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VOORWOORD
Een bijzonder jaar en dat was het! Onvoorstelbaar dat de wereld,  
in de greep van het Covid-19 virus, volledig zou worden ontregeld.
Over de wijze waarop de Bibliotheek Eemland zich door dit jaar heeft 
geworsteld is te lezen in dit jaarverslag. Aan alle teamleiders van de 
vestigingen en de specialisten van projecten en activiteiten is gevraagd 
wat de impact van corona is geweest op hun werkzaamheden. Deze 
impact is uiteraard ook zichtbaar in de resultaten.

De eerste sluitingsperiode (13 maart-13 mei) kwam onverwacht en 
dwong tot improviseren en vooral veel communiceren. Met ons publiek, 
onze partners in allerlei projecten en natuurlijk het personeel, is 
intensief contact geweest. Wat gaan we doen, wat mag wel en wat niet? 
Een crisisteam instellen, protocollen volgen, alles stond in het teken van 
het vinden van een werkbare situatie.

Erno de Groot
Directeur

de Bibliotheek Eemland
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Creativiteit, flexibiliteit en daadkracht zijn begrippen die deze periode typeren. Creatieve oplossingen 
om activiteiten digitaal mogelijk te maken wat in een aantal gevallen goed is gelukt. Flexibiliteit: 
werkzaamheden die anders moeten worden ingericht. De grote doorbraak van het werken met “Teams”. 
Binnen een paar weken is deze digitale tool massaal in gebruik genomen en dat is één van de factoren 
geweest waardoor er goed doorgewerkt kon worden. De daadkracht in het crisisteam, pluriform 
samengesteld waaronder ook een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad, was groot waardoor 
beslissingen snel konden worden genomen.

We hebben gemerkt hoe groot de waardering van het publiek is voor de bibliotheek. Er is met veel begrip 
gereageerd op de beperking(en) van de dienstverlening en dat laat zich zien in de ledenaantallen. Er zijn 
nauwelijks opzeggingen geweest, een belangrijk teken van loyaliteit.

Wat erg wordt gemist is het bezoek aan de bibliotheek om te studeren, een krant of tijdschrift te lezen,  
langs de kasten te snuffelen of deel te nemen aan een cursus, een lezing of groepsactiviteit.

Nu het stil is merk je pas wat een bruisende en dynamische plek een bibliotheek is in normale omstandig-
heden. Een plek waar iedereen zich welkom voelt en iets kan vinden wat bijdraagt aan zijn of haar 
persoonlijke ontwikkeling.

Wat dit jaar ook heeft laten zien is dat er kinderen en volwassenen zijn die dreigen uit de “maatschappelijke 
boot” te vallen. Uitval op school, geen deelname meer aan cursussen, geen toegang tot apparatuur of de 
vaardigheid missen om er mee te werken. Het zal een grote opgave worden om de wereld weer in te richten 
na corona. Het succes zal vooral afhangen van hoe we omgaan met grote groepen in de samenleving die achter- 
standen hebben opgelopen. Bibliotheken zullen daarbij onmisbaar zijn, de Bibliotheek Eemland is er klaar voor!

 Vormgeving: Evelien Kalberg  |  Eindredactie: Bertien Young
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Instagram is ons 
snelst groeiende 

kanaal en het beste 
bericht heeft een 

organisch bereik van

 488

Het aantal bezoekers op 
de website is met bijna 

8%gestegen  
ten opzichte van 2019.

42 SCHOLEN 
HEBBEN IN TOTAAL  

167 PROJECTEN 
VAN HET SCHOLEN- 
AANBOD AFGENOMEN

WE HEBBEN HIERMEE

3993LEERLINGEN 
BEREIKT

Ons record is 109 
telefoontjes op één dag. 

Dat zijn zo’n 15 

telefoontjes per uur.

“Snelle en duidelijke communicatie over de 
gewijzigde situatie. Fijn dat we toch boeken 

kunnen blijven lenen. Succes.”

“Ik ben blij dat jullie alles duidelijker maken 
voor ons en tips geven!”

DE BIBLIOTHEEK EEMLAND IN DE KRANT

Jaarverslag 2020 de Bibliotheek Eemland

 

 

 

 

 

 

DIGITAALHUIS PAGINA’S
2019: 2.952 bezoeken
2020: 9.485 bezoeken
Stijging van 221,31%

28.658 bezoeken op de 
Jeugd & Educatie pagina’s

COLLECTIE PAGINA
2019: 1.966 bezoeken

2020: 11.489 bezoeken
Stijging van 484,38%

E-BOOKS PAGINA
2019: 7.288 bezoeken

2020: 36.072 bezoeken
Stijging van 394,95%

DE
BIBLIOTHEEK 
EEMLAND

HET BEZOEKERSAANTAL IS 
DANKZIJ DE LOCKDOWNS  

FLINK GEDAALD.

-50,4%

StudyShare Door de lockdown was het niet 
mogelijk om studenten onder te brengen op 
een veilige afstand van elkaar. Daarnaast waren 
er ook geen vrijwilligers die we bloot wilden 
stellen aan het besmettingsgevaar van corona.
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DE BIBLIOTHEEK EEMLAND IN CORONATIJD
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MARKETING EN COMMUNICATIE

En zo moet je van de ene op de andere dag je deuren 
sluiten. Dat betekent niet alleen een aanpassing 
in de dienstverlening, maar ook in de manier 
van communiceren met onze leden. De afdeling 
Marketing en Communicatie, bestaande uit vier 
medewerkers en een data-analist, heeft meteen na 
de eerste lockdown het roer omgegooid. 

De focus lag als vanzelfsprekend op online 
communicatie. Zo ging DigiTaalhuis verder als 
DigiTaalThuis en werd een deel van de activiteiten 
online georganiseerd. Voor het onderwijs zijn 
er landingspagina’s gemaakt met tips voor 
thuiseducatie. Niet alleen leestips, maar tips voor 
alle schoolvakken. 

INFORMEREN
De eerste lockdown was ook een mooie aanleiding 
om de Online Bibliotheek (e-books en luisterboeken) 
onder de aandacht te brengen. Zo konden onze leden 
gewoon blijven lezen. Dat dit aanbod relevant was, 
blijkt wel uit de gebruikscijfers.

Om leden op de hoogte te houden werd na elke 
persconferentie een servicemail verstuurd met 
alle aanpassingen in de dienstverlening. Ook onze 
vrijwilligers werden ‘bijgepraat’ in een nieuwsbrief. 
Leerkrachten en directeuren van basisscholen 
ontvingen een eigen nieuwsbrief. De website nam 
een belangrijke plek in als communicatiemiddel. 
Daar werd in alle andere uitingen naar verwezen.
 

SUCCESSEN VAN 2020
• Er is een nieuw plan voor social media geschreven.
• Er zijn verschillende e-mailcampagnes ingericht 

die automatisch op het juiste moment naar de 
juiste doelgroep worden verstuurd.

• Intensief contact met onze leden.

ONLINE VISITS

440.820 websitebezoeken
t.o.v. 2019  +3,34%

192.599 websitebezoekers 
t.o.v. 2019  +7,59%

BIEB WERKT

In november hebben we een nieuw lidmaatschap 
gelanceerd namelijk Bieb Werkt. Met dit 
lidmaatschap kunnen bezoekers van de bibliotheek 
gemakkelijk en gratis lid worden en meteen 
zorgeloos aan de slag gaan met werken of studeren 
in de bibliotheek. 

WAT HOUDT HET IN?
Het lidmaatschap is ontwikkeld in samenwerking 
met Bisc Utrecht en Smart Connections en is niet 
zozeer gericht op het uitlenen van boeken, als wel 
op het gebruik van de bibliotheek als werk- en 
studieplek. Bieb Werkt-leden kunnen gemakkelijk een 
werkplek reserveren, krijgen korting op printen en 
warme dranken en als ze willen worden ze onderdeel 
van de Bieb Werkt-community. Met deze community 
leert de bibliotheek deze groep gebruikers beter 
kennen en kan daardoor inspelen op hun behoeften 
aan faciliteiten en aanbod van activiteiten. 

CORONA EN REGISTRATIE
Vanwege de coronamaatregelen moesten 
bibliotheken zorgen voor de registratie van 
gebruikers van werk- en studieplekken. Dat konden 
we met Bieb Werkt goed oplossen. Omdat de 
lancering plaatsvond tijdens de coronapandemie 
hebben we weinig ruchtbaarheid aan dit nieuwe 
lidmaatschap gegeven en drie weken na de start van 
Bieb Werkt moesten onze vestigingen helaas sluiten 
als verblijfsfunctie. 

KLANT CONTACT CENTRUM

In 2019 is de Bibliotheek Eemland gestart met 
een Klant Contact Centrum (KCC) om voor alle 
vestigingen vanaf een centraal punt de service 
aan onze klanten te verbeteren. Meer centraal 
organiseren verhoogt de efficiëntie, zorgt voor 
duidelijkheid en vermindert de werkdruk binnen  
de organisatie. Feedback van klanten wordt centraal 
ontvangen, het KCC kan hierop direct anticiperen en 
de informatie doorspelen naar de juiste partijen.

TAKENPAKKET
Inmiddels werken er 3 parttime medewerkers die, 
naast het beantwoorden van telefoon en e-mail voor 
alle vestigingen, ook andere regionale taken uitvoeren 
om deze meer te stroomlijnen. Denk hierbij aan het 
centraal roosteren van het front office personeel (alle  
vestigingen), het bijhouden en bestellen van kantoor-
benodigdheden, abonnementenadministratie, etc. 

PILOTSTATUS
De “pilotstatus” is in 2020 in overleg met het 
managementteam opgeheven en het KCC heeft nu 
een vaste plek binnen de organisatie gekregen.

CONTACT IN CORONATIJD
Sinds maart hebben we te maken met de maatregelen 
rondom corona. De bibliotheek heeft veel moeten 
schakelen en de service moeten aanpassen. Hierdoor 
ontstond een levendig contact met onze klanten per 
telefoon en e-mail. De meerwaarde van het KCC is 
op dat moment heel duidelijk naar voren gekomen. 
Zonder het KCC hadden we nooit zo snel en kundig 
een goede telefoonservice en een telefonische 
online hulpdienst kunnen inrichten. Dit werd erg 
gewaardeerd door onze klanten.

 7320 e-mails 
 ontvangen dit jaar

 37 telefoontjes 
 gemiddeld per dag

“Toch zijn er in die 3 weken 
meer dan 700 nieuwe leden 

geregistreerd.”

0

12.500

25.000

37.500

50.000

Jan Fe
b

Ma
a

Ap
r

Me
i

Ju
n Ju

l
Au
g

Se
p

Ok
t

No
v

De
c

2019 2020

 

 

 

 
 
 

In mei zijn we gestart met 
een contentplanning en 
nieuwe campagnes, zoals:
•  Inspiratie-campagnes 

rondom de collectie
•  Campagne rondom 

thuiseducatie
•  Campagne rondom 

DigitaalThuis
•  Campagne Bieb in de klas

Sluiting van 
de bibliotheken.
Ook activiteiten 
zijn afgelast.

2.283 Facebookvolgers 
t.o.v. 2019  +5,30%

1.080 Instagramvolgers 
t.o.v. 2019  +15,37%

2.248 Twittervolgers
t.o.v. 2019  +1,38%

440 LinkedInvolgers
t.o.v. 2019  +6,49%

“ 10.899 websitebezoeken kwamen via onze nieuwsbrief. 

Dat is ruim verdubbeld vergeleken met vorig jaar!”

De Bibliotheek Eemland De Bibliotheek Eemland
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RAAD VAN TOEZICHT (RvT)

SAMENSTELLING 
• Willemien Meershoek voorzitter
• Monica Seerden lid auditcommissie
• Leon Broere lid auditcommissie
• Peter Visscher statutair aftredend op 01-09-2020
• Job van der Mijl statutair aftredend op 01-09-2020
• Marten Pieter van Harten lid remuneratiecommissie
• Annelies Opstraat benoemd per 01-12-2020
• Teusjan Vlot benoemd per 01-12-2020

Ondanks de corona impact heeft de Raad van 
Toezicht goed kunnen functioneren. De geplande 
vergaderingen hebben doorgang kunnen vinden en 
daarmee heeft de RvT zich een goed beeld kunnen 
vormen over de wijze waarop de Bibliotheek Eemland 
zich door dit bijzondere jaar heen heeft gewerkt.

Het vaststellen van de jaarstukken 2019 in de 
vergadering van maart 2020 en de bespreking 
met de accountant ging dit keer digitaal. De 
auditcommissie heeft verder de managementletter 
bij de interim controle besproken met de accountant.

Het gesprek van de renumeratiecommissie met de 
bestuurder heeft plaatsgevonden op 21 juli.
Het jaargesprek met de ondernemingsraad heeft 
plaatsgevonden op 14 september.

Per 1 september hebben Peter Visscher en Job van 
der Mijl afscheid genomen, in beide gevallen betreft 
het een beëindiging vanwege de statutaire termijn. 
Wij willen hen nogmaals bedanken voor de inzet en 
betrokkenheid gedurende vele jaren.
Voor de vervanging is een wervingstraject opgezet 
waarbij met name gezocht is naar een bestuurder 
met een juridisch profiel. Uit dit traject zijn twee 
kandidaten gekomen die beiden op 1 december 2020 
zijn benoemd. Het betreft Teusjan Vlot en Annelies 
Opstraat. Heel fijn dat zij zich willen gaan inzetten 
voor de Bibliotheek Eemland. De samenstelling is 
daarmee weer op sterkte.

ONDERNEMINGSRAAD (OR)

In 2020 bestond de ondernemingsraad uit Elise 
van Plateringen (voorzitter), Indra Waardenburg 
(secretaris) en de leden Ingeborg Cools, Liesbeth 
Hensbroek, Liesbeth Rademaker, Luciënne van der 
Peet en Thecla Bakkernes. Elise van Plateringen 
heeft namens de Bibliotheek Eemland zitting in de 
adviesgroep van het landelijk overkoepelend orgaan 
Platform KGCA medezeggenschap voor bibliotheken. 

Er is in 2020 deels fysiek en deels digitaal vergaderd. 
De OR heeft zeven keer met elkaar vergaderd 
en de overlegvergaderingen met de directie 
hebben zes keer plaatsgevonden. Met de Raad van 
Toezicht was er het jaarlijkse gesprek tijdens de 
overlegvergadering in september. 
In december zijn er voor het eerst in de geschiedenis 
van de Bibliotheek Eemland OR-verkiezingen 
gehouden omdat er meer kandidaten dan vacatures 
waren. De nieuwe OR start per 2021. 

SCHOLING EN BIJEENKOMSTEN

ADVIES
In 2020 gaf de OR advies ten aanzien van de volgende  
onderwerpen: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) | 
Nieuwe cao | Corona: veiligheid, regelgeving 
personeel, communicatie en dienstverlening aan  
publiek | Medewerkersonderzoek | Vrijwilligersbeleid 
| Werkkosten-regeling (WKR) | Risico Inventarisatie 
en Evaluatie (RI&E) | Implementatie KCC

januari + maart Scholing over de nieuwe cao, duurzame personeels-
planning en strategisch personeelsbeleid. 

februari

De OR organiseert een ontmoeting met de Raad van 
Toezicht. Bijna alle leden van de OR, RvT en directie 
wisselen op een informele wijze van gedachten over 
de toekomst van de Bibliotheek Eemland.

20 februari Scholing over het lezen van financiële documenten en 
andere jaarstukken.

9 april Webinar De rol van de medezeggenschap in crisistijd.

28 april Webinar Veiligheid in crisistijd en protocollen.

20 mei Webinar Gefaseerde opening, wat bieden we aan 
dienstverlening en veiligheid voor klant en medewerker.

15 september Themadag over corona en de cao.

PERSONEEL & ORGANISATIE

De Bibliotheek Eemland heeft voorgaande jaren een 
aantal stappen gezet om de organisatie zodanig 
in te richten dat zij in staat is de veranderende 
positie van de bibliotheek effectief in te vullen. Een 
organisatie gericht op drie speerpunten (pijlers) die 
aansluiten bij het profiel van de maatschappelijk 
educatieve bibliotheek. Om maximaal te kunnen 
inzetten op de inhoudelijke programmering worden 
de ondersteunende organisatieonderdelen hiervoor 
ingericht.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Een belangrijke drager van de veranderingen is 
de financiële administratie. Projectleiders krijgen 
budgetverantwoordelijkheid en moeten daarvoor 
inzicht hebben in de projectadministratie.
Met onze financiële dienstverlener a/s WORKS is 
de administratie geheel in AFAS opgenomen en 
is er een projectadministratie ingericht. Verder 
zijn er verbeterslagen gemaakt op concernniveau 
met een herindeling van kostenplaatsen en een 
geïntegreerde jaarrekeningmodule. De accountant 
heeft de verbeteringen expliciet genoemd in het 
accountantsverslag.

PERSONEEL
Voor het personeel is het een bijzonder jaar 
geweest. Aanvankelijk ook met zorgen over de 
gevolgen van de sluiting van de bibliotheek en het 
annuleren van activiteiten. In de loop van de eerste 
lockdown periode werd duidelijk dat de gemeenten 
een “coulance regeling” hanteren waardoor het 
personeel en ook de aanwezige zzp’ers meer 
zekerheden kregen. 
Wel is het ontwikkeltraject waaronder het 
strategisch personeelsplan, het door ontwikkelen  
van het functiehuis en het herwaarderen van 
functies, gestagneerd. Hiervoor is vaak een 
persoonlijk gesprek nodig en is het digitale 
alternatief niet toereikend. De inzet is om in  
2021 de achterstand zo snel mogelijk in te lopen. 

DIGITAAL
Corona heeft wel veroorzaakt dat er ruimte is 
geweest voor digitale scholing. Met het platform 
GoodHabitz zijn (landelijk) afspraken gemaakt 
waardoor het volledige cursusaanbod voor 
medewerkers beschikbaar kon worden gesteld.  
Naast een aantal verplichte modules heeft men 
kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling.  
Hier is ruim gebruik van gemaakt.

Thuiswerken is gedurende grote delen van 2020 
de norm geweest. Niet voor alle functies en 
werkzaamheden toepasbaar, maar waar mogelijk 
is dit toegepast. In 2019 was al fors geïnvesteerd in 
laptops en software (Microsoft 365). Dat heeft zich 
uitbetaald in 2020. Vrijwel iedereen was toegerust 
om thuis te kunnen werken en van huis uit deel te 
kunnen nemen aan vergaderingen en overleg. Het 
beleid zal ook na corona een blijvende plek krijgen  
in de werkprocessen.

IN CIJFERS (PEILDATUM 31-12-2020)

146 medewerkers
incl. opruimkrachten

43,29 jaar 
gemiddelde leeftijd  

incl. opruimkrachten

23 medewerkers in dienst
10 opruimkrachten, 13 overig

17 vacatures 
(allen vervuld)

3 social return medewerkers
twee ervan hebben een 

dienstverband voor 
onbepaalde tijd gekregen.

130 vrouwen
16 mannen

48,37 jaar 
gemiddelde leeftijd  

excl. opruimkrachten

26 medewerkers uit dienst 
12 opruimkrachten, 14 overig

4,66% ziekteverzuim 
(in 2019 was dit 3,59%)

275 vrijwilligers  
uitsluitend vrijwilligers 
die met de Bibliotheek 

Eemland een vrijwilligers-
overeenkomst hebben

De Bibliotheek Eemland De Bibliotheek Eemland
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BEZOEKERS DIGITAAL  
HULPPLEIN

AANTAL  
VRIJWILLIGERS

januari t/m 
half maart

oktober t/m 
half december Totaal

Eemhuis 66 12 78 9

Hoogland 117 34 151 11

DEELNEMERS VAN 
HET DIGITAALHUIS

Man Vrouw
70%

30%

157.276 INWONERS 

42.311 LEDEN 

869.116 UITLENINGEN A
M

ER
SF

O
O

RT LOCATIE HET EEMHUIS
Het Eemhuis bleef ook in 2020 als gebouw in de belangstelling staan. Tijdens de 
coronacrisis kwamen er verschillende verzoeken van externe partijen om opnamen te 
maken in de bibliotheek. 

Gedurende de eerste lockdown is de bibliotheek 6 weken gesloten geweest. In deze periode heeft de KB ervoor 
gezorgd dat het digitale aanbod, zoals e-books, luisterboeken etc. werd uitgebreid in de Online Bibliotheek. 
In overleg met het ministerie van OC&W en de VOB werd de Thuisbieb-app ontwikkeld. Klanten hebben goed 
gebruik gemaakt van deze diensten.

Het Eemhuis kon het grootste deel van het jaar haar deuren open houden. Wel moesten er voortdurend 
aanpassingen worden gedaan aan de openingstijden en de te leveren diensten. Het team heeft veel 
flexibiliteit getoond en hard gewerkt. De reguliere activiteiten zoals het Taalcafé, Boek van de Maand, de 
taallessen, de Tegenlicht Meet Ups en de voorleesfeestjes konden in aangepaste vorm grotendeels doorgaan. 

Door de maatregelen mochten gedurende een deel van het jaar de studie-, werk- en leesplekken niet worden 
gebruikt. Zodra dat weer mocht, werd het toegestane aantal werkplekken beschikbaar gesteld. In het najaar is 
de bibliotheek gestart met de online werkplekreservering van Bieb Werkt. Leden van Bieb Werkt kunnen via de 
website gemakkelijk een werk- of studieplek reserveren in de bibliotheek en zijn daarmee verzekerd van een plek. 

Er is een samenwerking aangegaan met Stichting Philadelphia. Dit is tot stand gekomen via de gemeente 
Amersfoort. De samenwerking is erop gericht om mensen een zinvolle dagbesteding te geven met het 
doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven zich verder te ontwikkelen. In 
het Eemhuis hebben we in 2020 twee personen kunnen begeleiden. De bibliotheek biedt regelmatig een 
(maatschappelijke) stageplek aan. In 2020 is een leerling van de 2-jarige ROC-opleiding Servicemedewerker 
gestart. Binnenkort ontvangen wij een officiële erkenning als stageplek voor deze opleiding.

“Je merkt meteen dat 
de leesmotivatie stijgt 
en dat suddert echt 
wel een week of 2, 3, 
soms 4 door.”

-leerkracht over de kant  
en klare boekpromoties

Onderwerpen Tegenlicht
• Matchmakers in migratie
• De grote dataroof
• Houtbouwers
• Geld en (cultureel) 

ondernemen in tijden  
van corona

• Rebellen tegen reclame 
• Duurzaam, nu of nooit
• Aan het front van de 

informatieoorlog
• Mijn DNA
• Goed geld verdienen
• De post-racistische planeet 
• Gewoon gek

UITLENINGEN BEZOEKERS

2019 2020 % 2020 
t.o.v. 2019 Prognose 2019 2020 Stijging/ 

daling

Het Eemhuis 576.461 383.010 66,4%  852.752  369.776 -57%

Hoogland 334.042 228.260 68,3%  117.148 87.318 -25%

Vathorst 248.678 173.992 70,0%  98.516  58.581 -41%

Huiskamer-
Bibliotheken 7.284 1.809 24,8%  1.300 490 -62%

Schoolbibliotheken 98.089 82.045 83,6%  6.800  3.800 -44%

Totaal 1.264.554 869.116 68,7% 1.230.000 
(70,7% behaald)

1.076.516  519.965 -51,7%

40 leerlingen  
deden mee aan een quiz 
over het thema  
‘voeding door 
de eeuwen heen’

12
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LOCATIE HOOGLAND
De Bibliotheek Hoogland is na al die jaren een meer dan vertrouwd gezicht in Hoogland zelf 
en voor gebruikers uit Kattenbroek en Nieuwland.

Het jaar 2020 was ook voor de locatie Hoogland een jaar om niet snel te vergeten. Omdat we gevestigd zijn in 
hetzelfde pand als Dorpshuis de Neng bleek het schakelen na de aankondiging van nieuwe maatregelen niet 
altijd gemakkelijk. Soms golden bepalingen voor de ene organisatie wel en voor de andere niet. 

Dankzij de goede onderlinge contacten hebben dorpshuis en bibliotheek hierover toch goede werkafspraken 
kunnen maken. Zo is meteen ingestapt op het moment dat de gedeelde activiteit, het Digitale Hulpplein, 
weer op afspraak hulpvragen bij het werken met digitale apparatuur kon afhandelen. Deze voorziening was 
vanwege de grote vraag met ingang van januari opgeschaald van 2 keer per maand naar wekelijks. 
Tijdens de Boekenweek is er een Boek & Film bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Dorpshuis 
de Neng en de werkgroep Verhalen in Hoogland. De bedoeling was om dit te laten groeien naar een 
herhalingsactiviteit maar dit is vanwege de omstandigheden rondom corona nog niet gelukt.

De Bibliotheek op school en Boekstart in de Kinderopvang blijven in Hoogland een onverminderd succes. 
Inmiddels zijn 4 van de 9 teamleden van de bibliotheek hier structureel mee aan de slag en de dienstverlening 
aan scholen is zoveel als mogelijk doorgegaan.

Het zomeraanbod met voorleesfeestjes in het kader van leesbevordering tijdens de vakantie werd druk 
bezocht en zeer op prijs gesteld door kinderen en ouders.

Amersfoort

LOCATIE VATHORST
Ook tijdens het in vele opzichten opmerkelijke jaar 2020 heeft de ontwikkeling van de 
Bibliotheek Vathorst doorgezet. Als voorziening in een jonge, dynamische wijk beweegt de 
bibliotheek mee met de groei van het werkgebied.

De jeugd blijft de voornaamste doelgroep. Met producten als de Bibliotheek op school en Boekstart in de 
Kinderopvang worden basisscholen en vroeg-/voorschoolse organisaties ondersteund in hun streven naar 
leesbevordering voor elke leeftijdsgroep. De medewerkers van de bibliotheek zijn vertrouwde gezichten op 
locatie, waar ze nauw samenwerken met onderwijzers, leidsters en vrijwilligers.

De voorleesfeestjes tijdens de zomervakantie waren een succes. Rekening houdend met de coronaregels zijn 
zoveel mogelijk kinderen (en hun ouders) op enthousiaste wijze gewezen op het belang van voorlezen. Juist in 
een periode dat het naar schoolgaan onder druk kwam te staan, is het thuis bezig blijven met (voor)lezen van 
groot belang. 

De uitbreiding van de wijk Vathorst heeft mede tot gevolg dat de demografische samenstelling van de 
bewoners breder is geworden. Daarom heeft de bibliotheek in het aanbod voor volwassenen een volgende 
stap gezet. Naar aanleiding van verschillende signalen uit het werkgebied (mede dankzij de samenwerking 
met Indebuurt033) lag er een duidelijke vraag naar hulp bij taalontwikkeling. In antwoord daarop is de 
bibliotheek in november een Taalcafé gestart. Ondanks de lastige situatie om in coronatijd een nieuw 
initiatief te starten bleek het een schot in de roos en stroomden de aanmeldingen binnen.

Bibliotheek Vathorst ontwikkelt door. Aan het einde van het jaar is een herinrichting in gang gezet die niet 
alleen een mooiere indeling van de collectie heeft opgeleverd, maar ook volop ruimte biedt voor (oude en 
nieuwe) activiteiten ten behoeve van jong en oud. 
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VOORLEESEXPRESS

In totaal zijn er 83 gezinnen in Eemland gestart in 2020. Er komen 
enthousiaste reacties van voorlezers, ouders en leerkrachten en 
kinderen krijgen meer plezier in (voor)lezen, kunnen zich beter 
concentreren en gaan meer praten. 

“Ik heb af en toe nog contact met mijn eerste 
voorleesgezin. Als ik hoor hoe goed deze kinderen  
het op school doen: echt fantastisch!”
- Voorlezer die al meerdere gezinnen heeft voorgelezen

ACTIVITEITEN
• Verteltassenwedstrijd in samenwerking met ROC Midden Nederland.
• De VoorleesExpress heeft een workshop interactief voorlezen verzorgd 

voor vier klassen van ROC Midden Nederland. 
• Training ‘niet-pluis’ gevoel van Veilig Thuis.
• Openbare training VoorleesExpress voor toekomstige voorlezers en 

jonge ouders.

LOKALE PARTNERS
• Boekhandel Veenendaal heeft tijdens de actieweek ‘Geef een boek 

cadeau’ een podium geboden aan de VoorleesExpress in de vorm van 
een informatiekraam. Dit heeft twee extra vrijwilligers opgeleverd.

• De VoorleesExpress doet mee met het Netwerk Maatjesprojecten 
Amersfoort (SOVEE, Leger des Heils, Integratiewerk, Stadsring51, 
Indebuurt033, Sociale Gasten, Humanitas). 

• Toeleiders die gezinnen aanmelden (GGD, peuterspeelzalen, 
basisscholen en logopediepraktijken). 

AANBOD IN CORONATIJD
• Creatieve invulling van voorleesmomenten van voorlezers: dagelijks 

bellen om te checken of het huiswerk van school werd begrepen, 
videoberichtjes sturen, materiaal voor knutselwerkje door de 
brievenbus, wekelijks een kaart door de brievenbus met een korte 
tekst, boekjes uit de eigen collectie door de brievenbus van het gezin, 
voorlezen en spelletjes doen via WhatsApp. 

• De VoorleesExpress is in de zomer blijven voorlezen.
• Alle gezinnen hebben in december een winterverhaal per post 

gekregen. Dit was mogelijk door een particuliere donatie. 

HUISKAMERBIBLIOTHEKEN
In Amersfoort zijn twee huiskamerbibliotheken: Nijenstede en De Koperhorst. In 2020 waren de 
woonzorgcentra waarin de huiskamerbibliotheken gevestigd zijn voor langere periode niet toegankelijk voor 
bezoekers van buitenaf. Ook de vrijwilligers van de bibliotheek mochten niet naar binnen. 
Voor de bewoners van Nijenstede en De Koperhorst waren de coronamaatregelen zeer strikt. Soms mochten 
zij hun kamer of afdeling niet verlaten. De vrijwilligers waren in deze periode van onschatbare waarde. Met 
veel creativiteit en inzet hebben zij ervoor gezorgd dat er toch materialen bij de leden afgeleverd konden 
worden. Om contact te onderhouden met de bewoners werd ook een wekelijkse nieuwsbrief gemaakt. 
Er konden in 2020 geen lezingen of themagerichte groepsactiviteiten worden georganiseerd. 

IN CIJFERS

55 gezinnen

56 vrijwilligers

PARTNERS

Stichting VoorleesExpress | GGD 

| Speel-o-theek Eemland | SOVEE 

| Leger des Heils | Integratiewerk 

| Stadsring51 | Indebuurt033 | 

Sociale Gasten | Humanitas | ROC 

Midden Nederland | Veilig Thuis 

| Boekhandel Veenendaal | ABC-

Scholen 

LEESKRINGEN

In 2020 zijn er in eerste instantie wat leeskringen afgevallen vanwege 
corona, maar er zijn ook wat leeskringen bij gekomen. In tijden waarin 
vrijwel niets open is, wordt er meer gelezen. 

In het begin van de coronatijd is een aanbod gedaan voor het online 
organiseren van leeskringen, gekoppeld aan de e-books van de Online 
Bibliotheek. Hiervoor bleek weinig belangstelling; leeskringleden lezen 
liever van papier. Uiteindelijk zijn er enkele leeskringen overgestapt op 
het online met elkaar bespreken van boeken. 

Er wordt samengewerkt met Senia Leesclubs, een landelijke organisatie 
die leesclubs opricht en faciliteert door het verstrekken van lees- en 
luisterwijzers als ondersteuning aan haar deelnemers. Senia gebruikt 
de bibliotheekruimtes voor haar oprichtingsbijeenkomsten en levert 
input voor de publiciteit.

Tijdens de “Week van de leesclub” was er op 26 januari in het Eemhuis 
een informatiebijeenkomst over Nederlandse literatuur. Op 31 januari 
organiseerde Senia met de bibliotheek een pop-up leesclub met Rob van 
Essen over zijn met de Libris literatuurprijs 2019 bekroonde boek “De 
goede zoon”. Gespreksleider was John Schrijnemakers.

In augustus waren er in het Eemhuis 
open leesclubs. De leeskringen-
service verzorgde de boeken. 
Vervolgens zijn er drie leesclubs 
moderne literatuur opgericht. 

IN CIJFERS

34 leeskringen in het Eemhuis

10 leeskringen in Hoogland

2 leeskringen in Vathorst

42 nieuwe titels

PARTNERS

Senia | Boekhandels
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IN CIJFERS

39 locaties

8 voorleesconsulenten

PARTNERS

Gemeente Amersfoort | 

BijdeHandjes | Partou  

| Ska Kinderopvang

BOEKSTART IN DE KINDEROPVANG

In juni 2020 is de samenwerking met de drie kinderopvangorganisaties 
(SKA, Partou en BijdeHandjes) geëvalueerd. We hebben onze plannen 
besproken om meer maatwerk te leveren waarbij we kijken naar de 
situatie van ieder kinderdagverblijf. Een werkgroep is in 2020 actief 
geweest om deze plannen uit te werken en in 2021 zullen we hier mee 
verder gaan. 

De voorleesconsulenten konden vanwege de coronamaatregelen vanaf 
de zomer niet op de locaties aanwezig zijn. Het contact is onderhouden 
via Teams, e-mail en telefoon. De uitleen van thematasjes en 
vertelplaten is wel doorgegaan. De voorleesconsulenten zorgden ervoor 
dat de materialen klaar stonden in de bibliotheekvestigingen. 

In 2020 hebben we de kinderopvangorganisaties regelmatig van nieuws 
voorzien. We hebben tips gegeven aan pedagogisch medewerkers en 
ouders over nieuwe (prenten)boeken, digitale prentenboeken, het 
belang van (voor)lezen, verwerkingsactiviteiten bij prentenboeken, 
apps, taalspelletjes, liedjes en boekenpret.

AmersfoortAmersfoort

IN CIJFERS

512 uitgedeelde 

BoekStartkoffertjes

BOEKSTART

Veel ouders weten niet dat het mogelijk is al aan baby’s voor te lezen 
en stellen dat uit tot hun kind twee of drie jaar oud is. Toch blijkt uit 
onderzoek dat kinderen die door hun ouders al worden voorgelezen 
voordat zij acht maanden oud zijn later hoger scoren op taal. Al na 
vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat.  
www.boekstart.nl/waarom-voorlezen
Daarom hebben we in 2020 onze collectie uitgebreid voor al onze 
vestigingen. 

Ouders konden via de Bibliotheek Eemland in 
november 2020 meedoen met de landelijke 
verkiezing van het babyboekje van het jaar. ‘Mijn 
tuin’ van schrijfster Marion Billet is verkozen tot 
BoekStart Babyboekje van het Jaar 2020. 

We wilden in september 2020 een babyfestival 
organiseren voor ouders met jonge kinderen. Dit 
is door de coronamaatregelen niet doorgegaan. 

IN CIJFERS

2 BoekStartcoaches

3 consultatiebureaulocaties

PARTNERS

Gemeente Amersfoort | GGD regio 

Utrecht

BOEKSTARTCOACH

Eind 2019 is in de gemeente Amersfoort het project BoekStartcoach 
gestart. Twee BoekStartcoaches zijn aanwezig op drie verschillende 
consultatiebureaus.

Het doel van de BoekStartcoach is ouders aan te moedigen om hun 
kinderen zo vroeg mogelijk boekjes, de bibliotheek en vooral leesplezier 
te laten ontdekken. Als een kind opgroeit in een laagtaalvaardig gezin 
is de kans aanzienlijk dat dit kind ook laagtaalvaardig opgroeit. Wij 
proberen deze spiraal te doorbreken. Ouders worden aangesproken op 
het consultatiebureau door de BoekStartcoach en kunnen een afspraak 
maken om het BoekStart koffertje op te halen en een rondleiding te 
krijgen in de bibliotheek. Landelijk doen er inmiddels 85 bibliotheken 
mee en de eerste ervaringen zijn positief. 

“Voor veel ouders is het een eyeopener om baby’s 
vanaf een paar maanden al voor te lezen.”
- BoekStartcoach

Vanaf half maart 2020 konden beide BoekStartcoaches door de 
coronamaatregelen niet meer aanwezig zijn op de consultatiebureaus. 
We zijn bezig per consultatiebureau een eigen boeken- en foldercollectie 
samen te stellen. Voor consultatiebureau-assistentes hebben we een 
training over het doel van BoekStart voorbereid. Deze staat gepland 
voor 2021. Ook starten we met uitbreiding van de aanwezigheid van de 
BoekStartcoach van drie naar alle consultatiebureaus in Amersfoort. Ons 
doel is om dit in 2021 te realiseren.

“Mijn ervaring nu is 
dat ouders blij verrast 
reageren als ik ze 
aanspreek. Ik geef ze 
leestips, informatie 
over het plezier in en 
belang van lezen voor 
hun kind en ik vertel 
wat de bibliotheek 
ze kan bieden. Ik 
krijg de indruk dat 
het BoekStartkoffertje 
met twee gratis 
boekjes een enkele 
twijfelende ouder 
zeker ook over de 
streep helpt.”
- BoekStartcoach

http://www.boekstart.nl/waarom-voorlezen
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IN CIJFERS

22 basisscholen

10 kandidaten in de regiofinale

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD

Schoolkampioenen van 22 basisscholen uit de regio deden in 2020 mee 
aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Na twee voorrondes in het Eemhuis 
gingen 10 kandidaten door naar de regiofinale in het ICOONtheater.

Daar werd een leerling van basisschool De Bolster uit Amersfoort de 
Voorleeskampioen van regio Eemland 2020. Helaas voor hem werden  
de provinciale finale en de landelijke finale in 2020 niet gehouden, 
anders had hij daar vast en zeker een goede kans gemaakt!

SAMENWERKING ABC-SCHOLEN

De samenwerking tussen de Bibliotheek Eemland en ABC wordt steeds 
beter. In Kruiskamp-Koppel, Liendert-Rustenburg en het Soesterkwartier 
werken leesconsulenten van de bibliotheek en de ABC-coördinatoren 
nauw samen. Samen organiseren zij ontzettend veel, zoals voorlees-
feestjes en voorleeswedstrijden voor de wijk, schrijversbezoeken voor 
alle scholen uit de wijk, voorlichting over lezen voor ouders en hippe 
activiteiten in samenwerking met het Medialab.
Ook in Randenbroek, Nieuwland en Kattenbroek weten de bibliotheek 
en ABC elkaar steeds beter te vinden en werden in de zomervakantie 
voorleesactiviteiten gehouden rondom Woeste Willem.

Tijdens de Vakantie-academie leverde de bibliotheek dit jaar de 
boekencollecties voor alle groepen. Ook waren twee jeugdspecialisten 
van de Bibliotheek Eemland betrokken bij het uitdenken van het 
programma en zij draaiden de hele week mee als leerkracht in de 
groepen. Deze samenwerking heeft de band tussen ABC, leerkrachten 
en de bibliotheek verder versterkt. Door de ervaring in de klas weten 
de jeugdspecialisten nog beter hoe zij met hun producten kunnen 
aansluiten bij het onderwijs.

Uit de ingevulde 
evaluatieformulieren 
van de groepen 5 
kwam naar voren 
dat er vooral nieuwe 
woorden waren 
geleerd, dat er veel 
was gelezen en dat  
er veel is geleerd 
over andere landen.

IN CIJFERS

300 kinderen  

bij het Voorleesfestival

9000 prentenboeken cadeau

3 scholen

13 projecten

181 bereikte leerlingen

PARTNERS

MBO Amersfoort | Gemeente 

Amersfoort | ABC-Amersfoort | de 

VoorleesExpress

EDUCATIE JEUGD TOT 12 JAAR

Op het gebied van educatie konden in 2020 veel activiteiten doorgaan, 
sommigen op een iets andere manier of later dan gepland. Maar er 
werden ook activiteiten afgezegd en we moesten soms leden teleurstellen 
omdat er weinig plekjes waren, bijvoorbeeld bij een voorleesfeestje.

Corona had ook positieve gevolgen voor het jeugdbibliotheekwerk. We 
zijn onze digitale mogelijkheden veel meer gaan benutten, hebben veel 
ouders en leerkrachten geholpen bij het gebruik van de luisterboeken 
en e-books, de Voorleeshoek, Bereslim en andere leuke online-content.

Met onze speciale nieuwsbrieven 
vol coronatips bereikten we 
honderden leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers en 
via hen veel ouders. Ook AD/
Amersfoortse Courant besteedde 
aandacht aan de coronatips van  
de bibliotheek.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen 
stond het boek Moppereend 

centraal. In heel Eemland waren voorleesfeestjes en voorleesontbijten 
met vips zoals Janny van der Heijden in Leusden en wethouder Cees van 
Eijk in het Eemhuis. Ook was in alle vestigingen een meespeelvoorstelling 
over Moppereend waarbij alle kinderen naar hartenlust mee konden 
mopperen maar na afloop allemaal vrolijk naar huis gingen!
In het Eemhuis vond weer het Voorleesfestival plaats in samenwerking 
met MBO Amersfoort. Zo’n 300 peuters en kleuters en hun ouders 
vierden daar feest, bezochten theatervoorstellingen en deden mee 
aan creatieve workshops van KAdE en Scholen in de Kunst. Het 
Voorleesfestival trekt altijd een zeer divers publiek, mede door de 
samenwerking met ABC-Amersfoort en de VoorleesExpress.

De Kinderjury was net van start gegaan toen de bibliotheekvestigingen 
moesten sluiten. Hierdoor is deze campagne een beetje in het water 
gevallen. 

In samenwerking met de gemeente Amersfoort kregen een kleine 9000 
peuters en kleuters in het kader van Geef een prentenboek cadeau het 
boek Woeste Willem cadeau via de kinderopvang of de basisschool. 
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EDUCATIE JEUGD 12+

12-15 JAAR
In ongeveer 20 klassen van het vmbo hebben we de Boekenshow 
gegeven waarbij jongeren geïnspireerd worden te gaan lezen. 
We zijn een meerjarige samenwerking aangegaan met het vmbo Guido. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Kunst van Lezen. 

In 2020 is een samenwerking 
gestart met Hiphop in je Bieb, 
een initiatief van ProBiblio en 
Bibliotheek Rotterdam. Hiervoor 
wordt samengewerkt met drie 
Amersfoortse rappers: Monnik, 
LVZY en Della Dix. Zij hebben op 
de openingsavond opgetreden. 

Vanwege de lockdown vervielen veel lessen die we normaal gesproken 
in de scholen, in de klassen uitvoeren. Ook de Voorleeswedstrijd verviel 
vanwege corona. We hebben de scholen een alternatief geboden met 
een digitale raples die in 14 klassen is uitgevoerd. De rappers hebben 
samen met de specialist VO een raples gemaakt en een wedstrijd 
uitgeschreven waar meerdere zeer goede raps uit voortkwamen. De 
wedstrijd is ook een onderdeel geworden van de Story Awards. 
De Bibliotheek Eemland heeft geïnvesteerd in een themacollectie hiphop. 

15-21 JAAR
Het mbo EVA was door de lockdowns veel gesloten. Het docententeam 
heeft geprobeerd om de leerlingen te stimuleren om te lezen. Mede 
door een masterclass die we in 2019 hebben gegeven, zijn ze daar goed 
toe in staat. 

Het ROC Midden Nederland is samen met de bibliotheek een groot 
project gestart rond “Interactief Voorlezen”. Dankzij een subsidie van 
Kunst van Lezen draait er vanaf september 2020 een programma 
waarbij de studenten behalve aan leesplezier ook werken aan hun 
voorleestechnieken. 

Het ROC Mediacollege werkt eens per jaar met alle eerste klassen in de 
bibliotheek met de Graphic Novels. Zij maken daar stripverhalen van. 
Deze zijn tijdens de openingsavond van Hiphop in je Bieb gejureerd en 
tentoongesteld in het bijzijn van de studenten.

IN CIJFERS

20 klassen geïnspireerd 

met de Boekenshow

14 klassen kregen raples

PARTNERS

Oostwende College | Het Element 

| Wellantcollege | Guido | mbo EVA 

| ROC Midden Nederland | Media, 

ICT en Designcollege | Juridische 

Dienstverlening

IN CIJFERS

25 deelnemers

Bijna een verdubbeling t.o.v. 2019!

3 eervolle vermeldingen

2 categorieën

Geschreven verhaal & rap

PARTNERS

Rappers Della Dix, LVZY en 

Monnik | alle middelbare scholen 

in Eemland | alle mbo-opleidingen 

in Eemland

STORY AWARDS

In 2020 zou StoryAwards eigenlijk onderdeel zijn van alle programmering 
rondom het thema 75 jaar Vrijheid. De Bibliotheek Eemland wilde flink 
uitpakken met lesbrieven, leskisten, introductielessen in de klas en 
schrijversbezoeken. Ook zouden klassen meedoen met lessen creatief 
schrijven rondom dit thema om te worden klaargestoomd voor 
deelname aan de StoryAwards.

Dit alles viel in het water door de lockdown. De verhalenwedstrijd zelf 
kon wél doorgaan en werd afgesloten met een mooie prijsuitreiking in 
kleine kring.

StoryAwards richt zich op kinderen en jongeren uit de bovenbouw van 
het primair onderwijs en uit het voortgezet onderwijs. Dit jaar waren er 
prijzen in twee categorieën: geschreven verhaal en rap.

Er werden 25 verhalen ingezonden en het niveau was hoog. Het thema 
vrijheid was op veel verschillende manieren verwerkt. Drie verhalen 
kregen een eervolle vermelding.
Twee verhalen deelden de tweede plaats: De vogel met de blauwe 
vleugels van Cennet Aydin en Bobbie in de kast van Cathelijne Louwerse.

De winnaar was Floris van Ballegooien met het verhaal Vrije Vogels.

Juryvoorzitter en jeugdboekenschrijver Mijke Pelgrim zei over dit verhaal:
“Mooie vloeiende zinnen, een dystopie waar zo een heel boek van 
gemaakt zou kunnen worden, met een heel actueel thema en bovendien 
een mooi rond verhaal. Aan het einde van het verhaal wil je meer weten 
over deze nieuwe wereld en de krachten die daarin aan het werk zijn.  
Erg knap gedaan!”

In het voorjaar werden veel geplande hiphop-activiteiten geannuleerd. 
De Bibliotheek Eemland heeft vervolgens samen met de drie 
Amersfoortse rappers Della Dix, LVZY en Monnik een digitale raples  
met als thema vrijheid gemaakt voor de vmbo-scholen in Eemland. 

Alle leerlingen van de tweede klassen van het vmbo werden uitgedaagd 
om een rap te maken over vrijheid. Er werden prachtige raps ingestuurd 
met mooie teksten en beelden. De jury koos twee leerlingen van het 
Guido en een leerling van Het Element als winnaars.
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IN CIJFERS

18 gastlessen

33 vakantieworkshops

33 losse activiteiten

16 schoolklassen op bezoek in 

de Educatieve Escaperoom

2704 deelnemers in totaal

PARTNERS

GGD | Gemeente Amersfoort 

| CoderDojo | ABC-scholen 

Amersfoort | Hackshield | Archief 

Eemland | Museum Flehite | 

Scholen in de Kunst | Zomerschool 

Amersfoort | Kinderboekenweek | 

Theater de Lieve Vrouw

MEDIALAB

VÓÓR CORONA
• Begin 2020 zijn er veel gratis inloopactiviteiten georganiseerd waarbij 

o.a. VR, LEGO en programmeren centraal stonden. 
• Maart was volgepland met educatieve evenementen en een tweede 

editie van de succesvolle PubQuizStrijd033. De ruim 300 beschikbare 
plekken voor de pubquiz waren binnen een paar uur uitverkocht, 
met nog vele geïnteresseerden op de wachtlijst. Een week voordat 
we van start zouden gaan ging de eerste lockdown in. Optimistisch 
als we waren hebben we alle benodigde voorbereidingen voor het 
evenement alsnog afgerond en staat deze, tot op de dag van vandaag, 
in ‘de koelkast’. 

• In februari hebben we nog met bijna 100 kinderen kunnen Minecraften 
in het ICOONtheater en een week voor de lockdown konden we nog 
met 300 kinderen uit Kruiskamp Minecraft en bewegen in het Eemhuis.

 

DE HELPENDE HAND 
• We hebben interne afdelingen geholpen met digitale alternatieven. 
• Laptops en digitale middelen van het Medialab zijn beschikbaar 

gesteld aan o.a. Zomerschool Amersfoort. 
• Er zijn talloze extra workshops georganiseerd in het kader van 

Summer of A, voor ABC-scholen en de Zomerschool. 
• Om de moed erin te houden bij collega’s hebben we grootse, 

digitale bijeenkomsten georganiseerd in de vorm van professionele 
showspektakels, zoals De Blijf Thuis Kerstfuif en De Grote 
VrijdagMiddagBingo. 

AMERSFOORT ‘40-‘45
In coproductie met de stuurgroep 75-jaar vrijheid van de gemeente, 
museum Flehite en Archief Amersfoort hebben we dankzij een grote 

bijdrage van het Mondriaanfonds extra 
tijd kunnen steken in een theatercollege 
en website over Amersfoort in de Tweede 
Wereldoorlog.

EDUCATIEVE ESCAPEROOM 
‘Dankzij’ de lockdown was er extra veel tijd om de vernieuwing van 
de Educatieve Escaperoom tot in de puntjes uit te werken. Met als 
resultaat een interactieve beleving met een nieuwe verhaallijn en 
puzzels die beter aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De 
Educatieve Escaperoom staat in Amersfoort maar wordt bezocht 
door schoolklassen uit de hele regio. Ook zijn wij een samenwerking 
gestart met het gemeentelijke programma HackShield van de afdeling 
Cybersecurity van de gemeente Amersfoort. 

IN CIJFERS

25e dBos geopend

8.420 leerlingen

PARTNERS

Gemeente Amersfoort | Alle 

deelnemende dBos scholen | 

Kunst van lezen

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

In 2020 hebben we het aantal de Bibliotheek op school scholen 
uitgebreid naar 32 scholen. Daarvan zijn er 25 in Amersfoort. Net voor 
de Kinderboekenweek van 2020 werd op de Montessoribasisschool de 
Kosmos in Hoogland de Bibliotheek op school geopend. In het najaar van 
2020 zijn we begonnen om op de Bieshaar in Hoogland een Bibliotheek 
op school te implementeren. Deze dBos zal in het voorjaar van 2021 
worden geopend. 

In 2020 heeft een werkgroep een fasering beschreven voor de dBos 
scholen. De fasering beschrijft drie fases en heeft als doel om het hele 
team van leerkrachten toe te laten groeien naar een leescultuur op 
de school waarbij lezen een speerpunt is. De fasering is op een aantal 
scholen besproken en de directie en leescoördinatoren zijn positief. 
In schooljaar 2020/2021 vindt er op alle dBos scholen een nulmeting 
plaats om te bepalen in welke fase de school zich bevindt. Op basis 
daarvan worden plannen gemaakt voor het komende jaar. 

Twee leesconsulenten hebben dertien kant-en-klare boekpromoties 
gemaakt voor leerkrachten om te gebruiken in de klas. Leerkrachten  
zijn hier erg blij mee: “Heel prettig. Er zitten ook altijd  
leuke ideeën bij, het is duidelijk en kort. Niks aan  
te verbeteren!”
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Op 15 juni vond het eerste Online Taalcafé plaats. Sinds november is het 
gemiddelde aantal deelnemers per online taalcafé 13. Daarnaast zijn er 
vanaf september ook steeds meer taalvrijwilligers betrokken geraakt bij 
het online taalcafé. Iedere week sloten er rond de 3 taalvrijwilligers aan. 

De basistraining voor vrijwilligers is tweemaal aangeboden, één keer 
in het Eemhuis en één keer in Vathorst. Op 4 december, vlak voor de 
tweede lockdown, is er een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers 
in het Eemhuis. Helaas kon deze door de regels minder feestelijk 
georganiseerd worden dan we wilden.

In het Eemhuis vindt normaliter driemaal in de week een spreekuur 
plaats. Vanaf medio maart heeft dit niet kunnen plaatsvinden en 
hebben we de mensen telefonisch en per mail geholpen. De spreekuren 
worden door 6 getrainde vrijwilligers uitgevoerd, onder begeleiding van 
de taalconsulent en taaldocent.

TAALCAFÉ & MAKKELIJK LEZEN GROEPEN
Er zijn helaas niet veel activiteiten geweest in 2020. Vlak voor de eerste 
lockdown hebben we op 10 maart een spelletjesochtend gehouden in 
het kader van NL Doet. Het Taalcafé van dinsdag deed hieraan mee. Die 
week stond ook de Nederlandse Taalshow gepland, maar die werd helaas 
afgelast. Hopelijk kan deze in 2021 alsnog plaatsvinden.

IN CIJFERS

42 nationaliteiten

199 doorverwijzingen

6 vrijwilligers DigiTaal spreekuur

28 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

Na de eerste jaren van opbouw en ontwikkeling, stond 2020 in het 
teken van de start van het proces van bestendigen en structureren. 
Want waar er in de afgelopen jaren meer focus op netwerken en 
pionieren nodig was, wordt het nu van steeds groter belang om ook te 
kijken naar professionalisering om een effectief en passend aanbod te 
kunnen blijven aanbieden. Zo zetten we in op goede monitoring om 
de gemeenten te kunnen voorzien van de gevraagde informatie. Ook 
effectmeting krijgt meer aandacht om beter te kunnen sturen in ons 
aanbod van diensten en producten.

VAN DIGITAALHUIS NAAR DIGITAALTHUIS
Door corona veranderde er veel. Vanaf de eerste lockdown hebben de 
taalconsulenten contact gezocht -en zo goed mogelijk onderhouden- 
met de vrijwilligers en deelnemers van de taalcafés en leesclubs. Om hen 
nog beter te informeren werd er gecommuniceerd d.m.v. nieuwsbrieven. 
Daarnaast is ervoor gekozen om een plek op de website te creëren waar 
de doelgroepen zelf aan de slag konden gaan met tips om te oefenen. 
De inhoud van de pagina’s is samen met specialisten bepaald. Het zelf 
oefenen werd gekoppeld aan de activiteiten die anders in de vestiging 
plaatsvinden. Op deze manier werd er een digitaal alternatief geboden 
nu het niet mogelijk was om de vestgingen te bezoeken.

Amersfoort

Onderdeel Deelnemers Vrijwilligers

 (5) Leesclubs 22 5

Taalcafé dinsdagochtend 30 14

Taalcafé donderdagavond 18 7

Taalcafé vrijdagmiddag 15 6

DigiTaalhuis Spreekuur 199 6

Doorverwezen NAAR Doorverwezen DOOR

Taalcafé 45 Gevonden via internet 24

NLeducatie 31 Vriend/kennis/familie 21

Danner & Danner 24 Integratiewerk (NVA) 14

oefensites 20 Gemeente Amersfoort 6

Leesclub Makkelijk Lezen 18 Indebuurt033 5

Cursus Beter leren schrijven 10 UWV 4

Humanitas Taalmaatjes 9 Bibliotheek 3

Prago 6 werk.nl 2

Gilde Samenspraak 5 VoorleesExpress 1

Integratiewerk 5 Klokhuis 1

Klik & Tik 4 AZC 1

Taalkamer Soesterkwartier 3 NL Educatie 1

Integratiewerk (NVA) 3 werkgever 1

Entree 2

Online taalcafé DigiTaalhuis 2

Babel.nl 2

Humanitas Praatcafé 1

Taal voor allemaal 1

anders 8

Amersfoort

Taalcafé

wekelijks 63 deelnemers

27 vrijwilligers

Makkelijk lezen groepen

10 nieuwe titels

5 leesgroepen en vrijwilligers

22 deelnemers

PARTNERS

Oranje Fonds / NL Doet | 

Taalambassadeurs | Waterlijn 

Amersfoort | Scholen in de Kunst

Meeste bezoekers afkomstig uit

Turkije 19

Marokko 11

Iran 9

Afghanistan 4

Syrië 4
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NIEUW: TAALCAFÉ VATHORST
Vanuit Indebuurt033 kwam de vraag om een Taalcafé in Vathorst. Op 
26 november vond het eerste Taalcafé in Vathorst plaats. Gezien de 
onzekere omstandigheden hebben we ervoor gekozen om te starten 
met een soft launch. Dus geen grote opening en geen grote aandacht. 
Tenslotte kon er maar een beperkt aantal mensen binnen zijn. Vanwege 
de lockdown in december kon het Taalcafé slechts 2 maal plaatsvinden. 
De collectie van DigiTaalhuis in vestiging Vathorst zal worden 
uitgebreid. We hopen in 2021 alsnog een feestelijke opening/herstart te 
kunnen organiseren.

WE DOEN HET NIET ALLEEN
In 2020 zijn 38 stimuleringsabonnementen uitgegeven aan deelnemers 
van taaltrajecten bij de bibliotheek of een taalpartner.
Het Taal en Participatieoverleg o.l.v. het DigiTaalhuis heeft in 2020 twee 
keer digitaal plaatsgevonden. Aan dit overleg nemen partners deel die 
betrokken zijn bij de onderwerpen laaggeletterdheid, participatie en 
inburgering.

DIGITALE BASISVAARDIGHEDEN
Het Digitaal Hulpplein is vanaf maart een groot deel van het jaar 
gesloten geweest. Tijdens de sluitingen zijn hulpvragers actief 
doorverwezen naar de telefonische hulplijn van Seniorweb en de 
Digihulplijn.

Vanaf oktober zijn de Digitale Hulppleinen met de nodige aanpassingen 
weer opgestart. Een aantal van de vrijwilligers heeft besloten om 
tijdelijk geen vrijwilligerswerk ter verrichten. Zij zullen weer starten 
wanneer de situatie rondom Covid-19 dit weer toelaat.

KLIK&TIK
Door de situatie rondom corona werd pijnlijk duidelijk wat een gebrek 
aan digitale basisvaardigheden voor drempels kan opwerpen. 
In totaal hebben 15 deelnemers een certificaat gehaald voor Klik&Tik. 
Dit gebeurde onder begeleiding van 8 vrijwilligers.

In maart is in samenwerking met Indebuurt033 in de informatiewinkel 
Kruiskamp de beginnerscursus computer en internet (Klik&Tik) voor 
het eerst van start gegaan. Vrijwilligers van Indebuurt033 begeleidden 
samen met een docent van de Bibliotheek Eemland 8 cursisten uit de 
wijk voor wie de stap naar het Eemhuis net iets te groot is. De cursus 
moest door het coronavirus na twee keer worden opgeschort, maar 
wordt in 2021 voortgezet.

LITERATUUR, MEDIA & CULTUUR

In 2020 was er weer een toename van Eemlandse 
schrijvers en van nieuwe boektitels door al 
bekende Eemlandse schrijvers. Normaliter vinden 
er ook regelmatig boekpresentaties plaats in de bibliotheek.  
Dit jaar was dat er door de omstandigheden maar één. In samenwerking 
met het Gilde Stadsdichters Amersfoort vond vanwege Gedichtendag de 
‘Knights of Poem’ in het KAdECafe plaats. Het Boek van de maand gesprek 
is na 3 maanden meteen overgestapt op online en later hybride. 
In samenwerking met de Espressobar is in het begin van de coronatijd 
een dagelijks “leesthuiscafé” gestart, met als doel mensen die niet naar 
buiten konden toch online bij elkaar te brengen. Tussen 10.00 en 11.00 
uur zorgde de Bibliotheek Eemland dat er iemand aanwezig was op de 
online omgeving. Daarnaast waren er gasten die een boek bespraken. 
Ook bekende Eemlandse schrijvers Ilja Gort (vanuit Frankrijk) en Rosita 
Steenbeek (vanuit Rome) deden mee. 

DEBATTEN
In januari vond er in het Eemhuis een lokaal mediadebat plaats met 
als onderwerp ‘verbod op vuurwerk’ Zo’n 75 burgers, een tiental politici 
en enkele vuurwerkvaklieden kwamen naar het KAdEcafé. Het werd 
een soms verhit debat tussen voor- en tegenstanders, dat door de 
gespreksleiders slechts met enige moeite kon worden gestroomlijnd. 
(Wie had toen kunnen bevroeden dat het vuurwerk zou worden 
verboden in verband met corona.)
De Stadsbron organiseerde vlak na de grote brand in het 
vluchtelingenkamp Moria, samen met Amnesty Amersfoort en de 
bibliotheek, een debatavond over de vluchtelingen op Lesbos; ‘vergeten 
mensen op Lesbos’. Dit was een hybride debat met een beperkt aantal 
mensen in de zaal en mensen thuis. 

TEGENLICHT 
Naar aanleiding van de Tegenlicht uitzendingen vonden ook in 
2020 weer Tegenlicht Meet Ups plaats. Het team, bestaande uit één 
medewerker van de bibliotheek en een aantal enthousiaste vrijwilligers, 
koos thema’s waarbij een lokale insteek mogelijk was. Na de laatste 
live bijeenkomst op 4 maart, werd er in april meteen overgeschakeld 
naar online. In de loop van het jaar ging dat over naar de hybride vorm 
met sprekers, organisatie en een beperkt aantal deelnemers live op 1,5 
meter afstand en de rest van de bezoekers online. We zijn er trots op dat 
er, mede dankzij de vrijwilligers, geen enkele Tegenlicht Meet Up door 
corona is afgevallen.

PARTNERS

Senia leeskringen | Mensenbieb 

| ISVW | ZinIn  | Meander 

Ziekenhuis | Amnesty 

International Amersfoort | 

artikel1 Midden Nederland | 

Gilde Stadsdichters Amersfoort | 

Theatergroep ‘de Stad Speelt’

 | Nacht van de Literatuur | 

KAdECafé | VPRO Tegenlicht | 

Mind Nederland | Arcadis | De 

Stadsbron | Tegenlicht | Peter 

Joosten | René Cuperus | Ilja Gort 

| Rosita Steenbeek | Caroline 

Nelissen | Jan Carel van Dijk 

boekhandels | journalisten

DEELNEMERS 
PARTICIPATIEOVERLEG

Stichting Lezen en Schrijven 

| Gemeente Amersfoort | 

Indebuurt033 | Integratiewerk 

| SOVEE | Amfors | NLeducatie | 

Humanitas Eemland | ‘t Gilde 

| PRAGO | Afdeling Werk en 

Inkomen | Stadsring 51 | kerken | 

Stichting Ontmoetingscentrum 

Entree | Stichting de Horsten 

| wijkteams | Taalcentrum het 

Element | Danner & Danner | 

Taalkamer Soesterkwartier

Abdelkader Benali en Lamia 
Makaddam vertellen in het 

Eemhuis over het thema ‘Nieuwe 
verhalen en vreemdelingen’:
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IN CIJFERS

Eten en drinken

2238 exemplaren 

4829 uitleningen

Culinaire Collectie

2795 exemplaren 

722 uitleningen

PARTNERS

Gemeente Amersfoort | Corderius 

College | Archief Eemland

MEDIA- EN CULINAIRE COLLECTIE

Met een speciale subsidie van de gemeente Amersfoort is een collectie 
samengesteld van boeken in verschillende talen, voor kinderen in de 
voorschoolse periode. De collectie ontleent haar naam aan de reactie 
van één van de deelnemers aan het Taalcafé: ‘Dit is mijn taal’.

Naar aanleiding van alle commotie rondom Zwarte Piet is de 
Sinterklaascollectie grondig doorgenomen, gesaneerd en waar mogelijk 
aangevuld met nieuw materiaal. Een project dat nog een aantal jaren 
door zal gaan om variatie in de collectie te behouden. 

CULINAIRE COLLECTIE
Voor de Culinaire Collectie was het plan 
om samen met Archief Eemland een aantal 
presentaties te organiseren rond het thema 
de Tweede Wereldoorlog.

Op 1 maart vond, in het kader van 75 jaar 
bevrijding, de lezing en proeverij over de 
hongerwinter plaats. Er waren circa 50 
bezoekers. Historicus dr. Ingrid de Zwarte 
stond in deze lezing stil bij één van de meest beruchte perioden uit de 
Nederlandse geschiedenis. Willemien Schipper, kookdocent, liet proeven 
wat er in de oorlog zoal gegeten en gedronken werd.
Dit onderwerp zou nog verschillende malen onder de aandacht 
gebracht worden maar veel ging er niet door:
• Tom Vorstenbosch (bioloog) zou in een lezing aandacht besteden  

aan “Hoe overleefde men de hongerwinter met eetbare planten uit  
de natuur”.

• Er zou een bijeenkomst in verzorgingshuis ‘de Haven’ in Bunschoten-
Spakenburg plaatsvinden over eten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

• Edi Brouwer, vrijwilliger in Kamp Amersfoort, zou een al eerder in 
Amersfoort gehouden lezing, opnieuw houden in Bunschoten.

• Een quiz over duurzaamheid in het Kultuurhuis van Woudenberg  
is uitgesteld.

• Een serie fimpjes kon niet worden afgemaakt. 

Het programma Binnenstebuiten over Cultureel Erfgoed, in 
samenwerking met het Corderius College, ging in oktober wel door. In 
het Eemhuis deden ruim 40 leerlingen uit de onderbouw mee aan een 
quiz over het thema ‘voeding door de eeuwen heen’, met behulp van 
materialen uit de Culinaire Collectie.

ESPRESSOBAR DE DRAAK

De Espressobar is een levendige en aantrekkelijke plek om elkaar 
te ontmoeten. Ook is het voor velen een vaste plek om een krant of 
tijdschrift te lezen. Het jaar begon heel goed. In de eerste maand 
is er 28% meer omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand het jaar 
ervoor. Helaas was de Espressobar vanwege de coronamaatregelen 
voor de horeca de rest van het jaar grotendeels gesloten. Tijdens de 
sluiting hebben we i.s.m. de pijler Ontmoeten & Verbinden het Online 
LeesThuisCafé opgericht. Op 1 juli was de heropening en zijn we 
gedeeltelijk open geweest tot halverwege oktober. 

Hoogtepunten van 2020 waren o.a. de succesvolle samenwerking met 
Archief Eemland. Zij organiseerden op 19 januari 2020 de opening 
van de tentoonstelling Amersfoort Bevrijd in de Espressobar. Ook het 
Voorleesfestival en Muziek in de Bieb zijn zeer goed bezocht. 
Medewerkers van de Espressobar hebben een positieve bijdrage 
geleverd aan Bieb Werkt. 

IN CIJFERS

28% meer omzet in januari

3 parttimers en 3 invalkrachten
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Jaarverslag 2019 40.875 5.324 4.829 6.251 3.063

Prestatievoorstel 2020 38.650 5.050 4.500 6.200 2.900

Realisatie 2020 42.390 5.110 4.828 6.023 2.755
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EN Jaarverslag 2019 1.264.554 147.040 134.725 208.545 119.529

Prestatievoorstel 2020 1.230.000 145.000 125.000 198.000 113.000

Realisatie 2020 869.116 101.845 81.904 147.605 79.360
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S Jaarverslag 2019 1.076.516 100.540 55.099 135.833 44.422

Prestatievoorstel 2020 1.109.500 92.500 50.000 135.000 50.000

Realisatie 2020  519.965  50.364  35.326  71.051  23.869

PRESTATIEOVEREENKOMST & REALISATIE
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BA
A

RN 24.868 INWONERS 

5.110 LEDEN 

101.845 UITLENINGEN 

LOCATIE BAARN
Dit jaar waren er helaas niet veel activiteiten mogelijk vanwege de situatie rondom corona. 
Nadat we in maart moesten sluiten mochten we in het najaar gelukkig wel open blijven als 
afhaalbibliotheek. In december is eindelijk het besluit genomen dat de bibliotheek en het 
theater verhuizen naar een gezamenlijk pand aan de Rembrandtlaan. 

• Het jaar begon met het voorleesfeestje tijdens de Nationale Voorleesdagen. Het verhaal van Moppereend is 
aan 233 kinderen voorgelezen in de bibliotheek en de Aloysius door onze leesconsulente. 

• Groepen 7 en 8 van de Guido de Bresschool hebben, toen het nog mocht, driewekelijks meegedaan aan het 
klassikaal ruilen. Voor de eerste sluiting heeft de bibliotheek nog zes groepen 3 en drie groepen 7 op bezoek 
gehad. 

• Er is vijf keer een “Baarn Leest” uitgevoerd en in oktober werd er in samenwerking met Senia een pop-up 
lezing georganiseerd. 

• Vanaf november staat de Expositie ARTiCORONA in de bibliotheek. Leerlingen van de Waldheim Mavo laten 
aan de hand van maskers zien wat hun corona/privacy dilemma is. Meer informatie op www.articorona.nl.

• Helaas werd de Geef een Prentenboek cadeau actie uitgesteld. Alle boeken zijn voor de vakantie naar de 
scholen en voorschoolse opvang gegaan met een begeleidende brief met voorleestips en knutselactiviteiten. 
1173 peuters en kleuters zijn verrast met dit leuke cadeautje. 

• Het thema van de Kinderboekenweek was “En toen...”. In Baarn is er drie keer een voorleesfeestje 
gegeven met het boek “Een held op sokken” van Bette Westera. Wethouder Prakke heeft tijdens het eerste 
voorleesfeestje voorgelezen aan enthousiaste kinderen. Na afloop kregen alle kinderen een knutselpakket 
mee naar huis. Twee kinderen uit Baarn hebben een prijs gewonnen voor hun mooie geknutselde baarden. 
Tot en met de herfstvakantie konden kinderen een speurtocht doen door de bibliotheek. 

• Met Sinterklaas zijn er twee voorleesfeestjes gegeven met elk het maximum aantal van 10 kinderen.

64 
uitgedeelde 

BoekStartkoffertjes

UITLENINGEN BEZOEKERS

2019 2020 % 2020 
t.o.v. 2019 Prognose 2019 2020 Stijging/ 

daling

Baarn 145.043 97.432 67,2%

Schoolbibliotheken 1.997 4.413 221,0%

Totaal 147.040 101.845 69,3% 145.000 
(70,2% behaald)

 100.540  50.364 -49,9%

GEZINNEN VOORLEESEXPRESS

Verwacht bereik 6

Aantal contact gelegd 7

Aantal gestart 5

Aantal afgerond 0

Aantal gestopt 1

39 mensen 
uit 22 landen 
zijn door het 
DigiTaalhuis 
doorverwezen:
29x naar 
het taalcafé
6x naar 
Klik & Tik
4x naar 
Danner & Danner

1200
PEUTERS EN  

KLEUTERS  
KREGEN HET  

PRENTENBOEK 
WOESTE WILLEM 

CADEAU 

KINDEREN UIT GROEPEN 1 EN 2 
NEMEN SINDS SEPTEMBER EEN 
PRENTENBOEK MEE NAAR HUIS.
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IN CIJFERS

19 taalvrijwilligers

211 taalcafé deelnemers

3 computervrijwilligers

6 cursisten

PARTNERS

Welzijn Baarn | Oefenen.nl | Sipi 

Taalschool | Stichting Lezen & 

Schrijven | Danner & Danner

DIGITAALHUIS

In totaal zijn er in Baarn 19 taalvrijwilligers actief bij het DigiTaalhuis. 
Voor de nieuwe Baarnse taalvrijwilligers werden er twee basiscursussen 
georganiseerd. Samenwerkingspartner Welzijn Baarn is in de zomer 
een vrijwilligerscampagne gestart waaraan de DigiTaalhuisvrijwilligers 
meededen. In het hele dorp hingen grote posters met hun foto om 
aandacht te besteden aan hun werk voor het DigiTaalhuis. Dit heeft een 
aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Ondanks de verschillende 
lockdowns zijn er taal-
cafés geweest waar 
deelnemers waren 
uit Brazilië, Liberia, 

Hongarije, Zambia, Eritrea, Iran, Australië, China en Syrië. In de Week 
van Lezen en Schrijven (7-13 september) deden de deelnemers van het 
taalcafé mee met een quiz over Nederland, de Nederlandse taal en Baarn.

Tijdens de eerste lockdown is er een Baarns online taalcafé 
georganiseerd. Dat kreeg later een vervolg met een Eemlandbreed 
online taalcafé waar ook veel Baarnse taalcafédeelnemers en 
vrijwilligers aan meededen. 

Het DigiTaalhuis spreekuur van de 
woensdagavond heeft 39 mensen 
uit 22 landen doorverwezen naar 
een passend aanbod. 
• 29x naar het taalcafé
• 6x naar Klik & Tik
• 4x naar Danner & Danner
Vanaf medio juni vindt het 
spreekuur plaats op afspraak.

De computercursus Klik & Tik onder begeleiding van 3 ervaren 
computervrijwilligers heeft 6 cursisten geholpen om hun digitale 
vaardigheden te vergroten. 

In 2020 heeft er slechts eenmalig een Taal Aanbieders Overleg kunnen 
plaatsvinden. Wel zijn er meerdere overleggen geweest tussen 
gemeente, Welzijn Baarn en het DigiTaalhuis. Ook in regionaal verband 
zijn er meerdere -online- overleggen geweest waarbij de taalconsulent 
en projectleider DigiTaalhuis aangesloten waren.

Onderdeel Deelnemers

Taalcafé dinsdagochtend 66

Taalcafé woensdagavond 88

Taalcafé donderdag 57

IN CIJFERS

5 gezinnen

16 vrijwilligers

PARTNERS

Stichting VoorleesExpress | GGD | 

samenwerkingsverband de Eem | 

Pit Baarn

VOORLEESEXPRESS

In Baarn zijn 5 gezinnen gestart in 2020. Er hebben zich in 2020  
11 nieuwe vrijwilligers aangemeld waarmee het aantal vrijwilligers  
op 16 komt. 

Er zijn contacten met Pit Baarn om vrijwilligers te werven. Er is ook 
contact met samenwerkingsverband de Eem waardoor tijdens een 
netwerkbijeenkomst van intern begeleiders de VoorleesExpress onder 
de aandacht kon worden gebracht van het primair onderwijs. 

“Complimenten overigens voor het 
aanbod! Geweldig dat we zo  
samen kunnen werken!”
- Een leerkracht

LEESKRINGEN

In 2020 zijn er in eerste instantie wat leeskringen afgevallen vanwege 
corona, maar er zijn ook wat leeskringen bij gekomen. In tijden waarin 
vrijwel niets open is, wordt er meer gelezen. 

In het begin van de coronatijd is een aanbod gedaan voor het online 
organiseren van leeskringen, gekoppeld aan de e-books van de Online 
Bibliotheek. Hiervoor bleek weinig belangstelling; leeskringleden lezen 
liever van papier. Uiteindelijk zijn er enkele leeskringen overgestapt op 
het online met elkaar bespreken van boeken. 

Er wordt samengewerkt met Senia Leesclubs, een landelijke organisatie 
die leesclubs opricht en faciliteert door het verstrekken van lees- en 
luisterwijzers als ondersteuning aan haar deelnemers. Senia gebruikt 
de bibliotheekruimtes voor haar oprichtingsbijeenkomsten en levert 
input voor de publiciteit.
Op 25 januari was er een inloopspreekuur voor belangstellenden voor 
leeskringen. Op 31 januari organiseerde Senia met de bibliotheek een 
pop-up leesclub met Rob van Essen over zijn met de Libris literatuurprijs 
2019 bekroonde boek “De goede zoon”. Gespreksleider was John 
Schrijnemakers. In augustus waren er open leesclubs. De leeskringen-
service verzorgde de boeken. Vervolgens zijn er drie leesclubs moderne 
literatuur opgericht. 

IN CIJFERS

9 leeskringen

42 nieuwe titels

PARTNERS

Senia | Boekhandels
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EDUCATIE JEUGD TOT 12 JAAR

In januari kwamen tijdens de Nationale Voorleesdagen 10 groepen met 
bij elkaar 168 peuters en kleuters (in schoolverband) op bezoek voor een 
voorleesfeestje. Daarnaast kwamen nog 66 kinderen met hun ouders 
naar een voorleesfeestje of de meespeelvoorstelling over Moppereend.

In juni kregen 1200 peuters en kleuters het prentenboek Woeste Willem 
cadeau tijdens de actie Geef een prentenboek cadeau. Bibliotheek 
en gemeente wilden samen laten zien hoe belangrijk voorlezen 
is en ouders stimuleren om vooral ook te blijven voorlezen in de 
zomervakantie. Aansluitend vonden in de bibliotheek voorleesfeestjes 
plaats rondom Woeste Willem en andere prentenboeken. Er was een 
speurtocht in de bieb en de kinderen kregen een knutsel mee naar huis.

Met alle scholen en de meeste voorscholen in Baarn wordt 
samengewerkt. Zij nemen leskisten of themacollecties af uit het 
scholenaanbod, komen op bezoek met groep 3 of klassikaal ruilen met 
verschillende groepen.

IN CIJFERS

2 scholen

16 projecten

519 bereikte leerlingen

PARTNERS

De Schrijverscentrale | Stichting 

Lezen | Kunst van Lezen | CPNB | 

Kunst Centraal

Baarn

IN CIJFERS

22 basisscholen

1 kandidaat uit Baarn

Tijdens de Kinderboekenweek namen 5 groepen van de Amalia-
Astroschool deel aan “De Schoolschrijvermaand”. De ongeveer 
100 leerlingen uit deze groepen kregen schrijfles van een echte 
kinderboekenschrijver. Honderd leerlingen van de groepen 1 en 2 
van de Montini-school deden mee aan de dansworkshop “Naar de 
Middeleeuwen”.

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
In onze regio deden 22 scholen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. 
Een leerling van OBS de Uitkijck deed mee aan deze landelijke wedstrijd. 
Hij won de voorronde in het Eemhuis en ging daarna door naar de 
Eemland-finale in het ICOONtheater waar hij helaas net niet won.

PRESTATIEOVEREENKOMST & REALISATIE
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Jaarverslag 2019 5.324 40.875 4.829 6.251 3.063

Prestatievoorstel 2020 5.050 38.650 4.500 6.200 2.900

Realisatie 2020 5.110 42.390 4.828 6.023 2.755
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EN Jaarverslag 2019 147.040 1.264.554 134.725 208.545 119.529

Prestatievoorstel 2020 145.000 1.230.000 125.000 198.000 113.000

Realisatie 2020 101.845 869.116 81.904 147.605 79.360
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S Jaarverslag 2019 100.540 1.076.516 55.099 135.833 44.422

Prestatievoorstel 2020 92.500 1.109.500 50.000 135.000 50.000

Realisatie 2020  50.364  519.965  35.326  71.051  23.869

IN CIJFERS

1 dBos

308 leerlingen

PARTNERS

Alle deelnemende dBos scholen | 

Kunst van lezen

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

In september heeft er een evaluatie van de Bibliotheek op school op de 
Aloysius plaatsgevonden. De directie, leescoördinatoren en leerlingen 
zijn erg blij met de Bibliotheek op school. 

De leesconsulent heeft digitale boekpromoties gemaakt die de 
leerkracht in de klas kan laten zien. De leerkrachten zijn hier blij mee. 
Ook heeft de leesconsulent verschillende filmpjes gemaakt over hoe het 
uitleensysteem werkt en over de Kinderboekenweek.

Kinderen uit groepen 1 en 2 nemen 
sinds september een prentenboek 
mee naar huis. Ouders en kinderen 
zijn hier erg enthousiast over. 

De leesconsulent is een vertrouwd 
persoon geworden in de school en 
in de Bibliotheek Baarn. 
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BEKENDHEID SPREEKUUR DIGITAALHUIS

VRIEND/KENNIS/FAMILIE 

GEVONDEN VIA INTERNET

DE BOEI
66%

29%

5%

BU
N

SC
H

O
TE

N 21.866 INWONERS 

4.828 LEDEN 

81.904 UITLENINGEN 

LOCATIE BUNSCHOTEN
In de zomer van 2020 kwam vanuit de gemeente Bunschoten-Spakenburg de vraag of 
wij geïnteresseerd waren om te verhuizen naar het pand Oude Schans 27. Onze huidige 
huurovereenkomst verloopt medio 2021 en verlengen is geen optie, dus dit zou een mooi 
alternatief zijn. Het gebouw ligt op een mooie centrale locatie aan de historische haven van 
Spakenburg. Bouwkundig moet er nog één en ander aan het gebouw gebeuren maar het 
pand heeft zeker de potentie om er een mooie bibliotheek in te huisvesten. De planning is 
om in de zomer van 2021 de vestiging feestelijk te openen. 

Tijdens de sluiting van de scholen was er helaas ook geen BiebopDiek. Alle leerlingen hebben een bibliotheek-
abonnement aangeboden gekregen. We kregen er 15 nieuwe leden bij. De leden konden tijdens de sluiting 
reserveren en hun materialen afhalen bij de Bibliotheek Bunschoten. 

Vanaf september zijn we in BiebopDiek en de Bibliotheek Bunschoten gestart met een digitaal hulpplein. 
Via de site kan men zich aanmelden voor een afspraak met een vrijwilliger. In de toekomst gaan we op vaste 
tijden een inloopspreekuur houden op woensdag afwisselend in Bunschoten en in BiebopDiek. 

Tijdens de kunstroute in september waren er twee presentaties in de bibliotheek. Het gedicht “Tollen” van  
Jos Schellart was op het raam geplakt en hij heeft hier uitleg over gegeven. In de maand september hingen er 
in de etalage ook steeds twee andere foto’s van Het Wilde Oog met het thema “Het Nieuwe Verleden”. 

Twee andere activiteiten die we zouden organiseren in samenwerking met het Museum Spakenburg en 
Cultuurplatform Bunschoten zijn doorgeschoven naar 2021. De lezing van Eva Vriend over het boek “Eens ging 
de zee hier te keer” is als een documentaire opgenomen om digitaal te kunnen delen. Het Kidsfestival dat zou 
plaatsvinden in de herfstvakantie hopen we in 2021 alsnog te kunnen organiseren.

“Wat was het een 
mooie voorstelling. 
De kinderen hebben 
ademloos geluisterd! 
Ik vond het zelf ook 
erg indrukwekkend. 
Het was dus zeker de 
moeite waarde om 
deze activiteit af te 
nemen!”

- Leerkracht na afloop van 
de theatervoorstelling over 
het boek Anna’s oorlog

4 scholen uit 
Bunschoten 
deden dit jaar mee met de

Nationale 
Voorleeswedstrijd. 

88 
uitgedeelde 

BoekStartkoffertjes

UITLENINGEN BEZOEKERS

2019 2020 % 2020 
t.o.v. 2019 Prognose 2019 2020 Stijging/ 

daling

Bunschoten 113.499 73.675 64,9%  

Schoolbibliotheken 21.032 8.229 39,1%

Eemdijk (sp) 194 - -

Totaal 134.725 81.904 60,8% 125.000 
(65,5% behaald)  55.099  35.326 -35,9%

Een leerling van  
de Grondtoon  
ging na de voorrondes in het 
Eemhuis door naar de regio-
finale in het ICOONtheater, 
waar ze helaas nét niet won.

GEZINNEN VOORLEESEXPRESS

Verwacht bereik 8

Aantal contact gelegd 9

Aantal gestart 8

Aantal afgerond 4

Aantal gestopt 2

38
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IN CIJFERS

40 bezoekers inloopspreekuur

26-38 deelnemers taalcafés

18 vrijwilligers

PARTNERS

Gemeente Bunschoten | de Boei 

| Danner & Danner | Internetcafé 

de Haven | Siepa Taal | ‘t Kruisrak

DIGITAALHUIS

Ook in 2020 is er voortvarend gewerkt aan een volwaardig DigiTaalhuis 
in Bunschoten. Van het inloopspreekuur op maandagavond hebben in 
totaal 40 mensen gebruik gemaakt. Zij zijn doorverwezen naar aanbod 
in Bunschoten.

Op de maandagavond was 
er ook ruimte voor een NT1 
groep met 4 deelnemers. 
Op de woensdagavond en 
donderdagochtend worden er taalcafés georganiseerd in samenwerking 
met De Boei. De taalcafés zijn opgesplitst in meerdere groepen om zoveel 
mogelijk mensen de mogelijkheidte bieden om fysiek langs te komen. 
Een vast groepje deelnemers maakt ook gebruik van het Online Taalcafé 
wat het DigiTaalhuis regionaal aanbiedt via Zoom.

In september 2020 zijn de deelnemers van het taalcafé uitgenodigd 
voor een cultureel uitje in Amersfoort. Iedereen heeft hiervan genoten!

Op woensdagochtend vindt onder leiding van een enthousiaste 
vrijwilliger een leesclub plaats in de bibliotheek waar tot maart  
8-10 deelnemers kwamen. 

Er zijn 10 nieuwe stimuleringsabonnementen uitgegeven aan deelnemers 
van een taaltraject. Dit is een gratis 1-jarig klein abonnement om het 
gebruik van de bibliotheek en specifiek de collectie van het DigiTaalhuis 
te stimuleren.

In Bunschoten is in oktober dit jaar het Digitaal Hulpplein geopend. 
Hier kan iedereen terecht met vragen op digitaal gebied. In 2020 zijn er 
10 bezoekers geweest.

Op maandagochtend kunnen ouderen mediavaardig worden in de cursus  
Klik &Tik. Een vrijwilliger leert de deelnemers in 10 lessen hun digitale 
vaardigheden te verbeteren. 8 deelnemers hebben hun certificaat behaald. 

Onderdeel Deelnemers

Taalcafé woensdagavond gemiddeld 12

Taalcafé donderdagochtend gemiddeld 14

Doorverwijzingen DigiTaalhuis

 53% Taalcafé

 20% Klik & Tik

 13% Taalmaatje

 10% Online Taalcafé

 5% Leesclub

IN CIJFERS

1 losse activiteit

1 schoolklas op bezoek in 

de Educatieve Escaperoom

45 deelnemers in totaal

MEDIALAB

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

‘Dankzij’ de lockdown was er extra veel tijd om de vernieuwing van 
de Educatieve Escaperoom tot in de puntjes uit te werken. Met als 
resultaat een interactieve beleving met een nieuwe verhaallijn en 
puzzels die beter aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De 
Educatieve Escaperoom staat in Amersfoort maar wordt bezocht door 
schoolklassen uit de hele regio.
In 2020 is er 1 klas uit Bunschoten in de 
Educatieve Escaperoom in Amersfoort op 
bezoek geweest. 

IN CIJFERS

5e dBos geopend

925 leerlingen

PARTNERS

Alle deelnemende dBos scholen | 

Kunst van lezen

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Tijdens de Nationale Voorleesdagen hebben burgemeester Van de Groep 
en wethouder Van Asselt de vijfde Bibliotheek op school in Bunschoten 
geopend. De Ark heeft wel 16 biebouders die om de zoveel weken 
allemaal een keer in de schoolbibliotheek werken. De ouders hebben de 
bieb gezellig aangekleed met posters en plantjes zodat het een gezellige 
plek is geworden en ze runnen de uitlening  
heel zelfstandig. In de Kinderboekenweek hebben alle leerkrachten ver-
schillende boekwerkvormen in de klas uitgevoerd. The Voice was favoriet. 

“Na een ronde boekpromotie van mij in de klassen merk 
je dat kinderen nieuwsgierig zijn naar die boeken en 
worden ze veel geleend in de schoolbieb. Ik zeg altijd 
dat ze ook het boek kunnen reserveren in de ‘grote’ 
bieb, want de schoolbieb heeft vaak maar 1 exemplaar.”

De ouders van de leerlingen van de School met de Bijbel hebben in 
december net voor de lockdown een brief ontvangen om kinderen  
lid te laten worden van de Bibliotheek Eemland. Hierdoor zijn nog  
15 kinderen extra lid geworden van de bibliotheek. 
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VOORLEESEXPRESS

In Bunschoten zijn 8 gezinnen gestart in 2020. Er hebben zich in 2020  
8 nieuwe vrijwilligers aangemeld waarmee het aantal vrijwilligers op 
17 komt. 

Via de Boei Bunschoten wordt een deel van de 
werving georganiseerd. Een bezoek aan Ciepa-
taal heeft de aanmelding van een aantal nieuwe 
gezinnen opgeleverd. Basisschool ’t Kruisrak 
helpt ons met het bereiken van gezinnen. 

IN CIJFERS

8 gezinnen

17 vrijwilligers

PARTNERS

Stichting VoorleesExpress | GGD | 

Ciepa-taal | De Boei | Basisschool 

‘t Kruisrak 

PRESTATIEOVEREENKOMST & REALISATIE
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Jaarverslag 2019 4.829 40.875 5.324 6.251 3.063

Prestatievoorstel 2020 4.500 38.650 5.050 6.200 2.900

Realisatie 2020 4.828 42.390 5.110 6.023 2.755
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EN Jaarverslag 2019 134.725 1.264.554 147.040 208.545 119.529

Prestatievoorstel 2020 125.000 1.230.000 145.000 198.000 113.000

Realisatie 2020 81.904 869.116 101.845 147.605 79.360
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S Jaarverslag 2019 55.099 1.076.516 100.540 135.833 44.422

Prestatievoorstel 2020 50.000 1.109.500 92.500 135.000 50.000

Realisatie 2020  35.326  519.965  50.364  71.051  23.869

LEESKRINGEN

In 2020 zijn er in eerste instantie wat leeskringen afgevallen vanwege 
corona, maar er zijn ook wat leeskringen bij gekomen. In tijden waarin 
vrijwel niets open is, wordt er meer gelezen. 

In het begin van de coronatijd is een aanbod gedaan voor het online 
organiseren van leeskringen, gekoppeld aan de e-books van de Online 
Bibliotheek. Hiervoor bleek weinig belangstelling; leeskringleden lezen 
liever van papier. Uiteindelijk zijn er enkele leeskringen overgestapt op 
het online met elkaar bespreken van boeken. 

Er wordt samengewerkt met Senia Leesclubs, een landelijke organisatie 
die leesclubs opricht en faciliteert door het verstrekken van lees- en 
luisterwijzers als ondersteuning aan haar deelnemers. Senia gebruikt 
de bibliotheekruimtes voor haar oprichtingsbijeenkomsten en levert 
input voor de publiciteit.

IN CIJFERS

1 leeskring

42 nieuwe titels

PARTNERS

Senia | Boekhandels

IN CIJFERS

2 scholen

3 projecten

75 bereikte leerlingen

PARTNERS

De Schrijverscentrale | Stichting 

Lezen | Kunst van Lezen | CPNB

EDUCATIE JEUGD TOT 12 JAAR

Het jaar begon goed met de Nationale Voorleesdagen. In Bunschoten 
bezochten 45 peuters en kleuters samen met 21 ouders het 
voorleesfeestje en de voorstelling over Moppereend. Ook werden er 
tijdens de voorleesdagen 19 nieuwe leden ingeschreven, die kregen het 
vingerpoppetje van Moppereend cadeau.

In Bunschoten was op alle scholen weer veel aandacht voor vroeg-
schoolse educatie. Door het project Boekenpret kregen alle kleuters  
een prentenboek met een verwerkingsboekje mee naar huis om ook  
de ouders te betrekken bij het voorlezen. Daarnaast kregen alle scholen 
thematasjes met de nieuwste boeken passend bij door henzelf gekozen 
thema’s.

Dit jaar deden 4 scholen uit Bunschoten mee aan de Kinderboekenweek. 
Ze volgden creatieve workshops, kwamen voor een groepsbezoek naar 
de bibliotheek of volgden schrijflessen van een echte kinderboeken- 
schrijver tijdens de Schoolschrijvermaand. De Groen van Prinsteren-
school kreeg een theatervoorstelling over het boek Anna’s oorlog. Vanwege 
corona werd de voorstelling op school gespeeld in de groepen 7 en 8.
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Er zijn door het Medialab 

3 gastlessen 
uitgevoerd op scholen.

17 LEESKRINGEN

30.401 INWONERS 

6.023 LEDEN 

147.605 UITLENINGEN 

NIEUW
DE ZADENBIEB

Bijna 22% van 
de inwoners van 

0-2 jaar heeft een 
BoekStartkoffertje 

ontvangen.

23 
verschillende 
nationaliteiten 
bij het 
DigiTaalhuis

LOCATIE LEUSDEN
2020 was een jaar dat zoals andere jaren begon met veel plannen, ambities en activiteiten 
op de agenda. Vanaf half maart werd alles anders. Toch is er in 2020 wel veel gebeurd.

Traditiegetrouw startten we 2020 met De Nationale Voorleesdagen. Die begonnen we met het voorleesontbijt 
waar niemand minder dan Janny van der Heyden kwam voorlezen. 18 groepen van kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen bezochten de bibliotheek of werden bezocht en zij werden voorgelezen uit Moppereend. 
Tijdens de meespeelvoorstelling over Moppereend was het erg druk.

In 2020 hebben we de banden met het onderwijs verder aangehaald. Van het klassikaal lenen (met de hele 
klas naar de bibliotheek) werd door 6 scholen gebruikgemaakt. De Taalschool wordt tijdens zo’n bezoek 
getrakteerd op voorlezen door de jeugdmedewerker. Tijdens de Kinderboekenweek hebben we groepen 6 
ontvangen en een spannende puzzeltocht laten doen. Govert Schilling gaf een college over de geschiedenis 
van de ruimtevaart. Om het leesniveau van de kinderen ook in de zomervakantie op peil te houden zijn de 
voorleesfeestjes doorgegaan in de zomervakantie. Daarnaast is er elke woensdagmiddag voorgelezen.

Voor de volwassenen konden twee Blikopeners, één Schrijverscafé, de Boekenweeklezing en een Historisch 
Kijkcafé doorgaan. Bovendien is er een Leeskring opgestart.
Organisaties als Latent Talent, Amnesty (schrijfactie), Simavi (veiling), Grip op Diabetes en de Zonnebloem 
wisten in 2020 de bibliotheek als gebouw en partner goed te vinden. Leercentrum Gilde Leusden heeft tot 
medio maart 14 dagdelen mediavaardigheidscursussen gegeven over onderwerpen zoals eHealth, hoe maak 
ik mijn PC sneller?, WhatsApp en digitaal nalaten. 

CORONATIJD
De Bibliotheek Leusden is in 2020 in totaal 12 weken gesloten geweest waarvan de laatste weken er wel een 
afhaalmogelijkheid was. Het online Taalcafé en het online Lees-mee-koffie-uurtje zijn producten die zijn 
voortgekomen uit de lockdowns.

UITLENINGEN BEZOEKERS

2019 2020 % 2020 
t.o.v. 2019 Prognose 2019 2020 Stijging/ 

daling

Leusden Centrum 194.101 138.919 71,6%  125.933  66.801 -47%

Leusden Achterveld 12.532 8.686 69,3%  9.250  4.250 -54%

Leusden Zuid (sp) 1.912 - - 650  - -100%

Totaal 208.545 147.605 70,8% 198.000 
(74,5% behaald)

 135.833  71.051 -47,7%

6 scholen kwamen op 
bezoek met hun groepen 6 voor 
een Tijdreis door de bibliotheek. 

44
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LOCATIE ACHTERVELD & LEUSDEN-ZUID
Tijdens de Nationale Voorleesdagen zijn de peuters en kleuters uit Achterveld voorgelezen door een 
medewerker van de bibliotheek. Ook is er in Achterveld elke woensdagmiddag voorgelezen en zijn er drie 
voorleesfeestjes gegeven. Er wordt nauw samengewerkt met de beide basisscholen. 
Tijdens de lockdown was de Bibliotheek Achterveld elke woensdagmiddag open als afhaallocatie. Reserveren 
was mogelijk vanuit de gehele collectie van de Bibliotheek Eemland en daar werd in Achterveld goed gebruik 
van gemaakt.

Tot medio maart is het servicepunt van de Bibliotheek Leusden in Leusden-Zuid, gevestigd in de hal 
bij Fysiotherapie-Leusden.nl, dagelijks open geweest. Daarna moest het helaas sluiten vanwege de 
coronamaatregelen. De leners uit Leusden-Zuid maken sindsdien gebruik van de Bibliotheek Leusden totdat 
het servicepunt in Leusden-Zuid weer open mag.

Leusden

LEESKRINGEN

In 2020 zijn er in eerste instantie wat leeskringen afgevallen vanwege 
corona, maar er zijn ook wat leeskringen bij gekomen. In tijden waarin 
vrijwel niets open is, wordt er meer gelezen. 

In het begin van de coronatijd is een aanbod gedaan voor het online 
organiseren van leeskringen, gekoppeld aan de e-books van de Online 
Bibliotheek. Hiervoor bleek weinig belangstelling; leeskringleden lezen 
liever van papier. Uiteindelijk zijn er enkele leeskringen overgestapt op 
het online met elkaar bespreken van boeken. 

Er wordt samengewerkt met Senia Leesclubs, een landelijke organisatie 
die leesclubs opricht en faciliteert door het verstrekken van lees- en 
luisterwijzers als ondersteuning aan haar deelnemers. Senia gebruikt 
de bibliotheekruimtes voor haar oprichtingsbijeenkomsten en levert 
input voor de publiciteit.

Tijdens de “Week van de leesclub” was er op 26 januari in de bibliotheek 
Leusden een leesworkshop van Lidewijde Paris en er was in Leusden-
Zuid een informatiebijeenkomst over Nederlandse literatuur. Op 31 
januari organiseerde Senia met de bibliotheek een pop-up leesclub met 
Rob van Essen over zijn met de Libris literatuurprijs 2019 bekroonde 
boek “De goede zoon”. Gespreksleider was John Schrijnemakers.
In augustus was er een open leesclub in de bibliotheek Leusden waarin 
“Het einde van de eenzaamheid” van Benedict Wells werd besproken. 
Gespreksleider was de ambassadeur van Senia.

IN CIJFERS

15 leeskringen in Leusden

2 leeskringen in Achterveld

42 nieuwe titels

PARTNERS

Senia | Boekhandels

IN CIJFERS

152 uitgedeelde 

BoekStartkoffertjes

BOEKSTART

Veel ouders weten niet dat het mogelijk is al aan baby’s voor te lezen 
en stellen dat uit tot hun kind twee of drie jaar oud is. Toch blijkt uit 
onderzoek dat kinderen die door hun ouders al worden voorgelezen 
voordat zij acht maanden oud zijn later hoger scoren op taal. Al na 
vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat.  
www.boekstart.nl/waarom-voorlezen
Daarom hebben we in 2020 onze collectie uitgebreid voor al onze 
vestigingen. 

Ouders konden via de Bibliotheek Eemland in november 2020 meedoen 
met de landelijke verkiezing van het babyboekje van het jaar. 
‘Mijn tuin’ van schrijfster Marion Billet is verkozen tot BoekStart 
Babyboekje van het Jaar 2020. 

We wilden in september 2020 een babyfestival organiseren voor ouders 
met jonge kinderen. Dit is door de coronamaatregelen niet doorgegaan. 

IN CIJFERS

22 basisscholen

1 kandidaat uit Leusden

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD

In onze regio deden 22 scholen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. 
Vanuit Leusden deed één school mee aan deze wedstijd, basisschool  
De Bongerd. 
 
Tijdens de voorrondes in het Eemhuis las de leerling van deze school zo 
goed voor uit De rampzalige avonturen van Herre dat hij doorging naar 
de Eemland-finale in het ICOONtheater. Daar won hij helaas nét niet, 
maar het was een bijzondere prestatie.

http://www.boekstart.nl/waarom-voorlezen
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IN CIJFERS

115 leden aangemeld

PARTNERS

De Groene Belevenis | Fonds 

Duurzame initiatieven | 

Duurzaam Doen Leusden | 

Theetuin Heyligenberg | Van 

Vreeken Zaden | Stichting 

Zadenbibliotheek Fryslân

ZADENBIEB

We zijn trots op de opening van de Zadenbieb in Leusden op 20 mei 
2020. Het is een mooi, duurzaam en laagdrempelig initiatief waarop 
het publiek enthousiast heeft gereageerd. 

In een half jaar tijd hebben 115 mensen zich als lid aangemeld. Ook zijn 
er door veel mensen zaden ingeleverd. 

UITLEG WAT ZE PRECIES DOEN????

MEDIALAB

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

‘Dankzij’ de lockdown was er extra veel tijd om de vernieuwing van 
de Educatieve Escaperoom tot in de puntjes uit te werken. Met als 
resultaat een interactieve beleving met een nieuwe verhaallijn en 
puzzels die beter aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De 
Educatieve Escaperoom staat in Amersfoort maar wordt bezocht door 
schoolklassen uit de hele regio. In 2020 is er 1 klas uit Leusden in de 
Educatieve Escaperoom in Amersfoort op 
bezoek geweest. Er zijn door het Medialab 3 
gastlessen uitgevoerd op scholen in Leusden.

IN CIJFERS

3 gastlessen

1 losse activiteit

1 schoolklas op bezoek in 

de Educatieve Escaperoom

87 deelnemers in totaal

Leusden

IN CIJFERS

23 nationaliteiten

PARTNERS

Gilde Samenspraak | Gilde 

Leercentrum | Textielatelier 

Make & Mend | Stichting Lariks | 

Stichting Gastvrij Leusden

DIGITAALHUIS

Het DigiTaalhuis Leusden staat na 4 jaar inmiddels als een huis. Er 
komen gemiddeld zo’n 46 deelnemers (33 vrouwen, 13 mannen) uit 
23 landen die oefenen in spreken, schrijven en lezen. Ze worden door 
ongeveer 25 taalvrijwilligers begeleid. Het DigiTaalhuis werkt samen 
met de Stichting Lezen en Schrijven. Ook met het lokale netwerk wordt 
goed samengewerkt.
 
Iedere dinsdagochtend kunnen deelnemers zich melden bij het 
inloopspreekuur. Door middel van een intake worden leerdoelen 
en het niveau van de deelnemer bepaald zodat goed doorverwezen 
kan worden naar het Taalcafé, leesclubs, digitale trajecten, Gilde 
Samenspraak, Stichting Gastvrij Leusden, NLeducatie of een andere 
taalaanbieder buiten Leusden. Vanaf medio juni is dit spreekuur op 
afspraak i.v.m. de coronamaatregelen. 

Elke dinsdagochtend vindt het Taalcafé plaats in de Bibliotheek Leusden 
waarbij gebruik gemaakt wordt van o.a. de methode Spreektaal. Hier 
komen gemiddeld nog 30 deelnemers opgesplitst in 2 groepen om 
zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Bij de drie leesclubs lezen 9 
deelnemers gezamenlijk boekjes en wordt daar ook over gesproken.

De vrijwilligers van het Gilde bieden o.a. de cursus Klik & Tik en 
Digisterker aan voor mensen die hulp nodig hebben bij digitale vragen. 
Klik & Tik had in totaal 13 deelnemers. Aan de cursus Digisterker deden 
in totaal 17 cursisten mee. 

Ook zorgen deze vrijwilligers ervoor dat er wekelijks een inloop-
spreekuur plaats kan vinden. Tijdens dit Digitaal Hulpplein kunnen 
vragen gesteld worden over digitale vaardigheden. In totaal 97 mensen 
hebben een vraag gesteld aan de 16 vrijwilligers. 

Medio december moest de bibliotheek echter weer haar deuren sluiten 
en konden deze activiteiten niet meer plaatsvinden.
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IN CIJFERS

5 scholen

16 projecten

392 bereikte leerlingen

PARTNERS

Scholen in de Kunst | De 

Schrijverscentrale | Stichting 

Lezen | Kunst van Lezen | CPNB | 

De Cultuurkoepel

EDUCATIE JEUGD TOT 12 JAAR

Het was groot feest tijdens de aftrap van de Voorleesdagen in de 
Bibliotheek Leusden. Maar liefst 80 peuters en kleuters en 40 begeleiders 
kregen een voorleesontbijt in de bibliotheek en de voorlees-VIP was 
niemand minder dan Janny van der Heijden van Heel Holland Bakt.
Zij kan niet alleen heel lekker bakken, maar ook heel goed voorlezen 
en ze had ook nog eens een lief hondje meegenomen dat heel goed 
meeluisterde tijdens het voorlezen.

Maar er waren nog veel meer activiteiten in de bieb:
19 peutergroepen kwamen met 381 peuters naar het voorleesfeestje 
over Moppereend. 30 kinderen en hun ouders kwamen naar de 
meespeelvoorstelling en er werden 18 nieuwe leden ingeschreven. In de 
zomervakantie was er iedere week een voorleesfeestje in de Bibliotheek 
Leusden, met aansluitend een leuke verwerkingsopdracht. Vanwege 

VOORLEESEXPRESS

In Leusden zijn 9 gezinnen gestart in 2020. Er hebben zich in 2020  
10 nieuwe vrijwilligers aangemeld waarmee het aantal vrijwilligers  
op 25 komt. 

Er komen enthousiaste reacties van voorlezers, ouders en leerkrachten. 
Grote voordelen van de VoorleesExpress:
• Kinderen krijgen meer plezier in (voor)lezen.
• Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.
• Kinderen gaan meer praten. 

IN CIJFERS

9 gezinnen

25 vrijwilligers

PARTNERS

Stichting VoorleesExpress | GGD 

| Hogeschool Utrecht | Speel-o-

theek Eemland | JCI Eemland

Leusden

PRESTATIEOVEREENKOMST & REALISATIE
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Jaarverslag 2019 6.251 40.875 5.324 4.829 3.063

Prestatievoorstel 2020 6.200 38.650 5.050 4.500 2.900

Realisatie 2020 6.023 42.390 5.110 4.828 2.755

U
IT

LE
N

IN
G

EN Jaarverslag 2019 208.545 1.264.554 147.040 134.725 119.529

Prestatievoorstel 2020 198.000 1.230.000 145.000 125.000 113.000

Realisatie 2020 147.605 869.116 101.845 81.904 79.360

BE
ZO

EK
ER

S Jaarverslag 2019 135.833 1.076.516 100.540 55.099 44.422

Prestatievoorstel 2020 135.000 1.109.500 92.500 50.000 50.000

Realisatie 2020  71.051  519.965  50.364  35.326  23.869

corona konden wekelijks 10 kinderen en 5 ouders hierbij aanwezig zijn 
en het zat iedere week vol.

Met alle scholen en de meeste voorscholen in Leusden wordt 
samengewerkt, zij nemen leskisten of themacollecties af uit 
het scholenaanbod, komen op bezoek met groep 3 of groep 6 of 
klassikaal ruilen met verschillende groepen. Vijf scholen namen grote 
leesbevorderingsprojecten af uit het scholenaanbod. Hiermee bereikte 
de Bibliotheek Eemland 392 leerlingen.

Maar liefst 8 scholen uit Leusden deden mee met de Kinderboeken-
week. 6 scholen kwamen op bezoek met hun groepen 6 voor een Tijdreis 
door de bibliotheek. De Bongerd kwam met 4 groepen op bezoek voor 
een interessante lezing van Govert Schilling & Tjarko v.d. Pol over 
hun boek Hadden de Grieken al raketten? De Heerd nam deel aan 
verschillende workshops, en groep 7 en 8 deden mee aan het project 
De schoolschrijvermaand, waarbij ze schrijfles kregen van een echte 
kinderboekenschrijver.
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RG 13.362 INWONERS 

2.755 LEDEN 

79.360 UITLENINGEN 

LOCATIE WOUDENBERG
Het jaar 2020 begon voor de locatie Woudenberg zoals elk ander jaar met de Nationale 
Voorleesdagen in januari. Dit jaar stond het prentenboek Moppereend centraal. We 
trapten deze voorleesdagen af met een voorleesontbijt in het Huiskamercafé, waarbij 
wethouder Marleen Treep het prentenboek voorlas aan een groep van zo’n 35 kinderen. 
Diezelfde middag nog werd een voorleesfeestje gehouden waarbij ongeveer 20 kinderen 
aanwezig waren. De meespeelvoorstelling volgde een week later. Verder werd er door de 
bibliotheekmedewerker nog op 4 verschillende kinderdagverblijven voorgelezen aan 9 
verschillende groepen. 

Net als andere jaren organiseerde de bibliotheek in samenwerking met de Rotary Woudenberg-Scherpenzeel 
en de Bibliotheek Scherpenzeel een schrijversbezoek tijdens de Boekenweek. Dit jaar werd Ronald Giphart 
uitgenodigd. De lezing op 9 maart trok 120 bezoekers. Het bleek de laatste reguliere activiteit te zijn voor de 
coronacrisis. Op 16 maart moest de bibliotheek voor onbepaalde tijd de deuren sluiten. 

In het Cultuurhuis werd een looproute gemaakt om bezoekers op een veilige manier te verwelkomen. Ook 
hanteerden we een maximum aantal bezoekers tegelijkertijd. Langzaamaan mochten er ook weer diverse 
activiteiten uitgevoerd worden. Zo zijn we in juni weer begonnen met het tweewekelijks voorlezen en kon het 
DigiTaalhuis na de zomer weer fysiek van start. 

De 4 kinderdagverblijven hebben ook dit jaar weer diverse thematassen geleend. Tijdens de lockdown kon dit 
gewoon doorgaan. De bezoekers van ontmoetingscentrum de Moriahoeve lenen ook af en toe een tasje die 
speciaal voor hen wordt samengesteld. 

Toen bleek dat medio december de bibliotheken opnieuw moesten sluiten maar wel open mochten blijven 
voor het afhalen van boeken is de volgende dag direct de afhaalbibliotheek van start gegaan. Naast de 
reguliere materialen kunnen ook projectcollecties, het scholenaanbod en de thematassen worden afgehaald. 

72 
uitgedeelde 

BoekStartkoffertjes

UITLENINGEN BEZOEKERS

2019 2020 % 2020 
t.o.v. 2019 Prognose 2019 2020 Stijging/ 

daling

Woudenberg 115.215 79.056 68,6%

Schoolbibliotheken 4.314 304 7,0%

Totaal 119.529 79.360 66,4% 113.000 
(70,2% behaald)

 44.422  23.869 -46,3%

GEZINNEN VOORLEESEXPRESS

Verwacht bereik 10

Aantal contact gelegd 5

Aantal gestart 5

Aantal afgerond 3

Aantal gestopt 1

BETER LEZEN & SCHRIJVEN 
6 deelnemers ontvingen een certificaat

BEZOEKERS BIJ 
DE LEZING VAN 
RONALD GIPHART

35 KINDEREN EN 
HUN BEGELEIDERS 
WAREN OP BEZOEK 
IN DE BIBLIOTHEEK 
VOOR HET  
VOORLEES- 
ONTBIJT

6 nieuwe vrijwilligers 
bij de VoorleesExpress. 
Daarmee komt het aantal 
vrijwilligers op 14. 

120

52
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IN CIJFERS

15 vrijwilligers

wekelijks 14 deelnemers

9 nationaliteiten

PARTNERS

Stichting lezen en schrijven |  

‘t Gilde | Gemeente Woudenberg 

| Coöperatie De Kleine Schans | 

Vluchtelingenwerk | NLeducatie

Woudenberg Woudenberg

DIGITAALHUIS

2020 was een roerig jaar voor het DigiTaalhuis Woudenberg. De 
taalcafés hebben bijna niet kunnen plaatsvinden vanwege de twee 
lockdowns. Ook op organisatorisch vlak is er veel gebeurd.

TAALCAFÉS 
Het taalcafé op de maandagmiddag werd tot 13 maart goed bezocht. 
Vanwege de lockdown en de bijna aansluitende zomervakantie is 
besloten om op 1 september weer te starten met het taalcafé. 
Op 31 augustus werd een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd om 
een mooie start te maken met een nieuwe projectleider, taaldocent en 
taalconsulent. Het taalcafé werd vanaf september goed bezocht maar 
door de maatregelen konden er minder mensen tegelijk aanwezig zijn. 
Dankzij de extra inzet van de taaldocent en taalconsulent hebben we 
het taalcafé op de dinsdagavond een doorstart kunnen geven. Doel 
is dat in 2021 de taalconsulent structureel aanwezig is op zowel de 
maandagmiddag als de dinsdagavond. De taaldocent zal dan om de 
week aanwezig zijn. 

Het DigiTaalhuis werkt met 15 actieve vrijwilligers. Er waren vanaf 
september 14 actieve deelnemers. Zij zijn afkomstig uit: Syrië, China, 
Iran, Honduras, Eritrea, Engeland, Armenië, Myanmar en Bosnië-
Herzegovina.

De cursus Beter Lezen & Schrijven werd in december 2019 gestart en op 
17 februari feestelijk afgesloten met de uitreiking van certificaten aan 
de 6 deelnemers.

IN CIJFERS

22 basisscholen

1 kandidaat uit Woudenberg

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD

In onze regio deden 22 scholen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. 
Een leerling van De Olijfboom was in 2020 de voorleeskampioen van 
Woudenberg.

Zij vertegenwoordigde haar school in de voorrondes van regio Eemland. 
Helaas was de concurrentie erg groot en ging ze net niet door naar  
de finale.

IN CIJFERS

3 scholen

13 projecten

181 bereikte leerlingen

PARTNERS

De Schrijverscentrale | Stichting 

Lezen | Kunst van Lezen | CPNB

EDUCATIE JEUGD TOT 12 JAAR

Tijdens de aftrap van de Nationale Voorleesdagen las burgemeester 
Cnossen Moppereend voor aan de kinderen van Kindcentrum Juliana. 
Daarna barstte het feest los in Woudenberg:
• 35 kinderen en hun begeleiders waren op bezoek in de bibliotheek 

voor het voorleesontbijt.
• 9 groepen met in totaal 130 peuters werden getrakteerd op een 

voorleesfeestje.
• 34 kinderen kwamen met 20 ouders naar het voorleesfeestje en de 

vertelvoorstelling.
• 12 nieuwe leden werden ingeschreven die natuurlijk het Moppereend-

vingerpoppetje cadeau kregen.

In Woudenberg wordt samengewerkt met alle voorschoolse 
instellingen. De Bibliotheek Eemland maakt thematasjes voor alle 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zodat ze altijd de juiste 
materialen hebben bij het werken met de VVE-thema’s.

Met alle scholen in Woudenberg wordt in meer of mindere mate 
samengewerkt. De scholen komen klassikaal ruilen, hebben een 
groepsbezoek met groep 3 of groep 6 of vragen een themacollectie met 
boeken aan. De Griftschool, de Jan Ligthart en de Olijfboom namen 13 
grote leesbevorderingsprojecten of themacollecties af. Hiermee werden 
181 leerlingen bereikt. De Olijfboom deed tijdens de Kinderboekenweek 
mee aan de workshop Terug naar de Riddertijd.

IN CIJFERS

1 dBos

282 leerlingen

PARTNERS

Alle deelnemende dBos scholen | 

Kunst van lezen

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Er zijn twee nieuwe leescoördinatoren gestart. De schoolbibliotheek 
heeft een centrale plek gekregen in de school. Er zijn nieuwe kasten 
gekomen. 

De leescoördinator en de leerlingen werken 
eraan om de Bibliotheek op school een 
bruisende en inspirerende plek te maken 
voor alle leerlingen en leerkrachten. 
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VOORLEESEXPRESS

In Woudenberg zijn 5 gezinnen gestart in 2020. Er hebben zich in 2020 
6 nieuwe vrijwilligers aangemeld waarmee het aantal vrijwilligers op 
14 komt. 

Er zijn contacten met scholen en een thuishulporganisatie om meer 
gezinnen te bereiken. 

IN CIJFERS

5 gezinnen

14 vrijwilligers

PARTNERS

Stichting VoorleesExpress | GGD | 

NPV-Thuishulp

PRESTATIEOVEREENKOMST & REALISATIE

W
ou

de
nb

er
g

Am
er

sf
oo

rt

Ba
ar

n

Bu
ns

ch
ot

en

Le
us

de
n  

LE
D

EN

Jaarverslag 2019 3.063 40.875 5.324 4.829 6.251

Prestatievoorstel 2020 2.900 38.650 5.050 4.500 6.200

Realisatie 2020 2.755 42.390 5.110 4.828 6.023

U
IT

LE
N

IN
G

EN Jaarverslag 2019 119.529 1.264.554 147.040 134.725 208.545

Prestatievoorstel 2020 113.000 1.230.000 145.000 125.000 198.000

Realisatie 2020 79.360 869.116 101.845 81.904 147.605

BE
ZO

EK
ER

S Jaarverslag 2019 44.422 1.076.516 100.540 55.099 135.833

Prestatievoorstel 2020 50.000 1.109.500 92.500 50.000 135.000

Realisatie 2020  23.869  519.965  50.364  35.326  71.051

MEDIALAB

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

‘Dankzij’ de lockdown was er extra veel tijd om de vernieuwing van 
de Educatieve Escaperoom tot in de puntjes uit te werken. Met als 
resultaat een interactieve beleving met een nieuwe verhaallijn en 
puzzels die beter aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De 
Educatieve Escaperoom staat in Amersfoort maar wordt bezocht door 
schoolklassen uit de hele regio.

In 2020 is er 1 klas uit Woudenberg in de 
Educatieve Escaperoom in Amersfoort op 
bezoek geweest. Er zijn door het Medialab 
4 gastlessen uitgevoerd op scholen in 
Woudenberg.

IN CIJFERS

4 gastlessen

1 losse activiteit

1 schoolklas op bezoek in 

de Educatieve Escaperoom

129 deelnemers in totaal

LEESKRINGEN

In 2020 zijn er in eerste instantie wat leeskringen afgevallen vanwege 
corona, maar er zijn ook wat leeskringen bij gekomen. In tijden waarin 
vrijwel niets open is, wordt er meer gelezen. 

In het begin van de coronatijd is een aanbod gedaan voor het online 
organiseren van leeskringen, gekoppeld aan de e-books van de Online 
Bibliotheek. Hiervoor bleek weinig belangstelling; leeskringleden lezen 
liever van papier. Uiteindelijk zijn er enkele leeskringen overgestapt op 
het online met elkaar bespreken van boeken. 

Er wordt samengewerkt met Senia Leesclubs, een landelijke organisatie 
die leesclubs opricht en faciliteert door het verstrekken van lees- en 
luisterwijzers als ondersteuning aan haar deelnemers. Senia gebruikt 
de bibliotheekruimtes voor haar oprichtingsbijeenkomsten en levert 
input voor de publiciteit.

IN CIJFERS

2 leeskringen

42 nieuwe titels

PARTNERS

Senia | Boekhandels
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SUCCESVOLLE BOEKEN IN 2020

Jochem Myjer
16 exemplaren | 130 uitleningen

Lucinda Riley
26 exemplaren | 198 uitleningen

Oek de Jong
12 exemplaren | 124 uitleningen

Roxanna van Iperen
17 exemplaren | 206 uitleningen

Loes Riphagen
21 exemplaren | 123 uitleningen,  

(met wel 41 reserveringen)

Santa Montefiori
10 exemplaren | 141 uitleningen

Marieke Lucas Rijneveld
11 exemplaren | 113 uitleningen

Jeroen Brouwers
10 exemplaren | 102 uitleningen

Raynor Winn
18 exemplaren | 126 uitleningen,  

(met wel 48 reserveringen)

Charlotte Dematons
16 exemplaren | 82 uitleningen

Albert Camus
3 exemplaren | 27 uitleningen

Josephine Rombouts
8 exemplaren | 90 uitleningen

JEUGD VOLWASSEN FICTIE VOLWASSEN NON-FICTIE

SUCCESVOLLE FILMS EN SERIES IN 2020

Game of thrones : 
seizoen 8

Meer dan 50 uitleningen

The Crown : seizoen 2
40-50 uitleningen

Green Book
40-50 uitleningen

The Crown : seizoen 1
30-40 uitleningen

Hidden : seizoen 1
20-30 uitleningen

Aladdin
20-30 uitleningen

Midsomer Murders : 
seizoen 18 en 19

13-20 uitleningen

de Luizenmoeder : 
seizoen 2

13-20 uitleningen

Penoza: the final chapter
13-20 uitleningen

Die Andere Heimat
13-20 uitleningen

The lawyer
13-20 uitleningen

Bäckström
13-20 uitleningen

Bijlagen
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Inwoners
2019 1.342.194 245.839 156.294 24.764 21.588 30.028 13.165

2020 1.354.834 247.773 157.276 24.868 21.866 30.401 13.362

Leden totaal
2019 241.483 60.342 40.875 5.324 4.829 6.251 3.063

2020 234.905 61.106 42.390 5.110 4.828 6.023 2.755

Leden > 18 jaar
2019 87.850 21.372 13.618 2.216 1.477 2.883 1.178

2020 91.310 21.205 13.843 2.123 1.390 2.710 1.139

Leden < 18 jaar
2019 153.633 31.111 20.872 2.781 2.485 3.368 1.605

2020 143.595 29.966 20.127 2.679 2.513 3.313 1.334

Leden dBos
2019 7.859 6.385 327 867 0 280

2020 9.935 8.420 308 925 0 282

Leden t.o.v. 
inwoners

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

2020 17,3% 24,7% 27,0% 20,5% 22,1% 19,8% 20,6%

M
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Boeken volwassenen 149.246  99.579  13.080  9.991  18.625  7.971 

Boeken jeugd 132.414  86.924  12.493  10.253  13.146  9.598 

Totaal aantal boeken 281.660 186.503 25.573 20.244 31.771 17.569

Uitleningen per inwoner 5,2 5,5 4,1 3,7 4,9 5,9

Uitleningen per lid 21,0 20,5 19,9 17,0 24,5 28,8

Titels per lener 5 4 5 4 5 6

BEZOEKERS & UITLENINGEN

BOEKEN JEUGD

LEDEN BIBLIOTHEEK

BOEKEN VOLWASSENEN
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 Aantal in 20202019 2020 % 2020 t.o.v. 2019

EE
M

LA
N

D

Uitleningen e-books 70.494 105.024 149,0%

Uitleningen fysiek materiaal 1.874.393 1.279.830 68,3%

Totaal aantal uitleningen 1.944.887 1.383.958 71,2%

Totaal aantal bezoekers 1.412.410  700.575 50,4%

Bijlagen Bijlagen
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