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Inleiding 

In 2016 is door de betrokken gemeenten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten, de opdrachtformulering voor het 

bibliotheekwerk in de vier gemeenten vastgesteld. Het bibliotheekwerk in de vier gemeenten wordt uitgevoerd door de 

Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. 2019 is het laatste jaar van het strategisch beleidsplan van de Bibliotheek Noordwest 

Veluwe ‘Volop in beweging’.  

In dit jaarverslag worden de resultaten weergegeven van het jaar 2019. Er wordt verteld welke bijdrage de Bibliotheek levert 

aan de gemeentelijke doelen Participatie, Ontwikkeling & Ontplooiing en Leefbaarheid & Sociale cohesie. Dit wordt aangevuld 

met diverse tabellen met kengetallen zoals ledentallen en aantal uitleningen. De cijfers die u ziet in de verschillende 

diagrammen 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! Cijfers en teksten worden geïllustreerd met foto’s en quotes van bezoekers, gebruikers en deelnemers aan de 

activiteiten. Van hen vernemen we wat de dienstverlening van de Bibliotheek voor hen betekent.  

Onze activiteiten zijn in drie programmalijnen uitgewerkt en in dit jaarverslag worden de resultaten per programmalijn verteld.  

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 

2019. 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 en ook geven we waar het zinvol is een vergelijking met het 

voorgaande jaar.  

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. 
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Hoofdstuk 1: Leesplezier en leesbevordering  

 

1.1 Kinderen  

De Bibliotheek op School (dBoS) 

Met dBoS slaan onderwijs en Bibliotheek de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en 

mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om 

beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en 

middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met 

inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. 

 

De resultaten van deze samenwerking zijn zichtbaar door de afname van de jaarlijkse Monitor. De Monitor is de 

manier om binnen dBoS in kaart te brengen 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 2019 is in het aantal scholen dat het totale pakket van dBoS afneemt enorm toegenomen. We zijn van 7 naar 11 

scholen gegroeid, daarvan zijn er 10 in het PO en 1 in het VO. Ook zijn er verregaande voorbereidingen voor het 

openen van nog twee dBoS-scholen.  

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. In 2019 hebben we 81 groepen in totaal 

mogen ontvangen. 

Combinatiefunctionarissen Ermelo en Nunspeet  

In 2019 hebben we invulling gegeven aan de combinatiefunctie door scholen een keuze te laten maken uit diverse 

producten leesbevordering en mediawijsheid. In een zogenaamd keuzemenu maakten scholen voor het eerst kennis 

met de nieuwe producten die ontwikkeld zijn op het thema Digitale Geletterdheid. We zien een toename van het 

aantal bestede uren op mediawijsheid in vergelijking met 2018. Vooral vanaf september is het aantal uren dat 

hieraan besteed is toegenomen.  

In Nunspeet is het aantal ingezette uren wat lager dan in 2018. Er waren uren gereserveerd voor het uitvoeren van 

het Kunstmenu, onderdeel Media. Cultuurkust koos voor een andere aanbieder. Niet alle uren konden in de laatste 

maanden nog worden ingezet in het onderwijs. 

Activiteit 
Aantal bestede uren 

Ermelo 

Aantal bestede uren 

Nunspeet 

Afstemming 34,5 54 

Uitvoering mediawijsheid 52 67 

Uitvoering leesbevordering 278 251 

Uitvoering specifieke doelstelling in 

kleine kernen of bijzondere groepen 
11,5 11 
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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. 

En dat dit hard nodig is, bleek wel weer uit het onderzoek PISA-2018*. Dit onderzoek dat in december 2019 werd 

gepresenteerd heeft 6 leesvaardigheidsniveaus gedefinieerd. Niveau 1 is daarbij het laagste en in niveau 6 zitten de 

excellente lezers. Het niveau dat leerlingen volgens het PISA-raamwerk moeten beheersen om goed te kunnen 

functioneren op school en in de maatschappij, is niveau 2. Uit het onderzoek is gebleken dat het percentage 

leerlingen met gemiddelde score lager dan leesvaardigheidsniveau 2 is toegenomen en voor het eerst ook hoger ligt 

dan de OESO-landen en 15 EU-landen. Hieronder zie je dit weergegeven in een grafiek. 

 

De conclusie is: Bijna een kwart van de leerlingen is onvoldoende leesvaardig om als mondige burger in de huidige 

samenleving te participeren. Zij lopen daarmee een groot risico op laaggeletterdheid. 

(Voor)lezen en dus het beleven van leesplezier is een goede manier om laaggeletterdheid tegen te gaan. Wij blijven 

er dus onverminderd aandacht aan besteden in onze samenwerking met de scholen en andere (educatieve) partners 

maar ook in de eigen programmering.  

We grijpen diverse landelijke jaarlijkse campagnes aan om het (voor)lezen 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.  

 

 

 

 

 
*PISA staat voor Programme for International Student Assessment en is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de 

geletterdheid van 15-jarigen op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. bit.ly/PISA-2018  
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Met Nederland Leest junior gingen 86 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 met burgemeesters en wethouders in Harderwijk 

en Nunspeet in debat over het boek ‘Borealis’. Bij elk debat waren experts aanwezig om na elke debatronde de 

meningen aan te vullen met kennis. Denk hierbij aan een diëtist, een beleidsmedewerker duurzaamheid, een 

journalist en een vrachtwagenchauffeur. Het project werd gedragen door meerdere partners waardoor we 

samenwerkten aan het bevorderen van leesplezier en kennisdeling.  

 

Tijdens drie momenten in de Kinderboekenweek met thema ‘Reis mee’ kon je in de vestigingen Putten, Ermelo en 

Harderwijk aanschuiven bij een ‘levend verhaal’. Vrachtwagenchauffeurs, politieagenten, machinisten en een 

sergeant van het leger vertellen alles over hun beroep en de stoere wagens die zij mogen besturen tijdens hun werk. 

Door hun komen verhalen tot leven in de Bibliotheek. Er schoven ruim 60 kinderen aan. Veel voertuigen waren ook te 

bewonderen rondom of in de Bibliotheek. 
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Diagram 1.1 Aantal bereikte kinderen met aanbod ‘leesplezier en leesbevordering’ in 2018 en 2019.  

 

NB. Het grote aantal bereikte kinderen in Harderwijk is te verklaren doordat we daar meerdere meerjaren-

overeenkomsten hebben met basisscholen en er wonen veel meer kinderen dan in de rest van ons werkgebied. 

(dBos).  
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1.2 Volwassenen 
 

Om bij volwassenen aan leesplezier en leesbevordering te doen organiseren we diverse doorlopende activiteiten. 

Zoals altijd bieden we hulpbehoevenden die niet zelf naar de Bibliotheek kunnen komen ‘Bibliotheek Thuis’. Hierbij 

komen vrijwilligers de boeken aan huis brengen.  

Leeskringen 

Ook faciliteren we leeskringen via www.mijnleeskring.nl (service van onze POI Rijnbrink). Deze service draagt bij aan 

de culturele rol van de Bibliotheek. Er is een groot aanbod van titels, waardoor er een bredere kennismaking met 

literatuur en cultuur voor de aangesloten leeskringen wordt geboden. Afgelopen jaar is er onder deze 22 leeskringen 

een evaluatie geweest. Dit is ingezet omdat we het jaar ervoor de service aan deze leeskringen veranderd hebben.  

Uit evaluatie is gebleken dat de leeskringen als klant over het algemeen 

tevreden zijn over de leeskringservice. De leeskringen moeten sinds de nieuwe 

service meer zelfredzaam zijn. De ondersteuning vanuit de Bibliotheek en 

Rijnbrink wordt als plezierig en ter zakendoende ervaren. Het titelaanbod van 

mijnleeskring.nl is ruimer dan eerder. De beschikbaarheid van titels staat 

echter onder druk omdat het collectiebudget van het platform hetzelfde is 

gebleven. Gelukkig kan men wel vaak titels via de e-bookcollectie lezen.  

 

Literaire avonden 

In 2019 organiseerden we een programma rondom Gedichtendag, Nederland Leest en natuurlijk ook literaire 

avonden met de theaters in ons werkgebied. Zo kon men luisteren naar Özcan Akyol, Pepijn Lanen, Herman 

Brusselmans en Stine Jensen. De avonden met P.F. Thomése en Tommy Wieringa gingen helaas om diverse redenen 

niet door.  

Steekproefsgewijs is er een tevredenheidsonderzoek verricht bij literaire avonden van de Bibliotheek. Door middel 

van stemkaarten met de welbekende smileys is onder de bezoekers gevraagd naar hun tevredenheid. Het 

percentage stemmers die een ‘groene’ kaart inleverde was zeer hoog: 90% geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de 

avond; 10% stemt (gematigd) positief of neutraal.  

 

 

Quote uit de evaluatie: “Ik wil 

jou en alle anderen van het 

team bedanken voor de goede 

samenwerking in het 

afgelopen jaar. Dat vond ik 

altijd heel prettig gaan.” 

 

Eén van de bezoekers omschrijft het als volgt bij de literaire avond met Stine Jensen in Theater De Dialoog: 

“Leuke bespreking van actuele trends”. Stine Jensen reageert op de uitslag van het onderzoek:  “Dank je voor de 

feedback, fijn om te horen! Ik heb ook genoten. En organisatie was prima ook!” 

http://www.mijnleeskring.nl/
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Op 21 maart was er de literaire avond met Özcan Akyol in 
Theater Stroud. Hij vertelde enorm boeiend over zijn 
levenswandel en de totstandkoming van zijn boeken ‘Eus’ en 
‘Turis’.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.2 Aantal bereikte volwassenen met aanbod ‘leesplezier en leesbevordering’ in 2018 en 2019.  

 

NB. Bij volwassenen is meestal leesplezier het doel van de activiteiten. Op leesbevordering leggen we minder de 

nadruk in onze activiteiten.  
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Hoofdstuk 2: Taalvaardigheid  

2.1 kinderen 

De VoorleesExpress 

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

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

tekstbegrip. In 2018 hebben we in september de coördinatorrol overgenomen van St. Vluchtelingenwerk. In dat jaar 

hielpen we 15 gezinnen. In het complete jaar 2019 waren dat er 32 in totaal. 

Ook in 2019 zien we grote effecten in de gezinnen die deelnemer zijn geweest van de VoorleesExpress. 20 weken 

lang komt een vrijwilliger voorlezen bij een gezin thuis. 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. Alle gezinnen sluiten zonder uitzondering af met 

een mooie stap in de goede richting. Het is een aanzet tot meer of aansluiting op wat er al was maar nog niet goed 

ingebed was in het gezin.  

  

 

Op 30 oktober 2019 waren ‘s morgens alle klassen van AZC De Vlieger aanwezig voor de voorstelling 'Pak ‘m'. 65 

kinderen luisterden aandachtig naar een leuke voorstelling over drie presentatoren die in een tv-studio vechten om 

aandacht. In de voorstelling werd geen erkende taal gesproken, 

maar gebruik gemaakt van een eigen (beeld)taal. Door een subliem 

samenspel van geluid, acteerwerk en het decor vond er een 

voorstelling plaats zonder dat iemand er iets van kon verstaan, 

maar dat was ook niet nodig. 

De voorstelling is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Lions 

Harderwijk die voortkwam uit het Groot Harderwijks Dictee 2018.  

Een ouder wist ons te vertellen: “mijn kind 

heeft voor het eerst een uitnodiging gehad 

voor iets cultureels. Wij kenden wel een rijk 

cultureel leven vroeger in ons thuisland, 

maar voor haar was dit nieuw. Hartelijk 

dank voor deze beleving.” 

Een voorleesvrijwilliger vertelt daar het volgende over: “Na het 

voorlezen kwam moeder er ook bij en samen deden we een paar 

spelletjes memory. Toen ik vroeg naar de Bibliotheekboeken liet moeder 

zien dat ze met haar dochter bezig was geweest met een boek en dat ze 

de tekst in het Arabisch had vertaald. Ze was er enthousiast over aan het 

vertellen.” 
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2.2 Volwassenen  

Vraaggericht 

In het Taalhuis Noordwest-Veluwe werken we vraaggericht en zien we het leren van een taal als reizen. De inwoners 

van ons werkgebied krijgen altijd een persoonlijk gesprek met de taalcoördinator waarbij de leerwensen en 

leermogelijkheden in kaart worden gebracht. Er zijn diverse routes die leiden naar meer taalvaardigheid. Iedereen 

krijgt zo zijn eigen leerweg aangeboden naar een zelfgekozen bestemming. We hebben ook te maken met de 

wettelijke kaders. Ons advies houdt daar rekening mee. We kunnen op maat werken omdat er veel taalvrijwilligers 

zijn. Binnen het Taalhuis hebben we een goede basis infrastructuur opgezet die we ook de komende jaren blijven 

onderhouden en vernieuwen.  

Samenwerking met formele taalaanbieders 

In 2019 zijn er meerdere trajecten geweest die we samen met Landstede en TopTaal hebben uitgevoerd. De 

combinatie waarbij docent en taalvrijwilliger samenwerken om de cursisten te begeleiden en de taal te activeren 

brengt mooie resultaten. Zo ervaren deelnemers dat zij zelfverzekerder worden en vrijmoediger durven te spreken 

binnen en buiten groep. De persoonlijke aandacht van de taalvrijwilliger voor de eigen leerwens wordt als zeer 

prettig ervaren. Zeker voor cursisten die een klein netwerk hebben, is dit een belangrijke verrijking en biedt hen 

meer contact met de maatschappij. De welbekende leus: ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’ is op dit werk van 

toepassing. 

Week van de Alfabetisering 

De tweede week van september was het weer zo ver: samen met een aantal kernpartners organiseerden we diverse 

activiteiten om aandacht te generen voor het thema laaggeletterdheid. In iedere gemeente stond er een taalkraam 

op de weekmarkt; er werd een voorleesmiddag georganiseerd in de Bibliotheekvestigingen en voor partners die met 

opvoeders werken was er in Harderwijk het inspirerende TAAL-Festival met sprekers en een informatiemarkt. 

In ons Taalhuis worden honderden mensen geholpen op weg naar beter Nederlands 

waardoor ze meer en meer deel worden van de Nederlandse samenleving. Eén van hen is 

Laleh uit Iran. Ze heeft heel hard gewerkt samen met docenten en taalvrijwilligers. Ze geeft 

les op een VMBO school en doet de opleiding tot onderwijzeres. Door onze taal te spreken 

kan ze haar grote kennis van het lesgeven in wis- en natuurkunde ook hier gebruiken en 

verbindt ze zich met de leerlingen.   
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Diagram 2.1 Aantal actieve taalvrijwilligers in 2017, 2018 en 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2.2 Aantal personen NT in taaltraject in 2017, 2018 en 2019  
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Diagram 2.3 Aantal personen bereikt per activiteit in het Taalhuis 2018 en 2019 
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Hoofdstuk 3: Informatievaardigheid  

 

3.1 Kinderen 

ICT speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en op school. In de klas worden meer en meer digitale 

leermiddelen gebruikt omdat je hiermee leerlingen veel beter en makkelijker onderwijs op maat kunt bieden. Als we 

willen dat kinderen hiervan profiteren en goed voorbereid worden op hun toekomst, moeten ze er wel mee kunnen 

omgaan. We leggen daarom nadruk op het aanleren van digitale kennis en vaardigheden; digitaal geletterd worden 

zoals dat heet. Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden: basisvaardigheden ICT, 

informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.  

Omdat digitale geletterdheid de komende jaren een verplicht onderdeel van het lesprogramma op basisscholen 

wordt, heeft Bibliotheek Noordwest Veluwe in 2019 zelf een doorgaande leerlijn ontwikkeld met 12 nieuwe 

programma’s voor de groepen 1 t/m 8 welke meer gericht zijn op de competenties ICT basisvaardigheden- en 

computational thinking. We hebben dit aanbod medio 2019 middels een keuzemenu aangeboden aan de scholen in 

ons werkgebied en de aanvragen voor gastlessen daarvoor stroomden binnen.  

 

Diagram 3.1 Aantal kinderen bereikt met digitale geletterdheid in de educatie in 2018 en 2019 

NB. combinatieuren worden alleen in de gemeenten Ermelo en Nunspeet ingezet. 
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Ook buitenschools hebben we in 2019 weer veel activiteiten georganiseerd in onze vestigingen. Zoals het jaarlijks 

terugkerende Minecraft XL Bouwevenement samen met Bitt en @Erk@, een Fifa toernooi in samenwerking met 

Jong Putten, de DroneCup in Harderwijk, diverse workshops programmeren met Micro:bit en verschillende 

mediaworkshops, zodat we techniek- en digitale vaardigheden van de deelnemende kinderen spelenderwijs konden 

stimuleren.  

 
Op 9 november organiseerden we in het kader van de Week van de Mediawijsheid een Fifa-toernooi met Jong Putten 

in Bibliotheek Putten. Met een aantal van 19 jongeren was het zo goed als uitverkocht.  
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Digital Hangout 

In april 2019 zijn we in Nunspeet op woensdagmiddag gestart met een doorlopende open inloop van ‘maak-

activiteiten’ in de Digital Hangout. Leren door te maken, maakt dat kinderen voorbereid zijn op de dag van morgen. 

In ieder kind schuilt een maker. Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft daar handen en voeten aan gegeven door een 

Lasersnijder, Vinylplotter, een 3D printer en een 15-tal laptops aan te schaffen. Iedere woensdagmiddag was er een 

open inloop om te leren ontwerpen in Tinkercad en Inkscape en het ontwerp vervolgens te maken. Zo heeft de 

Bibliotheek kinderen handvatten geboden om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Maken = 

mediawijsheid! Maakonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen vertrouwd raken met moderne technologie. Weten hoe 

iets werkt en waarom het zo werkt, helpt daarbij.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lize Borkent uit Elspeet 

 

 

 

Diagram 3.2 Aantal kinderen bereikt met digitale geletterdheid buitenschools in 2018 en 2019 
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“Wat een geweldig leuke activiteit, ik wist niet dat dit kon in de 

Bibliotheek! Het is belangrijk om steeds nieuwe dingen te leren. Dit is echt 

iets van de toekomst, leren programmeren en met computers werken. Ik 

ben zelf altijd leerkracht geweest en nu heb ik mijn kleinzoon Leon 

meegenomen.”, zegt Lize Borkent uit Elspeet, oma van Leon. 

Jette vertelt: “Ik heb dit nog nooit gedaan, ik vind het 

heel erg leuk. Ik vond het wel lastig, maar ik heb een 

puzzel gemaakt met mijn eigen naam erop.” 
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3.2 Volwassenen  

In 2018 is begonnen met een proef om de computer-vaardigheidscursussen Klik&Tik als inloopcursus aan te bieden. 

Dit zeer succesvol gebleken concept hebben we in 2019 ook in Elspeet ingevoerd, waar we in de Oranjehof, direct bij 

de start in de zomer, maar liefst 16 deelnemers mochten inschrijven. Ze kunnen in hun eigen tempo leren, thuis 

gedane oefeningen nog eens herhalen en is het geen probleem wanneer iemand een keer verhinderd is.  

Eind 2019 is de focus meer komen te liggen op de werving van cursisten aan de maatwerkcursus Digisterker. Deze 

speciale cursus over de Digitale Overheid zijn we in januari, vooruitlopend op de periode van de digitale 

belastingaangifte, weer gaan geven. Dit resulteerde maar liefst in 23 inschrijvingen in december. Deze zijn in de 

onderstaande diagram niet meegenomen omdat de deelnemers in 2020 daadwerkelijk gestart zijn met de cursus. 

Door de verbouwing van het gemeentehuis Ermelo is niet ingezet op digitale cursussen in 2019. We hopen daar in de 

loop van 2020 de digitale draad weer op te pakken. 

Deelnemers aan de computercursus ‘Klik&Tik’ zijn 

ingespannen aan het werk in de Oranjehof, 

Elspeet. 

 

 

 

 

 

 
Diagram 3.3 Aantal bereikte volwassenen met aanbod digitale geletterdheid in 2018 en 2019 

NB. Hierboven in het diagram zie je staan dat we in 2018 personen hebben geholpen met hun iPad en e-books. In 

2019 zijn we daar onverminderd mee doorgegaan, alleen helpen we hen nu tijdens onze reguliere openingsuren. Om 

die reden zijn daar dan ook geen aparte tellingen van. 
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Hoofdstuk 4: Leefbaarheid & Sociale cohesie  
 

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. 

Frisse nieuwe dichters in Harderwijk en Ermelo: 

Zowel Wietse Hummel, de stadsdichter Harderwijk als Fiet van Beek, de dorpsdichter 

Ermelo hebben in 2019 het stokje over mogen dragen aan hun opvolgers, de periode 

van drie jaar dichterschap zat erop.  

Toeval wil dat beide oud-dichters zijn opgevolgd door jongere vakgenoten. Wij hopen 

dat daarmee ook een jonger publiek door deze enthousiastelingen wordt bereikt. In 

Harderwijk hanteert Henk Ruiter sinds januari de pen, in Ermelo sinds april Sarah 

Scholts. 

Op de foto zie je de nieuwe stadsdichter Henk Ruiter en dorpsdichter Sarah Scholts 

 

Lezingen ‘Tussen de Boeken’ 

In het najaar van 2019 zijn we begonnen met een serie lezingen in Bibliotheek Putten te faciliteren: Met als 

ondertitel ‘Tussen de boeken’, wordt door Stichting Natuur & Milieu Putten sinds oktober maandelijks een lezing 

georganiseerd met uiteenlopende sprekers. Onderwerpen gaan, hoe kan het ook anders, over onderwerpen die 

gaan over natuur en milieuzaken die Putten raken. Zo werd er o.a. een lezing verzorgd over de archeologische 

natuurlijnen in het buitengebied. Boeiend en leuk voor jong en oud met interesse in het verleden, heden en de 

toekomst van Putten. 

 

Dementie en de inclusieve samenleving 

In  2019 heeft Bibliotheek Noordwest Veluwe ruim aandacht besteed aan 

dementie. Zo waren we in Putten initiatiefnemer van ‘De week over 

Dementie’. Een week die we met diverse partners hebben georganiseerd 

met de focus op een dementievriendelijke samenleving. Allerlei 

activiteiten vonden plaats waarin niet alleen werd ingezet op het 

informeren van de samenleving, maar waar ook daadwerkelijk 

ontmoeting werd georganiseerd met mensen met dementie. Zo werd er 

gezwommen met mensen met dementie en was er een speciale lunch voor leerlingen van het Groevenbeek met 

bewoners van het Zorgerf Buiten-Land in Stroud.  

Ook in Harderwijk werd niet stilgezeten. Daar is de Bibliotheek inmiddels vaste deelnemer in de gemeentelijke 

werkgroep Dementievriendelijk Harderwijk en daarmee medeorganisator van activiteiten, gericht op meer 

bekendheid in de samenleving over deze ziekte en de beste manier van daarmee omgaan. Mensen met dementie 

willen graag waar mogelijk blijven meedoen. Dat vraagt om een goede omgang.  

Dementie komt overal voor in de samenleving dus ook in onze Bibliotheken zelf. Het voltallig personeel van de 

Bibliotheek Noordwest Veluwe is in 2019 geschoold door Alzheimer Nederland. Daarmee zijn wij een van de eerste 

Bibliotheken in Nederland die zich officieel ‘dementievriendelijk’ mogen noemen. Dat geldt voor al onze vestigingen! 
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De Wolf op de Veluwe 

Samen met de partners van het Politiek Café Ermelo heeft in mei een publiek debat plaatsgevonden over de (komst 

van de) Wolf naar de Noordwest-Veluwe. In een stampvol café de Molenaar in Ermelo gingen voorstanders, 

tegenstanders en professionals met elkaar in gesprek. Hoezeer dit onderwerp leefde, bleek wel uit het feit dat er 

zelfs bezoekers op af waren gekomen uit Limburg en van Terschelling.  

 

 

Diagram 4.1 Aantal personen bereikt in onderdeel leefbaarheid en sociale cohesie in 2018 en 2019 
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Hoofdstuk 5: Organisatie 

5.1 Personeel  
De totale formatie is in 2019 iets afgenomen ten opzichte van 2018 (-1). Op 31 december 2019 waren er 35 

medewerkers in dienst, waarvan 27 voor onbepaalde tijd en 8 voor bepaalde tijd. Het totaal aantal formatie-uren 

kwam uit op 758 (2018: 752,4). De Bibliotheek kent een flexibele schil van 1 oproepkracht en 26 opruimhulpen via 

Randstad/Pflex. Bibliotheek Noordwest Veluwe zet vrijwilligers in. Dat doen we zowel in de traditionele 

uitleenfunctie in de vestigingen als in bijvoorbeeld het Taalhuis, Voorleesexpres, Digisterker en Klik&Tik. 

 

  
Diagram 5.1: medewerkers en vrijwilligers actief in 2019 

Verzuim 

Het netto verzuimpercentage is in 2019 uitgekomen op 3,51% , en ligt onder het branchegemiddelde van 4,3%.  

In 2019 zijn er 21 ziekmeldingen geweest.  

 

 
Diagram 5.2 Ziekteverzuim van medewerkers in dienst van de Bibliotheek. 

NB. In het diagram zijn de cijfers van 2017 en 2018 het bruto ziekteverzuim. Vanaf 2019 vermelden we alleen het 

netto ziekteverzuim omdat hierin ook gedeeltelijke re-integratie in verwerkt is. 
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5.2 Vestigingen 

Over 2019 hebben zich in diverse vestigingen ontwikkelingen voorgedaan. Zo is in Elspeet een discussie opgelaaid 

ten aanzien van de functie en het gebruik van het Kulturhus. De Bibliotheek is in dit gebouw gehuisvest en volgt deze 

discussie nauwlettend. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie zal het eigenaarschap en beheer van dit gebouw 

in andere handen komen, wat van invloed kan zijn op de openingstijden die wij in Elspeet kunnen bieden. De 

Bibliotheek maakt zich hard voor een uitbreiding van zowel de functionaliteiten als openingstijden in de vestiging 

Elspeet. 

In Ermelo hebben halverwege 2019 twee interne verhuisbewegingen plaatsgevonden, onder invloed van de 

verbouwing en renovatie van het gemeentehuis waar de Bibliotheek gevestigd is. Dit heeft helaas gezorgd voor een 

inperking van de faciliteiten en collectie op die locatie. De renovatie van het gemeentehuis is naar verwachting eind 

2020 afgerond. Op dat moment komt een groot deel van de functies van de Bibliotheek weer beschikbaar. Hierna 

volgt het project ‘Verbouwing Dialoog’, waarvoor de tijdslijnen nog onbekend zijn. Binnen dat project zijn tevens 

functies voor de Bibliotheek ingetekend. 

In Putten heeft onderhoud volgens het onderhoudsplan plaatsgevonden. Daarnaast is een onderzoek gestart naar de 

mogelijkheden om op die locatie uit te breiden middels een verbouwing van de vestiging. 

Afgelopen zomer is er in Bibliotheek Nunspeet, in samenwerking met Veluvine, gestart met een pilot om te kijken of 

er behoefte is aan ruimere openingstijden. Deze proef is goed verlopen en daarom is er besloten de openingstijden 

van de Bibliotheek te verruimen. 

De Bibliotheek in Harderwijk is voor 2019 genomineerd geweest als Beste Bibliotheek van Nederland. Dit heeft tot 

een hoop positieve media aandacht geleid. Bij de beoordeling van de genomineerde Bibliotheken speelden naast de 

criteria die de Bibliotheekwet aan openbare bibliotheken toekent, de aspecten lokale verankering en netwerkfunctie 

een belangrijke rol. De innovatieve activiteiten en nieuwe inrichting volgens het ‘third place’ principe zijn voor de 

nominatie van Harderwijk van onderscheidende waarde geweest. Tijdens het Bibliotheekcongres in april werd 

duidelijk dat de prijs helaas naar de Bibliotheek in Leeuwarden ging. 

Op 10 mei 2019 verscheen er in het Reformatorisch Dagblad een mooi artikel over Bibliotheek Harderwijk en het zijn 
van die ‘third place’. Hieronder lees je een alinea uit dit artikel.  

 

De achttienjarige Harderwijkse Emine doet examen vmbo basis aan het Morgencollege. Ze zit al vanaf de 
morgen in de bieb, maar had tussendoor rijles.  
„Thuis kan ik me niet goed concentreren”, vertelt de scholiere. „We zijn met z’n zevenen. Mijn broers komen 
steeds mijn kamer in.” Ook op school lukt leren niet goed. Er is een open leercentrum (OLC), maar daar is het 
volgens Emine niet zo stil als hier. „Al moet ik soms wel ssht zeggen in de studiezaal. Maar dan luisteren ze ook.”  
Voor Emine zijn de examens extra pittig omdat ze gelijk vallen met de ramadan, de islamitische vastenmaand. 
Ze besloot tijdens de examens niet te vasten, zodat ze er genoeg concentratie voor heeft.  
Vandaag bereidt de scholiere het eindexamen wiskunde voor. Een van de lastigste, vertelt ze. Het wordt 
spannend: om te slagen moet ze minimaal een 5,5 halen. 
De Bibliotheek voelt voor de Harderwijkse een beetje als haar tweede huis, zo vaak is ze hier te vinden. Ze 
hanteert een strak ritme: uurtje leren, tien minuten pauze. Mét een snelle check van de sociale media. Na de 
pauze appt Emine haar moeder dat ze verder gaat. Zodat die niet belt. Daarna gaat de telefoon weer op 
vliegtuigstand. 
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Met trots ontvingen de medewerkers van Bibliotheek Noordwest Veluwe de oorkonde tijdens de uitreiking van Beste 

Bibliotheek van het Jaar-verkiezing op 16 april.  
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Hoofdstuk 6: Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt - vanuit een onafhankelijke positie - toezicht op het beleid van de directie, voorziet deze 

van advies ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen en incidentele beslissingen. De Raad functioneert ook als 

klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht laat zich daarnaast ook zoveel mogelijk informeren 

door stakeholders en ‘de werkvloer’ (o.m. de OR en organisatieonderdelen). Een proactieve rol levert een vergroting 

van de inhoudelijke bagage van de leden van de Raad op, hetgeen hen in staat stelt om bij het toezichthouden beter 

afgewogen besluiten te nemen.   

Afgelopen jaar is er geen wisseling geweest in de samenstelling van de Raad. De vijf leden zijn voor vier jaar 

benoemd en kunnen eenmaal worden herbenoemd. De leden zijn zorgvuldig geselecteerd op een zo groot mogelijke 

spreiding van maatschappelijke achtergrond en deskundigheid. Dit, om hun taken goed te kunnen vervullen.  

De Raad vergadert regulier tenminste viermaal per jaar en volgt daarbij veelal een vast patroon. In 2019 zijn de leden 

van de Raad van Toezicht vaker bij elkaar geweest. Dit had te maken met het feit dat de directeur-bestuurder Jan 

Hoogenberg in december 2018 te kennen had gegeven onze organisatie te willen verlaten. Jan had zich sinds april 

2009 ten volle ingezet voor de Bibliotheek en vond het na 10 jaren tijd voor een nieuwe uitdaging.  

In de eerste 3 maanden van 2019 heeft de Raad van Toezicht veel tijd en energie besteed aan de werving en selectie 

van een nieuwe directeur-bestuurder. Dit in goede samenwerking en afstemming met de Adviescommissie 

bestaande uit leden van het managementteam, de ondernemingsraad en de staf.  

Na een uitermate zorgvuldige procedure heeft de Raad van Toezicht Ben van Heesbeen benoemt als directeur-

bestuurder. 15 april 2019 is Ben als directeur-bestuurder bij de Bibliotheek in dienst getreden.  

De strategie, financiën (begroting een jaarcijfers) en huisvesting waren ook in 2019 belangrijke en terugkerende 

agendapunten van de Raad van Toezicht. De jaarrekening en managementletter zijn met de externe accountant 

besproken.  

De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van de Governance Code zoals deze voor de cultuursector is 

vastgesteld. Eenmaal per jaar bespreekt de Raad in hoeverre de Raad in overeenstemming handelt met deze code. 

Namens de Raad van Toezicht,  

Karien de Bont    Ilse Visser          

Voorzitter     Vice-voorzitter  
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Bijlagen 

 

1. Leden 

Aantal abonnementen 31-dec-19 31-dec-18 verschil verschil 

   aantal perc. 

          

Harderwijk - leners 18+ 2.921 3.029 -108 -3,6% 

Harderwijk - leners tot 18 7.079 7.062 17 0,2% 

Harderwijk totaal 10.000 10.091 -91 -0,9% 

     
Nunspeet - leners 18+ 1.999 2.049 -50 -2,4% 

Nunspeet - leners tot 18 3.554 3.588 -34 -0,9% 

Elspeet - leners 18+ 284 297 -13 -4,4% 

Elspeet - leners tot 18 644 649 -5 -0,8% 

Nunspeet totaal 6.481 6.583 -102 -1,5% 

     
Ermelo - leners 18+ 2.182 2.292 -110 -4,8% 

Ermelo - leners tot 18 3.304 3.390 -86 -2,5% 

Ermelo totaal 5.486 5.682 -196 -3,4% 

     
Putten - leners 18+ 1.820 1.851 -31 -1,7% 

Putten - leners tot 18 3.300 3.336 -36 -1,1% 

Putten  - totaal 5.120 5.187 -67 -1,3% 

     
Noordwest Veluwe 27.087 27.543 -456 -1,7% 

     
Percentage leden Aantal  Aantal   Percentage 

in werkgebied inwoners inwoners verschil leden 

 1-jan-19 1-jan-18 aantal werkgebied 

         

Harderwijk - 18+ 37.210 36.413 797 7,9% 

Harderwijk - tot 18 10.371 10.419 -48 68,3% 

Nunspeet -  18+ 21.291 21.034 257 10,7% 

Nunspeet -  tot 18 6.190 6.080 110 67,8% 

Ermelo -  18+ 21.657 21.540 117 10,1% 

Ermelo -  tot 18 5.201 5.253 -52 63,5% 

Putten -  18+ 18.993 19.053 -60 9,6% 
Putten -  tot 18 5.205 5.260 -55 63,4% 

Noordwest Veluwe 126.118 125.052   
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Bezoekers 2019 2018 verschil verschil 

   aantal perc. 

          
Harderwijk 183.966 180.826 3.140 1,7% 
Nunspeet 104.357 96.652 7.705 8,0% 
Ermelo 65.804 127.754 -61.950 -48,5%* 
Putten 75.910 79.270 -3.360 -4,2% 
         
Noordwest Veluwe 430.037 444.015 -54.465 -12,3% 
 
* nb. sinds de start van de verbouwing van het gemeentehuis in Ermelo is er geen telling van 
bezoekers meer mogelijk. 

     

 2019 2018 verschil verschil 

   aantal perc. 

          
Website bezoekers 84.243 77.055 7.188 9,3% 

Website bezoeken 209.793 195.072 14.721 7,5% 

Instagram volgers 349 115 234 67,0% 

Facebook volgers 1495 1395 100 7,2% 

Twitter volgers 1174 1091 83 7,6% 

     
Ledenverloop 2019 nieuw beeindigd/uitgeschreven  
        
Harderwijk - leners 18+ 223 331   
Harderwijk - leners tot 18 689 672   
Nunspeet - leners 18+ 118 168   
Nunspeet - leners tot 18 315 349   
Elspeet - leners 18+ 17 30   
Elspeet - leners tot 18 63 68   
Ermelo - leners 18+ 105 215   
Ermelo - leners tot 18 287 373   
Putten - leners 18+ 112 143   
Putten - leners tot 18 318 354   
Noordwest Veluwe 2.247 2.703   
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2. Uitleningen 

UITLENINGEN EN VERLENGINGEN PER COLLECTIE         

         
Specificatie   Harderwijk Nunspeet Elspeet Ermelo Putten NWVeluwe aantal NWVeluwe % 

                  

                  

Romans   86068 88265 16582 79526 82074 352515 38,4% 

Informatieve boeken    18459 13996 873 18429 12401 64158 7,0% 

Totaal volwassenen   104527 102261 17455 97955 94475 416673 45,4% 

                  

Leesboeken jeugd   111934 97312 17964 78280 77594 383084 41,7% 

Informatieve boeken   16197 14069 1530 12286 14275 58357 6,4% 

Totaal jeugd   128131 111381 19494 90566 91869 441441 48,1% 

                  

Dvd's & Blu-Rays   12948 7630 262 10066 11456 42362 4,6% 

Cd's   918 1085 50 431 379 2863 0,3% 

Digitaal overig   50 44 0 29 49 172 0,0% 

Totaal digitaal   13916 8759 312 10526 11884 45397 4,9% 

                  

Overigen   2428 5206 1203 3305 2813 14955 1,6% 

                  

Totaal uitleningen   249002 227607 38464 202352 201041 918466 100% 
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UITLENINGEN EN VERLENGINGEN TOTAAL      

      
uitleningen en verlengingen   2019 2018 verschil # verschil % 

            

Harderwijk   249002 247557 1445 0,6% 

Nunspeet   227607 214180 13427 6,3% 

Elspeet   38464 40550 -2086 -5,1% 

Ermelo   202352 214844 -12492 -5,8% 

Putten   201041 203926 -2885 -1,4% 

Bibliotheek op School   16469* 10456 6013 57,5% 

e-books   43408* 40746 2662 6,5% 

            

Noordwest Veluwe   978343 972259     

*deze aantallen zijn niet meegenomen in tabel 1 van bijlage 2. uitleningen   
uitleningen en verlengingen per lener   2019 2018   
          
Harderwijk   25 25   
Nunspeet   41 38   
Elspeet   41 43   
Ermelo   37 38   
Putten   39 39   
          

Noordwest Veluwe   37 37   

      
e-books   2019 2018 verschil # verschil % 

aantal accounts   6120 5423 697 12,9% 

aantal uitleningen e-books   43408 40746 2662 6,5% 
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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 / 17:30 - 20.30 13.30 - 17.30  11,5 uur 
F.A. Molijnlaan 186 dinsdag 9.00 - 13.30 / 17:30 - 20.30 13.30 - 17.30  11,5  
8071 AK Nunspeet woensdag 9.00 - 13.30 / 17:30 - 20.30 13.30 - 17.30  11,5  
 donderdag 9.00 - 13.30 / 17:30 - 20.30 13.30 - 17.30  11,5  
 vrijdag 9.00 - 13.30 / 17:30 - 20.30 13.30 - 20.30  11,5  
 zaterdag  09.00 - 15.00  6  
       
        totaal 63,5 uur 
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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-

2019 
31-12-

2018 verschil 
aanschaf 
2019 afschrijving 2019 

              

Romans   50401 51554 -1153 5579 7374 

Informatieve boeken   19495 20002 -507 1919 2511 

Jeugdleesboeken   59291 61105 -1814 6244 7685 

Informatieve boeken jeugd   14965 15240 -275 1497 1440 

Dvd's   8795 9719 -924 1182 2131 

Cd's   6 11 -5 0 4 

Digitaal overig   513 618 -105 6 112 

Tijdschrift/muziekwebmappen   1607 1932 -325 61 385 

Diversen   1075 1823 -748 499 1297 

              

    156148 162004 -5856 16987 22939 

       

       
COLLECTIE             

              

Mediabezit   
31-12-

2019 
31-12-

2018 verschil   verschil % 

              

Harderwijk   41010 46723 -5713   -12,2% 

Nunspeet   37386 37203 183   0,5% 

Elspeet   9353 8805 548   6,2% 

Ermelo   35323 34596 727   2,1% 

Putten   33076 34677 -1601   -4,6% 
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Bibliotheek op School   6137 5000 1137   22,7% 

Noordwest Veluwe   162285 167004 -4719   -2,8% 

              

              

Nieuwe media   2019 2018     aanschaf % 

              

Harderwijk   4452 5006     9,5% 

Nunspeet   3736 4711     10,0% 

Elspeet   997 1220     11,3% 

Ermelo   4111 4991     11,9% 

Putten   3691 4881     10,6% 

              

Noordwest Veluwe   16987 20809     10,2% 

              

              

Afgeschreven media   2019 2018     afschrijf % 

              

Harderwijk   6310 6248     13,5% 

Nunspeet   5703 7443     15,3% 

Elspeet   1279 2066     14,5% 

Ermelo   5144 6351     14,9% 

Putten   4503 5267     13,0% 

              

Noordwest Veluwe   22939 27375     13,7% 

 

 


