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Inleiding 

De vier gemeenten die gezamenlijk de Bibliotheek Noordwest Veluwe subsidiëren hebben in 2016 

de bibliotheek een nieuwe opdracht meegegeven.  

‘Bestrijding van laaggeletterdheid, voor de bevordering van mediawijsheid en voor leesbevordering, 

digitale innovatie, samenwerking en ondernemerschap zijn de centrale thema’s.’  

Bij deze opdracht is duidelijk aangegeven dat het bij de subsidiëring van de Bibliotheek niet langer 

uitsluitend gaat om kengetallen zoals ledentallen en aantal uitleningen, maar dat het moet gaan om 

de bijdrage die de Bibliotheek levert aan de gemeentelijke doelen in het sociaal domein (Participatie, 

Ontwikkeling & Ontplooiing en Leefbaarheid & Sociale cohesie) en dat het moet gaan om de 

resultaten die zij op dit terrein boekt. Dit jaarverslag geeft de resultaten weer zoals die op de 

verschillende gebieden zijn behaald. In het beleidsplan van de Bibliotheek Noordwest Veluwe ‘Volop 

in beweging’, strategisch beleidsplan 2016 – 2019) hebben wij de doelen voor de komende vier jaar 

geformuleerd. Onze deskundigheid ligt op het terrein van lezen, leren en informeren. 

Onze activiteiten zijn in drie programmalijnen uitgewerkt:  

1. Het stimuleren van leesplezier en leesbevordering (maatschappelijk effect Ontwikkeling & 

Ontplooiing) 

2. Het bevorderen van taalvaardigheid (maatschappelijk effect Participatie) 

3. Het bevorderen van informatievaardigheid (maatschappelijk effect Participatie) 

Per programmalijn beschrijven we ons doorlopende programma, maar ook belichten we de nieuwe 

of bijzondere activiteiten in 2018. Daarbij vermelden we ook welke bijdrage de Bibliotheek hierbij 

heeft geleverd aan de gemeentelijke beleidsdoelstelling. Waar mogelijk splitsen we ook op in 

kinderen en volwassenen. 

Naast de drie programmalijnen bieden we ook activiteiten binnen het maatschappelijk effect 

Leefbaarheid & Sociale cohesie. De inspanningen die we voor die beleidsdoelstelling verrichten 

vallen onder Ontmoeting & Debat, Vrijwillige inzet en Kunst & Cultuur. Alles hierover vind je in 

hoofdstuk 4. 

De cijfers die u ziet in de verschillende grafieken en tabellen zijn absolute cijfers en geen 

percentages. We zijn trots op de grote groep bereikte personen, maar merken graag op dat 

aantallen niets zeggen over de waarde die mensen eraan hechten. Ieder geholpen individu is enorm 

waardevol! 
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Hoofdstuk 1: Leesplezier en leesbevordering  

 

1.1 Kinderen  

De Bibliotheek op School 

De samenwerking met educatieve instellingen in 2018 heeft op verschillende manieren 

plaatsgevonden. De Bibliotheek op school (dBoS) is een van de uitgebreidere 

samenwerkingstrajecten dat bijdraagt aan de leescultuur op de school. Door de intensieve inzet van 

de leesmedia-consulenten ervaren de huidige dBoS-scholen de meerwaarde van de samenwerking 

met de bibliotheek. 

Momenteel hebben wij met zes PO-scholen en een VO-school in ons werkgebied deze meerjarige 

samenwerking. Door de inbreng van nieuwe boeken (ook digitaal), delen van kennis en 

leesbevorderende activiteiten beleven de leerlingen en leerkrachten meer plezier aan het lezen 

waardoor de leerlingen meer lezen en betere schoolresultaten behalen. Deze resultaten zijn 

zichtbaar door de afname van de Monitor. Met de Monitor de Bibliotheek op school brengen 

bibliotheken en scholen in kaart hoe het leesklimaat, het leesgedrag en de leesmotivatie op een 

school zich ontwikkelt. 

Uit de Monitor blijken de volgende positieve effecten van dBoS voor de leerlingen en leerkrachten: 

- De structurele tijd voor lezen en voorlezen binnen de school neemt toe; 

- Een actuele collectie dicht bij het kind bevordert het leesplezier; 

- Door de aanwezigheid van een professional wordt de leerkracht ondersteund bij het 

uitvoeren van activiteiten in een doorgaande lees- en medialijn.  

In 2018 zien we een stabiele situatie in het aantal scholen dat het totale pakket van de  Bibliotheek 

op School afneemt. Wel zijn er verregaande voorbereidingen voor het openen  van 3 nieuwe dBos-

scholen. Deze zullen in een volgend jaarverslag besproken gaan worden. 

Voor scholen waar we geen meerjarige samenwerking mee hebben, bieden we gratis 

groepsbezoeken aan voor groep 3 en groep 6, en voor het voortgezet onderwijs voor de brugklas. 

We zien een afname in het aantal groepen 3. We constateren dat scholen het steeds lastiger vinden 

om vervoer te vinden naar de Bibliotheek. We nemen deze kennis mee ter verbetering van onze 

producten.  

Combinatiefunctionarissen Ermelo en Nunspeet 

Eind 2014 in Nunspeet en eind 2016 in Ermelo is in samenwerking met de betrokken gemeenten en 

Bibliotheek Noordwest Veluwe het plan gelanceerd om beschikbare formatie vanuit de 

combinatiefunctionarissen gelijkmatig te verdelen over de scholen voor het Primair Onderwijs in de 

die gemeenten. Ook in het afgelopen jaar is er weer door de scholen gebruik gemaakt van het 

aanbod om 20 uur een leesmedia-consulent het team te laten ondersteunen op het gebied van lees- 

en/of media-bevorderende activiteiten.  

Door middel van deze dienstverlening is er regelmatig contact met de scholen in deze gemeenten. 

De drempel wordt verlaagd om diensten van de Bibliotheek af te nemen. Ook kunnen nieuwe 

producten worden uitgetest, die op een later moment in het reguliere programma opgenomen 

kunnen worden.  
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De inzet van de combinatiefunctionaris lijkt op een Bibliotheek op School, maar de doorgaande 

leerlijn ontbreekt. Juist het regelmatige contact tussen bibliotheek en school kan een opmaat zijn 

naar een meerjarige samenwerking.  

Activiteit Aantal bestede uren 
Ermelo 

Aantal bestede uren 
Nunspeet 

Afstemming 34,5 54 

Uitvoering mediawijsheid 22 34,5 
 

Uitvoering leesbevordering 263 309 

Uitvoering specifieke 
doelstelling in kleine kernen of 
bijzondere groepen 

28 12 

 

 

Op 11 april werd voor de eerste keer het Junior 

Dictee Harderwijk op initiatief van de Lionsclub 

Harderwijk en Bibliotheek Noordwest Veluwe 

georganiseerd. De spellingskampioenen van alle 

basisscholen in Harderwijk streden in de 

Raadszaal van Harderwijk om de eer. Evan 

Knoester werd de winnaar en kreeg van de 

Burgemeester de beker uitgereikt. Het was een 

groot succes dat zeker opvolging zal krijgen in 

2019. 

Voorlezen  

Voorlezen aan kinderen is van belang omdat kinderen die op jonge leeftijd worden voorgelezen, 

daarvan profiteren bij het leren van nieuwe woorden en het zelf leren lezen. Luisteren naar, en 

daarna praten over het verhaal vergroot de woordenschat en legt de basis voor leesplezier! 

Daarmee is voorlezen een belangrijk middel in het tegengaan van toekomstige laaggeletterdheid. 

Voorlezen is steeds vaker een vast onderdeel bij andere activiteiten in de vestigingen en op de 

scholen, zodat steeds meer kinderen voorleesplezier kunnen beleven. Voorlezen in de Bibliotheek 

heeft ook een voorbeeldfunctie naar ouders en begeleiders. 

In samenwerking met diverse partners organiseren we in Nunspeet OntMoet Mama en in Putten 

Kids & Koffie. Alle twee zijn ze een inloopmoment voor jonge ouders om elkaar in een ongedwongen 

setting te ontmoeten en om kennis uit te wisselen. Altijd rondom een aansprekend thema. Het 

voorlezen is hier ook altijd onderdeel van en daarmee geven we dus een voorbeeld aan de 

meegekomen ouders. 

We grijpen ook diverse landelijke jaarlijkse campagnes aan om het voorlezen onder de  aandacht te 

brengen. Zoals de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen, de Nationale Voorleeswedstrijd, 

Nederland Leest Junior, de Jonge Jury, de Nederlandse  Kinderjury. Dit doen wij ieder jaar weer, 

soms hetzelfde, maar vaak ook met een andere insteek en dus ook met andere activiteiten. Wel 

altijd met een focus op wat en wie we er mee willen bereiken.  
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Nederland Leest Junior is in Harderwijk een succes geweest vanwege de persconferentie met Bram 

van Poolen (aanvoerder PEC Zwolle) en de samenwerking met JOGG; debatteren over gezonde 

voeding in de raadszaal van Harderwijk. 

 

      
Tijdens de campagne Nederland Leest ging Ronald Giphart op 12 november 2018 koken met 

leerlingen van klas 3 en 4 van het Morgencollege bij Veluvia in Harderwijk. Zij bereidden de 

gerechten die ’s avonds geserveerd werden bij de lezing van Ronald Giphart voor bedrijvend 

Harderwijk. Het was een groot succes. 



 
 

7 
 

  

 

 

Het grote aantal bereikte kinderen in Harderwijk is te verklaren doordat we daar meerdere 

meerjaren-overeenkomsten hebben met basisscholen (dBos). In Nunspeet blijven de aantallen 

achter ten opzichte van 2017. Dit is verklaarbaar doordat we daar helaas in 2018 niet meer de 

gelden kregen voor het programma Boekenpret. De scholen hebben vanaf dat jaar zelf de 

mogelijkheid gekregen om deze gelden aan te vragen bij de gemeente om dit programma uit te laten 

voeren door de Bibliotheek. Helaas zien we dat dit niet is gebeurd in 2018. Drie scholen maken nog 

wel gebruik van de wisselcollectie (onderdeel van het programma Boekenpret). 
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Aantal bereikte kinderen met aanbod 
'Leesplezier & leesbevordering'

Harderwijk Ermelo Nunspeet Putten
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1.2 Volwassenen 
 

Om bij volwassenen aan Leesplezier & leesbevordering te doen organiseren we diverse doorlopende 

activiteiten. We faciliteren leeskringen via www.mijnleeskring.nl en Bibliotheek Thuis om zo 

hulpbehoevenden toch te laten lezen. Dit doen we samen met verschillende welzijnsorganisaties. 

In 2018 organiseerden we een programma rondom de Poëzieweek/Gedichtendag, de Spannende 

Boeken Weken, Nederland Leest en natuurlijk ook literaire avonden met de theaters in ons 

werkgebied. Zo kon men luisteren naar Frank Westerman, Connie Palmen, Ronald Giphart, Hein van 

Dolen, Mariët Meester, Onno Blom en Paul van Vliet. 

 

 

Op 8 maart organiseerden we in 
samenwerking met Theater Stroud in 
Putten een literaire avond met Connie 
Palmen.  
Romancier en filosoof Connie Palmen 
behoort tot de belangrijkste 
Nederlandse schrijvers van deze tijd. In 
totaal 70 personen luisterden naar Hein 
van Dolen in gesprek met haar.  

  

243

91
61

119

41
10

76
8

0

100

200

300

Harderwijk Ermelo Nunspeet Putten

Aantal bereikte volwassenen met aanbod 
‘Leesplezier & leesbevordering’

Leesplezier Leesbevordering

http://www.mijnleeskring.nl/


 
 

9 
 

Hoofdstuk 2: Taalvaardigheid  

2.1 kinderen 

De VoorleesExpress 

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. 

20 weken lang komt een vrijwilliger voorlezen thuis bij een gezin. Met behulp van de 

VoorleesExpress wordt met name ingezet op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. 

Om zo proberen te voorkomen dat kinderen met taalachterstanden zich ontwikkelen tot 

laaggeletterde volwassenen.  

Sinds najaar 2018 heeft de Bibliotheek het project VoorleesExpress en bijbehorende subsidie 

overgenomen van Stichting Vluchtelingenwerk in opdracht van gemeente Harderwijk. Het effect van 

kinderen die meegedaan hebben aan de VoorleesExpress is dat zij beter gaan presteren op 

tekstbegrip. In het eerste seizoen (najaar 2018) hebben 15 gezinnen met in totaal 23 kinderen 

meegedaan. En deze gezinnen werden begeleid door 15 vrijwilligers en 3 coördinatoren. 

 

 

  

Vragen aan VoorleesExpress-vrijwilligers: Hoe 
goed denk je dat je erin geslaagd bent om 

taalstimulerende activiteiten een vaste plek te 
geven in het gezin? 

Heel goed, ouders zullen ook na mijn vertrek zelf met taal aan de slag blijven
gaan

Best goed, maar ik twijfel of ouders het zelf blijven doen als ik weg ben
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Groot Harderwijks Dictee 

Ieder jaar organiseren we samen met de 

Lionsclub Harderwijk het Groot Harderwijks 

Dictee. De baten van deze actie worden 

geschonken aan ons om te besteden aan 

een project voor leesbevordering bij 

kinderen.  

Het geld van vorig jaar hebben we besteed 

aan een leesbevorderingsproject op AZS de 

Vlieger. Naast het aangaan van een 

groepsabonnement en het zien van een 

voorstelling, heeft de school themakisten 

samengesteld gevuld met boeken en speelmaterialen.  

 

Ook heeft een delegatie van de Lionsclub voorgelezen tijdens de start van de Nationale 

Voorleesdagen. De Lions hebben aangegeven wel vaker te willen voorlezen op De Vlieger. Zij hebben 

er samen met de kinderen enorm van genoten. 
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2.2 Volwassenen 

Het doel van het bevorderen van taalvaardigheid onder de volwassen inwoners van ons werkgebied 

is om te zorgen dat ze volwaardig mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving. Participatie is 

daarmee één van de grote beleidsdoelen van onze werkgemeenten in het sociaal domein. Goed mee 

kunnen doen is soms nogal een opgave wanneer bijvoorbeeld Nederlands niet je eerste taal is of 

wanneer je taalvaardigheid niet op peil hebt gehouden doordat je partner alle administratie thuis 

doet. De Bibliotheek en dan vooral het Taalhuis Noordwest-Veluwe is voor deze mensen de 

aangewezen plaats om (weer) geletterd te worden. 

In 2018 hebben we enorm gebouwd aan het netwerk van het Taalhuis om zo nog beter de 

laagtaalvaardige NT1 (Nederlands eerste taal) en NT2 (Nederlands 2e taal) te kunnen bereiken. Met 

onze vele samenwerkingspartners in het werkgebied hebben we al veel personen kunnen bereiken 

die in minder of meerder mate laaggeletterd zijn. Ook de komende jaren heeft dit onze 

onverminderde aandacht omdat de problematiek niet zal afnemen, eerder toenemen. 

De taalvrijwilligers hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van de deelnemers die naar het 

Taalhuis komen. Onderstaande grafiek toont de groei in de periode vanaf de start van het Taalhuis in 

september 2016.  
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Vanuit de subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie was er in 2018 de mogelijkheid om 

subsidie aan te vragen voor zogenaamde innovatieve projecten. Deze gelden hadden tot doel om te 

experimenteren met projecten die een verbinding maken tussen formeel en non-formeel onderwijs. 

Samen met de formele taalaanbieders TopTaal en Landstede zijn er acht projecten ingediend. Met 

name maatwerktrajecten voor deelnemers die om één of andere reden niet in een regulier traject 

konden starten hebben een positief resultaat laten zien. Maatwerk zorgt ervoor dat mensen in beeld 

blijven en voorkomt dat deelnemers afhaken. Het merendeel van de deelnemers is na afloop van dit 

traject doorgestroomd naar een ander cursus. Door het voortraject kwamen ze daar direct op een 

goede plek binnen.  

Harderwijk Ermelo Nunspeet Putten

Training toeleiders 110 5 9 15

Training vrijwilligers 98 5 4 5

Taalkraam 0 0 0 16

Taalwandeling 30 0 0 0

Nl-les Baanveger 0 65 0 0

Taalcafé 538 338 0 126

uitvoering leerroute 204 63 37 44

intake op afspraak 90 28 19 12

taalspreekuur 42 42 38 42

groepsbezoeken 14 32 0 35
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Een ander project werd uitgevoerd voor laagtaalvaardige ouders. Via een kinderopvangorganisatie 

werden ouders benaderd om deel te nemen aan een gecombineerd programma van 

opvoedingsondersteuning en taalvaardigheden. Ook werd een directe verbinding gelegd met het 

thema van de kinderopvang. Na afloop van de pilot stroomden een aantal moeders in, in een 

formeel taaltraject. Deze aanpak die zich richt op het hele gezin is kansrijk. Via de kinderen worden 

ouders gemakkelijker bereikt.  

Samenwerking met andere organisaties is belangrijk voor het vinden van de doelgroep en het 

aansluiten bij de potentiële leervraag. Ook in 2019 is er een kleine extra subsidie beschikbaar voor 

dergelijke projecten. Dit biedt de mogelijkheid om te experimenteren en te toetsen of een aanpak 

succesvol kan zijn. 
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Hoofdstuk 3: Informatievaardigheid  

 

3.1 Kinderen 

Naast de noodzaak van het leren lezen en schrijven is het voor kinderen inmiddels net zo belangrijk 

om digitaal geletterd te worden. Wij bieden in 2018 diverse digitale educatieprogramma’s aan voor 

het primair en voortgezet onderwijs. Omdat dit een relatief nieuw product is, is de afname in 2018 

nog niet heel groot. In 2019 gaan we meer en meer werken aan de uitbreiding en bekendheid van 

deze producten.  

 

 
Leesmediaconsulenten verzorgden op 20 november gastlessen programmeren op de Margrietschool 

in Ermelo. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben korte workshops Microbit, Ozobot, mBot, Scratch en 

Cozmo gevolgd omdat het de Week van de Mediawijsheid is. 

 

Ook buitenschools bieden we ook producten aan ter ondersteuning van digitale geletterdheid. In 

onze vestigingen bieden we workshops aan op het gebied van Informatievaardigheden, 

Programmeren, Digital Storytelling, Gaming, Virtual Reality en Robotica. Dit doen wij sinds 2018 

allemaal onder noemer ‘de Digital Hangout’. Dit is een plaats in de Bibliotheek waar kinderen op 

gezette tijden kunnen ‘klooien’; experimenten met de nieuwste technologische snufjes. 

Met het organiseren van al deze activiteiten worden de digitale vaardigheden van de kinderen op 

een speelse manier vergroot. Bibliotheek Noordwest Veluwe hanteert de leerdoelen 21e eeuwse 

vaardigheden zoals deze zijn omschreven door SLO en Kennisnet in hun model voor digitale 

geletterdheid. Meer informatie over deze leerdoelen vind u op www.kennisnet.nl/artikel/overzicht-

leerlijnen-digitale-geletterdheid 

http://www.kennisnet.nl/artikel/overzicht-leerlijnen-digitale-geletterdheid
http://www.kennisnet.nl/artikel/overzicht-leerlijnen-digitale-geletterdheid
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Minecraft Bouwwedstrijd 

Op zaterdag 2 juni konden Minecraft-fans 

hun hart ophalen tijdens de Minecraft XL 

Bouwwedstrijd georganiseerd door Erk@ 

Onderwijsinnovatie, de Bibliotheek 

Noordwest Veluwe en Bitt 

Belevingscentrum. Jongens en meiden 

tussen de 7 en 15 jaar oud werden 

uitgedaagd om in teams de meest 

originele creaties te maken. Met 120 

kinderen in 2 sessies was het helemaal 

uitverkocht. Door dit succes wil 

Gemeente Harderwijk in 2019 in dit 

project met ons samenwerken.  

 

3.2 Volwassenen 

Niet alleen de digitale vaardigheden van kinderen zijn van cruciaal belang, ook van volwassenen 

wordt steeds meer gevraagd op dit terrein. Hoe jong of oud je ook bent, je moet online steeds 

zelfredzamer zijn. Niet alleen het kunnen inschatten of iets te vertrouwen is of juist te mooi om waar 

te zijn, maar ook gewoon het weten om te gaan met een computer en een e-reader zijn 

vaardigheden die vooral ouderen nog niet onder de knie hebben. Bibliotheek Noordwest Veluwe 

draagt met diverse workshops en cursussen bij aan het vergroten van die vaardigheden. 

 

De cursussen die we aanbieden zijn Klik&Tik en Digisterker. Daarnaast deze kon men in maart naar 

onze belastingspreekuren en workshops e-books komen. 

In 2019 krijgt elke locatie een doorlopend cursusaanbod voor volwassenen. Dit is heel succesvol 

gebleken in 2018. Mensen kunnen op elk moment instromen en op hun eigen niveau aan de slag 

onder begeleiding van een vrijwilliger. 
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Jan, 76 jaar is deelnemer van de cursus Klik&Tik in gemeente Putten: “Mijn wereld is een stuk groter 

geworden dankzij de cursus. Ik kan nu e-mailen met mijn familie in Australië” 
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Hoofdstuk 4: Leefbaarheid & Sociale cohesie  

Het te behalen maatschappelijke effect is dat inwoners een bijdrage leveren aan in de lokale 

samenleving bijvoorbeeld door zich in te zetten als vrijwilligers. De Bibliotheek heeft het afgelopen 

jaar het vrijwilligersbeleid aangepast omdat de variatie in vrijwilligers behoorlijk veranderd is de 

laatste jaren. Zo kennen we de traditionele vrijwilliger die actief is in de Bibliotheek als 

gastvrouw/heer en vrijwilligers die meewerken in de diverse projecten zoals binnen het Taalhuis, 

VoorleesExpress en bij digitale cursussen. 

 

Een plaats waar voldoende kunst en cultuur is, is een prettige plek om te wonen. De Bibliotheek is 

een goede partner om bij te dragen aan deze leefbaarheid. Door middel van programmering 

bevorderen we ontmoeting en debat tussen verschillende inwoners van verschillende sociaal-

economische status. 

 
 

 

Samen met werkgroep Dementie hebben we in de week 

van de Dementie (21 t/m 28 september) in gemeente 

Harderwijk diverse bijeenkomsten georganiseerd 

rondom dit actuele thema. Dit om iedereen bewust te 

maken van de problematiek en op het feit dat de 

komende jaren 1 op de 6 mensen te maken gaat krijgen 

met deze ziekte. Door dit grote succes is er in Putten ook 

een werkgroep Dementie gestart om ook in 2019 een 

themaweek te organiseren rondom dit onderwerp.  

 

In de afbeelding hiernaast ziet u alle partners die samen 

de werkgroep Dementie vormden in Harderwijk. 
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In 2018 zijn de gemeenteraadverkiezingen een goede gelegenheid gebleken om onder de noemer 

van ‘Politiek Café’ een aantal debatten te organiseren. In Ermelo en Harderwijk is er in de week 

voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsdebat geweest. In Ermelo was dit 

dermate succesvol dat we in samenwerking met het Pakhuis in 2019 vaker debatavonden 

organiseren met onderwerpen die een breder publiek trekken.  

 

 
Onderschrift: Op 29 oktober was er weer een Walk&Talk-bijeenkomst in Bibliotheek Putten. Deze 

keer met gastspreker Irmgard van der Vegt van ‘Talent in beweging’ over het ontdekken van je 

talenten en hoe je die mét of vóór anderen kunt inzetten. 
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Hoofdstuk 5: Organisatie 

5.1 Personeel 
De totale formatie is gelijk gebleven in 2018. Dat wil niet zeggen dat er geen personeelswisselingen 

hebben plaatsgevonden. Een tweetal bijzonderheden willen we hieronder toch even benoemen. 

Helaas hebben we in februari van een kanjer afscheid moeten nemen. Riet van den Berg is toen na 

een lang ziekbed overleden aan de gevolgen van kanker. We missen in haar een warme en bevlogen 

collega. 

Nog een grote verandering is dat Jan Hoogenberg eind november het team vertelde dat hij per 

februari 2019 een andere baan heeft. Na bijna 10 jaar moeten we in 2019 op zoek naar een nieuwe 

directeur-bestuurder. In 2018 zijn daar de voorbereidingen in samenwerking met de Raad van 

Toezicht voor gestart. 
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Opleidingen 

Voorjaar 2018 hebben 15 medewerkers meegedaan aan de incompanytraining ‘Mediacoach voor 

Bibliotheekprofessionals’. In vijf bijeenkomsten gingen zij actief aan de slag met diverse innovaties 

zoals gaming, programmeren en digital storytelling. In de slotbijeenkomst hebben zij het geleerde in 

een eindpresentatie verwerkt. Met deze cursus zijn zij beter in staat om de kinderen en volwassenen 

te begeleiden rondom programmering in digitale geletterdheid. 

Niet alleen waren er groepstrainingen, maar ook hebben diverse medewerkers individueel aan het 

vergroten van hun competenties gewerkt. Niet alleen voor leden en bezoekers is ons motto ‘een 

leven lang leren’, dit geldt natuurlijk net zo goed voor onze medewerkers.  
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5.2 Vestigingen 

De Bibliotheek in Nunspeet heeft een 

herinrichting ondergaan en is vernieuwd tot 

een open, inspirerende en aangename plek 

voor ontwikkeling, ontmoeting, ontspanning, 

studie, maar ook om gewoon fijn te verblijven. 

Op 22 september werd de vestiging feestelijk 

heropend door wethouder Gert van den Berg. 

Na deze herinrichting is de vestiging Nunspeet 

voorbereid op de toekomst. We verwachten 

met name van de aparte cursusruimte (de 

Digital Hangout) heel veel plezier te hebben. 

Daarmee is een langgekoesterde wens in 

vervulling gegaan en kunnen we nog beter op 

de behoeften van specifieke doelgroepen inspelen.  

In Elspeet stond dit jaar in het teken van het verminderen van openingstijden. Door het vertrek van 

de laatste samenwerkingspartner in het Kulturhus Elspeet hebben we helaas moeten besluiten om 

vanaf 1 juli 2018 de selfservice-uren te laten vervallen.  

In de andere vestigingen zijn er geen grote veranderingen geweest. Wel bereiden we ons voor op 

een interne verhuizing in het gemeentehuis van Ermelo. In Putten hebben we een meerjaren 

onderhoudsplan opgesteld. Dit om beter inzicht te krijgen in de werkzaamheden die gedaan moeten 

worden aan ons pand de komende jaren. Zo kunnen we ook tijdig de benodigde financiële middelen 

reserveren. 
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Hoofdstuk 6: Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. In 2018 werd dhr. Doves opgevolgd door dhr. 

Metselaar. De Raad heeft tot taak vanuit een onafhankelijke positie toezicht te houden op het 

besturen door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting.  
Daarnaast vormt zij een klankbord voor de directeur-bestuurder.  

De Raad werkt volgens de Code Cultural Governance. 

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht vijf maal vergaderd. Tweemaal is, voorafgaand aan de 

vergadering, in afwezigheid van directeur-bestuurder vergaderd. Dit betrof de jaarlijks terugkerende 

vergaderingen als de voorbereiding van het functioneringsgesprek met de directeur. 

De Raad van Toezicht heeft, zoals gebruikelijk, eenmaal overleg gehad met de ondernemingsraad 

van Bibliotheek Noordwest Veluwe. 

De strategie, financiën en huisvesting bleven ook in 2018 belangrijke en terugkerende agendapunten 

van de Raad van Toezicht. De Raad heeft zich laten informeren door de directeur over de 

strategische ontwikkelingen voor de toekomst en de consequenties en gevolgen hiervan voor de 

dienstverlening van de bibliotheek.  

De begroting en jaarcijfers waren vaste agendapunten van de vergadering van de Raad. De 

jaarrekening en managementletter zijn met de externe accountant besproken.   

 

Namens de Raad van Toezicht,  

Karien de Bont    Ilse Visser          

Voorzitter     Vice-voorzitter  
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Bijlagen 

 

1. Leden 

Aantal abonnementen 31-dec-18 31-dec-17 verschil verschil 

   aantal perc. 

          

Harderwijk - leners 18+ 3.029 3.028 1 0,0% 

Harderwijk - leners tot 18 7.062 7.592 -530 -7,0%* 

Harderwijk totaal 10.091 10.620 -529 -5,0% 

     
Nunspeet - leners 18+ 2.049 2.079 -30 -1,4% 

Nunspeet - leners tot 18 3.588 3.766 -178 -4,7%* 

Elspeet - leners 18+ 297 317 -20 -6,3% 

Elspeet - leners tot 18 649 685 -36 -5,3%* 

Nunspeet totaal 6.583 6.847 -264 -3,9% 

     
Ermelo - leners 18+ 2.292 2.269 23 1,0% 

Ermelo - leners tot 18 3.390 3.648 -258 -7,1%* 

Ermelo totaal 5.682 5.917 -235 -4,0% 

     
Putten - leners 18+ 1.851 1.875 -24 -1,3% 

Putten - leners tot 18 3.336 3.540 -204 -5,8%* 

Putten  - totaal 5.187 5.415 -228 -4,2% 

     
Noordwest Veluwe 27.543 28.799 -1.256 -4,4% 

     
Percentage leden Aantal  Aantal   Percentage 

in werkgebied inwoners inwoners verschil leden 

 1-jan-18 1-jan-17 aantal werkgebied 

         

Harderwijk - 18+ 36.413 35.977 436 8,3% 

Harderwijk - tot 18 10.419 10.375 44 67,8% 

Nunspeet -  18+ 21.034 20.814 220 11,2% 

Nunspeet -  tot 18 6.080 6.078 2 69,7% 

Ermelo -  18+ 21.570 21.402 168 10,6% 

Ermelo -  tot 18 5.223 5.188 35 64,9% 

Putten -  18+ 19.053 19.064 -11 9,7% 
Putten -  tot 18 5.260 5.364 -104 63,4% 

Noordwest Veluwe 125.052 124.262   
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Bezoekers 2018 2017 verschil verschil 

   aantal perc. 

          
Harderwijk 180.826 162.030 18.796 11,6% 
Nunspeet 96.652 102.006 -5.354 -5,2% 
Ermelo 127.754 136.025 -8.271 -6,1% 
Putten 79.270 82.943 -3.673 -4,4% 
         
Noordwest Veluwe 484.502 444.015 1.498 0,3% 

     

     
 2018 2017 verschil verschil 

   aantal perc. 

          
Website bezoekers 77.055 75.454 1.601 2,1% 

Website bezoeken 195.072 190.257 4.815 2,5% 

     
Ledenverloop 2018 nieuw beeindigd/uitgeschreven  
        
Harderwijk - leners 18+ 271 270   
Harderwijk - leners tot 18 612 1.142   
Nunspeet - leners 18+ 158 188   
Nunspeet - leners tot 18 335 513   
Elspeet - leners 18+ 14 34   
Elspeet - leners tot 18 81 117   
Ermelo - leners 18+ 165 142   
Ermelo - leners tot 18 300 558   
Putten - leners 18+ 123 147   
Putten - leners tot 18 300 504   
Noordwest Veluwe 2.359 3.615   

 

* het aantal jeugdleden is verminderd ten gevolge van een administratieve actie: niet-actieve 

jeugdleden zijn gedurende 2 maanden per ongeluk uitgeschreven. Dit kon helaas niet meer hersteld 

worden. 

 



 
 

25 
 

2. Uitleningen 

UITLENINGEN EN VERLENGINGEN PER COLLECTIE (in de 
vestigingen aanwezig)       

         

Specificatie   Harderwijk Nunspeet Elspeet Ermelo Putten NWVeluwe NWVeluwe % 

              aantal   

                  

Romans   85357 84659 18944 83775 83077 355812 38,6% 

Informatieve boeken    19641 14053 1044 20581 13311 68630 7,5% 

Totaal volwassenen   104998 98712 19988 104356 96388 424442 46,1% 

                  

Leesboeken jeugd   108609 87082 17389 80633 76644 370357 40,2% 

Informatieve boeken   15419 12460 1446 12418 13871 55614 6,0% 

Totaal jeugd   124028 99542 18835 93051 90515 425971 46,2% 

                  

Dvd's & Blu-Rays   12782 9618 392 12009 12206 47007 5,1% 

Cd's   8 5 0 9 9 31 0,0% 

Digitaal overig   552 780 61 134 538 2065 0,2% 

Totaal digitaal   13342 10403 453 12152 12753 49103 5,3% 

                  

Overigen   5189 5523 1274 5285 4270 21541 2,3% 

                  

Totaal uitleningen   247557 214180 40550 214844 203926 921057 100% 

         

         
  



 
 

26 
 

         

UITLENINGEN EN VERLENGINGEN TOTAAL        

         

uitleningen en verlengingen   2018 2017 verschil # 
verschil 
%    

               

Harderwijk   247557 249648 -2091 -0,8%    

Nunspeet   214180 211317 2863 1,4%    

Elspeet   40550 42283 -1733 -4,1%    

Ermelo   214844 214097 747 0,3%    

Putten   203926 203934 -8 0,0%    

Bibliotheek op School   10456          

E-books   40746 35791 4955 13,8%    

               

Noordwest Veluwe   972259 957070        

         

         

uitleningen en verlengingen   2018 2017      

per lener: fysieke materialen (excl dBoS)            

Harderwijk   25 24      

Nunspeet   38 36      

Elspeet   43 42      

Ermelo   38 36      

Putten   39 38      

             

Noordwest Veluwe   37 35      
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3. Openingstijden 

  selfservice fullservice   openingsuren 

       

              

HARDERWIJK maandag 8.00 - 13.30 13.30 - 17.30  9,5 uur 

Havendam 56 dinsdag 8.00 - 13.30 13.30 - 17.30  9,5  
3841 AA Harderwijk woensdag 8.00 - 13.30 13.30 - 17.30  9,5  

 donderdag 8.00 - 13.30 13.30 - 20.00  12  

 vrijdag 8.00 - 13.30 13.30 - 17.30  9,5  

 zaterdag  10.00 - 15.00  5  

       

        totaal 55 uur 

       

              

Wijkhuis Drielanden* maandag 13.00 - 16.00   3 uur 

Triasplein 9 dinsdag 13.00 - 16.00   3  
3835 GC Harderwijk woensdag 13.00 - 16.00   3  

 donderdag 13.00 - 16.00   3  

 vrijdag 13.00 - 16.00   3  

 zaterdag      

*servicepunt       

        totaal 15 uur 

       
NUNSPEET maandag 9.00 - 13.30 13.30 - 17.30  8,5 uur 

F.A. Molijnlaan 186 dinsdag 9.00 - 13.30 13.30 - 17.30  8,5  
8071 AK Nunspeet woensdag 9.00 - 13.30 13.30 - 17.30  8,5  

 donderdag 9.00 - 13.30 13.30 - 17.30  8,5  

 vrijdag 9.00 - 13.30 13.30 - 20.30  11,5  
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 zaterdag  10.00 - 15.00  5  

       

        totaal 50,5 uur 

       
ELSPEET maandag  14.00 - 16.30  2,5 uur 

Nachtegaalweg 2F woensdag  14.00 - 16.30  2,5  
8075 AX Elspeet donderdag  18.00 - 20.30  2,5  

 vrijdag  14.00 - 16.30  2,5  

       

        totaal 10 uur 

       
ERMELO maandag 08.30 - 13.30 13.30 - 17.30  9 uur 

Raadhuisplein 2 dinsdag 08.30 - 13.30 13.30 - 17.30  9  
3851 NT Ermelo woensdag 08.30 - 13.30 13.30 - 17.30  9  

 donderdag 08.30 - 13.30 13.30 - 20.00  11,5  

 vrijdag 08.30 - 13.30 13.30 - 17.30  9  

 zaterdag  10.00 - 15.00  5  

       

    totaal 52,5 uur 

       
PUTTEN maandag  13.30 - 17.30  4 uur 

Brinkstraat 56 dinsdag 10.00 - 13.30 13.30 - 17.30  7,5  
3881 BT Putten woensdag 10.00 - 13.30 13.30 - 17.30  7,5  

 donderdag 10.00 - 13.30 13.30 - 17.30  7,5  

 vrijdag 10.00 - 13.30 13.30 - 20.30  10,5  

 zaterdag  10.00 - 15.00  5  

       

        totaal 42 uur 
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4. Collectie 

MEDIABEZIT             

    
31-12-

2018 
31-12-

2017 verschil 
aanschaf 
2018 afschrijving 2018 

              

Romans   51554 54100 -2546 6884 10308 

Informatieve boeken   20002 21166 -1164 2632 3868 

Jeugdleesboeken   61105 61307 -202 7153 7315 

Informatieve boeken jeugd   15240 15276 -36 1845 1595 

Dvd's   9719 10917 -1198 1409 2578 

Cd's   11 12 -1 0 1 

Digitaal overig   618 909 -291 39 309 

Tijdschrift/muziekwebmappen   1932 1737 195 239 46 

Diversen   1823 1865 -42 608 1355 

              

    162004 167289 -5285 20809 27375 

       

       

COLLECTIE             

              

Mediabezit   
31-12-

2018 
31-12-

2017 verschil   verschil % 

              

Harderwijk   46723 42566 4157   9,8% 

Nunspeet   37203 41956 -4753   -11,3% 

Elspeet   8805 10343 -1538   -14,9% 

Ermelo   34596 37966 -3370   -8,9% 
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Putten   34677 34458 219   0,6% 

Bibliotheek op School   5000         

Noordwest Veluwe   167004 167289 -285   -0,2% 

              

              

Nieuwe media   2017 2017     aanschaf % 

              

Harderwijk   5006 6281     11,8% 

Nunspeet   4711 4831     11,2% 

Elspeet   1220 1002     11,8% 

Ermelo   4991 5663     13,1% 

Putten   4881 4537     14,2% 

              

Noordwest Veluwe   20809 22314     12,4% 

              

              

Afgeschreven media   2018 2017     afschrijf % 

              

Harderwijk   6248 7523     14,7% 

Nunspeet   7443 6133     17,7% 

Elspeet   2066 2136     20,0% 

Ermelo   6351 5448     16,7% 

Putten   5267 4726     15,3% 

              

Noordwest Veluwe   27375 25966     16,4% 

 

 


