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VOORWOORD
Bibliotheek Noordwest Veluwe (BNWV) bewees 
ook in 2021 weer haar relevantie. Ondanks corona 
met alle beperkingen van dien. We leerden te 
leven met het virus, schrokken er minder van, 
en pasten ons sneller aan. Gevolg? De mensen 
wisten ons nog best goed te vinden.

Niettemin was 2021 beslist geen ‘gewoon’ jaar. 
Noch voor de inwoners in onze regio – ook onder 
hen nam de eenzaamheid toe – noch voor de bieb. 
Onze functie als gastvrije ontmoetingsplaats stond 
onder druk. Op afstand met klanten afspreken? 
Best lastig als die nog geen cursus Klik&Tik of 
DigiSterker hebben gevolgd. En hoe leren we 
NT1’ers of NT2’ers het Nederlands beter 
beheersen als ze niet makkelijk met anderen 
kunnen oefenen?
 
Daar tegenover stond de populariteit van 
concepten als de AfhaalBieb, de 
AnderhalvemeterBieb en de BezorgBieb. Het 
Taalhuis probeerde zoveel mogelijk open te zijn. 
En de Informatiepunten Digitale Overheid gingen 
van start. Meest gestelde vragen? Die gingen – 
hoe kan het ook anders – over de corona-app en 
de QR-code. 

Met die voortdurende uitbreiding van functies is de 
bieb nu met recht een onmisbare basisvoorziening. 
Vergelijkbaar met winkels, scholen, de supermarkt, 
het café. Dat stelt echter wel nieuwe eisen aan 
onze organisatie. In dit jaarverslag leest u hoe en 
in welke richting we ons het afgelopen jaar 
ontwikkelden.

Zodra ze konden, meldden onze vrijwilligers zich 
ook weer voor hun belangrijke werk. Iets minder 
in aantal dan voorheen – twee coronajaren eisten 
echt wel hun tol – maar hun motivatie had geen 
moment onder de pandemie geleden. Dat geeft 
vertrouwen in de toekomst!

Vertrouwen kregen we ook van onze 
opdrachtgevers, de gemeenten Ermelo, Nunspeet, 
Putten en Harderwijk. Hun steun, de zekerheden 
die ze ons boden, ook als het door een opleving 
van het virus weer eens tegen zat, heeft ons echt 
door 2021 gesleept. Heel veel dank daarvoor.

En evenveel dank aan onze andere partners, 
onze klanten én natuurlijk al die zojuist genoemde 
vrijwilligers. Hopelijk zien we jullie in 2022 in groten 
getale terug. Dan zorgen we er samen voor dat 
de bibliotheken in Nederland groeien van vier naar 
acht miljoen gebruikers per jaar. Een mooi streven 
van de gemeenten dat via de VNG is afgesproken 
in het Bibliotheek Convenant.

Nog een kleine leeswijzer. Evenals verleden 
jaar volgen we in dit jaarverslag de structuur 
uit ons meerjarenbeleidsplan, met de daarin 
geformuleerde prioriteiten. Tot slot: veel 
leesplezier met ‘Een bieb in ontwikkeling’.
 
Ben van Heesbeen
directeur-bestuurder BNWV
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WERKGEBIED 

Volwassenen / jeugd

20,9%79,1%Totaal aantal inwoners
128.338 +0,4%

6
Aantal eigen 
vestigingen

1.9 km
Gemiddelde afstand 

tot vestiging

FYSIEKE 
COLLECTIE

DIGITALE 
COLLECTIE²

Boeken
(incl. 9.252 dBoS)

E-books

Uitleningen
(incl. 25.285 dBos)

Uitleningen

Audiovisuele materialen 
(dvd’s, blu-rays en cd’s)

Luisterboeken

Uitleningen Uitleningen

145.232 −1,9% 6.907 −11,5% 35.000 +6,3%

16.557 −41,6% 18.098 635.343 −6,0% 65.014 +1,5%

2021 IN CIJFERS

89
Aantal locaties

waar actief

7.900 +78,0%

Meest uitgeleende book
Daglicht van 

David Baldacci

Favoriete genres:
Liefde & Leven / spanning

13% 11%

Meest uitgeleende e-book
’t Hooge Nest van 
Roxane van Iperen

Favoriete genres:
Literatuur / spanning

46% 10%

3
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BEZOEKERS

Volwassenen / jeugd

68,2%31,8%Leden
27.389 +0,0%

Volgers social media
3.796 +11,9%

Paginaweergaven
558.215 +6,4%

Websitebezoekers
76.340 −13,0%

Websitebezoeken
213.309 +4,9%

Geldige e-book accounts
4.484 −17,7%

Uitleningen
65.014 +1,5%

Bezoeken totaal
187.782 −10,1%

Actieve e-book leden

3.789 +7,3%

4
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ACTIVITEITEN

Aantal deelnemers 
totaal

18.284 +14,8%
Educatie en
ontwikkeling

9.512 +79,7%
Leesbevordering 

en literatuur

8.552

AB C
-15,5%

Digitalisering 
basisonderwijs, 

op school

1.480 +114,2%

Voor kinderen 
tot 4 jaar

154 −14,4%

Digitalisering 
basisonderwijs, 

naschools

+206,8%494
Basisonderwijs, 

op school

6.869 +14,1%

Taalvaardigheid 
volwassenen

6.718 +64,1%

Basisonderwijs, 
naschools

793 -28,6%

PERSONEEL

Medewerkers
63 –1,5%

Vrijwilligers

222 −10,4%
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Ontmoeting
en debat

174 +77,6%

Kunst en
cultuur

46 -22,0%

Waaronder 
georganiseerde 
discussies over 

maatschappelijke thema's

64 -12%

Open podium/
bijeenkomsten voor lokaal 

talent (poëzie, zang)

35 +40%

1. De Bibliotheek op School.
2. Deze collectie wordt landelijk ingekocht voor alle openbare 

bibliotheken.
3. Het nieuwe platform is pas in september 2020 apart 

geregistreerd, waardoor het jaarcijfer van 2020 niet representatief 
is voor het hele jaar en geen verschilpercentage is aan te geven.

4. Dit is exclusief het aantal bezoeken in Ermelo: sinds de bibliotheek 
in het gemeentehuis is gehuisvest, worden bezoekers niet meer 
geregistreerd.
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WIJ ZIJN DE BIEB
Eenmaal de bieb altijd de bieb? Allang niet meer. Zelfs in een jaar 
verandert veel. Dat voortdurend meebewegen met veranderingen 
in de maatschappij is noodzakelijk en brengt ons steeds verder.

Van hier naar daar
Lokale dienstverlening is de nieuwe norm. Mensen 
komen niet meer alleen naar een bibliotheekvesti-
ging maar verwachten ook dat we naar hen 
komen. Vandaar dat u ons anno nu ook aantreft in 
woonzorgcentra, kinderdagverblijven, Centra voor 
Jeugd en Gezin en een hospice. Bij welzijnsinstel-
lingen, een werkervaringsplaats en een azc. En 
natuurlijk op basis- en middelbare scholen. In 
totaal zijn we op 89 locaties in de regio Noord-
west-Veluwe te vinden.

Optimale tevredenheid
Tegelijkertijd willen we op al die plaatsen góéd te 
vinden zijn. Want we streven naar optimale 
tevredenheid over onze dienstverlening. En 
medewerkers die daar garant voor staan. De 
organisatieontwikkeling die we daarvoor hebben 
doorgevoerd, komt daaraan tegemoet. Daarin 
hebben we een aantal nieuwe functies gecreëerd 
waarmee we de geluiden uit en wensen van de 
samenleving beter op kunnen vangen. Zodat we 
onze dienstverlening daar ook zo goed mogelijk op 
kunnen afstemmen.

Voor elkaar
Meer en meer vormen we hierdoor sámen de 
bieb in Noordwest-Veluwe. Bewoners, bezoekers, 
kinderen, ouders, ouderen, werknemers, 
werkgevers. En ondersteunen en inspireren we 
elkaar waar het kan. Met een divers aanbod aan 
media, uiteraard. Met (digi)taalprogramma’s voor 
uiteenlopende doelgroepen. Maar ook met 
ontmoeting en debat, kunst en cultuur, en - sinds 
2021 – hulp bij vragen over en problemen met de 
(digitale) overheid. Zo brengen we elkaar ook echt 
verder.

U bent aan zet
Mogen we u – uw kinderen, leerlingen, ouders of 
medewerkers – ook verder brengen? Vertel het 
ons: we komen graag naar u toe!
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Putten

Harderwijk

Hierden

Speuld

Ermelo

Horst

Nunspeet

Elspeet

Hulshorst

ERMELO HARDERWIJK

PUTTEN

NUNSPEET

Lezen en digitaal

Legenda

Lezen 

Taalcursussen

Digitale cursussen

Externe collectie

Servicepunt



    

JANUARI
  Hè wat sneu: thuis voorgelezen 

  worden via het beeldscherm.   
 Hé wat leuk: zelfs een 
 politieagent leest voor uit  
 ‘Coco kan het’! Zo wordt het 
  voorleesontbijt, traditioneel het 
  startpunt van de Nationale 
  Voorleesdagen, toch nog  
 een succes.

  Welkom in de vernieuwde bieb in Ermelo.  
Jammer dat nog niemand vanwege corona naar 
binnen mag…

  Alle medewerkers volgen een training om vragen 
van klanten over de Informatiepunten Digitale 
Overheid (IDO’s) te kunnen beantwoorden.

  Naar een toekomstbestendige bieb: eerste 
plannen voor een organisatie die sneller kan 
inspelen op veranderingen in de samenleving en 
SMART gaat werken aan het realiseren van de 
doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan.

FEBRUARI
  Digilab@Home-workshops in de voorjaarsvakan-

tie: basisscholieren leren online weven, 
emblemen ontwerpen, sokkenpoppen maken en 
nog veel meer.  

  De plaatselijke rondes van de Voorleeswedstrijd 
vinden thuis online plaats, waardoor er meer 
kinderen, ouders en leerkrachten kunnen 
meekijken.

  Nog meer leuks voor de kinderen in Noord-
west-Veluwe: ze kunnen thuis volop aan de slag 
met kant-en-klare Minecraft opdrachten.

MAART
   BNWV verzorgt de halve 

finale van de Nationale 
Voorleeswedstrijd voor 
de provincie Gelderland. 
In onze regio doen 
negen kinderen mee. 
Een deelnemer uit 
Barneveld wint.

  Tijdens de Media Ukkie Dagen krijgen ouders en 
verzorgers van kinderen tot zes jaar tips voor 
verantwoord mediagebruik binnen het gezin.

APRIL
  Vanaf nu bieden we de 

digitale workshops ook 
buiten de vakanties aan met 
elke week een nieuwe 
online-les.

  Geweldige kans voor de 
kinderen in Harderwijk: de 
politiek besluit de 
Bibliotheek op school 
(dBos) gemeentebreed uit te rollen.

MEI
  Yes, weer open: van AfhaalBieb schalen we weer 

op naar AnderhalvemeterBieb.
  We gaan samenwerken met Stichting Leergeld 

die kinderen in armoede bijstaat. 

JUNI
  In Harderwijk start  

 het fysieke Taalcafé   
 weer in De Kiekmure.
  150 leerlingen van vijf  

 Puttense scholen   
 maken een ruimtereis in  
 een nagebouwde raket,  
 de SpaceBuzz. Dankzij  
 de nieuwste virtual 

reality-technologieën ervaren ze hoe de aarde er 
van een afstand uitziet.

   Presentator Hans Goedkoop interviewt Bart en 
Splinter Chabot in het Thema ‘Tweedstrijd’. Ze 
hebben het over hun werk, vader-zoonrelatie en of 
je mag zijn wie je bent.  Ruim honderd aanwezi-
gen hebben op 24 juni een boeiende avond in de 
tuin van culturele broedplaats MESS.

  Ook Nunspeet heeft nu 
een dorpsdichter: de 
22-jarige Willemijn 
Hannessen.

  Het scholen van al onze 
medewerkers in 
Gezinsaanpak is 
begonnen. Doel ervan: 
programma’s en 
doelgroepen zo met 
elkaar te verbinden dat we de cyclus van 
laaggeletterdheid in onze regio doorbreken.
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JULI
  Officiële opening van 

  het Digilab in Nunspeet.
  In het Digilab wordt de 

  eerste minicursus voor 
 basisschoolleerlingen 
  gegeven. 
  B&W van Putten staan 

  positief tegenover  
 een nieuwe locatie  
 van de bieb op een   
 meer centrale plaats in  
 het dorp.

AUGUSTUS
  ZomerTaal Harderwijk gaat 
de taalvaardigheid en het 
leesplezier bevorderen van 
basisschoolleerlingen met 
een mogelijke taalachter-
stand. De opkomst van 
kinderen in de midden-
bouw valt wat tegen.
  Met Boek ’n Trip wijzen we niet-actieve leden tussen 
twaalf en achttien jaar op de digitale mogelijkheden 
van de bieb. Resultaat: het aantal gebruikers van  
de Online Bibliotheek neemt in de zomer met ruim 
8% toe.

SEPTEMBER
  Bewoners in Noordwest-Velu-

we kennen ons nu ook als 
IDO: we krijgen tientallen 
vragen over de nieuwe 
CoronaCheck-app.

  Tijdens de Week van Lezen en 
Schrijven organiseren we een 
‘luchtige taallunch’, een 
‘brievenwasserette’ en een 
workshop Helder Schrijven.

  De online opfriscursus Spelling voorziet met de 
eerste keer meteen al dertig aanmeldingen 
duidelijk in een behoefte.

  Vanaf 25 september zijn we weer als vanouds 
open, zonder beperkingen. 

OKTOBER
  Lintjes voor twee van onze vrijwilligers uit Ermelo 

vanwege hun zeer langdurige en bijzonder 
gewaarde relatie met BNWV.

  Alweer de achtste dBos 
         in Harderwijk. Ook in 
  Nunspeet neemt de 
  belangstelling voor het 
  succesvolle lees-           
         stimuleringsprogramma   
         toe.
  Ouderwetse gezellig- 

 heid tijdens de 
 Kinderboekenweek   

2021. Geboekte schrijvers onder andere: Bette 
Westera en Gideon Samson. 5.720 kinderen doen 
mee aan een van de activiteiten in de bibliotheek 
of op school.

NOVEMBER
  Schrijver Wim Daniëls 

bezoekt de Veluvine  
in Nunspeet voor  
een even humoristisch  
als leerzaam literair 
optreden voor  
120 enthousiaste  
taalliefhebbers.

  Steeds meer basisscholieren bezoeken het 
Digilab in Nunspeet. In 2022 gaan we het concept 
uitbreiden naar Ermelo.

   Nederland Leest met De Wandelaar van Adriaan 
van Dis. Gratis bij ons af te halen.

   In samenwerking met Cultuurkust en Sterk 
Techniekonderwijs organiseren we voor de derde 
keer een Minecraft XL Bouwwedstrijd. Zestig 
kinderen genieten.

DECEMBER
  De interne organisatieont-

wikkeling van BNWV is 
afgerond. We zijn efficiënter, 
slagvaardiger én toekomst-
bestendiger geworden.

  Op hun eigen ‘Dag van’ 
bedanken we al onze 
vrijwilligers met een speciale 
versie van  
A Christmas Carol.

  Samen met Stichting Leergeld reiken we tasjes uit 
aan kinderen uit gezinnen die rond de armoede-
grens leven. Inhoud: een kinderboek, een Donald 
Duck, sokken en een bon voor een gratis 
inschrijving voor een (gratis) lidmaatschap.
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REALISEREN EN TOEGANKELIJK MAKEN 
VAN EEN DOORGAANDE LEESLIJN
Uit ons beleidsplan 2020-2023 Samen voor iedereen: Lezen? Leuk! 
Het bevordert de algemene kennis en ontwikkeling, prikkelt de 
fantasie, stimuleert het creatief denken, en zet aan tot dialoog en 
debat. Met een gevarieerd aanbod voor iedere levensfase wil BNWV 
de leeshonger van alle bewoners in Noordwest-Veluwe stillen. Voor 
2020-2023 stelden we twee prioriteiten.

Activiteiten aan de basis

Het aantal dBos-scholen groeide van dertien naar vijftien (een 
nieuwe is De Triangel in Harderwijk). Daarnaast werken we met 
nog 21 scholen samen in andere verbanden.
Uit de jaarlijkse Monitor dBos bleek een duidelijke dip in de 
groepen 3 en 4 qua leesplezier en -motivatie: in het nieuwe 
jaarplan focussen we daarom op activiteiten voor de 
middenbouw.
Zes weken lang maakten basisscholieren in Ermelo door middel 
van Bewegend Leren en andere spellen kennis met de leukste 
boeken.
BNWV deed ook weer mee aan de Kinderboekenweek (extra 
aandacht voor het reserveren van jeugdboeken leverde 2.972 
reserveringen op, 14% meer dan in 2021), de Spannende 
Boekenweken, Zomerlezen, Nederland Leest en de NS 
Publieksprijs.
Kinderboekenschrijvers Marc ter Horst en Chris Vegter sloten 
ons zomertaalprogramma af.
Werden er in 2020 nog maar 34 pakketjes boeken bezorgd via de 
BezorgBieb – een typisch corona-initiatief -, in 2021 waren dat er 
al 257. Het aantal gebruikers steeg van achttien naar vijftig.

PRIORITEIT 1
Het percentage actieve lidmaatschappen van 
kinderen tot vier jaar en van jongeren van dertien tot 
en met zeventien jaar verhogen van 47% naar 60%

Aandacht voor BoekStart en voorlezen
BoekStart moedigt ouders aan hun kinderen zo vroeg moge-
lijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken. Hiertoe 
kunnen ze hun kindje gratis inschrijven en ontvangen ze het 
BoekStartkoffertje. Vanaf september informeerde ook de 
gemeente Ermelo ouders hier actief over bij de geboorteaan-
gifte. We zagen direct effect: de helft van aantal ingeschre-
ven babyleden in 2021 is gerealiseerd vanaf september. 
Vijf kinderopvangorganisaties vulden de Monitor BoekStart 
in. Met twee daarvan hebben we al een overeenkomst, met 
de andere drie gaan we de meerwaarde van samenwerken 
bespreken.

Helaas konden we vanwege corona het wekelijkse voorlezen 
in de gemeenten nog niet oppakken. Wel grepen we onze 
voorleeskansen als kinderen onze vestigingen bezochten 
tijdens themaweken en campagnes. Leuk voorbeeld: Ont-
Moet mama, in Nunspeet. Bedoeld om moeders ervaringen 
over het ouderschap te laten uitwisselen. Maar ook een goed 
moment om het over leesbevordering van hun kindjes te heb-
ben en die met boekjes te laten spelen en voor te lezen. En 
natuurlijk deden we mee aan de Nationale Voorleesdagen.

Eerste dBos in het reguliere VO
Het Nuborgh College en de BNWV werken al jaren samen 
op het gebied van leesbevordering onder de jeugd. In juli is 
bij de school in Nunspeet nu ook de eerste dBos voor het 
reguliere VO in ons werkgebied gestart. Directeur Wilco 
Leeflang: “De aanwezigheid van boeken op school en de 
inzet van de leesconsulent namens de bibliotheek is heel 
waardevol. Leerlingen kunnen hierdoor op een makkelijke 
manier in contact komen met boeken en verhogen zo hun 
leesvaardigheid.”

PRIORITEIT 2
Het aantal leden van achttien tot en met 35 jaar 
verdubbelen van 5% tot 10%

Er deed zich in 2021 in deze leeftijdsgroep wel een stijging 
voor maar nog slechts licht: van 4,8% van het potentieel in 
onze regio begin 2020 naar tot 5,3% eind 2021. Een 
verdubbeling eind 2023 zit er waarschijnlijk niet in.

Vader en zoon Chabot
In de programmering voor volwassenen denken we steeds 
nadrukkelijker na over activiteiten voor de genoemde 
doelgroep. Zodra bekend werd dat de Boekenweek - 
thema Tweestrijd - naar juni verplaatst werd, regelden we 
in de MESS in Harderwijk een openluchtlezing met Bart en 
Splinter Chabot. Onder leiding van Hans Goedkoop 
vertelden zij over hun worstelingen en droegen ze voor uit 
eigen werk. Eindelijk konden mensen weer eens samen 
een literaire bijeenkomst bijwonen.
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Uit het beleidsplan 2020-2023 Samen voor iedereen: BNWV neemt 
de regie in de regionale aanpak van laaggeletterdheid. Daarmee 
bevorderen we de zelfredzaamheid en het meedoen met de 
samenleving van laagtaalvaardigen. Onze taalvrijwilligers helpen 
deelnemers zich het Nederlands op een speelse, niet-formele wijze 
eigen te maken. 

Activiteiten aan de basis

Evenals in 2020 was er vanwege corona geen plaats voor 
groepen in onze vestigingen. Een filmpje van een minuut 
om kennis te maken met de bibliotheek voor taalleerders 
bood uitkomst.
Ook open taalspreekuren waren niet mogelijk. In plaats daarvan 
werkten we op afspraak: veel taalvrijwilligers reserveerden een 
plekje in de vestiging voor een veilige taalontmoeting.
Volop aandacht voor goede lees- en schrijfvaardigheden voor 
iedereen in de Week van Lezen en Schrijven. In Harderwijk was 
de aftrap met een workshop Helder Schrijven voor 32 
professionals in het taalnetwerk.
Vijf maandagavonden achtereen organiseerden we een online 
opfriscursus Taal en spelling. Aantal deelnemers: gemiddeld 
25 per avond.
In Harderwijk draaiden we nog 53 keer een Taalcafé. De 
Taalcafés in Putten en Ermelo bleven dicht. Het starten van een 
Taalcafé in Nunspeet is door corona niet gelukt.

1. Vanwege de coronapandemie was 30% van de vrijwilligers in 2021 
niet actief: het merendeel wil weer zo snel mogelijk aan de slag.
2. Vijf NT1’ers meldden zich voor een intake. Zes mensen zijn 
doorverwezen naar TopTaal voor formeel taalonderwijs.
3. We verwezen inwoners van het azc naar het Taalcafé in 
Harderwijk om op informele wijze de Nederlandse taal te oefenen.

PRIORITEIT 3
Bij het vinden tot het afnemen van het regionale 
taalaanbod onder met name werkzoekende en 
opvoedende NT1’ers gooide corona ook in 2021 stevig 
roet in het eten.

Hierdoor nam het aantal aan onze taalprogramma’s deelne-
mende NT1’ers nauwelijks toe. Toch was stilzitten er voor 
BNWV niet bij.

Samen met onze partners
Alle kernpartners van het Taalhuis (gemeenten, welzijnsorga-
nisaties, taalscholen) deden mee aan een training Klasse!. 
Deze richt zich op het werven van Nt1’ers en het inzetten van 
programma’s op maat. Het gezamenlijk volgen van een 
training leidde ertoe dat meerdere partners nieuw aanbod 
bedachten. Bijvoorbeeld: een ouderparticipatiegroep gericht 
op NT1-ouders. In 2022 starten we de eerste pilots. 

De kracht van Gezinsaanpak
Alle medewerkers van BNWV zijn getraind in Gezinsaanpak. 
Deze overkoepelende methodiek verbindt programma’s en 
doelgroepen. Dit vanuit de wetenschap dat laaggeletterdheid 
vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven – zeker 
ook bij NT1’ers. En in de overtuiging dat je via ondersteuning 
van één gezinslid ook de rest van het gezin kan bereiken met 
een passend lees- en (digi)taalverbeteringsaanbod. 
De aanpak is erop gericht dat ouders hun eigen basisvaardig-
heden ontwikkelen en op hun beurt hun kinderen helpen bij 
hun taalontwikkeling. Zo raakt het bevorderen van lees-, 
taal- en digitale vaardigheden in Noordwest-Veluwe in een 
stroomversnelling.

Beter de weg in het Taalhuis
Doel hiervan: aantrekkelijker te zijn voor laagtaalvaardigen 
onder wie NT1’ers. Na een grondige inventarisatie hebben we 
de collectie flink uitgebreid. In 2022 gaan we het huidige 
aanbod opnieuw indelen zodat gebruikers sneller kunnen 

VERGROTEN VAN TAALVAARDIGHEDEN

Het Taalhuis in cijfers

Eind 2021 Taalvrijwilligers Intakes Unieke 
deelnemers

Harderwijk 55 68 127

Nunspeet  16 12 39

Putten  17 16 37

Ermelo  49 28 67

Totaal 137 (-11,6%)¹ 12² 270 (+55,2%)³
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VERGROTEN VAN DIGITALE VAARDIGHEDEN

Uit het beleidsplan 2020-2023 Samen voor iedereen: Digitale 
basisvaardigheden zorgen ervoor dat mensen mee blijven of kunnen 
doen. Bij de ontwikkeling daarvan wil BNWV een centrale rol in 
de regio spelen. Daarnaast willen we onze bewoners met de leuke 
kanten van digitalisering kennis laten maken. Daarbij schenken we in 
2020-2023 extra aandacht aan kinderen/jongeren en volwassenen.

PRIORITEIT 4
Het (spelenderwijs) stimuleren van de digitale vaar-
digheden van 6.000 kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar en jongeren van dertien tot en met zeven-
tien jaar.

Oude én nieuwe initiatieven maakten dat veel kinderen in 
onze regio bekend zijn geraakt met digitaliseren dan wel 
daar vorderingen in maakten.

SpaceBuzz, vliegen met een drone en de Boevenles
Samen met André Kuipers organiseerden we in Putten 
SpaceBuzz. In een nagebouwde raket ervaarden 150 
kinderen hoe de aardbol er van een afstand uitziet. En in 
het Weekend van de Wetenschap leerden kinderen vlie-
gen met een (mini)drone tussen de boeken van de bieb in 
Harderwijk. Mooie voorbeelden van naschoolse activitei-
ten. Tíjdens schooltijd werd het Digilab in Nunspeet druk 
bezocht voor ‘maak’-workshops op de lasersnijder en de 
3d-printer: onder leiding van onze (lees)mediaconsulenten 
leerden de kinderen rasteren, graveren en cutten. Diezelf-
de consulenten waren ondanks corona ook op scholen zelf 
actief. Maar liefst 1.480 leerlingen kozen uit onze nieuwe 
Educatieshop voor onder meer de workshops: De Tuin van 
Nijntje en Proeftuin Programmeren (voor de kleintjes, 
tijdens de Media Ukkie Dagen), de Boevenles, Lego WeDo 
en lessen Microbit.

PRIORITEIT 5
Het informeren van volwassenen over en 300 van hen 
trainen in digitale basisvaardigheden.

Net als in 2020 verstoorde corona de digitale groepsles-
sen Klik&Tik en DigiSterker. Om toch op de meest pran-
gende vragen van meestal oudere bewoners uit onze 
regio te kunnen reageren, hebben we waar het kon een-
op-een begeleiding gegeven. Uiteraard met behoud van 
een veilige afstand tussen vrijwilliger en deelnemer. Zo 
deden we wat we realistisch konden.

Hulp bij de digitale overheid
Niet per se aansluitend op prioriteit 5 maar wel nadrukke-
lijk voor volwassenen bestemd: de Informatiepunten Digi-
tale Overheid (IDO’s). Na het voorbereidingsjaar 2020 
– waarin we onze medewerkers online trainden - zijn we in 
2021 volop met deze functie-uitbreiding voor bibliotheken 
aan de slag gegaan – om te beginnen met een fysieke 
training voor iedereen. Bij een IDO kan iedereen terecht 
met vragen over de (digitale) overheid. Vaak ging het in dit 
eerste jaar over het maken van QR-codes op telefoon of 
papier en over de werking van overheidswebsites. Daar-
naast kunnen partners van de bieb in de IDO’s spreekuren 
houden. Zo verzorgden we in Nunspeet het Financieel 
trefpunt, een wekelijks spreekuur, organiseerden we in 
Harderwijk het Leerwerkloket spreekuren, en waren er in 
Nunspeet, Harderwijk en Putten OV-spreekuren voor 
ouderen. Door de verbouwingen was in Ermelo nog niets 
mogelijk.

Activiteiten aan de basis

In november organiseerden we het grote jaarlijks terugkerende 
evenement Minecraft XL Bouwevenement voor zestig kinderen.
De Week van de Mediawijsheid had dit jaar als thema Samen 
Sociaal Online. We – kinderen, jongeren, volwassenen - 
stonden stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online-
wereld.
In diezelfde week gaf Aletta Smits, onderzoeker en hoofddocent 
aan de Hogeschool Utrecht, ouders en professionals tijdens 
een webinar een kijkje in het brein van een puber.
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CREËREN VAN GASTVRIJE 
ONTMOETINGSPLAATSEN
Uit het beleidsplan 2020-2023 Samen voor iedereen: BNWV is 
een openbare instelling. Wij heten iedereen in onze regio - jong en 
oud, samen of alleen - hartelijk welkom. Onze vestigingen hebben 
een aangename, niet-commerciële en eigentijdse uitstraling, onze 
klanten komen er graag terug. Veel meer dan voorheen gaan we als 
bibliotheek ook naar het publiek toe. Zo bereiken we alle voor ons 
belangrijke doelgroepen.

PRIORITEIT 6
Het toegankelijk zijn voor alle doelgroepen op rele-
vante plekken.

Natuurlijk beperkte corona het bezoek aan onze vestigin-
gen en het bezoek van óns aan de bewoners in Noord 
west-Veluwe. Niettemin boekten we ook in 2021 een 
paar mooie resultaten op het gebied van toegankelijkheid 
en gastvrijheid.

Ermelo bijna klaar
Zo werd in januari de eerste fase van de vernieuwde 
bibliotheek in Ermelo opgeleverd. We zijn er erg blij mee. 
Eerst konden onze leden er alleen nog maar media 
afhalen, later in het jaar waren ze gelukkig in de hele 
vestiging welkom.

Open+: meer bezoekers
Oktober 2020 werd de bieb in Putten de eerste bibliotheek 
in Nederland waar leden ook terechtkunnen als er geen 
medewerkers zijn: door Open+ verruimden de openingsu-
ren van 48 naar 72 en in 2021 naar 126 uur per week. Dit 
jaar konden we pas goed beoordelen of deze verruiming 
ook daadwerkelijk tot meer bezoekers leidt. Het antwoord 
is ‘ja’. Zowel in het totaal aantal leners/bezoekers als in de 
frequentie van aantal bezoekers per dag en tijdstip zien we 
een forse groei. Soms zelf tot meer dan een verdubbeling 
in aantallen. Met andere woorden, Open+ voorziet echt in 
de behoefte van onze klanten.

Samenkomst van ouderen
BNWV ondersteunt inwoners die zich hebben verenigd in 
Studiekringen 50+. Deze staan niet alleen in het teken van 
kennisdeling, maar dragen ook bij aan het terugdringen 
van eenzaamheid onder ouderen. In principe vonden de 
Studiekringen 50+ in de vestigingen in Putten en Ermelo in 
2021 tweemaal per maand plaats, met zo’n acht deelne-
mers per keer. Door corona gingen ze niet altijd door. Van 
Studiekringen naar studieplekken: voor de vestiging in 
Harderwijk maakten we concrete plannen voor meer en 
betere plekken voor scholieren en studenten.

Activiteiten aan de basis

Hoewel het aantal websitebezoekers in 2021 13% minder was 
dan in het jaar ervoor, nam het aantal websitebezoeken wel toe 
met 4,9% tot 213.309. Ook worden we op Facebook, Instagram, 
Twitter en LinkedIn steeds meer gevolgd: 3.796 volgers is 12% 
meer dan in 2020.

Overleg over het Kulturhus Elspeet
Regelmatig overlegden we met onze partner Stichting 
Dorpshuis Elspeet over de toekomst van het Kulturhus. 
Wat kunnen wij voor het centrum betekenen en wat kan 
het Kulturhus voor ons doen? We hebben er alle vertrou-
wen in dat het dorpshuis niet voor Elspeet verloren gaat.
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DE ORGANISATIE

In het beleidsplan 2020-2023 Samen voor iedereen hebben we 
onze organisatie  als ondersteunend voor het bereiken van onze 
doelstellingen opgevat. Als, oneerbiedig gezegd, randvoorwaarden. 
Dat zijn er drie:  een ‘financieel duurzame organisatie’, een 
‘duidelijke en unieke positionering’ en last maar zeker niet least, een 
‘professionele en lerende organisatie’.

1. FINANCIEEL DUURZAAM 
GEZONDE ORGANISATIE

In control
Mede door een zeer kostenbewust opereren van 
de organisatie, was BNWV ook in 2021 in control. 
Inclusief een verantwoorde opbouw van algemene 
en bestemmingsreserves. Zie hiervoor ook de 
jaarrekening 2021. Steeds meer processen zijn nu 
ook functioneel en veilig (AVG) gedigitaliseerd. Zo 
namen we in 2021 de totale 
personeelsadministratie onderhanden. Nu zijn 
overzichten, analyses en rapportages in een 
handomdraai als managementinformatie 
beschikbaar, en kunnen we indien nodig snel en 
effectief hierop acteren en reageren. Daarnaast 
realiseerden we in het verslagjaar een 
professioneel control framework. In dit overzicht 
zijn alle risico’s die wij als organisatie lopen in kaart 
gebracht, met daaraan gekoppeld adequate 
beheersmaatregelen.

2. DUIDELIJKE EN 
UNIEKE POSITIONERING

Verder bouwen aan een sterk merk
In 2021 zoomden we in op onze doelgroepen en 
de grote verscheidenheid hierin. Onze marketing- 
en communicatieactiviteiten en middelenmix 
baseerden we meer op verzamelde data van 
(potentiële) klanten. Zo introduceerden we Mosaic 
bij onze medewerkers. Met dit systeem is precies 
te volgen waar onze doelgroepen wonen en met 
hoeveel ze zijn. Dat stelt ons in de toekomst in 
staat onze programmering nog beter aan te laten 
sluiten op de verschillende behoeftes die er in de 
regio leven. Ook interessant voor nieuwe klanten 
en klantjes zijn de twee video’s die we maakten. 
De ene voor het Taalhuis en de andere ter 
promotie van onze kinderactiviteiten in de 
bibliotheek.
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3. PROFESSIONELE EN 
LERENDE ORGANISATIE

Klaar voor de toekomst
Om de doelstellingen in ons meerjarenbeleidsplan 
optimaal te kunnen realiseren én scherper te 
kunnen reageren op (toekomstige) gemeentelijke 
opdrachten en maatschappelijke veranderingen, 
hebben we hard gewerkt aan de al genoemde 
organisatieontwikkeling. Eind 2021 zijn alle 
medewerkers opnieuw in hun functie of in een 
nieuwe functie benoemd. Zo denken we niet meer 
in vestigingen, maar hebben we teams lokale 
dienstverlening geformeerd: we zitten als bieb 
immers overal. Daarnaast zijn dubbelfuncties 
verdwenen en functies als de Community Librarian 
ontstaan. Dan horen we sneller en beter wat er 
speelt in de lokale gemeenschappen. Verder 
werkten we in 2021 voor het eerst met een 
jaargesprekkencyclus op basis van 
talentontwikkeling.

Iedereen getraind in Gezinsaanpak
Via BoekStart ook oudere broertjes of zusjes aan 
het lezen krijgen. Of tijdens de Bibliotheek op 
school ontdekken dat ouders van die twee 
kinderen minstens zoveel moeite met de 
Nederlandse taal hebben. Zo willen we met 
Gezinsaanpak programma’s en doelgroepen 
verbinden en meer voor de mensen in onze regio 
kunnen betekenen. Dat vraagt echter wel wat van 
onze medewerkers. Schroom overwinnen 
bijvoorbeeld. En kennis hebben van álle 
programma’s van BNWV. Daartoe hebben we in 
2021 alle medewerkers met klantcontacten een 
interne scholing gegeven en ze een visuele 
routekaart gepresenteerd in een papieren en 
digitale variant: handig bij het doorverwijzen. In 
een daarna gehouden onderzoek zei al 30% van 
de respondenten meer verbindingen met andere 
programma’s te leggen. Personeel en verzuim in 2021

Aantal medewerkers in dienst van BNWV, vast en voor 
bepaalde tijd: 63 (-1,5%).
Aantal vrijwilligers: 222 (-10,4%). Deze daling is grotendeels 
veroorzaakt door de beperkende coronamaatregelen.
Het verzuimpercentage: 8,35%. Dat is hoger ten opzichte van 
6,21% in 2020. Zonder langdurig zieken ligt het verzuim echter 
op 0,85% en dat is laag (1,17% in 2020).
In de branche lag het verzuim in 2020 gemiddeld op 4,6%. 
De cijfers over 2021 zijn nog niet bekend.
Totaal aantal ziekmeldingen in 2021: 25.
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RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht (RvT) houdt - vanuit een 
onafhankelijke positie - toezicht op het beleid van 
de directie, en voorziet deze van advies ten 
aanzien van toekomstige ontwikkelingen en 
incidentele beslissingen. De raad functioneert ook 
als klankbord voor de directeur-bestuurder. De 
raad onderhoudt daarnaast contact met diverse 
geledingen binnen de organisatie (de personeels-
vertegenwoordiging, managers en organisatieon-
derdelen). De RvT werkt volgens de principes van 
de Governance Code zoals deze voor de 
cultuursector is vastgesteld.

De raad vergadert regulier viermaal per jaar en 
volgt daarbij veelal een vast patroon. De strategie, 
financiën (begroting en jaarcijfers) en huisvesting 
waren ook in 2021 belangrijke en terugkerende 
agendapunten van de RvT. Daarnaast is de in 
2021 doorgevoerde organisatieontwikkeling 
onderwerp van gesprek geweest in een afzonder-
lijke vergadering, en is een start gemaakt met het 
updaten van de governancestukken. Dit laatste zal 
in 2022 worden afgerond. De jaarrekening en het 
accountantsverslag zijn met de externe accountant 
besproken. Sinds dit jaar worden regelmatig voor 
de organisatie belangrijke thema’s geagendeerd, 
veelal in het bijzijn van de bij het onderwerp betrok-
ken medewerker(s) van de bibliotheek. 

In 2021 waren twee commissies actief, de 

auditcommissie en de remuneratiecommissie. 
Hans Wortman en Joost Metselaar zijn lid van de 
auditcommissie. Zij komen meermalen per jaar bij 
elkaar, op de daartoe geëigende momenten 
(voorbereiding begrotingen, jaarrekening en naar 
aanleiding van de periodieke financiële voort-
gangsrapportages). De remuneratiecommissie 
bestaat uit Ilse Visser (voorzitter RvT en lid van 
commissie) en Wiesje van der Weide (voorzitter 
commissie en lid van de RvT). De RvT heeft op 
initiatief van de commissie en in samenspraak met 
de directeur-bestuurder een werkwijze vastgesteld 
hoe het jaarlijkse remuneratiegesprek vorm te 
geven.

In juni 2021 vond de jaarlijkse zelfevaluatie plaats; 
dit keer onder begeleiding van een externe 
deskundige. De diverse rollen van de RvT zijn 
geëvalueerd en er is stilgestaan bij de visie van de 
raad op werkwijze en onderlinge samenwerking. 

Eind 2021 vond een gesprek plaats met twee 
leden van de RvT en de personeelsvertegenwoor-
diging. Het gesprek werd wat later in het jaar 
gepland, omdat dat, mede gelet op de voortgang 
van de organisatieontwikkeling, een meer logisch 
moment was. Voor 2022 staan twee gesprekken 
gepland.

Namens de Raad van Toezicht,

Ilse Visser

Voorzitter
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VOORUITKIJKEN NAAR 2022

Gegeven de gestage stroom alarmerende 
rapporten over steeds minder leesplezier en 
steeds meer laaggeletterdheid in Nederland, is 
intensiever samenwerken met gemeenten en 
andere stakeholders om het tij te keren meer dan 
noodzakelijk. Dat vergt ook nog een betere 
begeleiding en training van vrijwilligers. Zij zijn 
immers essentieel voor ons werk.

Meer invulling geven aan de IDO’s: wat kunnen we 
nog meer betekenen voor burgers die moeite 
hebben met de digitale overheid?

We gaan verder met ons Biebbidboek voor Putten. 
Wat zijn onze wensen voor de nieuwe bibliotheek-
vestiging in het centrum van het dorp, hoe zien die 
er visueel uit, en wat gaan we ermee betekenen 
voor de Puttenaren?

Naast een ander functiehuis – in 2021 gerealiseerd 
– omvat de organisatieontwikkeling van onze bieb 
het meer projectmatig gaan werken. We zijn er 
inmiddels in getraind: dit jaar volgt de praktijk.

We verheugen ons op de opening van de tweede 
fase van de vestiging in Ermelo, het deel rondom 
theaterzaal De Dialoog. Door de uitbreiding van 
het vloeroppervlak ontstaat er (eindelijk!) ruimte 
voor het Taalhuis, een leestafel, voor ontmoeting 
en debat, én voor een prachtig Digilab.

Verder bouwen aan ‘het merk’ BNWV. Externe 
beeldvorming wordt bepaald door interne cultuur. 
Onze medewerkers zijn dan ook de belangrijkste 
vertegenwoordigers van ons merk. Los van een 
herkenbare huisstijl, krijgen ons merk en onze 
positionering meer betekenis door beide te laden 
met gedrag en tone of voice.

Colofon
© Uitgave juni 2022 Bibliotheek Noordwest Veluwe
Wijzigingen voorbehouden
Overnemen uit dit jaarverslag? Prima maar graag na 
contact via 085 273 3575 of info@bibliotheeknwveluwe.nl

Een jaar zonder onderbrekingen, waarin je al je plannen kunt 
uitvoeren en je doelen kunt verwezenlijken: wie snakt er niet naar? 
Móchten we in Nederland in elk geval zo gelukkig zijn, dan staan er 
in 2022 voor BNWV de volgende acties op stapel.
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