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VOORWOORD
Het leven in bibliotheekland is wat ambivalent.
Een enigszins filosofische opening van een jaarverslag maar dat heeft 
een reden. Bibliotheken zijn in 2019 veelvuldig in het nieuws geweest. 
In het ene geval omdat zij bedreigd worden door bezuinigingen 
en in het andere geval omdat zij onmisbaar zijn in de aanpak van 
laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier bij jongeren.
Een tegenstrijdige boodschap.

In Eemland overheerst gelukkig de gedachte dat de bibliotheek van 
belang is bij maatschappelijke onderwerpen zoals laaggeletterdheid, 
leesmotivatie bij jongeren, moeite met digitale vaardigheden en sociale 
cohesie en inclusiviteit.
Een belangrijke boodschap is afgegeven door de Raad voor Cultuur en 
de Onderwijsraad in een gezamenlijk advies: “Lees! Een oproep tot een 
leesoffensief.”. Een dringend advies en oproep aan beleidsmakers en 
professionals voor een krachtig en samenhangend leesbeleid.

Bibliotheek Eemland heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke partner 
voor het onderwijs. De projecten die worden uitgevoerd zoals de 
Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang krijgen een 
structureel karakter. Dit onderschrijft het belang en de effectiviteit van 
deze programma’s.

In de transitie van een traditionele bibliotheek gericht op het uitlenen 
van boeken naar een maatschappelijke bibliotheek die zich richt op 
programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van individuen, is 
monitoring een belangrijk onderdeel.

In 2019 heeft een audit plaatsgevonden op basis van de geactualiseerde 
normen voor bibliotheken en kunsteducatieve instellingen: “Kwaliteit 
in beleid”. De audit richt zich op de effectiviteit van de bibliotheek 
zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig. Ondanks het veranderproces 
waarin wij ons bevinden is de audit positief en is Bibliotheek Eemland 
gecertificeerd voor de periode 2019 – 2023.

Het geeft aan dat wij op koers liggen voor de 
komende jaren. Wij zetten in op een verdere 
professionalisering en samenwerking om de 
inhoudelijke ambitie te kunnen realiseren.

Erno de Groot
Directeur

de Bibliotheek Eemland
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Bij de 
VoorleesExpress 

worden 
81 gezinnen 

voorgelezen.

90%
van alle scholen 
komt op bezoek

156.294 INWONERS 

(63,58% van het werkgebied)

40.375 LEDEN 

(67,74% van alle Eemland-leden)

1.264.554 UITLENINGEN 

(67,46% van alle uitleningen)

StudyShare 
werd door de 

deelnemers  
beoordeeld 

met een 

8,5
900 BEZO

EKERS 
BU

ITEN
AARD

S 
REPRISE

400
Eemhuis

144
Vathorst

120
Hoogland

Ingeschreven baby’s 

Amersfoort

In 2019 hebben  7581 
Bibliotheek op 

school leerlingen 

115.505x
een boek geleend. 

Dit komt neer 
op circa 15 

uitleningen 
per kind. 

2x zoveel 
rondleidingen 

aan scholen van 
het voortgezet 

onderwijs.

300 
projectcollecties 
voor basisscholen

Samenwerkingspartners Hoogland:
• Dorpshuis De Neng
• Seniorweb

• Verhalen Hoogland
• Kids Active Hoogland

Samenwerkingspartners Vathorst:
• Indebuurt033
• Scholen in de Kunst

• het Vathorst College
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LOCATIE HOOGLAND
Voor de bibliotheek in Hoogland zijn jonge lezers en het basisonderwijs de doelgroepen 
waar sterk op wordt ingestoken. De inzet van het personeel in het kader van de Bibliotheek 
op school en BoekStart in de kinderopvang is bovengemiddeld. Het werkgebied van de 
vestiging beslaat heel Amersfoort-Noord. 

Ook met activiteiten richt de vestiging zich vooral op de jonge bezoeker en het onderwijs. De eerste groep 
wordt bediend met een actief programma rondom lezen en voorlezen. Zo zitten voorleesfeestjes eigenlijk 
altijd vol. Scholen haken graag aan bij de voorstellingen rond de Kinderboekenweek, tekenen in op 
groepsontvangsten en nemen het hele jaar door projectcollecties en themakisten af.

Waar mogelijk zoekt de bibliotheek de samenwerking met andere partijen in de omgeving. In de eerste plaats 
met Dorpshuis De Neng. Omdat de bibliotheek is gevestigd in hetzelfde pand ligt samen optrekken met het 
dorpshuis voor de hand. Het feit dat gebruik gemaakt kan worden van de ruimte en de faciliteiten van deze 
organisatie maakt meer mogelijk. 

Soms gaat de samenwerking verder en doen ook andere partijen mee. Zoals in de tweede helft van december 
toen bibliotheek, dorpshuis en Kids Active Hoogland de krachten bundelden en gezamenlijk twee druk 
bezochte activiteiten voor kinderen tot 12 jaar organiseerden. 

AmersfoortAmersfoort

LOCATIE HET EEMHUIS
Het Eemhuis blijft als gebouw in de belangstelling staan. We ontvangen jaarlijks veel 
toeristen en dagjesmensen. Ook staat de bibliotheek regelmatig in verschillende lijstjes 
genoemd als een van de mooiste bibliotheken van Nederland. Het gebouw weet de 
aandacht op zich te richten door de vele grootse evenementen die georganiseerd worden, 
zoals de Nacht van de Literatuur, de Pubquiz en de lezingen. 

Al deze ontwikkelingen blijven ook vragen om een steeds veranderende, creatieve en flexibele houding 
betreffende de facilitaire mogelijkheden van het gebouw. Komend jaar gaan er wijzigingen aangebracht 
worden in de inrichting van de bibliotheek. Klanten hebben via een klanttevredenheidsonderzoek 
aangegeven moeite te hebben om de weg te vinden in de bibliotheek. De opstelling van de collectie en het 
gebruik van de ruimte zullen beter op elkaar afgestemd worden. Het doel is om de nieuwe functies die van de 
bibliotheek gevraagd worden terug te laten komen in de verbeterde inrichting. 

Het Eemhuis blijft een prettige plek voor studenten en scholieren om zich te kunnen voorbereiden op hun 
toetsen en tentamens. Ook zzp-ers werken hier graag.  

In de samenwerking met de andere Eemhuispartners vinden we steeds meer mogelijkheden om elkaar aan 
te vullen en te versterken. Zo vinden er regelmatig evenementen plaats waar gebruik wordt gemaakt van 
elkaars expertise, ruimten en menskracht. 

De sociale functie van de Bibliotheek het Eemhuis in Amersfoort is groot. Er wordt samengewerkt met 
maatschappelijke en culturele organisaties. Vaak gaat het om een plek in het gebouw waar aandacht wordt 
gevraagd voor verschillende maatschappelijke kwesties. Ook ontvangen en honoreren wij verzoeken voor 
sociaal maatschappelijke stage- en werkplekken om zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
kans te geven zich verder te ontwikkelen. Dit jaar is een samenwerking tot stand gekomen via de gemeente 
Amersfoort met stichting Philadelphia.
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VOORLEESEXPRESS

In totaal zijn er 106 gezinnen gestart in 2019 waarmee de 106 
vrijwilligers 147 kinderen in Amersfoort, Leusden, Bunschoten en 
Woudenberg hebben bereikt. Er komen enthousiaste reacties van 
voorlezers, ouders en leerkrachten en kinderen krijgen meer plezier in 
(voor)lezen, krijgen meer zelfvertrouwen en gaan meer praten. 

“Een moeder die we tegenkwamen op het consultatiebureau 
was helemaal enthousiast over de VoorleesExpress.  
Haar zoon vraagt nu zelf om boeken.” - BoekStartcoach collega

Naast het matchen van gezinnen en vrijwilligers hebben er activiteiten 
plaatsgevonden:
• Voorleesmiddag voor kinderen van de leden van JCI Eemland.
• Verteltassen wedstrijd in samenwerking met het ROC Midden 

Nederland.
• 11 gezinnen hebben de uitnodiging voor het Voorleesfestival 

aangenomen en zijn hierbij aanwezig geweest.
• Voorleesontbijt bij Boekhandel Veenendaal in ruil voor een podium 

voor de VoorleesExpress.
• Netwerk in de stad is beter benut: samenwerkingen met SOVEE en 

Indebuurt033.
• Vrijwilligers van de VoorleesExpress hebben samen met studenten 

van het MBO Amersfoort bijna 10.000 boeken ingepakt ten behoeve 
van de actie “Geef een (prenten)boek cadeau”. 

Door de ondersteuning van de verschillende gemeenten, een donatie 
van JCI Eemland en de borging in de Bibliotheek Eemland is het 
ook dit jaar gelukt om de VoorleesExpress voor een laag bedrag te 
kunnen aanbieden. Wij rekenen €250,- per gezin terwijl het landelijk 
gemiddelde op €600,- per gezin ligt. 

LOCATIE VATHORST
De vestiging in de wijk Vathorst ondergaat langzaam de transitie naar een bibliotheek 
met een breed aanbod gericht op doelgroepen van elke leeftijd. De groei van de wijk gaat 
gepaard met een verschuiving in het demografisch karakter ervan. Dit betekent voor de 
bibliotheek dat het klantbeeld verschuift van vooral jonge ouders met kleine kinderen naar 
diverse groepen met verschillende achtergronden.

Toch blijft de ‘leren-lezen-leeftijd’ voor de vestiging een speerpunt. Zeker wat betreft activiteiten ligt bij 
deze groep de focus. In september 2019 werd het BoekStartfestival druk bezocht. Er werd een gevarieerd 
programma van workshops aangeboden, opgezet in samenwerking met collega-organisaties uit het 
werkgebied. Ook was er een informatiemarkt waar ouders en kinderen meer informatie kregen over 
activiteiten en initiatieven in het kader van voorlezen op zeer jonge leeftijd. Het evenement trok meer dan 
200 bezoekers uit zowel de eigen wijk als andere delen van de stad. Het succes van het festival heeft al doen 
besluiten dat ook in 2020 een BoekStartfestival wordt georganiseerd.

Meer aandacht voor andere doelgroepen uit zich voor de vestiging op twee manieren: een bredere focus op de 
collectie en in 2019 is besloten met de programmering aan te sluiten op nieuwe vragen vanuit de wijk. Zo zal 
er in het nieuwe jaar een taalcafé worden opgezet om tegemoet te komen aan de behoefte van volwassenen 
aan ondersteuning bij het op peil brengen van hun basistaalvaardigheid.

HUISKAMERBIBLIOTHEKEN
Na het sluiten van zorginstelling De Liendert is in 2019 ook De Amerhorst gesloten. Met de twee resterende 
huiskamerbibliotheken, Nijenstede en De Koperhorst, zijn wel alle activiteiten in 2019 uitgevoerd. In beide 
zorgcentra zijn 4 activiteiten georganiseerd. 
Het aantal uitleningen in zowel Nijenstede als De Koperhorst is met meer dan 25% gegroeid ten opzichte 
van 2018. De vrijwilligers zijn daarbij een onmisbare schakel. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten onder de 
aandacht worden gebracht en helpen bij de uitvoering.

IN CIJFERS

81 gezinnen

83 vrijwilligers

PARTNERS

Stichting VoorleesExpress | 

SOVEE | ABC-Scholen | GGD | 

Hogeschool Utrecht | JCI Eemland 

| IndeBuurt033 | Speel-o-theek 

Eemland
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IN CIJFERS

22e dBos geopend

5029 leerlingen

PARTNERS

Gemeente Amersfoort | Alle 

deelnemende dBos scholen | 

Kunst van lezen

IN CIJFERS

213 bezoekers BoekStart 

Babyfestival

666 baby’s ingeschreven

400 in het Eemhuis, 120 in 

Hoogland, 144 in Vathorst

Amersfoort Amersfoort

IN CIJFERS

39 locaties

10 voorleesconsulenten

PARTNERS

Partou | Ska Kinderopvang | 

BijdeHandjes | Kunst van lezen | 

Gemeente Amersfoort

In 2015 is het wetenschappelijk 

onderzoek naar BoekStart 

gepresenteerd. Het is erg positief 

over de werking hiervan. Uit dit 

onderzoek blijkt dat ouders die 

meedoen en hun baby al voordat 

deze 8 maanden oud is voorlezen, 

kinderen hebben die hoger scoren 

op taal. Al met 15 maanden 

zijn er positieve effecten op de 

woordenschat gemeten. Belangrijk 

is BoekStart aan alle nieuwe 

ouders aan te bieden. Als de baby 

vaak huilt en snel geïrriteerd is 

stellen veel ouders voorlezen uit, 

ook als ze zich bewust zijn van het 

grote belang van verbale interactie 

met de baby. Vooral deze baby’s 

profiteren ervan als hun ouders 

meedoen met BoekStart.

BOEKSTART IN DE KINDEROPVANG

Uit een evaluatie met de managers van de kinderopvangorganisaties 
is gebleken dat de kinderopvangorganisaties tevreden zijn over 
de samenwerking. In 2019 is er één groep bij gekomen van SKA 
kinderopvang. Dankzij subsidie van Kunst van Lezen konden wij 
deze groep een aantrekkelijke collectie met geschikte boeken en 
een kast schenken. Het project BoekStart in de kinderopvang draait 
daarmee in 2019 op 39 kinderopvanglocaties verdeeld over Amersfoort, 
Hooglanderveen en Hoogland.

We hebben in 2019 twee netwerkbijeenkomsten (gemiddeld met een 
8 beoordeeld) voor de voorleesconsulenten en voorleescoördinatoren 
georganiseerd met als onderwerpen:
• Ouderbetrokkenheid: hoe geef je dat vorm. 
• Het inzetten van Boekenpret om nog meer ouders het belang van 

voorlezen te laten ervaren.
• Het uitwisselen van ervaringen.
• Kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp. 

Om alle kinderopvanglocaties te bedienen telt de Bibliotheek Eemland 
in 2019 tien voorleesconsulenten. In totaal werken zij 40 uur per week 
op de 39 locaties om voorleescoördinatoren te ondersteunen en te 
adviseren in hun leesbevorderende taken.  
In november hebben we met de voorleesconsulenten een dagdeel over 
de rol van de voorleesconsulenten gesproken.

In 2019 is dankzij een subsidie van de gemeente Amersfoort het project 
BoekStartcoach gestart. Het betreft een pilot die loopt van oktober 2019 
tot 2020. In oktober 2019 hebben we een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met de GGD regio Utrecht.

We zijn op drie consultatiebureaus in Amersfoort gestart met een 
BoekStartcoach. Het doel van de BoekStartcoach is ouders aan te 
moedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek 
te laten ontdekken. Om meer laagtaalvaardige ouders te bereiken is een 
extra inspanning nodig. Ouders vinden het prettig om aangesproken te 
worden door de BoekStartcoach. De ouders kunnen een afspraak maken 
met de BoekStartcoach om het BoekStart koffertje op te halen en een 
rondleiding te krijgen in de bibliotheek.  
Er doen inmiddels 85 bibliotheken mee en de eerste ervaringen in 
den lande en in Amersfoort zijn positief. Voor veel ouders is het een 
eyeopener om baby’s vanaf een paar maanden al voor te lezen. 

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

In 2019 hebben we het aantal de Bibliotheek op school scholen uitgebreid 
naar 28 scholen. Daarvan zijn er 22 in Amersfoort. Toegevoegd dit jaar 
zijn PC basisschool de Vuurvogel en OBS de Weesboom. 

In Amersfoort is één nieuwe leesconsulent begonnen en in 
december heeft zij succesvol de opleiding Leesconsulent afgerond. 
Zes leesconsulenten hebben de opleiding ‘van uitvoerder naar 
gesprekspartner’ gevolgd en in november hebben we een dagdeel met 
de leesconsulenten gesproken over de toekomst van de Bibliotheek op 
school. In 2020 werken we de uitkomsten uit. 

In 2019 hebben er twee netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden 
georganiseerd door de Bibliotheek Eemland. De eerste bijeenkomst 
had als thema: hoe krijg je als leescoördinator je team mee in het 
bevorderen van lezen? Martin Bootsma hield een lezing over het boek: 
‘En als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’
Tijdens de tweede bijeenkomst konden de deelnemers uit twee 
workshops kiezen. Daarnaast hebben de deelnemers genoten van de 
verhalen van kinderboekenschrijver Jef Aerts. 

BOEKSTART

Uit onderzoek blijkt steeds maar weer: hoe 
eerder je begint met voorlezen, hoe beter!
Ook baby’s zijn dol op boeken en Bibliotheek 
Eemland moedigt ouders aan om zo vroeg 
mogelijk met hun kindje te gaan lezen.

In 2019 hebben we onze collectie babyboekjes uitgebreid, de 
BoekStarthoek extra aantrekkelijk gemaakt en een aantal activiteiten 
geprogrammeerd speciaal voor ouders met heel jonge kinderen. In de 
vestiging Vathorst vond voor de eerste keer het BoekStart Babyfestival 
plaats met veel informatie over lezen en boekjes en leuke workshops 
voor ouder en kind. Dit was een groot succes; er kwamen 213 bezoekers 
en 11 baby’s werden lid van de bibliotheek.

Alle pasgeborenen die (uiteraard gratis!) lid worden van de bibliotheek 
krijgen het BoekStartkoffertje cadeau, met daarin twee leuke babyboekjes.
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IN CIJFERS

14 deelnemers

 5 genomineerden

4 eervolle vermeldingen

PARTNERS

de organisatie van het Johan van 

Oldenbarnevelt-jaar | museum 

Flehite | ROC-Midden-Nederland | 

de School der Poëzie | Fluor |  

het Medialab | Particuliere 

aanbieders van workshops zoals 

auteur Mijke Pelgrim en verhalen- 

verteller Edith de Wit

STORY AWARDS

Onderstaand bericht verscheen onder meer in de Stad Amersfoort en in 
de nieuwsbrief van het Johan van Oldenbarnevelt-jaar:

Lorelei Osinga wint StoryAwards 2019

In museum Flehite was donderdagmiddag 4 juli 2019 de prijsuitreiking 
van StoryAwards. Vijf jongeren die een verhaal of film hadden ingestuurd 
waren genomineerd voor de hoofdprijs.

Het verhaal ‘Laatste woorden’ van Lorelei Osinga werd door de jury, onder 
leiding van Guido de Wijs, unaniem gekozen tot het beste verhaal. Lorelei 
is een groot schrijftalent: In 2015 won zij ook al een prijs bij StoryAwards, 
toen was ze pas 10 jaar.

StoryAwards, een verhalenwedstrijd voor scholieren, werd dit jaar 
georganiseerd door de Bibliotheek Eemland. Om aan te sluiten bij het 
Johan van Oldenbarnevelt-jaar was gekozen voor het thema “Johan”. 
Het aantal van 14 deelnemers viel de organisatie een beetje tegen, maar 
er waren gelukkig wel heel goede inzendingen bij: Vier kregen een eervolle 
vermelding: de film van Thymen Aghina en de verhalen van Eva van der 
Veen, Lieke van Akker en Wizha Teymouri.

In de kelder van Flehite kreeg winnares Lorelei Osinga de hoofdprijs 
uitgereikt door Christien Manni, programmamanager van de 
Bibliotheek Eemland. Lorelei was heel blij met haar gewonnen prijs, 
een splinternieuwe tablet, en trakteerde de aanwezigen op een 
kippenvelmomentje toen zij haar verhaal prachtig voorlas. Onder de 
aanwezigen was ook haar trotse docent Nederlands en oud-stadsdichter 
Arjen van der Linden.

In alle Amersfoortse media was aandacht voor StoryAwards, van de 
huis-aan-huis-blaadjes tot en met de weekvideo van de burgemeester. 
Alle scholen werden op de hoogte gebracht via een nieuwsmail van de 
bibliotheek en de leesconsulenten brachten de wedstrijd extra onder de 
aandacht bij de dBoS-scholen.

Tijdens StoryAwards 2019 was er een prettige samenwerking tussen  
de Bibliotheek Eemland en allerlei partners uit de stad.

IN CIJFERS

29 scholen

189 projecten

4856 bereikte leerlingen

PARTNERS

Stichting Meerkring | KPOA | PCBO 

Amersfoort | ABC-Amersfoort 

| Scholen in de Kunst | MBO 

Amersfoort | De Schrijverscentrale 

| Stichting Lezen | Kunst van Lezen 

| CPNB

EDUCATIE JEUGD TOT 12 JAAR

Veel nieuws op het gebied van educatie in 2019: Bibliotheek Eemland 
lanceerde een nieuwe website voor al haar educatieve producten en 
ter gelegenheid daarvan werd voor het eerst een ‘inspiratiemiddag’ 
gehouden voor leerkrachten met een lezing door Ted van Lieshout en 
verschillende workshops over leesbevordering en mediawijsheid.

Ook voor het eerst werd in Amersfoort massaal meegedaan met de 
actie Geef een prentenboek cadeau. Alle peuters en kleuters kregen 
Kikker is Kikker cadeau van de gemeente en overal in de stad werden er 
voorleesfeestjes georganiseerd. Ook de burgemeester en alle wethouders 
lazen voor. Aan het einde van de actie kwamen zo’n 100 kinderen 
(veelal in pyjama) naar het Eemhuis om daar mee te doen aan het 
‘voorleesrecord’, in het bijzijn van de echte Kikker. 

Tijdens de Kinderboekenweek Reis mee! deed 
een recordaantal kinderen in schoolverband 
mee aan alle activiteiten. De Kinderboekenweek 
werd spetterend afgesloten met het Kinder-
boekenfestival. Bezoekers van het Eemhuis konden die dag naast 
voorstellingen, workshops en schrijversbezoeken ook de tentoonstelling 
One way ticket to Mars bezoeken bij KAdE, een lezing van Govert 
Schilling bijwonen en een heus planetarium bezoeken.

IN CIJFERS

26 scholen

3e plaats landelijke finale

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD

In onze regio deden in 2019 maar liefst 
26 scholen mee aan de Nationale 
Voorleeswedstrijd. De tien beste 
deelnemers gingen door naar de 
regiofinale in het ICOONtheater. Deze werd 
gewonnen door een leerling van de Gabrie 
Mehenschool uit Amersfoort. Zij werd 
daarna ook verkozen tot beste voorlezer 
van de provincie Utrecht en schopte het tot 
de derde plaats in de landelijke finale van 
de Nationale Voorleeswedstrijd!

Heel bijzonder is dat twee jaar achter elkaar een scholiere uit Amersfoort 
de top 3 van de allerbeste voorlezers van ons land heeft gehaald.
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IN CIJFERS

67 klassen geïnspireerd  

met de Boekenshow

5 scholen bij Voorleeswedstrijd

PARTNERS

10 VMBO en MBO scholen | Kunst 

& Lezen | Gemeente Amersfoort

Amersfoort Amersfoort

EDUCATIE JEUGD 12+

12-15 JAAR
De Voorleeswedstrijd werd weer op 5 VMBO scholen gehouden. Bij het 
Element deden zelfs 11 groepen mee! Steeds meer scholen zoeken de 
samenwerking met de bibliotheek. We hebben aan 67 klassen uit het 
voortgezet onderwijs een rondleiding gegeven in de bibliotheek. Dit is 
een verdubbeling van het aantal in 2018.
In 2019 hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met 
het Element (VMBO). Deze school verbindt zich voor 4 jaar aan de 
bibliotheek volgens het concept van de Bibliotheek op school. 

15-21 JAAR
De samenwerking met het ROC Midden Nederland werd in 2019 
geïntensiveerd. Meer opleidingen binnen het ROC maken nu gebruik 
van activiteiten rond het leesaanbod van de bibliotheek. Ook hebben 
enkele opleidingen een rondleiding in het Eemhuis gekregen, deden 
mee aan de Boekenshow en maakten gebruik van een leencollectie. 
Alle klassen van de Serviceopleiding Niveau 2 werden bezocht en zij 
kregen een passende leencollectie voor langere tijd om de studenten 
aan het lezen te krijgen. De samenwerking met de opleiding tot 
Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent (PWO) ging 
onverminderd door. 

Daarnaast werd het contact met MBO EVA uitgebreid en startte er een 
Bibliotheek op school in de nieuwe vestiging in Vathorst. Er staat nu 
voor deze nieuwe Nederlanders een collectie op maat die al voor de 
opening razend populair was. Mede dankzij de subsidie van Kunst van 
Lezen zijn alle klassen bezocht met een leesbevorderend programma 
en een mediawijsheidles rond Fake News. De docenten kregen een 
masterclass van specialisten van de bibliotheek.

IN CIJFERS

35 deelnemers van 12 scholen

5 vrijwilligers

STUDYSHARE

Van 12 verschillende scholen in Amersfoort zochten leerlingen de stilte 
en structuur van StudyShare om zich voor te bereiden op hun examens. 
Vijf vrijwilligers hielden beurtelings toezicht in een stille ruimte, namen 
de mobieltjes in beslag en zorgden voor een goede balans tussen 
studeren en pauzeren. Alle leerlingen gaven aan door de gehanteerde 
Pomodoromethode productiever te zijn. Zij beoordeelden StudyShare 
gemiddeld met een 8,5.

IN CIJFERS

21 gastlessen

28 vakantieworkshops

32 losse activiteiten

73 schoolklassen op bezoek in 

de Educatieve Escaperoom

PARTNERS

GGD | Gemeente Amersfoort 

| NEMO Science Museum | 

Scholen in de Kunst | ABC-scholen 

Amersfoort | Zomerschool 

Amersfoort | CoderDojo | 

Kinderboekenweek | Theater de 

Lieve Vrouw

MEDIALAB

Het Medialab is de innovatie afdeling van de Bibliotheek Eemland. Niet 
alleen het onderwijs maar ook de interne werkwijze van de bibliotheek 
worden door het kleine, jonge team geïnnoveerd. Daarnaast worden 
grote evenementen georganiseerd. 

OP EDUCATIEF GEBIED
• Samen met de GGD hebben we een unieke Minecraft Projectweek 

rondom het BSlim programma van de gemeente Amersfoort 
opgezet waarbij, naast de creatieve bouwopdracht in Minecraft, 
bewegen en gezonde voeding centraal stonden. Dit project heeft het 
Jeugdjournaal gehaald!

• In samenwerking met NEMO Science Museum is een 
programmeerleskist met de Micro:Bit ontwikkeld.

VOOR DE INTERNE ORGANISATIE
• Er is een compleet nieuwe boekingswebsite voor scholen 

geïmplementeerd.
• We hebben een cursus e-books voor collega’s gemaakt en gegeven.

EEN NIEUW BIBLIOTHEEKPUBLIEK
• Voor 300 deelnemers (in de lastige bibliotheekdoelgroep 25-55 jaar) 

hebben we een (uitverkochte) StadsPubquiz georganiseerd. 
• Met Hans Goedkoop hebben we een theatercollege geproduceerd 

voor 400 jaar Johan van Oldenbarnevelt.
• Dit jaar hadden we een reprise van de theatervoorstelling 

‘BUITENAARDS’ met Govert Schilling. Deze trok 900 bezoekers. 

EDUCATIEVE ESCAPEROOM 
In 2019 zijn in totaal 105 klassen uit regio Eemland op bezoek geweest. 
78 uit het primair onderwijs en 27 uit het voortgezet onderwijs. Dat zijn 
in totaal 2581 leerlingen! Ook van buiten onze regio zijn er bezoeken 
geweest: 11 schoolklassen en 6 teams van andere bibliotheken in 
Nederland. 
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IN CIJFERS

68 nationaliteiten

325 doorverwijzingen

6 vrijwilligers DigiTaal spreekuur

30 vrijwilligers Digitaal  

cursussen en Hulpplein

PARTNERS

Gemeente Amersfoort | 

Humanitas Taalmaatjes | ’t Gilde 

Samenspraak | NVA | NLeducatie | 

Ontmoetingscentrum Entree |  

de Taalkamer | de Horsten | Prago 

| SOVEE | Schrijfclub Creatief 

Schrijven | Oechies schrijfclub | 

Nanzz Creatief | Seniorweb

DIGITAALHUIS

SPREEKUUR
In 2019 heeft de bibliotheek besloten om de naam 
Taalhuis te wijzigen in DigiTaalhuis. In de bibliotheek 
wordt stevig ingezet op het ontwikkelen van digitale 
basisvaardigheden. Ze zijn onlosmakelijk verbonden 
met de basisvaardigheid taal. Voor ons reden om dit ook 
duidelijk in naam en logo terug te laten komen.

241 inwoners met in totaal 68 verschillende 
nationaliteiten hebben het DigiTaalhuis 
spreekuur in het Eemhuis bezocht voor 
advies op het gebied van het verbeteren van 
hun basisvaardigheden. Het DigiTaalhuis 
heeft een eigen aanbod op het gebied van 
basisvaardigheden (Taalcafé, Makkelijk Lezen, schrijfcursussen en 
computercursussen) maar verwijst daarnaast veel door naar projecten 
van partnerorganisaties.

WE DOEN HET NIET ALLEEN
• De bibliotheek heeft in 2019 vier keer een taal- en participatieoverleg 

voor de regio Amersfoort georganiseerd.
• 30 vrijwilligers van verschillende organisaties hebben bij de 

bibliotheek de basistraining voor taalvrijwilligers succesvol afgerond.
• Het DigiTaalhuis heeft in 2019 33 stimuleringsabonnementen 

uitgegeven aan deelnemers van taaltrajecten van de bibliotheek of 
een partner.

DIGITALE BASISVAARDIGHEDEN EN MEDIAWIJSHEID
In 2019 heeft de bibliotheek steviger ingezet op het verbeteren van 
digitale basisvaardigheden. Deze cursussen zijn succesvol afgerond: 
• Basiscursus computervaardigheden (Klik & Tik) door 37 deelnemers. 
• De cursus Omgaan met de digitale overheid en DigiD door  

14 deelnemers. 
• Basiscursus tablet en smartphone (Android en Apple) door  

39 deelnemers.

Amersfoort

Meeste bezoekers afkomstig uit

Turkije 29

Iran 19

Marokko 18

Syrië 14

Afghanistan 12

“Volgend jaar ga ik proberen mijn belastingaangifte 
digitaal te doen, maar voor de zekerheid houd ik 

het papieren formulier er nog wel naast…”. 

- deelnemer (67) na deelname aan Klik & Tik

DEELNEMERS 
PARTICIPATIEOVERLEG

Stichting Lezen en Schrijven 

| Gemeente Amersfoort | 

Indebuurt033 | NVA | SOVEE | 

Amfors | NLeducatie | Humanitas 

Eemland | ‘t Gilde | PRAGO | UWV 

| Leerwerkloket | Afdeling Werk en 

Inkomen | Stadsring 51 | kerken | 

Stichting Ontmoetingscentrum 

Entree | Stichting de Horsten | 

wijkteams | Taalcentrum  

het Element

Taalcafé

wekelijks 70 deelnemers

30 vrijwilligers

Makkelijk lezen groepen

15 nieuwe titels

5 leesgroepen en vrijwilligers

6 tot 9 deelnemers per keer

PARTNERS

Oranje Fonds / NL Doet | 

Taalambassadeurs | Waterlijn 

Amersfoort | Scholen in de Kunst

Wegens een stijgende vraag vindt het digitale vragenuur, het 
Digitaal Hulpplein, in de Neng in Hoogland nu wekelijks plaats i.p.v. 
tweewekelijks. In 2019 hebben de vrijwilligers van de bibliotheek en 
partner Seniorweb 232 hulpvragen over digitale zaken beantwoord. 
De bibliotheek heeft daarnaast twee gratis informatiebijeenkomsten 
over DigiD en de digitale overheid georganiseerd. 

TAALCAFÉ & MAKKELIJK LEZEN GROEPEN
2019 was een succesvol jaar dankzij de inzet van 30 vrijwilligers voor 
het Taalcafé en 5 vrijwilligers voor de Makkelijk lezen groepen. Er was 
gedurende 40 weken een Taalcafé op dinsdagochtend (gemiddeld 
28 deelnemers), donderdagavond (gemiddeld 20 deelnemers) en 
vrijdagmiddag (gemiddeld 22 deelnemers).

Hoogtepunt in 2019 was een uitstapje naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Het idee hiervoor is ontstaan doordat één van de 
vrijwilligsters, Roelie Pieterse-de Jong, een prachtig borduurwerk van 
de Nachtwacht had gemaakt dat was uitgekozen om geëxposeerd te 
worden in het Rijksmuseum. Dankzij een subsidie kon dit gerealiseerd 
worden. Met een touringcar zijn deelnemers van het Taalcafé naar 
Amsterdam gegaan en tijdens het bezoek aan het Rijksmuseum was 
er een rondleiding speciaal voor NT2-deelnemers. De uitleg over de 
schilderijen was in een rustig en makkelijk spreektempo zodat iedereen 
het kon volgen.

Doorverwijzingen DigiTaalhuis

 37% Spreekvaardigheid

 6% Schrijfvaardigheid

 26% Basiscursus NL

 18% Taalmaatje

 4% Leesvaardigheid

 9% Overig
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IN CIJFERS

321 Amersfoortse schrijvers

max. 3 titels per schrijver

PARTNERS

boekhandels | journalisten

EEMLANDSE SCHRIJVERS

In 2019 nam het aantal Eemlandse schrijvers toe. Ook het aantal nieuwe 
boektitels door al bekende Eemlandse schrijvers breidde zich verder 
uit. Inmiddels gaat het om meer dan 450 schrijvers. Het merendeel 
woont in Amersfoort, Baarn en Leusden. We nemen maximaal drie 
titels per schrijver op. De diversiteit blijft groot: romans, kinderboeken, 
kookboeken, gedichtenbundels, columns en vooral informatieve boeken.  

In Amersfoort werden de Eemlandse schrijvers ingezet voor lezingen 
en boekpresentaties in de bibliotheken en tijdens de Nacht van de 
Literatuur, het Eemhuis zomerprogramma, diverse radio-uitzendingen, 
de Mensenbieb, Tegenlicht Meetups, Blikopeners en het Schrijverscafé in 
Leusden. Maandelijks schuift er ook een schrijver aan bij het Boek-van-
de-maand-gesprek in het Eemhuis. 
Het college BUITENAARDS van schrijver/journalist Govert Schilling ging 
in reprise. Ook nam hij deel aan het scholenprogramma tijdens de 
Kinderboekenweek. 
Tijdens de Week van het Schrijven was er weer een live-uitzending van 
Golfbreker Radio vanuit de bibliotheek waarin meerdere schrijvers en 
vormen van schrijven aan de orde kwamen. 

IN CIJFERS

72 leeskringen namen 

leeskringkoffers af

PARTNER

Senia | boekhandels

IN CIJFERS

1.264.554 uitleningen

89 toptitels

PARTNERS

Het Gilde | Archief Eemland

MEDIACOLLECTIE EN CULINAIRE COLLECTIE

Er is een herschikking van de collecties op het Eemhuis ingezet met als 
doel de vindbaarheid van materialen te vergroten.

Om de efficiency van het gebruik van de collectie te verbeteren is 
het collectiebeheerinstrument BCB in gebruik genomen waardoor 
collectieonderdelen op meer vestigingen beschikbaar zijn zonder dat 
deze specifiek gereserveerd hoeven te worden. 

In het kader van de Maand van de Geschiedenis is er, in samenwerking 
met Archief Eemland, op 25 april een lezing georganiseerd waarin Louk 
de Liever zijn indrukwekkende verhaal over de Tweede Wereldoorlog 
vertelde. Hij overleefde als Joods jongetje twee concentratiekampen.

In samenwerking met Het Gilde en Archief Eemland organiseerde 
de Culinaire Collectie, voorafgaande aan Koningsdag, een Royal Tea. 
Deelnemers wandelden onder leiding van het Gilde de route die op 
Koningsdag ook gelopen zou worden, dronken een ‘deftig’ kopje thee 
in het Eemhuis en sloten af met een lezing over de geschiedenis van 
tafelen en tafelmanieren in de gegoede kringen. Deze lezing werd 
gegeven door Tim Smeets, conservator bij Museum Van Loon en het 
Openlucht Museum.  

Amersfoort

LEESKRINGEN 

In 2019 vond de eerste editie van de Week van de Leesclub plaats 
waarin iedere dag een leeskringactiviteit werd georganiseerd in onze 
bibliotheek. In Trouw verscheen tijdens deze week een mooi artikel over 
een Amersfoortse leeskring. De leesclub “Veel gelezen boeken” (Hendrik 
Groen, Judas etc.) is opgericht; een open leeskringbijeenkomst waarbij 
deelnemers kunnen proeven hoe het is om mee te doen aan een 
leeskring. De geschiedenisleesgroepen konden in twee bijeenkomsten 
in gesprek gaan met auteur Luc Panhuysen over zijn boek ‘Oranje tegen 
de Zonnekoning’. 

Naast leeskringen (vertaalde) literatuur zijn er de leeskringen 
geschiedenis, filosofie, vreemde talen en biografieën. Nieuw is de 
leeskring Japanse literatuur. 
Leden van leeskringen geven aan dat de leeskring hen helpt om meer 
boeken te lezen. Ook helpt het hen om meer tijd te maken voor het 
lezen en bij het daadwerkelijk uitlezen van de boeken. De leeskring is 
voor veel mensen een welkome stok achter de deur bij het lezen.

In 2019 heeft het Taalcafé ook meegedaan met ‘NLdoet’ en een grote 
groep deelnemers en vrijwilligers heeft zich uitgeleefd tijdens de 
djembé workshop bij Scholen in de Kunst. Muziek maken is een 
universele taal die verbindt! Voor de jaarlijkse speurtocht en boottocht 
met de Waterlinie was ook dit jaar weer veel animo. De jaarlijks 
terugkerende kerstviering werd druk bezocht en er zijn weer heerlijke 
hapjes uit allerlei landen gemaakt door de deelnemers.

De informatie over Taalcafé en de Makkelijk lezen groepen is 
verduidelijkt. Ook zijn de folders verbeterd, mede dankzij professioneel 
gemaakte foto’s van onze eigen deelnemers en vrijwilligers. Deze foto’s 
zijn ook gebruikt op de website.

Op een aantal momenten in het jaar bedanken wij de vrijwilligers voor 
hun inzet. Aan het begin van de zomervakantie was dit met een ijsbon. 
In september zijn we het nieuwe seizoen begonnen met een gezellige 
lunch bij het Lokaal. Met kerst krijgen de vrijwilligers een kerstattentie.
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Jaarverslag 2018 30.029 5.155 4.562 6.249 2.938

Prestatievoorstel 2019 40.000 5.750 4.500 7.000 3.012

Realisatie 2019 43.875 5.324 4.829 6.251 3.063
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Jaarverslag 2018 1.203.018 154.016 120.423 211.022 118.832

Prestatievoorstel 2019 1.300.000 156.000 145.000 220.000 121.126

Realisatie 2019 1.264.554 147.040 134.725 208.545 119.529
BE

ZO
EK

ER
S Jaarverslag 2018 1.120.502 96.255 48.486 139.112 52.188

Prestatievoorstel 2019 1.164.500 85.000 50.000 145.077 50.000

Realisatie 2019 1.076.516 100.540 55.099 135.833 44.422

SAMENWERKING ABC-SCHOLEN

In meerdere wijken is in 2019 de samenwerking 
met ABC nog beter geworden. Dit maakte het 
bijvoorbeeld mogelijk dat peuters en kleuters uit 
het Soesterkwartier vrijkaartjes kregen voor het 
Voorleesfestival. 
Ook deden drie scholen uit één wijk samen mee 
met een project over anders zijn en gepest worden 
en ontmoetten zij daarna een schrijver in de 
bibliotheek.

De bibliotheek leverde een bijdrage aan de Vakantie-academie met 
mooie boeken, projectkisten en voorlichting over lezen voor ouders.

“Mogen wij de 
boeken uit de 

Boekenkring en het 
weekboek mee naar 
huis nemen om 

verder door te lezen 
in de vakantie?” 

- kinderen uit groep 7 
bij de Vakantie-academie

IN CIJFERS

47 vragen

 14552 antwoorden

190 unieke Hussel deelnemers 

PARTNERS

Collega’s | Externe partijen | 

Bezoekers

KEILAB

Het Keilab is een innovatief en experimenteel project binnen de 
Bibliotheek Eemland. Het Keilab houdt zich bezig met het verbinden  
van vragen en kennis van bezoekers. Door het Keilab leer je de bezoekers 
pas echt kennen. Meningen, kennis en ervaringen worden gedeeld.

In 2019 hebben we met ons interactieve touchscreen weer veel 
antwoorden binnengehaald. 3x zoveel als in 2018! Dit was de meest 
beantwoorde open- en gesloten vraag:

Naast dat we in 2019 de hele lay-out aangepast hebben zijn we dit jaar 
ook begonnen met een nieuwe toevoeging aan het scherm: Hussel. 
Bezoekers kunnen hun bibliotheekpas scannen en zo een spelletje 
spelen. Het is een woordspelletje waar punten mee worden verdiend en 
de highscore van andere bezoekers kan worden verbroken. 

Kijk jij naar de WK wedstrijden 
van onze Leeuwinnen?

Bezoekers van het Eemhuis; bedankt!

Ja
(841)

Nee
(390)

Soms
(385)

Wie vind jij de beste Youtuber? 
Top 6 van de Eemhuis bezoekers:
1. Dylan Haegens
2. PewDiePie
3. Enzo Knol
4. Dodo
5. Onnedi
6. StukTV

IN CIJFERS

10 tafels / 30 zitplaatsen

3 parttimers en 3 invalkrachten

ESPRESSOBAR DE DRAAK

In 2019 was de focus gericht op servicegerichtheid, structuur en 
kwaliteit. Hierdoor is de Espressobar een levendige en aantrekkelijke 
plek geworden om elkaar te ontmoeten en te verbinden, maar ook is het 
voor velen een vaste plek geworden om een krant/tijdschrift te lezen 
met een heerlijke kop koffie en iets lekkers erbij. De drukste periodes 
zijn de tentamenperiodes en de wintermaanden. 
Er worden vele activiteiten georganiseerd waarbij de Espressobar de 
catering verzorgt. Zowel in- als extern en er zijn afgelopen jaar allerlei 
samenwerkingen ontstaan. Daarnaast speelt het team in op trends 
en duurzaamheid. Hoogtepunten van 2019 waren de bijdragen aan de 
Pubquiz, Koningsdag, 5 jaar Eemhuis, Nacht van de Literatuur, Muziek in 
de Bieb, de BUITENAARDS reprise en het Kinderboekenfestival.
Dit alles heeft bijgedragen aan een omzetgroei van 27% ten opzichte van 
het jaar ervoor.
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1e
de Bibliotheek op 

school geopend

Het Medialab heeft 

2 gastlessen 
gegeven bij de 
bibliotheek in 

Baarn.

24.767 INWONERS 

(10,07% van het werkgebied)

5.324 LEDEN 

(8,82% van alle Eemland-leden)

147.040 UITLENINGEN 

(7,84% van alle uitleningen)

Er zijn 
een hoop 

leerlingen 
bereikt in 

Baarn

309
14 
TAALVRIJWILLIGERS

Promo die landelijk wordt ingezet om 
mensen digitaal vaardiger te maken.

https://youtu.be/_vLK0HVs8tE

Samenwerkingspartners:
• Welzijn Baarn
• Theater de Speeldoos
• Gemeente Baarn
• Historische Kring Baerne
• VluchtelingenWerk

• Stichting Happy Kids - 
Happy People 

• Stichting lezen en 
schrijven

• Speel-O-Theek

65
baby’s 

ingeschreven
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LOCATIE BAARN
2019 was een enerverend jaar voor de vestiging Baarn. Het besluit over de nieuwe locatie 
werd uitgesteld tot 2020. Deze onzekerheid had zijn weerslag op bezoekers, leden en 
personeel. Na zoveel jaren van onzekerheid wil men graag weten waar de toekomst van  
de bibliotheek ligt.

ENKELE HOOGTEPUNTEN UIT 2019
• Het DigiTaalhuis Baarn werd feestelijk geopend door wethouder Stroo. Samen met Welzijn Baarn wil het 

DigiTaalhuis inwoners van Baarn helpen om zelfredzaam te zijn door advies en hulp te geven aan hen die 
moeite hebben met lezen, schrijven of het spreken van de Nederlandse taal en voor wie weinig tot geen 
ervaring heeft met de computer. Een bekende inwoner van Baarn, Marijke Helwegen, vertelde hoeveel baat 
zij heeft gehad bij de cursus Klik en Tik.

• Op de St. Aloysiusschool werd door de burgemeester de eerste Bibliotheek op School in Baarn geopend. Deze 
kon mede door een bijdrage van Stichting Kind en Educatie Baarn worden gerealiseerd. Met de Bibliotheek 
op school wordt ingezet op taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. 

• Lezing over Vrouwen aan het werk (50 bezoekers). 
• Het BoekStartfestival.  
• Het project Geef een prentenboek cadeau. Dankzij een bijdrage van de gemeente ontvingen dit jaar  

1134 jonge kinderen een prentenboek. 
• De Voorleesfeestjes. 
• Het Aadje Piraatje-parcours: 100 kinderen kwamen hiervoor in de zomervakantie naar de bibliotheek.

Ter voorbereiding op het samengaan van drie organisaties onder één dak, kwam het personeel van de 
Speeldoos, de Volksuniversiteit en de Bibliotheek in januari 2019 bijeen voor een inspiratiemiddag. 
Twee leerlingen van het Griftland College uit Soest hebben een maatschappelijke stage gelopen. Ook voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is er ruimte in de bibliotheek: er werd een opruimer voor de 
vestigingen Baarn/Bunschoten aangenomen die sinds de zomer met veel plezier op beide vestigingen werkt.

Baarn

IN CIJFERS

14 taalvrijwilligers

3 computervrijwilligers

PARTNERS

Welzijn Baarn | Oefenen.nl | 

Stichting Lezen & Schrijven

ACTIVITEITEN

• 2 Klik & Tikcomputercursussen 

in de Leuning: 20 deelnemers.

• 1 Klik & Tiktabletcursus in de 

bibliotheek: 5 deelnemers.

• Taalcafé: donderdagochtend 

(631 deelnemers) en woensdag-

avond (in oktober van start 

gegaan, 107 deelnemers).

• Spreekuur woensdagavond  

(in oktober van start gegaan,  

10 bezoekers).

• 12 theaterworkshops in de 

zomervakantie voor volwassen 

NT2-ers door dramaturge en 

taalvrijwilliger Erica Bilder.

• 6 spelletjesmiddagen voor NT2-

kinderen door taalvrijwilliger 

Yayeri van der Horst van 

Vluchtelingenwerk.

DIGITAALHUIS

Op 11 september 2019 werd het DigiTaalhuis Baarn officieel geopend 
door wethouder Stroo. Het is een samenwerking van de bibliotheek met 
Welzijn Baarn om inwoners van Baarn te helpen om zelfredzaam te 
zijn. Het aanbod bestaat uit advies en hulp voor wie moeite heeft met 
lezen, schrijven, het spreken van de Nederlandse taal en voor wie weinig 
tot geen ervaring heeft met de computer. BN’er Marijke Helwegen 
was aanwezig als Ambassadeur Digitaal en Irma van Leerdam als 
Taalambassadeur. 

Irma vertelde over hoe ze op latere leeftijd leerde lezen en schrijven. Met 
haar persoonlijke verhaal wil ze anderen die moeite hebben met lezen 
en schrijven aanmoedigen om hier iets aan te doen. Een bezoek aan het 
DigiTaalhuis is de eerste stap. 

Marijke Helwegen volgde in Baarn de computercursus Klik &Tik voor 
beginners. Steeds meer zaken moeten per computer worden geregeld, 
zoals de belasting, en Marijke wil dit zelf kunnen regelen. Ook wil ze 
lekker online kunnen shoppen. Marijke Helwegen is na het doen van de 
Klik & Tikcursus ingehuurd als landelijke ambassadrice voor oefenen.nl. 
In de Bibliotheek Baarn is in november 2019 samen met haar, de Poolse 
en Baarnse taalambassadeur Marzena en Baarnse vrijwilligers een 
promo opgenomen die nu landelijk wordt ingezet om mensen digitaal 
vaardiger te maken: https://youtu.be/_vLK0HVs8tE

De bibliotheek onderhoudt een kleine taalhuiscollectie voor  
De Ouderkamer, een ruimte in de school De Uitkijck waar allochtone 
vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en Nederlands leren. De taal-
consulent komt hier regelmatig langs met nieuwe materialen en advies. 

Conversatiegroep Aan de praat (i.s.m. Welzijn Baarn) wordt geleid door 
2 taalvrijwilligers. Allochtone vrouwen komen elke maandagochtend 
samen in de bibliotheek om beter te leren converseren in de 
Nederlandse taal.

In Baarn zijn in samenwerking met Welzijn Baarn en Stichting Lezen 
& Schrijven 3 workshops Herkennen van laaggeletterdheid gegeven 
aan taalvrijwilligers, welzijnsmedewerkers en vrijwilligers en 
beleidsmedewerkers van de gemeente. 
De bibliotheekmedewerkers kregen een training op maat van de  
NT1-taaldocente van Bibliotheek Eemland.
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IN CIJFERS

3 scholen

12 projecten

309 bereikte leerlingen

PARTNERS

De Schrijverscentrale | Stichting 

Lezen | Kunst van Lezen | CPNB | 

Kunst Centraal

EDUCATIE JEUGD TOT 12 JAAR

In april kregen ruim 1100 peuters en kleuters het prentenboek Kikker is 
Kikker cadeau tijdens de actie Geef een prentenboek cadeau. Bibliotheek 
en gemeente wilden samen laten zien hoe belangrijk voorlezen is en 
wat je allemaal met prentenboeken kunt doen. Op alle scholen en 
voorscholen waren voorleesfeestjes en zelfs de burgemeester kwam 
voorlezen! In de bibliotheek kwam Kikker op bezoek om naar zijn eigen 
verhaal te luisteren en daarna met alle kinderen op de foto te gaan.

Met alle scholen in Baarn wordt samengewerkt: zij nemen leskisten en 
projecten af uit het scholenaanbod, komen op bezoek met groep 3 of 
om klassikaal boeken te ruilen.

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
In onze regio deden in 2019 maar liefst 26 scholen mee aan de Nationale 
Voorleeswedstrijd. Vanuit Baarn deed De Uitkijck mee aan deze 
wedstrijd. 

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

In 2019 is de eerste bibliotheek op school in Baarn geopend op de St. 
Aloysius school. Ook is er in Baarn één nieuwe leesconsulent begonnen.  
In december heeft zij succesvol de opleiding Leesconsulent afgerond. 
In november is er een dagdeel met alle leesconsulenten gesproken 
over de toekomst van de Bibliotheek op school. In 2020 werken we de 
uitkomsten uit. 

In 2019 hebben er twee netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden 
georganiseerd door de Bibliotheek Eemland waaraan ook de 
leescoördinatoren uit Baarn deelnamen. De eerste bijeenkomst had als 
thema: hoe krijg je als leescoördinator je team mee in het bevorderen van 
lezen? Martin Bootsma hield een lezing over het boek: ‘En als we nu weer 
eens gewoon gingen lesgeven?’
Tijdens de tweede bijeenkomst 
konden de deelnemers 2 workshops 
kiezen. Daarnaast hebben de 
deelnemers genoten van de verhalen 
van kinderboekenschrijver Jef Aerts. 

IN CIJFERS

1e dBos geopend

274 leerlingen

PARTNERS

Alle deelnemende dBos scholen | 

Kunst van lezen

IN CIJFERS

2 gastlessen

1 vakantieworkshop en

1 losse activiteit

1 schoolklas op bezoek in 

de Educatieve Escaperoom

PARTNERS

NEMO Science Museum | 

Kinderboekenweek

MEDIALAB

Het Medialab is de innovatie afdeling van De Bibliotheek Eemland. 
Niet alleen het onderwijs maar ook de interne 
werkwijze van de bibliotheek worden door het 
kleine, jonge team geïnnoveerd. Daarnaast 
worden grote evenementen georganiseerd. 

• In samenwerking met NEMO Science Museum 
is een programmeerleskist met de Micro:Bit ontwikkeld.

• Er is een compleet nieuwe boekingswebsite voor scholen 
geïmplementeerd.

• We hebben een cursus e-books voor collega’s gemaakt en gegeven.

In 2019 is 1 schoolklas uit Baarn in de Educatieve Escaperoom 
in Amersfoort op bezoek geweest, er zijn door het Medialab 
twee gastlessen uitgevoerd op Baarnse scholen en de workshop 
‘Kettingreactie Machine’ is er gegeven. 
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21.588 INWONERS 

(8,78% van het werkgebied)

4.829 LEDEN 

(8% van alle Eemland-leden)

134.725 UITLENINGEN 

(7,19% van alle uitleningen)

de
Bibliotheek 

op school

5
e

70 BEZO
EKERS 

IN
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R
Een kleine groep 

van 8 vrouwen 

leest al trouw 

enkele jaren samen 

op niveau A2.

Ze zijn een hechte 

groep geworden.

5 scholen 
op bezoek bij 
de Educatieve 
Escaperoom

129 
bereikte 

leerlingen

Samenwerkingspartners:
• Stichting De Boei
• School met de Bijbel
• Rabobank
• Provinciaal Stimuleringsfonds

Het Herfstkinderfestival trok dit jaar 

65 kinderen naar de bibliotheek. 

Er doen 
6 gezinnen 

mee aan de 
VoorleesExpress

143 
baby’s 

ingeschreven
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LOCATIE BUNSCHOTEN
In februari 2019 werd de huiskamer BiebopDiek geopend. Een driejarige pilot en een 
samenwerking van de gemeente, welzijnsinstelling de Boei, de School met de Bijbel en 
de bibliotheek met als doel het versterken van de leefbaarheid, vitaliteit en de onderlinge 
betrokkenheid en sociale cohesie. De pilot wordt financieel gesteund door het Provinciale 
Stimuleringsfonds en de Rabobank. Er werd een lezing over Toon Hermans georganiseerd 
en een vrijwilliger hield regelmatig een digitaal spreekuur genaamd Digidiek. 

De bibliotheek participeert traditiegetrouw in het kunstweekend in september. Dit jaar was het thema  
Art & Food en met de Chinese schilderwerken van Maritza Voorbach en de Japanse miniatuurboompjes 
van Hans Veltman ontstond er een exotische, Aziatische sfeer in de bibliotheek. Ook toonde Graddie Jansen-
van Leeuwen haar zelfgemaakte levensechte poppen en kalebassen. Omdat het kunstweekend in de Week 
van de Alfabetisering viel heeft Graddie ook aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Zij heeft in haar 
jeugd namelijk nooit leren lezen en schrijven en heeft zich dat pas op latere leeftijd eigen gemaakt. Zij is 
nu een actieve ambassadeur in de bestrijding van alfabetisme. Het hele jaar door vonden drukbezochte 
Voorleesfeestjes plaats gecombineerd met een knutselactiviteit. 

Meester Mark alias van Mark van der Werf, is landelijk bekend om zijn hilarisch geschreven boekjes met 
aantekeningen van basisschoolkinderen. Naar aanleiding van zijn recente publicatie ‘Schoolpleinmoeders’ 
bezocht hij de bibliotheek. Het leverde een avond vol herkenning op! 

De medewerkers hebben, samen met de Baarnse collega’s, het gezamenlijk Kerstfeest voor personeelsleden 
georganiseerd in de Speeldoos in Baarn. De opkomst was groot en de sfeer gezellig. Zo kon het team 
Bunschoten het jaar met een tevreden gevoel afsluiten. 

In 2019 is een extra leesconsulent aangetrokken (Wieke van der Wal) en één van de vrijwilligers die bij ons 
actief is in het Digitaalhuis en op BiebopDiek is genomineerd als Taalheld 2019. 

Bunschoten

IN CIJFERS

70 bezoekers inloopspreekuur

40 deelnemers Taalcafé

16 vrijwilligers

PARTNERS

Gemeente Bunschoten | de Boei 

| Danner & Danner | Internetcafé 

de Haven | Siepa Taal | ‘t Kruisrak

DIGITAALHUIS

Ook in 2019 is er voortvarend gewerkt aan een volwaardig DigiTaalhuis 
in Bunschoten. Van het inloopspreekuur op maandagavond hebben 
70 mensen gebruik gemaakt. Op de maandagavond was er ook ruimte 
voor een NT1 groep met vier deelnemers.
Op de woensdagavond en donderdagochtend was er het Taalcafé met 
gemiddeld 40 deelnemers onder begeleiding van 16 vrijwilligers. 
Op woensdagochtend vindt onder leiding van een enthousiaste 
vrijwilliger een leesclub plaats. Inmiddels leest een kleine groep van 
acht vrouwen op niveau A2 al trouw enkele jaren samen en is dit een 
hechte groep geworden. 

Dit jaar kwam op Koningsdag de koning en zijn gezin naar Amersfoort. 
Langs de route was er aandacht voor alle nationaliteiten in de regio 
Amersfoort. Ook nieuwe Nederlanders uit Bunschoten-Spakenburg 
waren van de partij in Amersfoort om de jarige koning en zijn gezin toe 
te juichen! Vooraf was er ruim aandacht geschonken aan Koningsdag 
met een puzzeltocht en oranje feestdrankjes. 

© Gemeente Amersfoort/Robin Utrecht

KLIK EN TIK
Op maandagochtend kunnen ouderen mediavaardig worden in de 
cursus Klik en Tik. Een vrijwilliger leert de deelnemers in 10 lessen hun 
digitale vaardigheden te verbeteren. 

De cursus Digisterker werd twee keer vanuit de gemeente geïnitieerd 
en samen met onze taalconsulent georganiseerd in het gemeentehuis 
van Bunschoten. 



Jaarverslag 2019 Jaarverslag 201932 33BunschotenBunschoten

IN CIJFERS

3 scholen

5 projecten

129 bereikte leerlingen

PARTNERS

De Schrijverscentrale | Stichting 

Lezen | Kunst van Lezen | CPNB

EDUCATIE JEUGD TOT 12 JAAR

In Bunschoten was op alle scholen weer veel aandacht voor 
vroegschoolse educatie.

Door het project Boekenpret kregen alle kleuters een prentenboek 
mee naar huis zodat ook de ouders betrokken waren bij het voorlezen. 
Daarnaast kregen alle scholen weer thematasjes met de nieuwste 
boeken bij door henzelf gekozen thema’s.

De samenwerking met de scholen wordt steeds intensiever; 
verschillende scholen bezochten dit jaar een schrijver in de Bibliotheek 
of een voorstelling tijdens de Kinderboekenweek.

IN CIJFERS

3 deelnemende scholen

3e plaats landelijke finale

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD

In onze regio deden in 2019 maar liefst 26 scholen mee aan de  
Nationale Voorleeswedstrijd. Vanuit Bunschoten deden drie scholen  
(De Grondtoon, ’t Kruisrak en De Wegwijzer) mee aan deze wedstrijd. 

De tien beste deelnemers gingen door naar de regiofinale in het 
ICOONtheater. Deze werd gewonnen door een leerling van de Gabrie 
Mehenschool uit Amersfoort. Zij werd daarna ook verkozen tot beste 
voorlezer van de provincie Utrecht en schopte het tot de derde plaats 
van de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd!

IN CIJFERS

3 gastlessen

1 vakantieworkshop en

3 losse activiteiten

5 schoolklassen op bezoek in 

de Educatieve Escaperoom

PARTNERS

NEMO Science Museum | 

Kinderboekenweek

MEDIALAB

Het Medialab is de innovatie afdeling van de Bibliotheek Eemland. Niet 
alleen het onderwijs maar ook de interne werkwijze van de bibliotheek 
worden door het kleine, jonge team geïnnoveerd. Daarnaast worden 
grote evenementen georganiseerd. 

• In samenwerking met NEMO Science Museum is een 
programmeerleskist met de Micro:Bit ontwikkeld.

• Er is een compleet nieuwe boekingswebsite voor scholen 
geïmplementeerd.

• We hebben een cursus e-books voor collega’s gemaakt en gegeven.

In 2019 zijn 5 schoolklassen uit Bunschoten in de Educatieve 
Escaperoom in Amersfoort op bezoek geweest en er zijn door het 
Medialab drie gastlessen uitgevoerd op scholen 
in Bunschoten. Voor het herfstfestival is de 
workshop ‘Kettingreactie Machine’ uitgevoerd 
en voor de Zomerschool is een Minecraft 
bouwwedstrijd georganiseerd.  

VOORLEESEXPRESS

In Bunschoten zijn 6 gezinnen gestart in 2019 en er zijn 8 vrijwilligers 
actief. 

Er komen enthousiaste reacties van voorlezers, ouders en leerkrachten 
en kinderen krijgen meer plezier in (voor)lezen, krijgen meer 
zelfvertrouwen en gaan meer praten. 

Door de ondersteuning van de verschillende gemeenten, een donatie 
van JCI Eemland en de borging in de Bibliotheek Eemland is het 
ook dit jaar gelukt om de VoorleesExpress voor een laag bedrag te 
kunnen aanbieden. Wij rekenen €250,- per gezin terwijl het landelijk 
gemiddelde op €600,- per gezin ligt. 

IN CIJFERS

6 gezinnen

8 vrijwilligers

PARTNERS

Stichting VoorleesExpress | GGD 

| Hogeschool Utrecht | De Boei 

| Speel-o-theek Eemland | JCI 

Eemland
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IN CIJFERS

5e dBos ingericht

730 leerlingen

PARTNERS

Alle deelnemende dBos scholen | 

Kunst van lezen

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

We zijn dit jaar begonnen met de inrichting van de 5e Bibliotheek op 
school in Bunschoten. Dit is op de PC Basisschool de Ark. Deze zal begin 
2020 worden geopend.

In november hebben we een dagdeel met alle leesconsulenten 
gesproken over de toekomst van de Bibliotheek op school. In 2020 
werken we de uitkomsten uit. 
In 2019 hebben er twee netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden 
georganiseerd door de Bibliotheek Eemland waar ook de 
leesconsulenten uit Bunschoten aan deelnamen. 
De eerste bijeenkomst had als thema: hoe krijg je als leescoördinator 
je team mee in het bevorderen van lezen? Martin Bootsma hield een 
lezing over het boek: ‘En als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’
Tijdens de tweede bijeenkomst konden de deelnemers kiezen uit twee 
workshops:
1. Korte werkvormen boekenkring/poëzie 
2. Ervaringen uitwisselen 
3. Nieuwe boeken en voorleestips 
Daarnaast hebben de deelnemers genoten van de verhalen van 
kinderboekenschrijver Jef Aerts. 

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL VMBO
Op het Oostwende College in Bunschoten-Spakenburg werkt de 
bibliotheek al jaren samen met de docenten Nederlands en de 
mediathecaris om de leerlingen aan het lezen te krijgen en te houden. 
Er worden programma’s uitgevoerd in de eerste en tweede klassen, 
de bibliotheek levert titelsuggesties en helpt bij het saneren van de 
mediatheek. 

Op het gebied van mediawijsheid werden er diverse workshops gegeven 
door het Medialab.
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15
gezinnen bij de 

VoorleesExpress.

Dat is 150% 
van het gestelde 

doel in 2018.

“Ik ben een 

tijdje geleden 

uitgenodigd voor 

het eten omdat ik 

wat kinderkleding 

had gebracht. Dat 

zijn echt leuke 

dingen van de 

VoorleesExpress: 

je leert nieuwe 

mensen kennen.” 

- een voorlezer

30.028 INWONERS 

(12,21% van het werkgebied)

6.251 LEDEN 

(10,36% van alle Eemland-leden)

208.545 UITLENINGEN 

(11,13% van alle uitleningen)

zijn op 
bezoek 
geweest 
bij de 
Educatieve 
Escaperoom10

 S
CH

O
LE

N

21
EDUCATIE-

PROJECT

Samenwerkingspartners:
• Gilde Leusden

• Textielatelier Make & Mend

• Lariks welzijn en zorg

• De Cultuurkoepel

• De Groene Belevenis

• Autobedrijf Pon

141 baby’s 
ingeschreven
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LOCATIE LEUSDEN
Naast het reguliere programma voor alle leeftijdsgroepen zijn we in 2019 met activiteiten 
gestart om mensen uit hun isolement te halen, om nauwere banden met het onderwijs 
aan te gaan en om een leerplek te zijn voor mensen met een lage taalvaardigheid.

Bij de activiteiten in het kader van Ontmoeten & Verbinden staan ontmoeting, kennisdeling en verbinding 
voorop. Elke maand is er een Blikopener: een korte lezing met vervolgens een lunch waarin wordt nagepraat. 
Door sponsoring van Autobedrijf Pon is dit een gratis activiteit. In het aantal bezoekers zien we een stijgende 
lijn. Bij de laatste Blikopener in 2019 waren 38 aanwezigen. 

Er is twee keer op zondagmiddag een Schrijverscafé geprogrammeerd met Eemlandse schrijvers. Na 
afloop kunnen bezoekers napraten met de schrijver. Door sponsoring van de Cultuurkoepel kan ook het 
Schrijverscafé gratis worden aangeboden. 

Onze leesconsulenten zetten vooral in op het persoonlijke contact met scholen en kinderdagverblijven. Iedere 
maand waren er onder schooltijd activiteiten in de bibliotheek waarvan de startbijeenkomsten over de 
Kinderjury voor groep 4/5 dit jaar nieuw waren. 
Dieuwertje Blok kwam voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen, basisschoolleerlingen konden 
een bezoek aan Tosca Menten, de auteur van ‘Dummie de Mummie’, winnen en de NOS stelde de 
Jeugdjournaalbus ter beschikking voor een les voor en achter de camera. 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben 1250 leerlingen genoten van een activiteit in de bibliotheek. 
In de zomervakantie stond in de Boerderij een Aadje Piraatje-parcours waar 200 kinderen spelenderwijs 
hebben gelezen en gerekend. 

Het driejarig (Digi-)Taalhuis Leusden staat inmiddels als een huis. Er zijn steeds meer deelnemers en 
taalcoaches. Inmiddels zijn er mooie resultaten te melden: 7 deelnemers hebben een baan gevonden,   
5 deelnemers hebben een stageplek gevonden en 5 deelnemers zijn aan een studie begonnen.

LOCATIE ACHTERVELD & LEUSDEN-ZUID
In Achterveld blijft ook in 2019 een trouwe groep van zo’n 500 actieve leden de bibliotheek bezoeken. Een 
aantal dagdelen per week staat een enthousiaste groep vrijwilligers klaar om vragen van onze gasten 
te beantwoorden. De rest van de week is de bibliotheek onbemand geopend. Ook organiseren we in de 
Bibliotheek Achterveld Voorleesfeestjes en groep-3-bezoeken.

Sinds januari 2019 is Leusden-Zuid een apparatuurloos servicepunt. Onze boekenkast en brievenbus staan 
in de hal bij Fysiotherapie-Leusden.nl en zijn elke dag van 8.30 – 17.00 uur geopend. Het is een afhaalpunt 
voor gereserveerde materialen en een inleverpunt voor (elders) geleende materialen. Op deze manier is de 
serviceverlening van de Bibliotheek Leusden in deze wijk gewaarborgd.

Leusden

IN CIJFERS

5 gastlessen

10 schoolklassen op bezoek in 

de Educatieve Escaperoom

PARTNERS

NEMO Science Museum | Scholen 

in de Kunst | Kinderboekenweek

MEDIALAB

Het Medialab is de innovatie afdeling van de Bibliotheek Eemland. Niet 
alleen het onderwijs maar ook de interne werkwijze van de bibliotheek 
worden door het kleine, jonge team geïnnoveerd. Daarnaast worden 
grote evenementen georganiseerd. 

• In samenwerking met NEMO Science Museum is een 
programmeerleskist met de Micro:Bit ontwikkeld.

• Er is een compleet nieuwe boekingswebsite voor scholen 
geïmplementeerd.

• We hebben een cursus e-books voor collega’s gemaakt en gegeven.
• In 2019 zijn 10 schoolklassen uit Leusden op bezoek geweest in de 

Educatieve Escaperoom in Amersfoort. Door het Medialab zijn op 
scholen in Leusden vijf gastlessen uitgevoerd. 
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IN CIJFERS

6 scholen

21 projecten

540 bereikte leerlingen

PARTNERS

Scholen in de Kunst | De 

Schrijverscentrale | Stichting 

Lezen | Kunst van Lezen | CPNB | 

De Cultuurkoepel

EDUCATIE JEUGD TOT 12 JAAR

In de Bibliotheek Leusden trekken de jeugdactiviteiten steeds grotere 
bezoekersaantallen. Dieuwertje Blok las voor uit ‘Een huis voor Harry’ 
tijdens de Nationale Voorleesdagen en daarnaast bezochten tientallen 
peuter- en kleutergroepen de Bibliotheek voor een voorleesfeestje.

In Leusden waren enkele bijzondere activiteiten: Tosca Menten kwam op 
bezoek tijdens de Kinderjury-periode en op een dag stond de bus van het 
Jeugdjournaal voor de deur om kinderen les te geven over het nieuws. 

Tijdens de Kinderboekenweek Reis mee! deden álle scholen uit Leusden, 
met álle klassen, mee aan het gezamenlijke programma van de 
Bibliotheek Eemland en Scholen in de Kunst! De leerlingen gingen 
creatief aan de slag met kinderboeken, bezochten een illustrator of 
bezochten de voorstelling Een reis om de wereld in 80 dagen.

VOORLEESEXPRESS

In Leusden zijn 15 gezinnen gestart in 2019 terwijl 
het doel was gesteld op 10 gezinnen. Hiermee 
worden 23 kinderen bereikt en er zijn  
11 vrijwilligers actief in Leusden. 

Er komen enthousiaste reacties van voorlezers, ouders en leerkrachten 
en kinderen krijgen meer plezier in (voor)lezen, krijgen meer 
zelfvertrouwen en gaan meer praten. 

Door de ondersteuning van de verschillende 
gemeenten, een donatie van JCI Eemland en de 
borging in de Bibliotheek Eemland is het ook dit 
jaar gelukt om de VoorleesExpress voor een laag 
bedrag te kunnen aanbieden. Wij rekenen  
€250,- per gezin terwijl het landelijk gemiddelde 
op €600,- per gezin ligt. 

IN CIJFERS

15 gezinnen

11 vrijwilligers

PARTNERS

Stichting VoorleesExpress | 

Hogeschool Utrecht | GGD |  

‘t Gilde | Speel-o-theek Eemland  

| JCI Eemland

IN CIJFERS

20 nationaliteiten

PARTNERS

Gilde Samenspraak | Gilde 

Leercentrum | Textielatelier 

Make & Mend | Stichting Lariks | 

Stichting Gastvrij Leusden

DIGITAALHUIS

In Leusden doen 38 deelnemers uit 20 verschillende landen mee onder 
leiding van 23 taalcoaches. Dit heeft geleid tot de volgende meetbare 
effecten:
• 7 deelnemers hebben inmiddels een baan gevonden.
• 5 deelnemers hebben een stageplek gevonden
• 5 deelnemers zijn aan een studie begonnen. 

In Leusden draaien er 3 Makkelijk Lezen groepen, doen 13 deelnemers 
mee aan Klik & Tik en 17 deelnemers aan Digisterker. 
Er is een gezamenlijk uitje georganiseerd en er zijn bijeenkomsten 
geweest met Pasen en Kerst. Gedurende de zomermaanden hebben er  
5 Zomeravondcafés plaatsgevonden. 
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Jaarverslag 2018 6.249 30.029 5.155 4.562 2.938

Prestatievoorstel 2019 7.000 40.000 5.750 4.500 3.012

Realisatie 2019 6.251 43.875 5.324 4.829 3.063
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Jaarverslag 2018 211.022 1.203.018 154.016 120.423 118.832

Prestatievoorstel 2019 220.000 1.300.000 156.000 145.000 121.126

Realisatie 2019 208.545 1.264.554 147.040 134.725 119.529
BE
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EK
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S Jaarverslag 2018 139.112 1.120.502 96.255 48.486 52.188

Prestatievoorstel 2019 145.077 1.164.500 85.000 50.000 50.000

Realisatie 2019 135.833 1.076.516 100.540 55.099 44.422
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WOUDENBERG

42 Woudenberg Jaarverslag 2019 43

Samenwerkingspartners:

• De Rotary Woudenberg-

Scherpenzeel

• Bibliotheek Scherpenzeel

• de Moriahoeve

• Connect Voorlichtingen

• Gemeente Woudenberg

• Cultuurhuis

• Vluchtelingenwerk

• Stichting Lezen en schrijven

• de Kleine Schans. 

3 gezinnen 
bij de VoorleesExpress

67 baby’s 
ingeschreven

35 
onderwijs-
projecten

“Het jongetje van 

mijn voorlees-

gezin was jarig. 

Voorheen was 

er maar één boek 

in huis. 

Nu kreeg hij voor 

zijn verjaardag 

2 boeken van zijn 

ouders die hij mij 

vol trots liet zien!”  

- een voorlezer

13.165 INWONERS 

(5,36% van het werkgebied)

3.063 LEDEN 

(5,08% van alle Eemland-leden)

119.529 UITLENINGEN 

(6,38% van alle uitleningen)

nieuwe 

leesconsulent 

begonnen bij 

het Kindcentrum 

Koningin Juliana1e 
dB

os

899
BEREIKTE 

LEERLINGEN

Het Medialab heeft 

7 gastlessen 
gegeven.
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LOCATIE WOUDENBERG
In januari trapten we het jaar af met de Nationale Voorleesdagen. Dit keer stond het 
boek Een huis voor Harry centraal. Op de Bibliotheek op school (Kindcentrum koningin 
Juliana) werd dit boek voorgelezen door de burgemeester. Daarnaast werd er door de 
bibliotheekmedewerker nog op vier verschillende kinderdagverblijven aan diverse groepen 
voorgelezen. De meespeelvoorstelling en het voorleesfeestje op de woensdagmiddag 
werden eveneens goede bezocht.

In samenwerking met de Rotary Woudenberg-Scherpenzeel en de Bibliotheek Scherpenzeel werd er tijdens de 
Boekenweek een auteur uitgenodigd voor de jaarlijkse lezing in Hotel Schimmel. Dit jaar was dat Griet op den 
Beeck. De lezing trok zo’n 220 bezoekers. 

We werken samen met vijf basisscholen. Drie van deze basisscholen hebben een MLP-collectie op de scholen 
staan. Alle basisscholen in Woudenberg maakten gebruik van de Groep 3 bezoeken, waarbij rekening wordt 
gehouden met de identiteit van de school. Ook dit jaar maakten de basisscholen weer goed gebruik van het 
scholenaanbod. 

De vier kinderdagverblijven in Woudenberg weten goed de weg naar de bibliotheek te vinden. In totaal 
werden er zo’n twintig thematasjes uitgeleend. Ook de bezoekers van ontmoetingscentrum de Moriahoeve 
lenen af en toe een thematasje die door de medewerker speciaal wordt samengesteld. Ongeveer vijf keer per 
jaar komen de bezoekers naar de bibliotheek voor een ontmoetingsochtend. 

In het kader van de Week tegen Geweld, die in november in het cultuurhuis werd georganiseerd door de 
Gemeente Woudenberg, heeft de bibliotheek een cursus veilig gebruikmaken van het internet georganiseerd. 
Deze cursus is bedoeld voor kinderen van 10-12 jaar. Twee klassen van de Jan Ligthart School en één klas van 
Kindcentrum Koningin Juliana hebben de cursus in het cultuurhuis gevolgd. 

IN CIJFERS

40 deelnemers

21 vrijwilligers

PARTNERS

Stichting lezen en schrijven |  

‘t Gilde | Gemeente Woudenberg 

| Coöperatie De Kleine Schans | 

Vluchtelingenwerk

DIGITAALHUIS

In het DigiTaalhuis wordt gewerkt aan de verbetering en uitbreiding 
van het non-formele educatieve aanbod basisvaardigheden, waarbij 
de taalconsulent en de taaldocent de ca. 40 deelnemers en vrijwilligers 
ondersteunen en begeleiden. In november is besloten voortaan de 
naam DigiTaalhuis te voeren, in aansluiting op de digitaalhuizen van de 
andere gemeenten.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag en dinsdagavond. 
Een van de groepen heeft elk jaar aan het einde van het seizoen een 
speciale laatste les waarin samen wordt genoten van zelfgemaakte 

gerechten uit de landen van herkomst. Ook is er  
een excursie geweest naar het Openluchtmuseum 
in Arnhem. 

IN CIJFERS

5 scholen

35 projecten

899 bereikte leerlingen

PARTNERS

De Schrijverscentrale | Stichting 

Lezen | Kunst van Lezen | CPNB

EDUCATIE JEUGD TOT 12 JAAR

In Woudenberg wordt samengewerkt met alle voorschoolse 
instellingen. De Bibliotheek Eemland voorziet door middel van de 
thematasjes de dagverblijven en speelzalen van mooie boeken bij de 
thema’s waar ze mee werken.

Ook weten de scholen de bibliotheek steeds beter te vinden; het aantal 
scholen dat producten afneemt uit het scholenaanbod groeit en zij zijn 
daar enthousiast over. De Jan Ligthartschool deed mee aan het project 
Toneellezen en dat beviel zo goed dat de school besloot om voor de hele 
school toneelleesboeken aan te schaffen. 

Ook doen ieder jaar meer groepen 6 en 7 mee aan het groepsbezoek 
Informatievaardigheden. Zij leren dan goed zoeken – in boeken, op 
internet, in databanken – en kritisch denken: hoe weet je of informatie 
betrouwbaar is?

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
In onze regio deden in 2019 maar liefst 26 scholen mee aan de Nationale 
Voorleeswedstrijd. Vanuit Woudenberg deden twee scholen (De Olijfboom 
en de Jan Ligthartschool) mee aan deze wedstrijd. 
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IN CIJFERS

7 gastlessen

2 activiteiten

5 schoolklassen op bezoek in 

de Educatieve Escaperoom

PARTNERS

NEMO Science Museum | 

Scholen in de Kunst | CoderDojo | 

Kinderboekenweek

MEDIALAB

Het Medialab is de innovatie 
afdeling van de Bibliotheek 
Eemland. Niet alleen het onderwijs 
maar ook de interne werkwijze van 
de bibliotheek worden door het 
kleine, jonge team geïnnoveerd. 
Daarnaast worden grote 
evenementen georganiseerd. 

• In samenwerking met NEMO Science Museum is een 
programmeerleskist met de Micro:Bit ontwikkeld.

• Er is een compleet nieuwe boekingswebsite voor scholen 
geïmplementeerd.

• We hebben een cursus e-books voor collega’s gemaakt en gegeven.

In 2019 zijn 7 schoolklassen uit Woudenberg op bezoek geweest in de 
Educatieve Escaperoom in Amersfoort en door 
het Medialab zijn op scholen in Woudenberg 
zeven gastlessen uitgevoerd. Bezoekers 
van de bibliotheek in Woudenberg konden 
kennismaken met de Virtual Reality beleving.

VOORLEESEXPRESS

In Woudenberg zijn 3 gezinnen gestart in 2019. Er 
zijn 4 vrijwilligers en één betaalde kracht actief. 

Er komen enthousiaste reacties van voorlezers, 
ouders en leerkrachten en kinderen krijgen meer 

plezier in (voor)lezen, krijgen meer zelfvertrouwen en gaan meer praten. 

Door de ondersteuning van de verschillende gemeenten, een donatie 
van JCI Eemland en de borging 
in de Bibliotheek Eemland is 
het ook dit jaar gelukt om de 
VoorleesExpress voor een laag 
bedrag te kunnen aanbieden. 
Wij rekenen €250,- per gezin 
terwijl het landelijk gemiddelde 
op €600,- per gezin ligt. 

IN CIJFERS

3 gezinnen

4 vrijwilligers

PARTNERS

Stichting VoorleesExpress | 

Hogeschool Utrecht | GGD | Speel-

o-theek Eemland | JCI Eemland

IN CIJFERS

1e dBos geopend

227 leerlingen

PARTNERS

Alle deelnemende dBos scholen | 

Kunst van lezen

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

In november is een nieuwe leesconsulent gestart bij het Kindcentrum 
Koningin Juliana. Ook hebben we in november een dagdeel met alle 
leesconsulenten gesproken over de toekomst van de Bibliotheek op 
school. In 2020 werken we de uitkomsten uit. 

In 2019 hebben er twee netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden 
georganiseerd door de Bibliotheek Eemland waaraan ook de 
leesconsulenten uit Woudenberg hebben deelgenomen. 
De eerste bijeenkomst had als thema: hoe krijg je als leescoördinator 
je team mee in het bevorderen van lezen? Martin Bootsma hield een 
lezing over het boek: ‘En als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’
Tijdens de tweede bijeenkomst konden de deelnemers uit twee 
workshops kiezen. Daarnaast hebben de 
deelnemers genoten van de verhalen van 
kinderboekenschrijver Jef Aerts. 

PRESTATIEOVEREENKOMST & REALISATIE
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Jaarverslag 2018 2.938 30.029 5.155 4.562 6.249

Prestatievoorstel 2019 3.012 40.000 5.750 4.500 7.000

Realisatie 2019 3.063 43.875 5.324 4.829 6.251
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EN Jaarverslag 2018 118.832 1.203.018 154.016 120.423 211.022

Prestatievoorstel 2019 121.126 1.300.000 156.000 145.000 220.000

Realisatie 2019 119.529 1.264.554 147.040 134.725 208.545
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S Jaarverslag 2018 52.188 1.120.502 96.255 48.486 139.112

Prestatievoorstel 2019 50.000 1.164.500 85.000 50.000 145.077

Realisatie 2019 44.422 1.076.516 100.540 55.099 135.833
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OVERIG

PERSONEEL & ORGANISATIE

Het jaarverslag dient primair voor een inhoudelijke 
verantwoording over de verrichte prestaties. 
Om deze prestaties te realiseren zijn goed 
gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers 
essentieel. De organisatie en de bedrijfsvoering 
moeten medewerkers in staat stellen om 
maximaal te presteren en voldoende kaders bieden 
waarbinnen zij kunnen functioneren.

DRIE PIJLERS
Bibliotheek Eemland heeft er voor gekozen om de 
organisatie in te richten op basis van inhoudelijke 
doelstellingen. Deze zijn gegroepeerd in drie pijlers:

• Ontmoeting & Verbinding
• Educatie & Onderwijs
• Zelfredzaamheid & Participatie

Deze pijlers vertegenwoordigen de functies die de 
bibliotheek volgens de WsOB dient uit te voeren.
Per pijler is er een multifunctioneel team 
samengesteld dat de doelstellingen voorziet van 
actieplannen en toetst of activiteiten bijdragen aan 
het behalen van deze doelen.

Wij gebruiken daarvoor de OGSM methode. Een 
methode waar scherp geformuleerd moet worden 
welke doelen worden gesteld. Voor de monitoring 
wordt samengewerkt met Jester. Zij hebben de OGSM 
methode in een digitaal platform gezet waardoor 
teamleden kunnen samenwerken en inzicht hebben 
over de status van actieplannen. Dit platform geeft 
het management door middel van een dashboard 
volledig inzicht in het geheel van actieplannen en de 
status daarvan.

AMBITIE
Een volgende ambitie is om de geldstromen te 
koppelen aan het OGSM. Hierdoor wordt een 
integrale projectsturing mogelijk.

Deze werkwijze betrekt alle medewerkers bij de 
activiteiten van de bibliotheek en legt een belangrijke 
verantwoordelijkheid bij de medewerkers. Deze 
ontwikkeling wordt nauwgezet gedeeld met de 
Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

Voor onze stakeholders is het van belang om te 
weten dat naast programmatische vernieuwing een 
organisatie moet doorontwikkelen. Dit vraagt om 
een investering in medewerkers en deels in systemen. 
Een investering die nodig is voor de continuïteit en de 
professionaliteit van de bibliotheek.

IN CIJFERS (PEILDATUM 31-12-2019)

148 medewerkers
incl. opruimkrachten

43,3 jaar 
gemiddelde leeftijd  

incl. opruimkrachten

24 medewerkers in dienst
15 opruimkrachten, 9 overig

10 vacatures 
(allen vervuld)

7 social return medewerkers
twee ervan hebben een 

dienstverband voor 
onbepaalde tijd gekregen.

132 vrouwen
16 mannen

48,8 jaar 
gemiddelde leeftijd  

excl. opruimkrachten

29 medewerkers uit dienst 
20 opruimkrachten, 9 overig

3,59% ziekteverzuim 

229 vrijwilligers  
uitsluitend vrijwilligers 
die met de Bibliotheek 

Eemland een vrijwilligers-
overeenkomst hebben
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RAAD VAN TOEZICHT (RVT)

SAMENSTELLING 
• 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 renumeratie-

commissie
• De heer Bastiaan de Bruyne
• Mevrouw Monica Seerden lid van de auditcommissie
• De heer Marten Pieter van Harten

DE RAAD VAN TOEZICHT HEEFT 5 KEER VERGADERD
• In de vergadering van maart 2019 zijn het 

jaarverslag en de jaarrekening 2018 vastgesteld. 
In deze vergadering is de accountant aanwezig 
geweest voor een toelichting op de jaarrekening.

• De jaarlijkse zelfevaluatie heeft in juni 2019  
plaatsgevonden aan de hand van de Governance-
code Cultuur 2019 (hierna: “de Code”). Governance 
gaat over het besturen en de continuïteit van 
organisaties. De Code is een instrument voor goed 
bestuur en toezicht. Door het volgen van de Code 
laten we zien dat we de gangbare standaarden 
voor goed bestuur en toezicht volgen. De acht 
principes zijn besproken en getoetst aan het eigen 
handelen.

• In september 2019 heeft de Raad van Toezicht 
met het managementteam een strategiesessie 
gehouden. De bijeenkomst stond in het teken van 
het werken met de methodiek van het OGSM en de 
strategische keuzes die daarin zijn vastgelegd. 

• Jaarlijks is er een overleg met de Ondernemings-
raad. In dit overleg is informatie uitgewisseld en is 
de strategische koers van de bibliotheek besproken. 

• Het jaarlijkse gesprek met de directeur/bestuurder 
heeft op 1 augustus 2019 plaatsgevonden.

De vergoedingen voor de toezichthouders zijn 
opgenomen in de jaarrekening. Deze passen binnen 
het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

ONDERNEMINGSRAAD (OR)

In 2019 bestond de ondernemingsraad uit Elise 
van Plateringen (voorzitter), Indra Waardenburg 
(secretaris) en de leden Luciënne van der Peet, 
Ingeborg Cools, Thecla Bakkernes, Liesbeth 
Rademaker en Liesbeth Hensbroek. Elise van 
Plateringen heeft namens de Bibliotheek 
Eemland zitting in de adviesgroep van het 
landelijke overkoepelend orgaan Platform KGCA 
medezeggenschap voor bibliotheken.

VERGADERINGEN
De ondernemingsraad heeft zes keer met elkaar 
vergaderd. De overlegvergaderingen met de directie 
hebben zeven keer plaatsgevonden. Er is een extra 
vergadering georganiseerd om de jaarstukken 
te behandelen. Met de Raad van Toezicht was er 
het jaarlijkse gesprek tijdens de reguliere OR-
vergadering in september.

SCHOLING EN BIJEENKOMSTEN
• Twee leden bezochten op 24 januari 2019 de 

platformdag Duurzaam Personeelsbeleid.
• Twee leden bezochten op 9 en 10 april 2019 de 

platformstudiedagen. 
• Twee leden bezochten op 1 oktober 2019 een 

themamiddag over de WAB. 
• De voorzitter heeft vier vergaderingen van het 

platform bijgewoond, waarvan twee vooraf gingen 
aan de FNV bijeenkomsten over de cao. 

ADVIES
In 2019 gaf de OR onder andere advies ten aanzien 
van de volgende onderwerpen: 
• Werkkostenregeling 2019.
• Inrichting kantoortuin in het Eemhuis.
• Pilot Klant Contact Centrum (KCC).
• Afbouwen Kunstuitleen.
• Klimaatbeheersing in Vathorst.

KUNSTUITLEEN

Na een periode van meer dan 10 jaar is eind 2018 
besloten om de Kunstuitleen in het Eemhuis te 
sluiten. Het aantal mensen dat gebruik maakte 
van de kunstuitleen was te weinig om de kosten 
te dekken. Ondanks veel inspanningen is het niet 
gelukt om ledengroei te bereiken.

AFBOUW 
Het afbouwen van de Kunstuitleen is zorgvuldig 
gebeurd gedurende 2019. Stapsgewijs zijn de 
abonnementen opgezegd en de van Amersfoortse 
kunstenaars gehuurde kunstwerken geretourneerd. 
Als oplossing voor de eigen kunstuitleencollectie 
is gekozen voor het behouden van een deel van de 
collectie voor de werkplekken in het Eemhuis en 
het laten veilen van de overige werken. Hiervoor is 
toestemming verleend door de gemeente Amersfoort 
en de Raad van Toezicht van Bibliotheek Eemland.  

HOE NU VERDER 
Voor de ontstane fysieke ruimte in het Eemhuis 
wordt op dit moment een passende bestemming 
gezocht. Voor de twee medewerkers van de 
Kunstuitleen is een goede oplossing gevonden. 

MARKETINGCOMMUNICATIE

Team Marketing en Communicatie bestaat 
uit drie marketingmedewerkers en een data 
analist. Het team is verantwoordelijk voor alle 
marketinginspanningen van de verschillende 
bibliotheekvestigingen. 

In 2019 is het team druk geweest met het opstellen 
van een strategie volgens de OGSM-methode. Deze 
strategie moet de afdeling helpen om in 2020 te 
groeien en verder te professionaliseren. Met behulp 
van deze methode wil het team het merk versterken. 
Daarnaast liggen er nog veel kansen op het gebied 
van online marketing. Er wordt momenteel gewerkt 
aan een online marketingplan om de website 
klantvriendelijker en beter vindbaar te maken. 

SUCCESSEN VAN 2019
• Een groot deel van de website is visueel omgezet 

naar een nieuwe huisstijl.
• Er zijn op de website nieuwe collectiepagina’s 

gekomen waar bezoekers online door de collectie 
kunnen bladeren.

• Het team werkt sinds 2019 met een marketingplan 
voor de promotie van de activiteiten.

• Er zijn succesvolle activiteiten geweest, zoals 
theatercolleges van Govert Schilling en Hans 
Goedkoop, een nieuwe lezingenreeks Blikopeners, 
Jeugdfestivals als BoekStart Babyfestijn, het 
Kinderboekenfestival en de Pubquizstrijd033.

 426.592 websitebezoeken

 179.024 websitebezoekers

 2.143 Facebookvolgers
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MEEST SUCCESVOLLE BOEKEN IN 2019

A. Griffiths & T. Denton
35 exemplaren | 624 uitleningen

Lucinda Riley
27 exemplaren | 352 uitleningen

Lucinda Riley
19 exemplaren | 267 uitleningen

Yuval Noah Harari
6 exemplaren | 81 uitleningen

Jeff Kinney
32 exemplaren | 602 uitleningen

Esther Verhoef
15 exemplaren | 341 uitleningen

Roxanne van Ieperen
17 exemplaren | 186 uitleningen

Yuval Noah Harari
5 exemplaren | 75 uitleningen

A. Griffiths & T. Denton
30 exemplaren | 500 uitleningen

Suzanne Vermeer
15 exemplaren | 311 uitleningen

Martine Bijl
13 exemplaren | 186 uitleningen

Rutger Bregman
18 exemplaren | 35 uitleningen, 

(met wel 87 reserveringen)

JEUGD FICTIE VOLWASSEN FICTIE VOLWASSEN NON-FICTIE

DE BIBLIOTHEEK EEMLAND IN DE KRANT
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BENCHMARK 2019
BEZOEKERS UITLENINGEN

2018 2019 Stijging/ 
daling 2018 2019 % 2019 

t.o.v. 2018 Prognose

AM
ER

SF
O

O
RT

Het Eemhuis  924.113  852.752 -8% 605.274 576.461 95,2%

Hoogland  83.522  117.148 40% 350.723 334.042 95,2%

Vathorst  103.687  98.516 -5% 247.021 248.678 100,7%

Huiskamer-
Bibliotheken  2.400  1.300 -46% 8.476 7.284 85,9%

Schoolbibliotheken  6.780  6.800 0% 94.664 98.089 103,6%

Totaal  1.120.502  1.076.516 -3,9% 1.306.158 1.264.554 96,8% 1.300.000 
(97,3% behaald)

BA
AR

N

Baarn 154.016 145.043 94,2%

Schoolbibliotheken 0 1.997

Totaal  96.255  100.540 4,5% 154.016 147.040 95,5% 156.000 
(94,3% behaald)

BU
N
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Bunschoten 120.423 113.499 94,3%   

Schoolbibliotheken 12.647 21.032 166,3%

Eemdijk (sp) 0 194

Totaal  48.406  55.099 13,8% 133.070 134.725 101,2% 145.000 
(92,9% behaald)

LE
U
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EN

Leusden Centrum  128.012  125.933 -2% 194.111 194.101 100,0%

Leusden Achterveld  9.600  9.250 -4% 13.894 12.532 90,2%

Leusden Zuid (sp)  1.500  650 -57% 3.017 1.912 63,4%

Totaal  139.112  135.833 -2,4% 211.022 208.545 98,8% 220.000 
(94,8% behaald)

W
O
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BE

RG Woudenberg 118.832 115.215 97,0%

Schoolbibliotheken 457 4.314 944,0%

Totaal  52.188  44.422 -14,9% 119.289 119.529 100,2% 121.000 
(98,8% behaald)

EE
M

LA
N

D E-books 63.231 69.808 110,4%

Fysiek materiaal 1.923.555 1.874.393 97,4%

Totaal 1.986.786 1.944.201 97,9%
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Inwoners
2018 1.295.484 243.894 155.215 24.638 21.265 29.755 13.021

2019 1.342.194 245.839 156.294 24.764 21.588 30.028 13.165

Leden totaal
2018 250.844 57.933 39.029 5.155 4.62 6.249 2.938

2019 241.483 60.342 40.875 5.324 4.829 6.251 3.063

Leden > 18 jaar
2018 92.656 21.118 13.342 2.275 1.480 2.854 1.167

2019 87.850 21.372 13.618 2.216 1.477 2.883 1.178

Leden < 18 jaar
2018 158.188 29.896 19.633 2.880 2.462 3.395 1.526

2019 153.633 31.111 20.872 2.781 2.485 3.368 1.605

Leden dBos
2018 6.919 6.054 0 620 0 245

2019 7.859 6.385 327 867 0 280

Leden t.o.v. 
inwoners

2018 19,4% 23,8% 25,1% 20,9% 21,5% 21,0% 22,6%

2019 18,0% 24,5% 26,2% 21,5% 22,4% 20,8% 23,3%

M
AT

ER
IA

AL

Boeken volwassen 148.819 93.874 14.137 11.277 20.528 9.003

Boeken jeugd 133.315 88.027 12.949 10.267 13.434 8.638

Totaal aantal boeken 282.134 181.901 27.086 21.544 33.962 17.641

Uitleningen per inwoner 7,6 8,1 5,9 6,2 6,9 9,1

Uitleningen per lid 31,1 30,9 27,6 27,9 33,4 39,0

Titels per lener 5 4 5 4 5 6
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