarlijkse gesprek met de directeur/ 
bestuurder heeft op 8 juni plaatsgevonden.
De voorzitter neemt, samen met directie en 
management deel aan het bestuurlijk over-
leg met de gemeente Amersfoort. Na een 
kennismaking met de nieuwe wethouder 
mevrouw Kocer Kaya zijn in dit overleg o.a. 
de jaarstukken besproken.

De vergoedingen voor de toezichthouders 
zijn opgenomen in de jaarrekening. Dit in 
het kader van de Wet Normering Topinko-
mens (WNT)

Raad van Toezicht
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