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VOORWOORD
Corona nog steeds dominant, dat is in het kort de samenvatting van 2021.
We hebben te maken gehad met een aantal golfbewegingen door het jaar,
waardoor soms wat meer en dan weer wat minder mogelijk is geweest.

Erno de Groot
Directeur

Twee besluiten dit jaar zijn van grote betekenis geweest voor de
bibliotheken in Nederland en dus ook voor de Bibliotheek Eemland:
• Het besluit van het Ministerie van OCW om ruim 17 miljoen euro
beschikbaar te stellen aan bibliotheken voor het verder ontwikkelen van
het ‘Informatiepunt Digitale Overheid’ (IDO). Het IDO biedt iedereen de
mogelijkheid vragen te stellen en hulp te krijgen bij het omgaan met het
digitale loket van de overheid. Van het aanmaken van een DigiD tot het
uploaden van een QR-code en heel veel meer. Bibliotheekmedewerkers
van het IDO zijn een belangrijke ondersteuning geweest voor vele
mensen, er wordt duidelijk voorzien in een behoefte.
• Ten tweede het besluit om bibliotheken in te delen bij de ‘essentiële
diensten’ waardoor wij gedurende de laatste lockdown periode open
zijn gebleven voor het publiek. Een erkenning voor de bibliotheek als
basisvoorziening.

Deze twee ontwikkelingen zijn een belangrijke ondersteuning en erkenning om de maatschappelijke
opdrachten uit het Bibliotheekconvenant op te pakken. Die opdrachten zijn:
1. Stimuleren van lezen en leesplezier 2. Participatie in de informatiesamenleving: mee kunnen doen in de
(digitale) samenleving, informatie kunnen vinden en inzetten 3. Leven lang ontwikkelen: ontwikkeling van lees-,
schrijf- en digitale vaardigheden en doorontwikkeling van vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid.
De Bibliotheek Eemland heeft in 2021 haar beleidsvisie voor de komende jaren geformuleerd met het
Bibliotheekconvenant als leidraad. De beleidsvisie is tot stand gekomen na een intensief traject met een
brede inbreng van medewerkers en stakeholders. Deze visie maakt zichtbaar dat het uitvoeren van de
maatschappelijke opdrachten aanpassingen van onze organisatie vraagt. Aanpassingen in doelgroep
benadering, programmering, bekendheid geven aan activiteiten en impactmeting. Dat vraagt ook om het
door ontwikkelen van kennis en kunde van medewerkers.
De meerjarenbeleidsvisie is gepresenteerd en besproken met de wethouders van de gemeenten in Eemland
en heeft daarvoor op inhoud steun gekregen. De inhoudelijke focus voor de komende jaren is daarmee
benoemd en alleen daarom al is dit coronajaar geen verloren jaar.
De resultaten, zeker waar het uitleningen en bezoekers betreft, hebben nog geen herstel laten zien. Voor het
activiteitenprogramma is het beeld wisselend, in dit jaarverslag is dit per activiteit in beeld gebracht. Wel
verheugend is dat het aantal leden stabiel is gebleven.
De jaren 2020 en 2021 hebben de transitie van de bibliotheek versneld. De urgentie van de maatschappelijke
opdrachten is toegenomen en wij zien daarin voor de bibliotheek een belangrijke rol weggelegd die wij met
overtuiging oppakken.
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DE BIBLIOTHEEK EEMLAND
VOORLEES-VERRASSINGSTAS
610
3.050
263
43%

Uitgeleende tasjes
Uitgeleende boeken
Ingevulde enquêtes
Respons

DE NIEUWE
ESCAPEROOM HEEFT
DE EERSTE 1533
LEERLINGEN MOGEN
ONTVANGEN
“Erg genoten van De Nacht van de
Literatuur! Ook leuk om die mooie
plek waar je regelmatig bent om
je boeken te lenen nu als podium
te zien. Dank aan Hanna, Marieke
Lucas, Tim en alle anderen die hieraan een bijdrage hebben geleverd.”

85%

van alle
betrokken vrijwilligers van
de VoorleesExpress Eemland
is volledig getraind (zij hebben
twee trainingen gevolgd).

DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
PROVINCIALE FINALE UTRECHT
Op 29 april 2021 was de finale van de Nationale Voorleeswedstrijd, provincie Utrecht. Deze finale vond voor het eerst
plaats in het Eemhuis. Na vele voorrondes en regiofinales
waren er nog 8 kinderen uit groep 7 en 8 in de race om
voorleeskampioen van de provincie te worden. De winnaar
was Charley Atsma van OBS Waterrijk uit Utrecht. In de
landelijke finale werd zij uiteindelijk tweede.
STREAMEN
Er konden niet veel mensen bij het evenement aanwezig
zijn, maar gelukkig werd de finale live gestreamd door het
Medialab, zodat familieleden en klasgenootjes hun favoriete
voorlezer toch konden aanmoedigen. De voorlezers zagen
hun fans verschijnen op een gigantisch scherm.
DE JURY
De juryleden, wethouder Fatma Koşer Kaya, schrijfster
Marte Jongbloed en projectleider van de VoorleesExpress
Jessica Jager, hadden een moeilijke taak. “Het lijkt net of we
professionele voorlezers aan het beoordelen zijn, we vergeten
telkens dat jullie kinderen uit groep 7 en 8 zijn!” aldus Marte.

Onze gasten zijn
echte cappuccino
liefhebbers!

De overige 15%
heeft in ieder
geval al één van de twee
basistrainingen gevolgd.

2356
KOPJES

“Ik ben gisteren weer bij mijn
allereerste gezin geweest.
Echt fantastisch als ik hoor
hoe goed deze kinderen het
op school doen!”

6345 UUR DIGITAAL BURGERSCHAPONDERWIJS VAN HET MEDIALAB

- Voorlezer VoorleesExpress
die al 5 jaar lang actief is

250 ZADENBIEBLEDEN

Een speciale subsidie van de KB
heeft ervoor gezorgd dat we het
project ‘jongeren in de oorlog’
konden maken. Hiervoor zijn
oorlogsboeken voor middelbare
scholieren aangeschaft.

HET ONLINE TAALCAFÉ HEEFT

91x PLAATSGEVONDEN.
HIERBIJ DEDEN 703
NT2 DEELNEMERS MEE.

OVER 4 VESTIGINGEN
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PRESTATIEVOORSTEL VERSUS REALISATIE 2021
Prestatievoorstel

Realisatie

AVG

Compliance

Compliance

Certificering

geldig tot juni 2023

geldig tot juni 2023

Gebruikersonderzoek

Biebpanel

Biebpanel (3 onderzoeken)

CAO ontwikkeling

Per 1 juli 2020

1 juli 2020 - 1 januari 2023

Indexering

2,5%

Wisselend per gemeente

Tarieven

BTW van 6% naar 9%

BTW van 6% naar 9%

Governance

- Governance Code Cultuur 2019
- Invoering Code Culturele Diversiteit

- Governance Code Cultuur 2019:
wordt toegepast
- WNT: wordt toegepast
- WBTR: is besproken
- Invoering Code Culturele Diversiteit

CRM

In werking

In werking

OGSM (= werkmethode)

Ingericht

Ingericht en werkend

ARBO

Contractverlenging 2022

Beleid ongewenst gedrag

Opgesteld (Q1 2022)

RI&E > PSA beleid agressie en
geweld in de publieke ruimte

Opgesteld (Q1 2022)

TOELICHTING OP BEHAALDE REALISATIE
Bedrijfsvoering

In elk bedrijf en in elke bedrijfstak is er wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden. Zowel algemene
geldende wet- en regelgeving zoals AVG (privacywetgeving) en ARBO, maar ook branche specifieke
verplichtingen zoals CAO en certificering.
Bij Governance zijn toegevoegd ‘de Wet Normering Topinkomens’ (WNT) en ‘de Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen’ (WBTR).
Op elk onderdeel van de tabel is meer gedetailleerde informatie beschikbaar.
Het aantal verplichtingen zien wij toenemen en ook de intensiteit ervan. Dit brengt tevens hogere kosten met
zich mee, een autonome groei waar wij slechts beperkt invloed op kunnen uitoefenen.
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KLANT CONTACT
CENTRUM (KCC)

INFORMATIEPUNT
DIGITALE OVERHEID (IDO)

Zeker in de huidige tijd, waarin nog steeds veel
geschakeld moet worden betreffende onze service
en dienstverlening, is het fijn dat het Klant Contact
Centrum (KCC) als een centraal punt binnen de
organisatie de klanten informeert.

In juni is in het Eemhuis het eerste Informatiepunt
Digitale Overheid (IDO) geopend. Hierna volgden
de overige vestigingen. Inwoners kunnen bij dit
inloopspreekuur terecht met hun vragen rondom
het regelen van (digitale) overheidszaken. Het IDO is
een eerstelijns informatiepunt waar medewerkers
antwoord geven op de volgende vragen:

Ook het centraal roosteren van de frontoffice
diensten voor alle vestigingen wordt vanuit het
KCC gedaan. Het KCC heeft een breed overzicht
over alle roosters en medewerkers en kan daardoor
snel oplossingen bieden bij uitval door ziekte,
quarantaine e.d.
Er is nauw overleg met de afdeling MarCom om
ervoor te zorgen dat via alle communicatiekanalen
dezelfde informatie aan de klanten wordt gegeven.
Daarnaast reageert het KCC sinds 2021 op berichten
uit de Facebookchat zodat leden direct geholpen
worden met hun vragen.

WAAR moet ik beginnen?
HOE moet ik iets vinden?
WAT moet ik doen?
BIJ WIE moet ik zijn?
HOE kan ik verder leren?
Bezoekers die hiernaast behoefte hebben aan extra
ondersteuning worden doorverwezen naar maatschappelijke- en welzijnsorganisaties die actief
zijn binnen de gemeenten (o.a. Lariks, De Boei,
Indebuurt033, Welzijn/PIT Baarn en de Kleine Schans).

8 t/m 12 maart lag het aantal
telefoontjes per dag veel hoger
dan gemiddeld:

79

Op 8 maart was er een persconferentie
over de voortzetting van de lockdown.
Via vertegenwoordiging bij relevante werkoverleggen
zoals het overleg inzake coronamaatregelen zijn
de medewerkers snel op de hoogte van nieuwe
informatie.
De medewerkers zijn inmiddels geroutineerd in
het beantwoorden van telefoontjes en e-mails voor
alle vestigingen en voeren daarnaast regionale
administratieve taken uit.
35 telefoontjes
gemiddeld per dag

Onze IDO-medewerkers hebben in 2021 veel
mensen verder geholpen met vragen over hun
DigiD, het coronatoegangsbewijs en het maken
van een afspraak voor de boosterprik. Daarnaast
zijn er ook vragen beantwoord over bijvoorbeeld
het verlengen van het rijbewijs, het aanvragen van
een gezondheidsverklaring of een uitkering, de
berichtenbox van Mijn Overheid en de OV-chipkaart.

96 mensen verder geholpen
vanaf juli 2021

de Bibliotheek Eemland

MARKETING EN
COMMUNICATIE (MarCom)
Het team Marketing en Communicatie bestaat uit
vier medewerkers en een data-analist. In de tweede
helft van het jaar liep er ook een tweedejaars student
van het MBO stage op de afdeling. De focus lag in
2021 nog grotendeels op online communicatie om
activiteiten te promoten maar ook om aandacht
te schenken aan de online bibliotheek (e-books en
luisterboeken). Lezen vanuit je luie stoel, zonder
daarvoor de deur uit te hoeven gaan, past heel goed
in tijden van tijdelijke lockdowns.
Om onze leden zo snel mogelijk duidelijkheid te
geven over de steeds wijzigende coronamaatregelen,
is er na elke persconferentie direct een servicemail
verstuurd naar alle leden en is de website aangepast.
“Mooi dat al zo snel na de nieuwe maatregelen bekend
wordt gemaakt hoe de bibliotheken verder gaan. Petje
af!! We hebben geen dag zonder boeken hoeven zitten.”

In 2021 is er een aantal standaard online campagnes/
nieuwsbrieven opgezet. De doelgroep voor deze
campagnes zijn de ouders van onze kleinste leden, de
BoekStart leden. Deze campagnes worden automatisch
verstuurd als het kind 1, 2, 3 of 4 jaar wordt. In de
nieuwsbrieven krijgen ouders boekentips die passen
bij de leeftijd van hun kind, maar ook tips hoe je bij
elke leeftijd je kind kunt betrekken bij het voorlezen.
Voor elke vestiging is er een aparte groep op
Facebook aangemaakt. Op deze manier kan er
informatie, die alleen voor die gemeente interessant
en relevant is, worden gedeeld met de volgers.
HOOGTEPUNTEN VAN 2021
• Verbeterslag website (beter vindbaar en een
logische indeling)
• Groei volgers op Instagram
• Bookface op vrijdag is een groot succes
• Enorme groei aan volgers op de aparte Facebook
groepen van de vestigingen

Jaarverslag 2021
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ONDERNEMINGSRAAD

(OR)

Op 25 januari 2021 is de Ondernemingsraad in
een nieuwe samenstelling van start gegaan. Elise
van Plateringen (voorzitter), Simone van den Broek
(secretaris), Indra Waardenburg, Irene de Bruine,
Laura MacKaaij, Patricia Lanjouw en Rob Wijnands
vertegenwoordigen de medewerkers. Elk lid richt
zicht op haar/zijn specialisme. Denk hierbij aan
ARBO-HR zaken, financiën, de cao, pensioen en
algemene zaken.
OVERLEGVERGADERINGEN
In 2021 waren er zeven overlegvergaderingen met
de directeur-bestuurder. In deze vergaderingen is
gesproken en meegedacht over o.a.:
het dialoogdocument 2022-2024 | de enquête en
het protocol hybride werken | de jaarrekening en
begroting | het Informatiepunt Digitale Overheid |
statutenwijziging (art. 9) | diversiteit en inclusie |
de cao | reiskostenregistratie voor leesconsulenten |
(uiteraard) corona.
In de vergadering van 6 september sloot een
afvaardiging van de Raad van Toezicht aan. Ook was
de Ondernemingsraad betrokken bij de werving- en
selectieprocedure voor een nieuw lid van de Raad
van Toezicht.
TRAININGEN
In mei heeft de OR de training ‘de Wet op de
Ondernemingsraden’ van het KGCA gevolgd. Ook
hebben nieuwe OR-leden verschillende trainingen
passend bij hun eigen aandachtsgebied fysiek of
digitaal gevolgd. In oktober hebben twee leden
deelgenomen aan de jaarlijkse Platform tweedaagse.
Samen met een afvaardiging van vierentwintig
bibliotheken werd over de toekomst van de essentiële
maatschappelijke bibliotheek gebrainstormd.
Leidraad hierbij waren het Bibliotheekconvenant
2020-2023, de netwerkagenda en de nieuwe caovoorstellen.
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RAAD VAN TOEZICHT (RvT)
Na acht jaar hebben twee leden de Raad van Toezicht
verlaten wegens het einde van hun statutaire
termijn. De heer Broere onderhield de contacten
met de Ondernemingsraad en heeft gezorgd voor
een transparante en zorgvuldig toepassing van
de Governance Code Cultuur (Code). Mevrouw
Willemien Meershoek speelde als voorzitter een
belangrijke rol bij de ontwikkeling en continuïteit
van de Bibliotheek Eemland. De wijze waarop zij met
scherpte en daadkracht invulling heeft gegeven aan
haar voorzitterschap is zeer waardevol geweest. Wij
danken beiden voor hun inzet voor en commitment
aan de Bibliotheek Eemland.
Met het vertrek van deze twee leden van de Raad van
Toezicht heeft de Raad van Toezicht zich gebogen
over de opvolgingsvraag. Belangrijke beslissing
daarbij was de invulling van het voorzitterschap.
In de vergadering van 22 maart 2021 is besloten om
de voorzitter uit eigen kring te benoemen. Annelies
Opstraat heeft zich daarvoor beschikbaar gesteld en
is met volledige instemming van de overige leden
benoemd per 1 januari 2022.
Al in een eerder stadium is besloten de omvang
van de RvT terug te brengen naar 5 leden. Dat
betekent dat er in 2021 één nieuw lid moest
worden geworven, waarbij de voorkeur ging naar
iemand met een HR profiel. Voor deze positie is
op 1 november 2021 Hanna Boersema-Vermeer
benoemd waarmee de Raad van Toezicht haar
beoogde omvang heeft bereikt. Zij zal ook de relatie
met de Ondernemingsraad onderhouden.
De samenstelling en de wijzigingen zijn dan als volgt:
•
•
•
•
•
•
•

Willemien Meershoek voorzitter, statutair aftredend 31-12-2021
Leon Broere lid auditcommissie, statutair aftredend 31-12-2021
Monica Seerden lid auditcommissie
Marten Pieter van Harten lid remuneratiecommissie
Hanna Boersema-Vermeer lid op voordracht OR per 1-12-2021
Annelies Opstraat voorzitter per 1-1-2022
Teusjan Vlot lid auditcommissie per 1-1-2022

VERSLAGJAAR 2021
De Raad van Toezicht is in 2021 zes keer bij elkaar
gekomen. Dit gebeurde zowel digitaal (vanwege de
coronabeperkingen) als fysiek (op momenten dat het
was toegestaan). Elke vergadering wordt stil gestaan
bij de financiële situatie van de Bibliotheek Eemland
en het bestuursverslag vormt standaard onderdeel
van de agenda. Daarbij is huisvesting een onderwerp
wat regelmatig passeert.
Op basis van de bespreking over de Code is een
aantal stappen genomen om de rol van de Raad
van Toezicht te optimaliseren. Haar rol wordt
geïntensiveerd met name op de strategische
koers van de Bibliotheek Eemland. Voor het meerjarenbeleidsplan 2022-2024 heeft in de zomer
een strategie sessie plaatsgevonden met het
managementteam. Dit heeft mede geresulteerd
in de vaststelling van dit plan in december.
Het vaststellen van de jaarstukken 2020 in de
vergadering van maart 2021 heeft digitaal
plaatsgevonden. De auditcommissie heeft de
managementletter bij de interim controle 2021
in december 2021 besproken met de accountant
en daarbij de aanbeveling op het gebied van cyber
security uit de rapportage nadrukkelijk geagendeerd.
De Raad van Toezicht heeft de nieuwe Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) besproken. Het plan
van aanpak en de checklist hiervan maken deel uit
van de agenda in het eerste kwartaal 2022.
Het gesprek van de remuneratiecommissie met
de bestuurder is uitgesteld. Tijdens dit gesprek
zal gebruik gemaakt worden van de 360 graden
informatie methode die in 2022 wordt toegepast.
Het jaargesprek met de Ondernemingsraad heeft
plaatsgevonden op 6 september 2021.
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PERSONEEL & ORGANISATIE (P&O)
‘Personeel & Organisatie’ stond ook in 2021 voor
een belangrijk deel in het teken van corona. De
sluiting van bibliotheken gedurende delen van het
jaar en het werken met beperkende maatregelen
voor activiteiten heeft de nodige creativiteit en
flexibiliteit van medewerkers gevraagd. De impact
op het ziekteverzuim is beperkt gebleven.
HYBRIDE WERKEN
Thuiswerken bleef het advies en voor de middellange
termijn is een beleid hybride werken ontwikkeld.
Daar waar functies het toelaten maakt de organisatie
het (gedeeltelijk) thuiswerken mogelijk en worden
medewerkers gefaciliteerd op het gebied van
apparatuur en thuiswerkplek.
TRAININGEN EN WORKSHOPS
Het jaarplan voor training en scholing van
medewerkers is grotendeels uitgevoerd. Er is met
name aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van medewerkers die direct contact
hebben met onze klanten en bezoekers. Dit betreft
bijvoorbeeld trainingen en workshops op het
gebied van klantgericht advies, feedback geven
en presentatie van de collectie. Met het oog op

het nieuwe functiewaarderingssysteem dat in
2022 vanuit de VOB wordt geïmplementeerd,
is geïnvesteerd in het voorzien van goede
beschrijvingen per functie van de werkzaamheden.
Deze onderleggers vormen de basis voor de
inrichting van het nieuwe functiehuis
DIGITAAL
De Bibliotheek Eemland heeft diversiteit en inclusie
opgenomen in haar visie als gidsend principe. Dat
betekent dat bij alles wat we doen een controlevraag
gesteld wordt of hier voldoende aandacht aan
is besteed. Er is een werkgroep ingesteld om
diversiteit en inclusie op de onderdelen personeel,
programma, publiek en partners verder te brengen
en beleidsadviezen te geven. Op het gebied van
personeel geven we mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt een kans. In 2021 waren
3 medewerkers in dienst met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Het pilotproject dat is opgezet met
een samenwerkingspartner en bedoeld is om nog
meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
in te zetten bij de bibliotheek, heeft mede vanwege
corona geen concreet vervolg gehad. Het komend
jaar zal dit worden opgepakt.

IN CIJFERS (PEILDATUM 31-12-2021)
AANTAL MEDEWERKERS
INCL. OPRUIMKRACHTEN

GEMIDDELDE LEEFTIJD
INCL. OPRUIMKRACHTEN

GEMIDDELDE LEEFTIJD
EXCL. OPRUIMKRACHTEN

143 (126 vrouwen en 17 mannen)

43,68 jaar

48,28 jaar

IN DIENST

UIT DIENST

AANTAL VACATURES

13 medewerkers

22 medewerkers

12 (allen vervuld)

5 opruimkrachten, 8 overig

11 opruimkrachten, 11 overig

ZIEKTEVERZUIM

SOCIAL RETURN

AANTAL VRIJWILIIGERS

4,14% ziekteverzuim

3 social return medewerkers

275 (uitsluitend vrijwilligers die

(in 2020 was dit 4,66%)

twee ervan hebben een dienst-

met de Bibliotheek Eemland een

verband voor onbepaalde tijd.

vrijwilligers-overeenkomst hebben)
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AMERSFOORT
380 leerlingen zagen de Boekenshow

158.586 INWONERS

DIT JAAR WAS HET THEMA VAN
DE STORY AWARDS ‘OPSTAAN’
Er werden 22 verhalen van hoog
niveau ingezonden waarin dit
thema op een originele manier

39.999 LEDEN

was verwerkt. Een leerlinge uit
de derde klas van het Corderius
College heeft de hoofdprijs gewonnen.

(zonder Bieb werkt)

858.998 UITLENINGEN

VOOR DE BIBLIOTHEEK HOOGLAND is de samenwerking met scholen en
voorscholen een belangrijk onderdeel van het werk. Het werkgebied van deze
vestiging is veel breder dan alleen het karakteristieke dorp waarin we zijn gevestigd.
Voor onze dienstverlening gericht op het onderwijs gaan medewerkers van de bibliotheek wekelijks ook
aan de slag in de wijken Kattenbroek, Schothorst, Zielhorst en Nieuwland. Met het basisonderwijs zijn er
nauwe contacten die doorwerken in de vestiging in de vorm van groepsactiviteiten en groepsbezoeken.
Alles bij elkaar nemen de (voor)leesconsulenten van Hoogland bijna de helft van alle locaties van de
Bibliotheek op School en Boekstart in de Kinderopvang binnen de gemeente Amersfoort voor hun rekening.

UITLENINGEN
Stijging/
daling

BEZOEKERS

2021

Het Eemhuis

383.010

386.508

+0,9%

369.776

335.366

-9,3%

Hoogland

228.260

214.948

-5,8%

87.318

86.193

-1,3%

Vathorst

173.992

168.085

-3,4%

58.581

56.455

-3,6%

1.809

1.728

-4,5%

490

525

+7,1%

82.045

87.729

+6,9%

3.800

3.800

0%

869.116

858.998

-1,2%

519.965

482.339

-7,2%

HuiskamerBibliotheken
Schoolbibliotheken
Totaal

Prognose

1.230.000

(70% behaald)

2020

2021

Stijging/
daling

2020

Amersfoort

Jaarverslag 2021

Dagje Openluchtmuseum
in Arnhem met DigiTaalhuis Amersfoort

GROEP 3-VERRASSINGSTASJES
“Leuke manier om
kennis te maken
met de leesboeken
van de bibliotheek.”

Zoveel klassen
deden mee
aan de
voorleeswedstrijd
(leeftijd 12+)

Ruim 200
studenten

19
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IN HET KADER
VAN CITY OF A

400
PROGRAMMEERPAKKETJES
UITGEDEELD

van het ROC Midden Nederland hebben lessen
‘Interactief Voorlezen’ gehad. De eersteen tweedejaars studenten Pedagogisch
Werk en Onderwijsassistenten kunnen hun
kennis nu inzetten op kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en in het primair onderwijs. Zo
werken we aan de basis van goed leesonderwijs.

“Ik ben zo blij! Ik zou je wel
een taart willen geven!”
- Een tevreden IDO-bezoeker

VERKIEZING NIEUWE STADSDICHTER
Na een half jaar uitstel vanwege corona, werd op 3 september
2021 Twan Vet tot nieuwe stadsdichter van Amersfoort gekozen.
Vier kandidaten streden om de eervolle functie. Honderd
aanwezigen en een jury, bestaande uit Wichard Maasen
(organisatie), Rob Smulders (gemeenteraad) en Lies Pannevis en
Elena Alekseeva (bibliotheek), luisterden in het Eemhuis naar de
kandidaat-dichters en beoordeelden hen op ‘gedichten, presentatie
en motivatie’. De jury én het publiek waren het met elkaar eens dat
Twan de beste kandidaat was. Hij had echter geduchte concurrentie
van vooral Theo Danes, een bekende light verse dichter. Hij wist veel
stemmen voor zich te winnen. Maar ook de andere twee dichters,
Bart van Veen en Hugo Vos, hadden fans in de zaal.
De gedichten, maar zeker ook het optreden van Twan
waren echter zeer overtuigend. Ook zijn plannen voor
de stad wisten het publiek en de jury te bekoren.
Twan Vet is stadsdichter tot eind januari 2024.

12
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WE HEBBEN EEN POËZIEBOX
SAMENGESTELD WAARMEE
DOCENTEN VAN MIDDELBARE
SCHOLEN DIRECT AAN DE SLAG
KUNNEN.

2 taalconsulenten
hebben spreekuren
DigiTaalhuis gedraaid bij
de informatiewinkels van
Indebuurt033.
Er is met veel inwoners
gesproken en er zijn 50
intakes en doorverwijzingen
gedaan.

2 avonden Pubquizstrijd033
Met prijzen van de Spellenpoort en Bierwinkel Hop

VATHORST
In 2021 is de inrichting van het gebouw van de bibliotheek
gemoderniseerd. Deze herinrichting is uitgevoerd aan de hand
van de nieuwste inzichten op het gebied van bibliotheekwerk,
met extra aandacht voor het kunnen uitvoeren of faciliteren
van activiteiten.
Daarbij wordt vooral ook gekeken naar thema’s die een meer
maatschappelijk karakter hebben. De nieuwe indeling van
het pand biedt een opstelling van de collectie die meer op de
gebruikers is gericht en biedt ook volop ruimte voor een brede
programmering.

In Amersfoort werken we
samen met drie kinderopvangorganisaties: Partou, SKA en
Bijdehandjes op in totaal
39 kinderopvanglocaties.
Tips die we delen gaan over:
• nieuwe (prenten)boeken
• digitale prentenboeken
• het belang van (voor)lezen
• verwerkingsactiviteiten bij
prentenboeken
• apps
• taalspelletjes
• liedjes
• boekenpret
• vertelplaten
• meertalige prentenboeken

GEZINNEN VOORLEESEXPRESS

Verder is er nu binnen de collectie extra aandacht voor het Taalhuis,
met in het bijzonder een aanbod van meertalige prentenboeken.
Daarmee kunnen kinderen en hun ouders actief met voorlezen aan
de slag in zowel hun eigen taal als in het Nederlands.

Verwacht bereik

100

Aantal contact gelegd

77

Aantal gestart

68

Aantal afgerond

21

Aantal gestopt

4

93 VRIJWILLIGERS

37 NIEUWE AANMELDINGEN
4 STUDENTEN
52 ERVAREN VOORLEZERS

Amersfoort
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MEDIALAB DEELNEMERS
Escaperoom

1257

Gastlessen

164

Losse activiteiten

784

Vakantieworkshops

297

3 NIEUWE SCHOLEN MET EEN
‘DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL’
de Malelande
de Wonderboom

“Mensen worden

Kon-Tiki

minder verlegen

In totaal zijn er dan in
Amersfoort 27 scholen met
een dBos.

dankzij het
taalcafé.”

AANTAL KEER

DEELNEMERS

VROUWEN

MANNEN

NT1

NT2

DIGITAALHUIS SPREEKUUR

76

162

101

61

1

161

LEESCLUBS EEMHUIS

72

20

18

2

0

20

TAALCAFÉS EEMHUIS

62

43

31

12

0

43

TAALCAFÉ VATHORST

10

7

6

1

0

7

KLIK & TIK EEMHUIS

10

13

11

2

13

0
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Amersfoort

ONTMOETEN & VERBINDEN

PRESTATIEVOORSTEL VERSUS REALISATIE 2021
Prestatievoorstel

Realisatie

Leden

38.650

39.999

Bieb Werkt leden1

2.000 (Eemland totaal)

5120 (Eemland totaal)

A1

Collectie
Uitleningen

fysiek: 1.230.000

fysiek: 858.998
e-books (Eemland totaal): 106.189
luisterboeken (Eemland totaal): 49.619

A2

Studiewerkplekken

Bij 1,5 meter maatschappij is
nog slechts 30% van de capaciteit
inzetbaar.

Bij 1,5 meter maatschappij is
nog slechts 30% van de capaciteit
inzetbaar.

A3

Leeskringen

70 (Eemland totaal)

68 (Eemland totaal)
40 (Amersfoort)

A4

Eemlandse auteurs
Uit Amersfoort

330

329

A5

Inspirerende plek
Openingstijden en
aantal bezoekers

Vathorst: 44 uur
Hoogland: 43,5 uur
Eemhuis: 72 uur
Totaal aantal bezoekers: 1.109.500

Vathorst: 44 uu
Hoogland: 43,5 uur
Eemhuis: 72 uur
Totaal aantal bezoekers: 482.339

3.000 titels

3.000 titels
Uitleenpercentage 40%
Bijdrage aan Binnestebuitenweek
Corderius College

A6

A7

Culinaire Collectie te Meij

Mensenbieb

8 keer per jaar

2x georganiseerd (één keer in het kader
van de tentoonstelling rondom ‘huiselijk
geweld’). Max. 6 boeken per keer.

Gevoerde gesprekken: 30

EDUCATIE & ONDERWIJS

B1

Medialab: 7.900 mensen hebben
de documentaire ’40-’45 gezien.

Ontwikkeling volwassenen

- Voorleesverrassingstasjes voor
peuters en kleuters (alternatief programma Nationale Voorleesdagen):
Eemhuis: 158
Hoogland: 116
Vathorst: 421

B2.1 0 - 4 jaar
Aantal deelnemers

- Nationale Voorleesdagen
- Voorleesfeestjes
- Boekstart babyfestijn

- Voorleesfeestjes zijn alleen doorgegaan in de zomervakantie en in
de Kinderboekenweek:
Eemhuis: 241 (en 169 volwassenen)
Hoogland: 118 (en 75 volwassenen)
Vathorst: 91 (en 50 volwassenen)
- Boekstart-verrassingstasjes voor
baby’s (alternatief programma
Boekstart babyfestijn):
Eemhuis: 158
Hoogland: 116
Vathorst: 421

1

Bieb Werkt is een abonnement voor bezoekers van de bibliotheek waarmee zij korting op een aantal diensten krijgen zonder daarvoor
lidmaatschapsgeld te betalen. Wel krijgt de bibliotheek daarmee een klantcontact met bezoekers. Cijfer geldt voor Eemland totaal.

ZELFREDZAAMHEID & PARTICIPATIE

EDUCATIE & ONDERWIJS

Amersfoort

Jaarverslag 2021

B2.2 4 - 12 jaar
Aantal deelnemers

- 200 projecten/collecties
- 30 scholen

B2.3 12 - 15 jaar
Aantal deelnemers

- Story Awards: 30 (Eemland totaal)
- HipHop project
- StudyShare

B2.4 21st Century skills
C4

Medialab
(Zelfredzaamheid & Participatie)

Klassen in Educatieve Escaperoom: 75
Gastlessen:
21
Vakantieworkshops:
28
Overige activiteiten:
32

15

58 scholen namen deel aan
483 onderdelen/projecten
scholenaanbod (leesbevordering)

(inclusief Kinderboekenweek
en Voorleeswedstrijd)

- Story Awards: 22 (Eemland totaal)
- Raplessen uitgevoerd op MBO EVA
- StudyShare niet aangeboden i.v.m.
door corona geen geschikte ruimte
Klassen in Educatieve Escaperoom: 51
Gastlessen:
9
Vakantieworkshops:
21
Overige activiteiten:
23
400 programmeerkastjes
uitgegeven met City of A.
30 schoolklassen zagen de
documentaire Amersfoort ’40-‘45.

B3.1 BoekStart in de kov
Aantal deelnemers

- 39 locaties
- Minimaal 500 inschrijvingen

B3.2 VoorleesExpress
Aantal gezinnen

90

B3.3 dBos PO
Aantal scholen

25

B3.3 dBos VMBO/MBO
Aantal scholen

5

- 39 locaties
- 370 inschrijvingen

(zie projectverantwoording)

68 gestart met het traject

(zie projectverantwoording)

27

(zie projectverantwoording)

5 VMBO + 2 MBO

(zie projectverantwoording)

C1

(Digi)Taalhuis
Aantal bezoekers/deelnemers

Taalcafé: 120 bezoekers per week
DigiTaalhuis spreekuur: 795 intakes
WEB Taaltrajecten: 265 deelnemers

Project wordt afzonderlijk verantwoord.
Voor resultaten, zie: Tabel pagina 13

C2

Projecten laaggeletterden
Aantal deelnemers

Leesclub makkelijk lezen:
50 deelnemers per week

Project wordt afzonderlijk verantwoord.
Voor resultaten, zie: Tabel pagina 13

C3

Digitale (basis)vaardigheden
Aantal deelnemers

Digitaal traject Verschillende
cursussen: 80 deelnemers

Project wordt afzonderlijk verantwoord.
Voor resultaten, zie: Tabel pagina 13

C5

Lokaal Media Center
Aantal activiteiten/deelnemers

Nieuwe opzet wordt voorbereid
in 2020: 4-6 debatten

In 2021 nieuwe opzet. Hiervoor is de
Stichting Nieuwsplein33 opgericht.

C6

Faciliteiten bieden
Aantal gerealiseerde initiatieven

Verschillend van aard en omvang

Zeer beperkte incidentele verhuur
aan derden: Gemeente Amersfoort,
Taalmaatjes (Humanitas), Senia,
NL-Training, Taaldocenten, filmopnames KRO-NCRV, EO, Stichting
Creatieve preventie en Noordhoff.

C7

Huiskamerbibliotheken
Aantal

2, hiervoor worden nieuwe wijk initiatieven ontwikkeld in 2020. Ontwikkeling gestagneerd door corona.

2 (Koperhorst en Nijenstede)
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Amersfoort

TOELICHTING OP BEHAALDE REALISATIE
Let op:

In het voorstel zijn wij uitgegaan van een herstel in 2021 naar het niveau van 2019. De verwachting was dat
in 2021 corona geen invloed meer zou hebben. Helaas is dit niet uitgekomen en zijn ook in 2021 de resultaten
sterk beïnvloed door sluitingsperiode en beperkende maatregelen.
Ontmoeten & verbinden

Een belangrijke basis is het ledenaantal. Na twee corona jaren waarin de bibliotheek maar een deel van haar
dienstverlening kon realiseren door sluiting en beperkende maatregelen is het aantal leden stabiel gebleven.
De introductie van een nieuwe abonnementsvorm ‘Bieb werkt’ heeft in absolute zin zelfs voor een stijging
gezorgd. Het aantal uitleningen is lager dan het voorstel. Dit komt door de coronasluiting en de beperkende
maatregelen. Het gebruik van de mogelijkheid om te reserveren is verder toegenomen. Aantoonbaar is dat vrije
toegang tot de bibliotheek en je laten verleiden door nieuwe en onbekende titels de bibliotheek aantrekkelijk
maakt voor het leengedrag.
Onderwijs & Educatie

Corona heeft ook op deze projecten invloed gehad. Zowel in het PO als VO is ook in 2021 sprake geweest van
periode van sluiting en beperkende maatregelen voor externen. Dit heeft geleid tot minder groepsactiviteiten en
andere vormen van dienstverlening. Toch zijn er ook veel activiteiten wel door gegaan en is de relatie met onze
partners in onderwijs, van voorschools tot MBO verder geïntensiveerd. De verantwoording op activiteiten in het
onderwijs is grotendeels opgenomen in de projectverantwoording die als bijlage bij het jaarverslag is gevoegd
Zelfredzaamheid & Participatie

Een belangrijk onderdeel in deze categorie zijn de DigiTaalhuizen. Deze activiteiten worden gefinancierd uit
de zogeheten WEB gelden. Hiervoor geldt een eigen verantwoordingsystematiek. De resultaten worden in dit
jaarverslag alleen in absolute zin gepresenteerd (p. 13), de details van de projecten worden opgenomen in de
eindverantwoording bij de WEB gelden.

Amersfoort

Jaarverslag 2021
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BIEB WERKT
Met een gratis lidmaatschap van Bieb Werkt heb je in één keer alles geregeld voor jouw werk- of
studiemoment. Zo reserveer je online makkelijk en snel een eigen werkplek en krijg je voordeel op
diensten die werken of studeren nog prettiger maken.
De voordelen van Bieb Werkt:
• Direct online een werkplek reserveren.
• Korting op printen.
• Korting op internetgebruik vanaf een bibliotheekcomputer.
• Korting op alle warme dranken bij Espressobar de Draak in het Eemhuis.

NIEUWE LEDEN
2000
2.000

Vanaf 20 mei was de
lockdown voorbij en ging
de bibliotheek weer open.

RESERVERINGEN PER WEEK (VANAF 20 MEI)
800
800

Aantal verschillende personen
Aantal reserveringen
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In totaal 11.411 werkplekreserveringen vanaf week 20.

SITUATIE BIEB WERKT LEDEN

Weeknummer ⟶

INTERESSES BIEB WERKT LEDEN

Ik studeer fulltime 38,56%

Zorg en welzijn 19,38%

Ik ben werkzaam in loondienst 26,97%

Kunst en cultuur 13,98%

Ik studeer parttime 13,68%

Communicatie en media 11,76%

Ik ben werkzaam als ondernemer/freelancer 10,35%

Economie 9,47%

Ik ben op zoek naar werk 4,84%

Natuurwetenschappen 8,65%

Geen van bovenstaande 4,08%

Bedrijfseconomie 8,58%

Ik ben gepensioneerd 1,52%

Innovatie 7,84%
Marketing 7,77%
Techniek 7,47%
HR 5,10%
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BAARN
“Ontzettend bedankt voor de verrassingstasjes! Jullie
hebben echt verschil gemaakt en een lach getoverd
op de gezichtjes van kinderen tijdens de lockdown!”
AANTAL KEER

DEELNEMERS

VROUWEN

MANNEN

NT1

NT2

DIGITAALHUIS SPREEKUUR

49

49

37

12

4

45

TAALCAFÉ

45

39

28

11

0

39

KLIK & TIK

17

18

15

3

16

2

1200 PEUTERS
EN KLEUTERS
kregen het prentenboek
‘Max en de Maximonsters’

De leesconsulent van
de Bibliotheek op school
heeft verschillende
filmpjes gemaakt
om leerkrachten en
leerlingen te inspireren.

via de kinderopvang of
basisschool
cadeau.
GEZINNEN VOORLEESEXPRESS

MEDIALAB DEELNEMERS

Aantal gestart

8

Escaperoom

26

Aantal afgerond

1

Losse activiteiten

34

11 VRIJWILLIGERS

4 NIEUWE AANMELDINGEN
5 ERVAREN VOORLEZERS

Baarn

Jaarverslag 2021

In 2021 is er in verschillende werkgroepen met collega’s
van de Bibliotheek Baarn, theater de Speeldoos en
de gemeente hard gewerkt aan een voorstel dat in
december in de Raad is besproken. Een voorstel om
het huidige gebouw aan de Rembrandtlaan 35 te
verbouwen tot een aantrekkelijke locatie voor zowel

19

24.879 INWONERS
5.106 LEDEN
97.953 UITLENINGEN

de bibliotheek als het theater. Een plek waar in de
toekomst ook andere organisaties en instellingen uit
Baarn gebruik van kunnen maken.
Om de omwonenden van de locatie en de inwoners van
Baarn afgelopen jaar te betrekken bij de plannen en het
project zijn er informatieavonden georganiseerd en is
er een klankbordgroep in het leven geroepen. De Raad
stemde in december in met het voorstel wat betekent
dat alle prachtige plannen nu ook daadwerkelijk
uitgevoerd kunnen worden.

ZADENBIEB

...en daarbij

• IN 2021 OPGEZET

“De deelnemers zijn

niet afhankelijk

• DE LEZING ‘EEN

blij dat ze de cursus

zijn van familie

GROENTEBOOM -

Klik & Tik in hun eigen

en kennissen

OOK IN MIJN TUIN?’

tempo kunnen doen...

die vaak te

HEEFT PLAATSGEVONDEN

weinig geduld

• LEDEN DEDEN MEE AAN

hebben om ze

DE WORKSHOP ‘ZADEN

te helpen.”

WINNEN’

UITLENINGEN
2020
Baarn
Schoolbibliotheken
Totaal

2021

Stijging/
daling

97.432

93.110

-4,4%

4.413

4.843

+9,7%

101.845

97.953

-3,8%

BEZOEKERS
Prognose

145.000

(68% behaald)

2020

50.364

2021

49.858

Stijging/
daling

-1%
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Baarn

ONTMOETEN & VERBINDEN

PRESTATIEVOORSTEL VERSUS REALISATIE 2021
Prestatievoorstel

Realisatie

Leden

5.050

5.106

A1

Collectie
Uitleningen

fysiek: 145.000

fysiek: 97.953
e-books (Eemland totaal): 106.189
luisterboeken (Eemland totaal): 49.619

A2

Studiewerkplekken

Ingericht met apparatuur: 9
Zonder PC: 40

Ingericht met apparatuur: 9
Zonder PC: 40

A3

Leeskringen

10

8

A4

Eemlandse auteurs
Uit Baarn

46

44

A5

Inspirerende plek
Openingstijden en
aantal bezoekers

39,5 uur per week
Totaal aantal bezoekers: 92.500

39,5 uur per week
Totaal aantal bezoekers: 49.858

B1

Ontwikkeling volwassenen

Capaciteitvermindering bij 1,5 meter maatschappij en mogelijk souterrain herinrichten.

Capaciteitvermindering bij 1,5 meter maatschappij en mogelijk souterrain herinrichten.

- Voorleesverrassingstasjes voor
peuters en kleuters (alternatief programma Nationale Voorleesdagen):
38 gezinnen

EDUCATIE & ONDERWIJS

B2.1 0 - 4 jaar
Aantal deelnemers

- Nationale Voorleesdagen
- Voorleesfeestjes
- Boekstart babyfestijn

- Voorleesfeestjes zijn alleen
doorgegaan in de zomervakantie
en in de Kinderboekenweek.
- Boekstart-verrassingstasjes voor
baby’s (alternatief programma
Boekstart babyfestijn): 7 baby’s

B2.2 4 - 12 jaar
Aantal deelnemers

- 12 projecten/collecties
- 3 scholen

6 scholen namen deel aan
26 onderdelen/projecten
scholenaanbod (leesbevordering)

B2.3 12 - 15 jaar
Aantal deelnemers

- Story Awards: 30 (Eemland totaal)
- HipHop project

- Story Awards: 22 (Eemland totaal)
- Raplessen uitgevoerd op MBO EVA

25 leerlingen

60 leerlingen

B2.4 21st Century skills
Aantal deelnemers
C4 Medialab
(Zelfredzaamheid & Participatie)

B3.1 BoekStart in de kov
Geef een prentenboek cadeau

1200 uitgereikt

B3.2 VoorleesExpress
Aantal gezinnen

Gestart met het traject: 8
Traject afgerond: 1

B3.3 dBos PO
Aantal scholen

1-2

2 opgestart

ZELFREDZAAMHEID & PARTICIPATIE

Baarn

Jaarverslag 2021

C1

(Digi)Taalhuis
Aantal deelnemers

C2

Projecten laaggeletterden
Aantal deelnemers

C3

Digitale (basis)vaardigheden
Aantal deelnemers

C6

Faciliteiten bieden
Aantal gerealiseerde initiatieven

Taalcafé: 28 bezoekers per week
Praatgroep: 12 deelnemers per week
Vrijwilligers: 20

21

Project wordt afzonderlijk
verantwoord. Voor resultaten, zie:
Tabel pagina 18
Project wordt afzonderlijk
verantwoord. Voor resultaten, zie:
Tabel pagina 18

Klik & Tik: 30
Digisterker: 10

Project wordt afzonderlijk
verantwoord. Voor resultaten, zie:
Tabel pagina 18

Onderverhuur

4x permanente onderhuur:
Historische Kring Baerne,
Speel-o-theek, Sipi taallessen en
Danner en Danner

TOELICHTING OP BEHAALDE REALISATIE
Let op:

In het voorstel zijn wij uitgegaan van een herstel in 2021 naar het niveau van 2019. De verwachting was dat
in 2021 corona geen invloed meer zou hebben. Helaas is dit niet uitgekomen en zijn ook in 2021 de resultaten
sterk beïnvloed door sluitingsperiode en beperkende maatregelen.
Ontmoeten & verbinden

Een belangrijke basis is het ledenaantal. Na twee corona jaren waarin de bibliotheek maar een deel van haar
dienstverlening kon realiseren door sluiting en beperkende maatregelen is het aantal leden stabiel gebleven
en zelfs iets toegenomen. Het aantal uitleningen is lager dan het voorstel. Dit komt door de coronasluiting en
de beperkende maatregelen. Het gebruik van de mogelijkheid om te reserveren is verder toegenomen. Ook
is aantoonbaar dat vrije toegang tot de bibliotheek en je laten verleiden door nieuwe en onbekende titels de
bibliotheek aantrekkelijk maakt voor het leengedrag.
Onderwijs & Educatie

Corona heeft op bijna alle projecten invloed gehad. Zowel in het PO als VO is ook in 2021 sprake geweest van
periode van sluiting en beperkende maatregelen voor externen. Dit heeft geleid tot minder groepsactiviteiten
en andere vormen van dienstverlening. Toch zijn er ook veel activiteiten wel door gegaan en is de relatie met
onze partners in onderwijs, van voorschools tot MBO verder geïntensiveerd. De verantwoording op activiteiten
is grotendeels opgenomen in de projectverantwoording die als bijlage bij het jaarverslag is gevoegd.
Zelfredzaamheid & Participatie

Een belangrijk onderdeel in deze categorie zijn de DigiTaalhuizen. Deze activiteiten worden gefinancierd uit
de zogeheten WEB gelden. Hiervoor geldt een eigen verantwoordingsystematiek. De resultaten worden in dit
jaarverslag alleen in absolute zin gepresenteerd (p. 18), de details van de projecten worden opgenomen in de
eindverantwoording bij de WEB gelden.
Herhuisvesting

In 2021 is er intensief samen gewerkt met de gemeente en De Speeldoos aan het verder brengen van de
herhuisvesting aan de Rembrandtlaan. Met succes want de gemeenteraad van Baarn heeft in december
ingestemd met het raadsvoorstel.
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BUNSCHOTEN
22.329 INWONERS
4.912 LEDEN

MEDIALAB DEELNEMERS
Gastlessen

27

Losse activiteiten

92

83.167 UITLENINGEN

2021 stond in het teken
van de verhuizing naar de
Oude Schans. Een pand op
een prachtige plek in hartje
Bunschoten. Zaterdag 10 juli
was de bibliotheek aan de
Blokkenmakerssteeg voor het
laatst geopend. Op maandag
2 augustus opende de nieuwe
bibliotheek haar deuren. De
nieuwe indeling zorgde ervoor
dat mensen makkelijk hun weg
konden vinden.

8 september was de officiële
opening. Wethouder Peter van
Asselt, kinderburgemeester
Rosalie Koops en directeur Erno
de Groot openden de
bibliotheek.
Met de verhuizing is de
bibliotheek een plek geworden
die voor iedereen makkelijk
bereikbaar is en waar iedereen
zomaar even kan binnenlopen.
Voor het lezen van de krant,
GEZINNEN VOORLEESEXPRESS
Verwacht bereik

6

Aantal contact gelegd

3

Aantal gestart

4

Aantal afgerond

1

9 VRIJWILLIGERS

1 NIEUWE AANMELDING
8 ERVAREN VOORLEZERS

Tijdens drie
weekmarkten had
de bibliotheek een
kraam. Deze werd twee
keer ingericht met
de ‘Escape Game’ om
laaggeletterdheid zelf
te ervaren.

een interessante lezing, een
bijeenkomst van het Taalcafé en
natuurlijk voor het lenen van
een stapel boeken.
Dat de inwoners van
Bunschoten blij zijn met het
nieuwe pand blijkt uit de cijfers.
In 2021 is er, ondanks corona,
een enorme groei aan bezoekers
geweest en ook een stijging van
het aantal leden.

“Het is dat het nu
niet mag, maar ik
zou je wel willen
knuffelen, zo blij
ben ik!”
- IDO bezoeker nadat was
geholpen met het toevoegen
van de boosterpik aan de
Coronacheck app

Bunschoten

Jaarverslag 2021
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“Ik ben uit het werkproces en wil graag
bij blijven. Digivitaler is een geweldige en
aantrekkelijke omgeving.” - 1 van de 11 deelnemers
UITLENINGEN
2020
Bunschoten

Stijging/
daling

73.675

73.675

0%

8.229

9.492

+15,3%

81.904

83.167

+1,5%

Schoolbibliotheken
Totaal

2021

BEZOEKERS
Prognose

125.000

(67% behaald)

2020

35.326

2021

Stijging/
daling

42.673

+20,8%

ZO VAAK IS ER GEBRUIK GEMAAKT VAN DE
ACTIVITEITEN VOOR LEESBEVORDERING
16x
12x
10x
6x
1x

Themacollectie in de klas
Boekenpret
Groepsbezoek Bibliotheek
Project
Workshop groep 7/8

AANTAL KEER

DEELNEMERS

VROUWEN

MANNEN

NT1

NT2

DIGITAALHUIS SPREEKUUR

81

81

50

31

3

46

TAALCAFÉ

51

67

44

23

0

67

LEESCLUBS

26

10

8

2

0

10

KLIK & TIK

10

5

3

2

5

0

OMGAAN MET E-OVERHEID

8

10

-

-

10

0

DIGIVITALER

8

10

6

4

10

0

“Lekker doorgaan met deze verrassingstasjes! Wordt leuk
gedaan en er zijn veel enthousiaste medewerkers bij de bieb.”
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Bunschoten

ONTMOETEN & VERBINDEN

PRESTATIEVOORSTEL VERSUS REALISATIE 2021
Prestatievoorstel

Realisatie

Leden

4.500

4.912

A1

Collectie
Uitleningen

fysiek: 125.000

fysiek: 83.167
e-books (Eemland totaal): 106.189
luisterboeken (Eemland totaal): 49.619

A2

Studiewerkplekken

Ingericht met apparatuur: 4
Zonder PC: 4

Ingericht met apparatuur: 4
Zonder PC: 4

A3

Leeskringen

2

1

A4

Eemlandse auteurs
Uit Bunschoten

13

12

A5

Inspirerende plek
Openingstijden en
aantal bezoekers

34 uur per week
Totaal aantal bezoekers: 50.000

34 uur per week
Totaal aantal bezoekers: 42.673

B1

Ontwikkeling volwassenen

EDUCATIE & ONDERWIJS

B2.1 0 - 4 jaar
Aantal deelnemers

- Nationale Voorleesdagen
- Voorleesfeestjes
- Boekstart babyfestijn

- Voorleesverrassingstasjes voor
peuters en kleuters (alternatief programma Nationale Voorleesdagen):
53 gezinnen
- Een voorleesfeestje in de Kinderboekenweek en met Sinterklaas.
- Boekstart-verrassingstasjes voor
baby’s (alternatief programma
Boekstart babyfestijn): 6 baby’s

B2.2 4 - 12 jaar
Aantal deelnemers

- Alle groepen 1 en 2 van het
basisonderwijs
- Projecten/collecties: 3 scholen

- 11 scholen Boekenpret
- 9 scholen namen deel aan
19 onderdelen/projecten
scholenaanbod (leesbevordering)

B2.3 12 - 15 jaar
Aantal deelnemers

- Story Awards: 30 (Eemland totaal)
- HipHop project

- Story Awards: 22 (Eemland totaal)
- Raplessen uitgevoerd op MBO EVA

150 leerlingen

119 leerlingen

B2.4 21st Century skills
Aantal deelnemers
C4 Medialab
(Zelfredzaamheid & Participatie)

B3.1 BoekStart in de kov
Geef een prentenboek cadeau

1200 uitgereikt

B3.2 VoorleesExpress
Aantal gezinnen

9

Gestart met het traject: 4
Contact gelegd: 3
Traject afgerond: 1

B3.3 dBos PO
Aantal scholen

6

7 (2 in opstart)

B3.3 dBos VMBO/MBO
Aantal scholen

1

1

ZELFREDZAAMHEID & PARTICIPATIE

Bunschoten

Jaarverslag 2021
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C1

(Digi)Taalhuis
Aantal deelnemers

Taalcafé: 55 bezoekers per week
DigiTaalhuis spreekuur: 70
Vrijwilligers: 32

Project wordt afzonderlijk
verantwoord. Voor resultaten, zie:
Tabel pagina 23

C2

Projecten laaggeletterden
Aantal deelnemers

Leesclub makkelijk lezen:
10 deelnemers per week

Project wordt afzonderlijk
verantwoord. Voor resultaten, zie:
Tabel pagina 23

C3

Digitale (basis)vaardigheden
Aantal deelnemers

Klik & Tik: 20
Digisterker: 20
Overig:
75

Project wordt afzonderlijk
verantwoord. Voor resultaten, zie:
Tabel pagina 23

C6

Faciliteiten bieden
Aantal gerealiseerde initiatieven

C7

Servicepunten
Aantal

Danner en Danner.
Incidentele verhuur aan partners
van ons programma
1 (Bieb op Diek)

1 (Bieb op Diek)

TOELICHTING OP BEHAALDE REALISATIE
Let op:

In het voorstel zijn wij uitgegaan van een herstel in 2021 naar het niveau van 2019. De verwachting was dat
in 2021 corona geen invloed meer zou hebben. Helaas is dit niet uitgekomen en zijn ook in 2021 de resultaten
sterk beïnvloed door sluitingsperiode en beperkende maatregelen.
Ontmoeten & verbinden

De belangrijkste gebeurtenis is natuurlijk de opening van de nieuwe bibliotheek aan de Oude Schans in
Bunschoten. Een bibliotheek ingericht volgens de nieuwste inzichten en op een schitterende locatie. Het
aantal belangstellenden is groot en dat vertaalt zich ook in groei van het aantal leden. In absolute aantallen
is het aantal gerealiseerde bezoekers en uitleningen weliswaar minder dan het voorstel. Het voorstel ging
echter uit van en volledig herstel in 2021 zonder corona. Helaas is dat niet uitgekomen. Desondanks laat
Bunschoten in verhouding goede cijfers zien en biedt de nieuwe bibliotheek veel groeipotentie.
Onderwijs & Educatie

Corona heeft ook op deze projecten invloed gehad. Zowel in het PO als VO is ook in 2021 sprake geweest van
periode van sluiting en beperkende maatregelen voor externen. Dit heeft geleid tot minder groepsactiviteiten en
andere vormen van dienstverlening. Toch zijn er ook veel activiteiten wel door gegaan en is de relatie met onze
partners in onderwijs, van voorschools tot VMBO verder geïntensiveerd. De verantwoording op activiteiten in het
onderwijs is grotendeels opgenomen in de projectverantwoording die als bijlage bij het jaarverslag is gevoegd.
Zelfredzaamheid & Participatie

Een belangrijk onderdeel in deze categorie zijn de DigiTaalhuizen. Deze activiteiten worden gefinancierd uit
de zogeheten WEB gelden. Hiervoor geldt een eigen verantwoordingsystematiek. De resultaten worden in dit
jaarverslag alleen in absolute zin gepresenteerd (p. 23), de details van de projecten worden opgenomen in de
eindverantwoording bij de WEB gelden.
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de Bibliotheek Eemland

LEUSDEN
De bibliotheek is bij uitstek een plaats om kennis te delen. Niet alleen kennis
over boeken of literatuur, maar ook hele praktische of technische kennis. Daarom
wil de bibliotheek een podium bieden aan inwoners die hun kennis en passie
willen delen met andere inwoners.

“Ik heb een mevrouw
doorgestuurd naar mijn
contactpersoon bij Lariks
Welzijn. Ik zag haar al kijken;
Weer een ander loket waar ik
naartoe moet...
Gelukkig vertelde mijn
contactpersoon dat het
contact met die mevrouw een
dag later al gemaakt is en dat
ze ook echt geholpen gaat
worden. Daar word ík
dan weer blij van!”

In 2021 is de Bibliotheek Leusden gestart met KENNISDELERS. Inwoners van
Leusden kunnen in de bibliotheek het podium pakken om kennis te delen met
andere inwoners. De eerste Kennisdeler vond noodgedwongen online plaats. Ester
Janssen, master in de psychosomatische fysiotherapie, gaf tijdens een interactieve
lezing handvatten om met stress om te gaan. Heel toepasselijk in deze coronatijd.
Lifestylecoach Carla Huppelschoten vertelde in een volgende Kennisdeler over
gezonder leven, meer energie opdoen en je vitaal voelen met minder stress.
Natuur- en wildlife vlogger Youri Jongkoen gaf in een Kennisdeler uitleg over
vloggen en hoe dat in de natuur net iets anders werkt dan in andere gevallen.
Ook vertelde hij over wat de natuur in Leusden zo mooi maakt.

- IDO medewerkster

AANTAL KEER

DEELNEMERS

VROUWEN

MANNEN

NT1

NT2

DIGITAALHUIS SPREEKUUR

31

37

28

9

2

34

TAALCAFÉ

28

30

25

5

0

30

LEESCLUBS

21

5

4

1

0

5

3

11

7

4

11

0

OMGAAN MET E-OVERHEID

“Leuk dat er verschillende typen boekjes in de
verrassingstas zaten! Zoals verhalen, versjes,
beweegboekjes, etc.”

UITLENINGEN

Leusden Centrum
Leusden Achterveld
Totaal

Stijging/
daling

BEZOEKERS

2021

138.919

135.606

-2,4%

66.801

58.181

-12,9%

8.686

7.278

-16,2%

4.250

4.100

-3,5%

147.605

142.884

-3,2%

71.051

62.281

-12,3%

Prognose

200.000

(71% behaald)

2020

2021

Stijging/
daling

2020

Leusden

Jaarverslag 2021

Op 3 mei 2021 vond de
Medialab Dag plaats
in Leusden. Tijdens de
Medialab Dag worden
de deelnemers wegwijs
gemaakt in de boeiende
wereld van techniek
en leren ze ook over
de gevaren van de
digitale samenleving in
de workshop Digitaal
Burgerschap.
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ZADENBIEB
• DE LEZING ‘HOE REALISEER IK EEN MOOIE BLOEMENEN PLUKTUIN’ HEEFT PLAATSGEVONDEN
• IN ACHTERVELD IS OOK EEN
ZADENBIEB OPGEZET

28 leerlingen
84 contacturen

De dag bestond uit een
aantal workshops:
• Lego WeDo
• Micro:Bit (2x)
• Journaal maken (2x)
• Actie>Reactie (voor de
allerkleinsten
met het thema: Harry
de Kat)

“Een deelnemer wordt naast het oefenen
van taal, tijdens het taalcafé ook direct
doorverwezen naar ‘de huiskamer van
Leusden’ voor hulp bij de voedselbank en
speelgoedbank. Haar coach neemt haar
hier mee naar toe. Dit laat zien dat het
taalcafé soms verder reikt dan alleen dat
ene uurtje spreken en luisteren.”

30.706 INWONERS
6.098 LEDEN

MEDIALAB DEELNEMERS
Escaperoom
Vakantieworkshops

)

142.884 UITLENINGEN

153
28

28
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Leusden

PRESTATIEVOORSTEL VERSUS REALISATIE 2021
Prestatievoorstel

Realisatie

Leden

6.200

6.098

Collectie
Uitleningen

fysiek: 200.000

fysiek: 142.884
e-books (Eemland totaal): 106.189
luisterboeken (Eemland totaal): 49.619

A2

Studiewerkplekken

Ingericht met apparatuur: 5
Zonder PC: 20

A3

Leeskringen

17

17

A4

Eemlandse auteurs
Uit Leusden

38

43

ONTMOETEN & VERBINDEN

A1

A5

B1

Inspirerende plek
Openingstijden en
aantal bezoekers

Totaal aantal bezoekers: 135.000

Bij 1,5 meter maatschappij is nog slechts
30% van de capaciteit inzetbaar.

Leusden centrum: 41,5 uur
Leusden zuid:
42,5 uur
Achterveld:
49,5 uur
Bezoekers Leusden centrum: 58.181
Bezoekers Achterveld: 4.100

Ontwikkeling volwassenen

B2.1 0 - 4 jaar
Aantal deelnemers

EDUCATIE & ONDERWIJS

Leusden centrum: 41,5 uur
Leusden zuid:
42,5 uur
Achterveld:
49,5 uur

Ingericht met apparatuur: 5
Zonder PC: 20

- Nationale Voorleesdagen
- Voorleesfeestjes
- Boekstart babyfestijn

- Voorleesverrassingstasjes voor
peuters en kleuters (alternatief programma Nationale Voorleesdagen):
67 gezinnen
- Door corona waren er in 2021
veel minder voorleesfeestjes.
- Boekstart-verrassingstasjes voor
baby’s (alternatief programma
Boekstart babyfestijn): 14 baby’s

B2.2 4 - 12 jaar
Aantal deelnemers

In 2021 op basis van intekening
scholen (andere financiering)

12 scholen namen deel aan
51 onderdelen/projecten
scholenaanbod (leesbevordering)

B2.3 12 - 15 jaar
Aantal deelnemers

- Story Awards: 30 (Eemland totaal)
- HipHop project

Story Awards: 22 (Eemland totaal)
Raplessen uitgevoerd op MBO EVA

250 leerlingen

181 leerlingen

B2.4 21st Century skills
Aantal deelnemers
C4 Medialab
(Zelfredzaamheid & Participatie)

B3.1 BoekStart in de kov
B3.2 VoorleesExpress
Aantal gezinnen
B3.3 dBos PO
Aantal scholen

Nog geen deelname
15

Nog geen deelname
Nog geen deelname

ZELFREDZAAMHEID & PARTICIPATIE

Leusden

Jaarverslag 2021
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C1

(Digi)Taalhuis
Aantal deelnemers/bezoekers

Taalcafé: 38 per week
Zomeravondcafé: 45 per week
WEB Taaltrajecten: 35

Project wordt afzonderlijk verantwoord.
Voor resultaten, zie: Tabel pagina 26

C2

Projecten laaggeletterden
Aantal deelnemers

Leeskring makkelijk lezen
(3 groepen)

Project wordt afzonderlijk verantwoord.
Voor resultaten, zie: Tabel pagina 26

C3

Digitale (basis)vaardigheden
Aantal deelnemers

C6

Faciliteiten bieden
Aantal gerealiseerde initiatieven

Project wordt afzonderlijk verantwoord.
Voor resultaten, zie: Tabel pagina 26
8 Structurele huurders: Wensboom,
Huiskamer van Leusden, VVV, Historische
Kring LeusdeN, Gilde Leusden, Latent Talent,
Leerwerkloket, Leeskringen

6 Incidentele huurders/gebruikers:

Koor, Senia, De Zonnebloem, Art. 1 Midden Nederland, Maatjesproject, Dementie, Fotograaf

C7

Servicepunten
Aantal

1 Servicepunt (Leusden Zuid)
1 Vestiging (Achterveld)

TOELICHTING OP BEHAALDE REALISATIE
Let op:

In het voorstel zijn wij uitgegaan van een herstel in 2021 naar het niveau van 2019. De verwachting was dat
in 2021 corona geen invloed meer zou hebben. Helaas is dit niet uitgekomen en zijn ook in 2021 de resultaten
sterk beïnvloed door sluitingsperiode en beperkende maatregelen.
Ontmoeten & verbinden

Een belangrijke basis is het ledenaantal. Na twee corona jaren waarin de bibliotheek maar een deel van haar
dienstverlening kon realiseren door sluiting en beperkende maatregelen is het aantal leden nagenoeg gelijk
gebleven. Een belangrijke basis voor herstel in de komende jaren. Het aantal uitleningen is lager dan het
voorstel. Dit komt door de coronasluiting en de beperkende maatregelen. Het gebruik van de mogelijkheid
om te reserveren is verder toegenomen. Wel is aantoonbaar dat vrije toegang tot de bibliotheek en je laten
verleiden door nieuwe en onbekende titels de bibliotheek aantrekkelijk maakt voor het leengedrag.
Onderwijs & Educatie

Corona heeft ook op deze projecten invloed gehad. Zowel in het PO als VO is ook in 2021 sprake geweest van
periode van sluiting en beperkende maatregelen voor externen. Dit heeft geleid tot minder groepsactiviteiten
en andere vormen van dienstverlening. Toch zijn er ook veel activiteiten wel door gegaan en is de relatie met
onze partners in onderwijs, van voorschools tot MBO verder geïntensiveerd.
Zelfredzaamheid & Participatie

Een belangrijk onderdeel in deze categorie zijn de DigiTaalhuizen. Deze activiteiten worden gefinancierd uit
de zogeheten WEB gelden. Hiervoor geldt een eigen verantwoordingsystematiek. De resultaten worden in dit
jaarverslag alleen in absolute zin gepresenteerd (p. 26), de details van de projecten worden opgenomen in de
eindverantwoording bij de WEB gelden.
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de Bibliotheek Eemland

WOUDENBERG
DIGITAALHUIS SPREEKUUR
TAALCAFÉ

AANTAL KEER

DEELNEMERS

VROUWEN

MANNEN

NT1

NT2

7

7

6

1

0

7

37

22

17

5

0

22

ZADENBIEB

13.877 INWONERS

• IN 2021 OPGEZET

3.019 LEDEN

• DE LEZING ‘HOE
REALISEER IK EEN
MOOIE BLOEMEN- EN

79.460 UITLENINGEN

PLUKTUIN’ HEEFT
PLAATSGEVONDEN

MEDIALAB DEELNEMERS
Escaperoom

56

Gastlessen

26

Losse activiteiten
Er is een ‘Makkelijk
Lezen’ collectie gekocht
die kan worden geleend
in de bibliotheek.

“Deelnemers van
het Taalcafé hebben
werk gevonden, hun
CV af kunnen maken
en door het Taalcafé
meer contacten
gekregen.”

Daarnaast zijn er nieuwe
thematassen aangeschaft
met thema’s als ‘zomer’,
‘pasen’, ‘ziek en gezond’.

Implementatie van
BoekStart in de
kinderopvang bij
kinderopvangorganisaties

5

samenwerkingsovereenkomst
voor 3 jaar afgesloten
UITLENINGEN

2020
Woudenberg
Schoolbibliotheken
Totaal

5

2021

Stijging/
daling

79.056

79.056

0%

304

404

+32,9%

79.360

79.460

+0,1%

BEZOEKERS
Prognose

115.000
(69% behaald)

2020

23.869

2021

28.550

Stijging/
daling

+19,6%

Woudenberg

Jaarverslag 2021
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NABELLEN KLANTEN VAN 80 JAAR EN OUDER
Tijdens de lockdowns
was de bibliotheek alleen
open voor het afhalen
van reserveringen. We
merkten dat met name
de oudere klanten
het lastig vonden om
boeken te reserveren.
Er is een lijst uitgedraaid
van leden van 80 jaar
en ouder en deze zijn
gebeld met de vraag of
de bibliotheek iets voor
hen kon betekenen.

De klanten waardeerden
deze persoonlijke
aandacht en
kwamen graag
naar de bibliotheek om
de boeken op te halen
die wij, aan de hand van
hun wensen, voor hen
hadden klaargezet.
Toen we in het kader
van de Nationale
Voorleesdagen
verrassingstasjes

maakten voor de
gezinnen die zich
hiervoor opgaven,
besloten wij dit ook
door te zetten voor onze
oudere klanten. Eén
van onze klanten kon
dit zo waarderen, dat
hij team Woudenberg
heeft uitgenodigd voor
een rondwandeling
bij de Grebbelinie en
een bezoek aan het
bijbehorende museum.
GEZINNEN VOORLEESEXPRESS
Verwacht bereik

10

Aantal contact gelegd

6

Aantal gestart

5

Aantal afgerond

3

14 VRIJWILLIGERS

5 NIEUWE AANMELDINGEN
9 ERVAREN VOORLEZERS

“Ik heb een mevrouw geholpen die zaken
wilde regelen bij het Meander. Ze had met
haar nieuwe iPad geen idee, dus ik heb haar
laten zien hoe ze Safari kan gebruiken. Ze was
heel blij met onze hulp, want ze moet het van
zichzelf leren, maar wil niet constant haar
kinderen lastig vallen. Mevrouw is al ver in de
tachtig, dus ik heb haar gecomplimenteerd
dat ze zo digitaal vaardig is!”
- IDO medewerkster

DE BIBLIOTHEEK
OP SCHOOL HEEFT
INMIDDELS EEN MOOIE
CENTRALE PLEK IN DE
JULIANASCHOOL

32

Jaarverslag 2021

Woudenberg

ONTMOETEN & VERBINDEN

PRESTATIEVOORSTEL VERSUS REALISATIE 2021
Prestatievoorstel

Realisatie

Leden

3.000

3.019

A1

Collectie
Uitleningen

fysiek: 115.000

fysiek: 79.460
e-books (Eemland totaal): 106.189
luisterboeken (Eemland totaal): 49.619

A2

Studiewerkplekken

Ingericht met apparatuur: 5

A3

Leeskringen

2

2

A4

Eemlandse auteurs
Uit Woudenberg

8

8

A5

Inspirerende plek
Openingstijden en
aantal bezoekers

60 uur per week

60 uur per week

Totaal aantal bezoekers: 45.000

Totaal aantal bezoekers: 28.550

B1

Ingericht met apparatuur: 5
Niet in gebruik tijdens 1,5 meter maatregel

Ontwikkeling volwassenen
- Voorleesverrassingstasjes voor
peuters en kleuters (alternatief programma Nationale Voorleesdagen):
25 gezinnen

EDUCATIE & ONDERWIJS

B2.1 0 - 4 jaar
Aantal deelnemers

- Nationale Voorleesdagen
- Voorleesfeestjes
- Boekstart babyfestijn

- Voorleesfeestjes zijn alleen
doorgegaan in de zomervakantie
en in de Kinderboekenweek.
- Boekstart-verrassingstasjes voor
baby’s (alternatief programma
Boekstart babyfestijn): 1 baby

B2.2 4 - 12 jaar
Aantal deelnemers

- Samenwerking met 4 basisscholen
- 631 kinderen

4 scholen namen deel aan
42 onderdelen/projecten
scholenaanbod (leesbevordering)

B2.3 12 - 15 jaar
Aantal deelnemers

- Story Awards: 30 (Eemland totaal)
- HipHop project

- Story Awards: 22 (Eemland totaal)
- Raplessen uitgevoerd op MBO EVA

250 leerlingen

87 leerlingen

B2.4 21st Century skills
Aantal deelnemers
C4 Medialab
(Zelfredzaamheid & Participatie)

Gestart bij 5 kinderopvanglocaties
+ project BoekStartcoach

B3.1 BoekStart in de kov
B3.2 VoorleesExpress
Aantal gezinnen

5

Gestart met het traject: 5
Contact gelegd: 6
Traject afgerond: 1

B3.3 dBos PO
Aantal scholen

Julianaschool: 227 leerlingen

Julianaschool: 227 leerlingen

ZELFREDZAAMHEID & PARTICIPATIE

Woudenberg

Jaarverslag 2021
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C1

(Digi)Taalhuis
Aantal deelnemers/bezoekers

Taalcafé: 40 per week
Vrijwilligers: 20

Project wordt afzonderlijk
verantwoord. Voor resultaten, zie:
Tabel pagina 30

C2

Projecten laaggeletterden
Aantal deelnemers

Leeskring makkelijk lezen
4 deelnemers

Project wordt afzonderlijk
verantwoord. Voor resultaten, zie:
Tabel pagina 30

C3

Digitale (basis)vaardigheden
Aantal deelnemers

Project wordt afzonderlijk
verantwoord. Voor resultaten, zie:
Tabel pagina 30

C6

Faciliteiten bieden
Aantal gerealiseerde initiatieven

Geen permanente of
incidentele verhuur.

TOELICHTING OP BEHAALDE REALISATIE
Let op:

In het voorstel zijn wij uitgegaan van een herstel in 2021 naar het niveau van 2019. De verwachting was dat
in 2021 corona geen invloed meer zou hebben. Helaas is dit niet uitgekomen en zijn ook in 2021 de resultaten
sterk beïnvloed door sluitingsperiode en beperkende maatregelen.
Ontmoeten & verbinden

Een belangrijke basis is het ledenaantal. Na twee corona jaren waarin de bibliotheek maar een deel van
haar dienstverlening kon realiseren door sluiting en beperkende maatregelen is het aantal leden beperkt
afgenomen. Het aantal uitleningen is lager dan het voorstel. Dit komt door de coronasluiting en de
beperkende maatregelen. Het gebruik van de mogelijkheid om te reserveren verder toegenomen. Wel is
aantoonbaar dat vrije toegang tot de bibliotheek en je laten verleiden door nieuwe en onbekende titels de
bibliotheek aantrekkelijk maakt voor het leengedrag.
Onderwijs & Educatie

Corona heeft ook op deze projecten invloed gehad. Zowel in het PO als VO is ook in 2021 sprake geweest van
periode van sluiting en beperkende maatregelen voor externen. Dit heeft geleid tot minder groepsactiviteiten
en andere vormen van dienstverlening. Toch zijn er ook veel activiteiten wel door gegaan en is de relatie met
onze partners in onderwijs geïntensiveerd. De verantwoording op activiteiten in het onderwijs is grotendeels
opgenomen in de projectverantwoording die als bijlage bij het jaarverslag is gevoegd.
Zelfredzaamheid & Participatie

Een belangrijk onderdeel in deze categorie zijn de DigiTaalhuizen. Deze activiteiten worden gefinancierd uit
de zogeheten WEB gelden. Hiervoor geldt een eigen verantwoordingsystematiek. De resultaten worden in dit
jaarverslag alleen in absolute zin gepresenteerd (p. 30), de details van de projecten worden opgenomen in de
eindverantwoording bij de WEB gelden.
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Bijlagen

Baarn

Bunschoten

Leusden

Woudenberg

1.354.834

247.773

157.276

24.868

21.866

30.401

13.362

2021

1.369.830

250.377

158.586

24.879

22.329

30.706

13.877

Leden totaal

2020

234.905

61.106

42.390

5.110

4.828

6.023

2.755

59.134

39.999

5.106

4.912

6.098

3.019

LEDEN

Leden t.o.v.
inwoners

24,7%

27,0%

20,5%

22,1%

19,8%

20,6%

23,6%

25,2%

20,5%

22,0%

19,9%

21,8%

Leden > 18 jaar

21.205

13.843

2.123

1.390

2.710

1.139

16.859

10.250

1.721

1.312

2.550

1.026

Leden < 18 jaar

29.966

20.127

2.679

2.513

3.313

1.334

2021

42.275

29.749

3.385

3.600

3.548

1.993

Leden dBos

2020

9.935

8.420

308

925

0

282

2021

9.036

7.575

300

879

0

282

MATERIAAL

Leden
Bieb Werkt

2020

779

2021

5120

2021
2020

17,3%

2021
2020

91.310

2021
2020

143.595

Boeken volwassenen

121.702

77.671

11.359

8.909

16.108

7.655

Boeken jeugd

132.029

84.748

13.566

10.468

13.558

9.689

Totaal aantal boeken

253.731

162.419

24.925

19.377

29.666

17.344

5,5

5,4

3,9

4,1

4,7

6,3

23,4

21,5

19,2

18,7

23,4

28,9

4

4

5

4

5

6

2020

2021

105.024

106.189

Uitleningen fysiek materiaal

1.279.830

1.279.131

Totaal aantal uitleningen

1.383.958

1.385.320

700.575

665.701

Uitleningen per inwoner
Uitleningen per lid
Titels per lener

EEMLAND

Uitleningen e-books

Totaal aantal bezoekers
1

Amersfoort

2020

Provincie 1
Inwoners

Regio Eemland

BENCHMARK 2021

Data over 2021 zijn nog niet beschikbaar.

Bijlagen
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LEDEN BIBLIOTHEEK

BEZOEKERS & UITLENINGEN
Eemhuis
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Bijlagen

WAAR WE TROTS OP ZIJN
9.952 werkplek-

120 NIEUWE NEDERLANDERS van het
MBO Entree voor Anderstaligen (EVA)
herkennen én maakten Fakenews.

70
GASTLESSEN
GEGEVEN IN HET VMBO

• Raplessen
• Fake news
• Jeugdcriminaliteit
en jeugdgevangenis
(leesbevorderende
lessen)
• Boekenshows

“Ongekend snelle informatie
wat de nieuwe maatregelen
(persconferentie d.d. 18 dec)
betekenen voor bibliotheken
en mij als lener/bezoeker. Dit
gezegd hebbende, ik had er
alle begrip voor gehad als de
informatie tijdens werkdagen
was verstuurd. Ik weet niet
hoe e.e.a. in zijn werk gaat,
maar als leek lijkt het of
iemand in het weekend(!)
nog hard heeft gewerkt
om nieuwe info direct te
verwerken in een nieuwsbrief.
Echt heel fijn om op tijd
geïnformeerd te worden!”

reserveringen in
het Eemhuis en
bijna 5.000 nieuwe
Bieb Werkt leden!

DE LIVE PREMIÈRE OP 3 MEI 2021 TROK
450 HUISHOUDENS
TOTAAL AANTAL VIEWS 7.973
ALLE KIJKUREN SAMEN
1.532
WEBSITE BEKEKEN
11.000
5 SCHOOLKLASSEN EN 2 UITVERKOCHTE
VOORSTELLINGEN IN HET ICOONTHEATER
BIJ DE SPECIALE VERTONING MET
BEAMERINSTALLATIE
30 SCHOOLKLASSEN
HEBBEN DE
DOCUMENTAIRE
OP SCHOOL GEZIEN
DE VOORLEESVERRASSINGSTASSEN
SCOREN EEN

9,1

• 74% wil
vaker een voorleesverrassingstas
• 27% is meer gaan
voorlezen door de
verrassingstas

“In een boek kwam ‘olleke bolleke’
aan de orde. Natuurlijk leuk om
te doen. De volgende sessie vroeg
Sara zelf om het nog eens te doen!
Dit zijn gouden momentjes!”
- Voorlezer VoorleesExpress

600 PUBQUIZERS

Bijlagen
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IN DE KRANT

Stadsberichten

Nieuws van de Gemeente Amersfoort

Woensdag 5 mei 2021
De Raad
Lees verder > pagina 3
Bekendmakingen
Vergunningen en andere officiële
publicaties van de Gemeente
Amersfoort.
Lees verder > pagina 9

Jong en oud staan stil bij vrijheid sinds WO2
We herdenken het einde van de Tweede Wereldoorlog en vieren dat we
sindsdien weer in vrijheid leven. Ook dit jaar staan Amersfoort, Hoogland
en Hooglanderveen stil bij ruim 75 jaar vrijheid, met een speciaal
programma voor de week van 3 tot en met 9 mei. Jong en oud doen mee.
Het programma rond vieren en herdenken dat deze week te zien is, is voor
jong en oud. Inwoner van Amersfoort mevrouw Van de Visch (foto) is 90

jaar. Zij zag de film Amersfoort ’40-’45 samen met haar schoondochter en
die vertelt: “Ze heeft tijdens de hele film geknikt en zei ‘ja, ja, zo was het’”.
Daarna kwamen de verhalen los over de evacuatie, bommen op het Soesterkwartier en hongertochten. Kinderen van unit 7-8 van basisschool DOK
12 in Vathorst, keken de film samen met burgemeester Bolsius. De film is
van Bibliotheek Eemland en Archief Eemland en wordt onderdeel van het
curriculum van Amersfoort. Kijk op www.amersfoort.nl/vieren-herdenken.

Annie van de Visch kijkt naar Amersfoort’40’45.

(fot0: Unit 7-8 van DOK12)

Gewijzigde afvalinzameling rond
Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag
Op Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) en op tweede pinksterdag
(maandag 24 mei) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in
de gemeente Amersfoort. De containers worden op een andere dag geleegd.

Subsidie voor lokale Amersfoortse journalisten 2021
Werkt u als zelfstandig journalist, bij een instelling voor publieke media of mediabedrijf of bent u student
journalistiek? Met de projectsubsidie journalistieke producties ondersteunt de gemeente projecten die zorgen
voor vernieuwing in het lokale medialandschap. De nadruk ligt daarbij op het gebruik van nieuwe toepassingen
en het bereiken van een brede doelgroep.
Aanvragen indienen voor 1 juni 2021 via
de link www.amersfoort.nl/subsidies/to/
projectsubsidies-journalistiek.htm. Hier staat
meer informatie en vindt u ook de voorwaarden.
De aanvragen worden beoordeeld door een
onafhankelijke commissie. Onderdeel van de
aanvraag is een mondelinge presentatie aan
deze commissie.

• De afvalinzameling van donderdag 13 mei vindt plaats op zaterdag
15 mei.
• De afvalinzameling van maandag 24 mei vindt plaats op zaterdag
22 mei. Let op, dit is de zaterdag vóór tweede pinksterdag.
Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld. Daarom het verzoek om de containers op de dag van inzameling vóór 7.30
uur aan de straat neer te zetten. De gewijzigde tijdstippen zijn ook terug
te vinden in de ROVA-app.
Gewijzigde openingstijden
Het milieubrengstation aan de Nijverheidsweg-Noord 35 in Amersfoort
is op donderdag 13 mei en maandag 24 mei gesloten. Het ROVAKlantcontactcentrum is geopend tot 19.30 uur op dinsdag 4 mei. En is
gesloten op dinsdag 27 april, donderdag 13 mei en maandag 24 mei.
Vragen?
Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon
(033) 422 85 00 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum
is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen
van 10.00 tot 15.00 uur.

Bekendmakingen in uw mailbox?
Kijk op amersfoort.nl/bekendmakingen

Stad met een hart

U kunt maximaal € 7.500 subsidie aanvragen. Het aan te vragen subsidiebedrag is maximaal 50 procent van de
totale begroting.

Spaarpaal Leusderweg beloont
goed gedrag weggebruikers
Vanaf donderdag 3 mei staat er een spaarpaal op de
Leusderweg ter hoogte van nr. 231. De paal is een snelheidsmeter die goed gedrag beloont. Wie zich aan de
snelheid houdt, spaart mee voor een goed doel. In dit
geval een picknicktafel voor de buurt.
Iedere keer dat een weggebruiker de paal langsrijdt
binnen de toegestane snelheid van 50 km per uur, komt
er een klein bedrag in de spaarpot. Hiermee koppelen
we verantwoord gedrag van weggebruikers naast
verkeersveiligheid ook aan leefbaarheid in de buurt.
De spaarpaal is een initiatief van de Provincie Utrecht
en staat 5 weken aan de Leusderweg. Daarna gaat de
spaarpaal op doorreis naar een andere locatie in de
stad.

(foto: Simon Lamme)

Stadsberichten extra | Werkzaamheden Van Tuyllstraat
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Succesvol in 2021

VOLWASSEN FICTIE

De zevende zus

VOLWASSEN NON-FICTIE

36 exemplaren | 360 uitleningen

21 exemplaren | 222 uitleningen
(met wel 70 reserveringen)

Ik ga leven

De tuinen van Buitenzorg

Hartritme

De geschiedenis van
mijn seksualiteit

7 exemplaren | 96 uitleningen

7 exemplaren | 87 uitleningen

En ze filosofeerden nog
lang en gelukkig

Sorry dat ik je wakker bel

6 exemplaren | 98 uitleningen

8 exemplaren | 120 uitleningen

Flavour

Revolusi

8 exemplaren | 99 uitleningen

Derksen

8 exemplaren | 84 uitleningen

Dagen als gras

5 exemplaren | 44 uitleningen

Kruispunt

5 exemplaren | 16 uitleningen
(met wel 68 reserveringen)

6 exemplaren | 53 uitleningen

4 exemplaren | 26 uitleningen
(met 15 reserveringen)

Succesvol in 2021

Jaarverslag 2021

FILMS

0-8 JAAR

JEUGDBOEKEN

39

Coco kan het!

De NEEhoorn

25 exemplaren | 332 uitleningen

10 exemplaren | 126 uitleningen

De Beentjes van
Sint-Hildegard

32 uitleningen

8-12 JAAR

37 uitleningen

Downton Abbey De Film

Vet koel

De jongen, de mol,
de vos en het paard

18 exemplaren | 258 uitleningen

Secret Garden
31 uitleningen

Emma.

25 uitleningen

YOUNG 12+

12 exemplaren | 156 uitleningen

Fake!

14 exemplaren | 87 uitleningen

Zwijg

12 exemplaren | 66 uitleningen

Soul

22 uitleningen

1917

20 uitleningen
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