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VoorwoordVoorwoordVoorwoord 
Directeur René Siteur blikt terug   

Hoewel de Bibliotheek verandert, blijft de primaire taak van de 
Bibliotheek beginnen bij geletterdheid in brede zin. Lezen is de basis 
voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en 
creativiteit. Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn dat we trots zijn op 
het enorme bereik onder de jeugd van Hengelo, dat dit jaar groter is 
dan ooit. 
 
Als we naar de cijfers kijken, zien we een lichte daling van uitleningen in Bibliotheek Hengelo Stad. Deze wordt 
echter volledig gecompenseerd door de stijging in de Hasseler Es én het enorme aantal uitleningen (97.161) bij 
de Bibliotheek op school op 22 basisscholen in Hengelo. Met de Bibliotheek op school brengen we leesplezier bij 
ruim 5.100 leerlingen. Goed leesonderwijs en een actuele en aantrekkelijke collectie, dichtbij het kind. In de 
komende jaren hopen we ook de overige basisscholen in Hengelo te kunnen bedienen. De samenwerking met 
het voorgezet onderwijs heeft dit jaar ook een stevige boost gekregen, met de samenwerking met de 
Carmelstichting. Zo’n 6.000 leerlingen zijn hiermee aangesloten op de Bibliotheek, met toegang tot de collectie 
die netjes bij hen op school wordt afgeleverd.  
 
Lezen is de basis, maar niet iedereen heeft die vaardigheid voldoende meegekregen. In Nederland wonen 1,3 
miljoen laaggeletterde volwassenen. Kun je niet goed lezen en schrijven, dan wordt het moeilijk om actief mee 
te doen in de samenleving. Maar ook het omgaan met media en de stroom aan informatie die dagelijks op je 
afkomt is belangrijk. En dat terwijl 45% van de internetters dit nog niet voldoende beheerst. Lezen en 
mediawijsheid: de Bibliotheek is op deze vlakken een onmisbare schakel in de kennissamenleving. 
 
Daarnaast is de Bibliotheek een waardevolle ontmoetingsplaats in Hengelo. Vrij toegankelijk voor iedereen. 
Informatie is binnen handbereik. Er is altijd wel een lezing, cursus of spreekuur. Wij ondersteunen “een leven 
lang leren” en brengen mensen met elkaar in contact, zodat ze leren van elkaar. Wij zorgen voor zinvolle 
verbindingen tussen mensen en instellingen en dragen dus bij aan een betrokken samenleving. 
 
We zetten ons voor 100% in voor alle inwoners van Hengelo. Zodat zij goed en met plezier kunnen lezen, goed 
werken met media en betrokken zijn in de maatschappij. Daar werken we al jaren aan en ook in 2014 hebben 
we hier weer mooie progressie in geboekt. Om maar eens een greep te doen uit de mooie resultaten… In één 
schooljaar tijd met 22 basisscholen een samenwerking opgestart én uitgevoerd in het kader van de Bibliotheek 
op school. Een brede samenwerking met de Carmelstichting. In ons altijd drukke en nog steeds prachtige pand 
aan de Beursstraat bieden we ruimte aan de Brievenhulp, helpen we werkzoekenden op weg met de 
Walk&Talk, stimuleren we nieuwe ideeën met i-Workspace, hebben we meer cursussen en workshops in 
mediawijsheid dan ooit en ondersteunen we de ruim 200 taalvrijwilligers in het Taalpunt, die zich dagelijks 
inzetten om de laaggeletterdheid in Hengelo terug te dringen. 
 
De Bibliotheek is en blijft van grote waarde; midden in de samenleving.       
 
René Siteur 
Directeur Bibliotheek Hengelo 
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 2014 2013 % 

Aantal inwoners gemeente Hengelo per 31-12 81.088 80.957 100% 

Leden totaal 30.954 29.552 105% 

0 - 18 jaar 20.999 19.229 109% 

… waarvan via de Bibliotheek op school 5.150 4.630 111% 

18 jaar en ouder 9.955 10.323 96% 

Percentage inwoners lid 38,2% 36,5% 105% 

Bibliotheken in Hengelo   100% 

Basisscholen met de Bibliotheek op school 22 19 116% 

Zorgcentra/WoZoCo 6 6 100% 

Bibliotheek aan Huis-punt 1 1 100% 

Bibliotheek Hengelo Stad 63* 62 102% 

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es 53 53 100% 

Bezoekers  818.547 817.970 100% 

Bibliotheek Hengelo Stad 402.709 411.956 98% 

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es 88.005 66.146 133% 

Digitale Bibliotheek 327.833 339.868 96% 

Uitleningen (excl. e-books) 934.997 875.095 107% 

Bibliotheek Hengelo Stad 668.367 716.190 93% 

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es 169.469 158.905 107% 

De Bibliotheek op school 97.161 - - 

E-booksplatform 4.495 - - 

Collectie 134.356 120.243 - 

Bibliotheek Hengelo Stad 97.073 99.621 97% 

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es 20.646 20.622 100% 

De Bibliotheek op school 16.637** - - 

Bibliotheekvestigingen 2 2 100% 

Openingsuren per week 116 115 101% 

KengetallenKengetallenKengetallen   

* Geopend op de laatste zondag van de maand (koopzondag) 

** Alleen de collectie van de Bibliotheek. De scholen hebben vaak zelf ook eigen collectie ingebracht. 
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 2014 2013  

Programma’s Lees- en taalontwikkelinga    

Voor– en vroegschoolse educatie (VvE)    

Deelnemende instellingen 26 26 100% 

Activiteiten 26 n.b.  

Deelnemende peuters/kleuters 841 879 97% 

Primair onderwijs (PO)    

Deelnemende scholen 46 45 102% 

Activiteiten 97 88 110% 

Deelnemende leerlingen 5.949 6.417 93% 

Voortgezet onderwijs (VO)    

Deelnemende scholen 10 9 111% 

Activiteiten 9 10 90% 

Deelnemende leerlingen 5.844 747 782% 

MBO/HBO    

Deelnemende scholen 1 2 50% 

Activiteiten 5 2 250% 

Deelnemende studenten 900 1.167 77% 

Programma’s Mediawijsheidb    

Deelnemende scholen 6 14 43% 

Activiteiten 14 54 26% 

Deelnemende leerlingen 499 1.850 27% 

Deelnemende scholen 11 2 550% 

Activiteiten 4 n.b.  

Deelnemende leerlingen 6.031 115 5244% 

Basisvaardigheden volwassenen: activiteiten 66 50 132% 

Basisvaardigheden volwassenen: deelnemers 670 527 127% 

Programma’s Lezen, Leren, Informerenc    

Jeugd: deelnemers 239 204 117% 

Jeugd: activiteiten 12 12 100% 

Volwassenen: deelnemers 6.572 5.864 112% 

Volwassenen: activiteiten 402 226 178% 

Primair onderwijs    

Voortgezet onderwijs    

Subsidie (inclusief huisvestingskosten) € 2.406.000 € 2.441.070 99% 

Subsidie per bezoek € 2,94 € 2,98 99% 

Subsidie per lid € 77,73 € 82,60 94% 

Subsidie per inwoner € 29,67 € 30,15 98% 

a    Doorgaande leerlijn gericht op met leesbevordering en taalontwikkeling 
b   Informatievaardigheden en omgaan met (nieuwe) media 
c   Informatieve, culturele lezingen, debatten en andere activiteiten 
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Jeugd: klaar voor de toekomstJeugd: klaar voor de toekomstJeugd: klaar voor de toekomst   
Taalontwikkeling, mediawijsheid en cultuur   

Kinderen komen ter wereld met een aangeboren drang om hun wereld te begrijpen. Taal heeft hierin een 
centrale plek. Het is hét instrument voor communicatie en expressie, en speelt een belangrijke rol in denken en 
leren. Door veel en met plezier te lezen, worden kinderen beter in taal. Goed kunnen lezen, maar ook het 
interpreteren, beoordelen en toepassen van informatie die kinderen al vroeg via verschillende media krijgen 
aangereikt, draagt bij aan een beter begrip van de wereld. Om kinderen optimaal te stimuleren in hun 
ontwikkeling richt de Bibliotheek zich op het vergroten van leesvaardigheid en mediawijsheid van kinderen.  
 

Goed vervolg de Bibliotheek op school  
De Bibliotheek op school is een belangrijk strategisch thema van Bibliotheek 
Hengelo. Door structurele samenwerking tussen Bibliotheek en basisschool 
tillen we het leesonderwijs naar een hoger niveau en stimuleren we het 
leesplezier. De Bibliotheek en de school stellen samen een strategie op en 
vormen de school tot een ideale lees– en mediaomgeving. Een omgeving 
waarin lezen en (digitale) media volop de ruimte krijgen en waar aantoonbaar 
betere resultaten worden geboekt.  
De teller van het aantal samenwerkingen stond begin 2014 op 19. Deze scholen 
openden in dat jaar hun eigen schoolbibliotheek en kregen ondersteuning van de Bibliotheek in het vormen 
van hun leesonderwijs. Inmiddels zijn er nog drie scholen aangesloten. Het streven is om in 2015 en 2016 
ook een Bibliotheek op school op de andere basisscholen van Hengelo te vestigen. 

 
BoekStart in de Kinderopvang 
Lezen is niet alleen belangrijk in het basisonderwijs, ook in de voorschoolse periode is aandacht voor lezen 
een grote plus in de ontwikkeling van kinderen. Dankzij het project BoekStart komen kinderen van jongs af 
aan in aanraking met boeken. Enerzijds door ouders vanaf de geboorte van hun kind actief te wijzen op het 
gratis lidmaatschap, maar anderzijds ook door de collectie naar de kinderen toe te brengen. In 2013 hadden 
we al met zeven kinderdagverblijven een samenwerking. Zij ontvingen een eigen BoekStart-collectie met 
diverse boekjes voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De Bibliotheek schoolde de medewerkers van de 
kinderdagverblijven tot interactief voorlezer en voorleescoördinator, zodat zij het voorlezen een goede plek 
geven in de dagbesteding.  In 2014 werden opnieuw zeven locaties aangesloten, te weten: Peuterspeelzaal 
De Peutertuin, De Wip Wap, Pippeloentje, Bruintje Beer (allen Spring! Peuterspeelzalen), Kinderopvang de 
Parasol, Kinderopvang De Zeven Bergen (hoofdvestiging Toverberg). In totaal werken we met 14 locaties 
samen en bereiken hiermee 300 kinderen.  
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Biebsearch in het voortgezet onderwijs 
Middelbare scholieren zijn traditiegetrouw moeilijk aan het lezen te krijgen. Het leesplezier dat kinderen op 
basisschoolleeftijd hebben, is niet meer zo vanzelfsprekend aanwezig. Des te belangrijker is het om actief 
aandacht aan leesbevordering te besteden. Een belangrijke taak ligt bij het onderwijs. De Bibliotheek kan 
daar goed bij helpen. Met de Scholengroep Carmel Hengelo sloten we in 2014 een driejarige Biebsearch-
overeenkomst. De bijna zesduizend leerlingen van de scholengroep zijn lid van de Bibliotheek. De 
elektronische leeromgeving van de school is gekoppeld aan de zoekomgeving van de Bibliotheek, met 
toegang tot digitale bronnen en de gehele collectie van de Bibliotheek. Boeken worden meerdere keren per 
week van en naar de school gebracht. De prachtige collectie is zo op afroep beschikbaar, waardoor we het 
leerlingen zo makkelijk mogelijk maken om te lezen. We zijn in gesprek over verdere inhoudelijke 
samenwerking op gebied van lessen over informatievaardigheden en mediawijsheid. 

 
VoorleesExpress 
Niet in ieder gezin is er aandacht voor boeken en (voor)lezen, terwijl opgroeien in een taalrijke omgeving 
een belangrijke voorspeller is van schoolsucces. De vrijwilligers van de VoorleesExpress, een project waar de 
Bibliotheek Hengelo in 2014 mee is gestart, gaan twintig weken achter elkaar voorlezen bij gezinnen die een 
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op gebied van lezen. Zo ontdekken zowel de kinderen als hun 
ouders dat lezen erg leuk kan zijn en gaan zij sprongen vooruit op school. In 2014 hielpen we 35 gezinnen. 
 

Mammacafé 
Als jonge ouder krijg je plotseling te maken met zaken waar je nooit eerder mee 
in aanraking bent geweest. Gelukkig maakt iedere ouder ongeveer hetzelfde 
mee en kun je dus veel van elkaar leren! In 2014 was er wekelijks een 
mammacafé op de woensdagochtend. Hier ontmoeten de kersverse ouders 
elkaar in dezelfde fase van hun leven en wisselen zij hun ervaringen uit.  
De goedbezochte bijeenkomsten worden georganiseerd door Loes Hengelo. 
Eens per maand staat er een thema centraal, zoals borstvoeding, de draagzak, 
muziek op schoot of interactief voorlezen. 

 
Kunst op School  
Met het project Kunst op School bemiddelen cultuurorganisaties tussen activiteiten en voorstellingen op het 
gebied van kunst- en cultuureducatie, en scholen voor basis- en speciaal onderwijs. Hiermee willen we 
leerlingen tijdens hun schoolopleiding kennis laten maken met de meest uiteenlopende kunstuitingen.  
Bibliotheek Hengelo zorgde in het schooljaar 2013–2014 voor het literaire aanbod voor groep 5 en 6. Onder 
begeleiding van beeldend kunstenares Hettie Franken zijn vijftien groepen aan het werk geweest met 
Painted Poetry, een project van de Bibliotheek en CREA. Het enthousiasme waarmee de kinderen aan de slag 
gingen met poëzie en het verbeelden ervan was fantastisch. De razend populaire schrijvers Thijs Goverde en 
Janneke Schotveld zijn op uitnodiging naar de Bibliotheek Hengelo gekomen, waar zij aan twaalf groepen 5 
en 6 vertelden over hun boeken en het schrijversvak. 
 

Nationale Voorleesdagen 2014  
Tijdens de Nationale Voorleesdagen brachten in twee weken tijd ruim 800 
kinderen en hun ouders een bezoek aan de Bibliotheek. Ze kwamen voor de 
voorstellingen rond het Prentenboek van het Jaar: Krrr… okodil van Catherine 
Rayner. Deze voorstellingen werden gegeven door studenten van ROC van 
Twente (opleiding Pedagogisch medewerker). Zij hebben in het kader van hun 
opleiding een bewerking van het prentenboek voorbereid.  
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Volwassenen: meedoen in de samenlevingVolwassenen: meedoen in de samenlevingVolwassenen: meedoen in de samenleving   
Zelfredzaamheid en participatie   

De Bibliotheek wil bijdragen aan een participerende burger, die zich zelfstandig kan redden, verbonden en 
betrokken is in de samenleving en hier een actieve bijdrage in levert. Helaas is dat niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Een groeiend aantal mensen is kwetsbaar en heeft moeite om zelfstandig te functioneren. 
Het ontbreekt hen bijvoorbeeld aan basisvaardigheden, zoals het kunnen lezen, schrijven en omgaan met 
media. Wij bieden hen de helpende hand. 
 
De Bibliotheek is een stimulerende omgeving midden in de samenleving, waar mensen hun interesses delen 
door het bezoeken van informatieve en culturele programma’s, deelnemen aan leeskringen of cursussen 
volgen. De Bibliotheek is ook de plek waar gestudeerd en gewerkt wordt en waar men elkaar zowel zakelijk als 
privé ontmoet. Het is een plek waar je je kunt onderdompelen in de bedrijvigheid van werk en ontplooiing, in 
de gezellige dynamiek van de stad en in de rust die ook in een Bibliotheek thuishoort. 
 

Wekelijks Taalcafé drukbezocht 

Het Taalcafé is in 2014 uitgegroeid tot een groot succes. Elke vrijdagmiddag komen 25 tot 30 deelnemers 
naar de Bibliotheek om met vrijwilligers én met elkaar Nederlands te spreken. Want juist aan het oefenen 
van het Nederlandse taal bleek een grote behoefte te bestaan. Onder leiding van een team van 19 
professionele en bevlogen vrijwilligers is een gedegen didactische aanpak ontwikkeld, waarmee goede 
resultaten worden geboekt. Elke maand staat een specifiek thema centraal zoals wonen, werk of 
gezondheid. De maand wordt afgesloten met een excursie die aansluit bij dat thema, zoals een bezoek aan 
een woningbouwvereniging, ziekenhuis of het gemeentehuis. Deelnemers gaan qua taalniveau vaak snel 
vooruit. Maar het Taalcafé heeft ook op het persoonlijk vlak een positief effect: deelnemers komen uit hun 
isolement en krijgen meer zelfvertrouwen.  
 

Brievenhulp in Bibliotheek Hengelo 
Voor inwoners van Hengelo die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren of beantwoorden van 
brieven is er nu de Brievenhulp. In september opende wethouder Mariska ten Heuw deze gratis voorziening 
in Bibliotheek Hengelo Stad. Pakweg 1 op de 9 mensen heeft moeite met lezen en schrijven en hebben 
daarom problemen met hun correspondentie met instanties en met hun eigen administratie. Deze mensen 
worden zo geholpen dat ze het de volgende keer wel zelfstandig kunnen. De Brievenhulp is opgezet door 
Hulpdienst Hengelo van Wijkracht in samenwerking met gemeente, Taalpunt Menthol en Bibliotheek 
Hengelo. De Brievenhulp wordt gerund door vrijwilligers en heeft iedere maandag spreekuur van 14.00 tot 
16.00 in Bibliotheek Hengelo Stad. In de laatste vier maanden van 2014 had de Brievenhulp 45 bezoekers.  
 
Week van de Alfabetisering 
Samen met Saxion Lerarenopleiding Hengelo werd in september opnieuw invulling gegeven aan de Week 
van de Alfabetisering. De leerlingen van Saxion Lerarenopleiding hebben straks de verantwoordelijkheid om 
de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. Lezen en schrijven lijkt vanzelfsprekend, maar 1,5 miljoen 
Nederlandse volwassenen heeft er toch moeite mee.  Niet alleen neemt het aantal laaggeletterden toe, ook 
wordt taal steeds belangrijker in de maatschappij. Tijd om hier dus goed bij stil te staan! Met diverse 
lezingen en workshops voor zowel professionals, studenten en andere geïnteresseerden werd aandacht 
besteed aan geletterdheid, het belang van taal en hoe je iets tegen laaggeletterdheid kunt doen.  
Burgemeester Sander Schelberg opende de week tijdens de Voorleeslunch op maandag 8 september. 
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Wijzer omgaan met media 
Omgaan met computers en tablets, voor kinderen is het een peulenschil. Voor 
volwassenen is dit echter niet zo vanzelfsprekend. Toch moet je tegenwoordig 
alles digitaal regelen: van het aanvragen van je AOW tot het regelen van 
openbaar vervoer en internetbankieren. De Bibliotheek biedt een programma 
met diverse computercursussen en –workshops, in samenwerking met 
Seniorweb Hengelo en de gemeente. In 2014 maakten 670 bezoekers gebruik van 
de 66 activiteiten die de Bibliotheek op dit vlak heeft georganiseerd. 
 

I-workspace 
Bibliotheek Hengelo is in 2014 gestart i-workspace. Dit initiatief van Arcon wil mensen met ideeën helpen 
deze tot uitvoer te brengen, door met hen het idee uit te werken en samen op zoek te gaan naar 
organisaties, bedrijven en mensen die zouden kunnen helpen.  De Bibliotheek is een centrale plek waar veel 
kennis en denkkracht aanwezig is: de ideale plek voor i-workspace. In 2014 zijn er een handvol ideeën 
opgepakt. In het nieuwe jaar wordt de opzet van i-workspace verbeterd.  
 

Krachtenbundeling aanpak laaggeletterden Bibliotheek en (SW-)bedrijven 
De Bibliotheek wil dé ketenpartner zijn in de aanpak van laaggeletterdheid voor bedrijven. Als vervolg op het 
Taalpunt en het Taalcafé is in 2014 een plan geschreven om laaggeletterden te bereiken. Met het plan 
’Krachtenbundeling aanpak laaggeletterden Bibliotheek en SW-bedrijven’ versterken wij onze rol als 
ketenpartner in de aanpak van laaggeletterdheid en onze educatieve functie als Bibliotheek voor 
laaggeletterde volwassenen en dragen wij bij aan het realiseren van een groter bereik onder laaggeletterde 
volwassenen. Het plan wordt in een breder verband opgepakt, samen met Oldenzaal en Twenterand.  
 

Pilot Walk & Talk: de koffiepauze voor werkzoekenden 
Walk&Talk is een initiatief voor werkzoekenden die vanuit een positieve gedachte op zoek gaan naar werk. 
Wanneer je op zoek bent naar werk, verandert er veel in je leven. Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken. 
Werkzoekenden in de regio kunnen met elkaar kennismaken bij de Walk&Talk, de koffiepauze voor 
werkzoekenden. Hier ontmoeten zij elkaar, delen hun ervaringen in hun zoektocht en krijgen praktische tips.  
In 2014 heeft Bibliotheek Hengelo Walk&Talk als pilot toegevoegd aan het programma. In 2015 krijgt de 
pilot een vervolg. 
 

Politiek debat met De Twentsche Courant Tubantia 
Op 19 maart werd er gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Maandag 
17 maart werd er nog pittig gediscussieerd in de Bibliotheek, waar de 
lijsttrekkers van de verschillende lokale politieke partijen onder toeziend 
oog van zo’n 200 geïnteresseerden met elkaar in debat gingen. 
 

Nieuwe stadsdichter: Herman Koetsveld 
Op 8 mei is Herman Koetsveld verkozen tot de vierde stadsdichter van 
Hengelo, na Fred van de Ven (2008-2010), Reinier de Rooie (2010-2012) en 
John Heymans (2012-2014). Dat maakte aftredend wethouder van 
cultuur Wieger Mulder bekend in de Bibliotheek. Koetsveld maakte 
indruk met zijn gedicht ‘Stadslente’. 

Stadslente  
In berige winterslaap verstild  
met dorre vlaktes verspreid als blad  
een winkelruit blikt leeg en blind  
stad met te traag kloppend hart  
 
Een man kijkt naar een sloop  
mompelt: ‘t is Hengelo onniedan  
bordenvol te huur te koop  
vernieuwd verlangen duurt soms te lang  
 
Dan warmt het licht de wijken wakker  
plannen botten uit met kleur  
handen harten kansen pakken  
 
Speel je mee luid roept een kind  
haar stem van deur tot deur  
dat lentebloeiend weerklank vindt 
 
Herman Koetsveld 
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Highlights programmeringHighlights programmeringHighlights programmering   
Ook in 2014 was het cultureel en informatief programma van Bibliotheek Hengelo een belangrijk onderdeel van 
onze dienstverlening: lezingen, informatiebijeenkomsten, leeskringen, cursussen, workshops, etc. Veel van deze 
activiteiten werden in samenwerking met andere partijen in de stad georganiseerd. In totaal werden er 402 
activiteiten georganiseerd, die samen goed waren voor 6.572 bezoekers. Een lijstje met de highlights: 

• Voorleesavond met Toon Tellegen. 

• Het ongelijk van sciencefiction: lezingenserie met HEIM over sciencefiction in de literatuur. 

• Op reis in de Boekenweek met Lieve Joris. 

• Bevrijdingsdag Hengelo met Marie ter Morsche en haar leven in de oorlog. 

• Stadsdichter John Heymans interviewt schrijver Douwe Draaisma. 

• Samenwerking met Spirituele Regenboog, lezingenserie over spiritualiteit. 

• Ondernemend geluk, drie activiteiten over de zoektocht naar geluk. 

• Govert Schilling, over de ontdekking van de ruimte (lezingenserie met HEIM en CREA). 

• Abdelkader Benali over ‘Een Vlucht Regenwulpen’ (Nederland Leest). 

• Boek & Film: vertoning van de film ‘Een Vlucht Regenwulpen’ in combinatie van een lezing over de 
verfilming. (Nederland Leest). 

• Wat doet mijn kind online?, over opvoeding en de online wereld. 

• Schrijverscafé, een maandelijkse ontmoeting met andere beginnend schrijvers. Onder leiding van 
een wisselende gast (o.a. Renate Dorrestein) wordt er iedere maand een ander thema besproken.  

• Poëzielunch, waar Hengelose dichters hun schrijfsels aan elkaar voordragen. 



Jaarverslag 2014 de Bibliotheek Hengelo 

 

16 



 

Jaarverslag 2014 de Bibliotheek Hengelo 17 

Bibliotheek als SchatkamerBibliotheek als SchatkamerBibliotheek als Schatkamer   
Ontsluiten en toegang bieden tot collecties   

De Bibliotheek is een organisatie voor de ontwikkeling van de mens. Dat doen we actief met programma’s voor 
jeugd en volwassenen, maar de Bibliotheek is daarnaast de natuurlijke autoriteit als het gaat om het 
ontsluiten en toegang bieden tot collecties, zowel fysiek als digitaal. Een collectie vol nieuwe werelden, 
waarmee je kennis verdiept en je fantasie vergroot. Een collectie die wezenlijk onderdeel uitmaakt van je leven, 
een collectie die je vormt als mens. De Bibliotheek is een schatkamer, waar het ook nog eens heerlijk vertoeven 
is. 
 
De Bibliotheek is geheel ingericht volgens het Overijsselse bibliotheekformule: ruime openingstijden, een actuele 
collectie, aantrekkelijke presentatie en klantgerichte medewerkers. De Bibliotheek zorgt daarnaast voor een 
digitale collectie, met e-books, applicaties en digitale bronnen. 
 

Gebruik gebouw en collectie 
Het aantal uitleningen is per saldo gestegen ten opzichte van 2013. We zien een lichte daling in Bibliotheek 
Hengelo Stad, een stijging in de Hasseler Es en voor het eerst meten we ook de uitleningen van de Bibliotheek 
op school. Ook het gebruik van het e-booksplatform is meegenomen. In totaal betekent dat een aantal van 
935.000 uitleningen, waaruit je kunt concluderen dat er nog steeds volop wordt gelezen en geleend in 
Hengelo.  
Meer dan een half miljoen bezoekers brachten in 2014 een bezoek aan één van onze vestigingen. Niet alleen 
om te lenen, maar ook om muziek te luisteren, te gamen, te werken op een van de 60 werkplekken of in het 
leescafé, of voor een bezoek aan de activiteiten.   
 

Bibliotheek Hengelo Stad ook op koopzondag open 
Sinds september is Bibliotheek Hengelo Stad ook op de koopzondag geopend (laatste zondag van de maand). 
Met een aantrekkelijk programma en een gezellige zondagse sfeer weten de bezoekers de Bibliotheek weer 
goed te vinden. Deze proef loopt door tot en met april 2015. Daarna wordt besloten of de opbrengst opweegt 
tegen de inzet. 
 

E-booksplatform 
Eindelijk heeft de Bibliotheek een serieus e-booksaanbod. Sinds januari 2014 hebben Bibliotheekleden 
beschikking over duizenden e-books. Het aanbod is inmiddels gegroeid naar bijna 10.000 stuks: literaire 
romans, thrillers, kinderboeken, non-fictie, poëzie en reisboeken. Via bibliotheek.nl/ebooks maken leden van 
Bibliotheek Hengelo gebruik van het landelijke aanbod. Hoewel het platform in de eerste maanden last had 
van de nodige kinderziektes, hebben 691 leden zich aangemeld. Zij leenden samen 4.495 e-books: een 
bemoedigende start.  
 

Nieuwe apps van de Bibliotheek 
Met de nieuwe app ‘Bibliotheek Wise’ wordt zoeken, reserveren en verlengen nog makkelijker. De app werd 
in juni 2014 gelanceerd en is sindsdien in dat jaar 5.239 maal gebruikt. De functionaliteiten worden 
normaliter op de website uitgeoefend, maar kunnen vanaf nu dus in een geoptimaliseerde app worden 
bestuurd. De Bibliotheek bracht ook andere gratis apps op de markt, zoals de LuisterBieb, de VakantieBieb en 
de PoëzieBieb, applicaties waarmee zowel leden als niet-leden gratis toegang krijgen tot een selectie digitale 
content.  
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Beursplein wordt Bibliotheek 

In 2006 werd er een nieuwe bibliotheek gebouwd aan de Beursstraat. Dit zou een Bibliotheek worden 
inclusief diverse alternatieve functies, zoals een café, een podium en een cursusruimte. Vandaar dat toen 
werd besloten om het verzamelgebouw geen Bibliotheek te noemen, maar Beursplein.  
Tot 2014 prijkte deze naam in enorme groene en witte letters op de gevel. De titel deed echter tekort aan 
onze organisatie. Juist omdát wij een bibliotheek zijn, worden we vergezeld door vele partners. Het 
bibliotheekmerk is de afgelopen jaren flink versterkt, met een landelijke huisstijl, een merkteam en diverse 
gezamenlijke producten en diensten. Om deze redenen hebben we besloten om ook de gevel in de nieuwe 
huisstijl aan te passen, en daarmee afstand te doen van de titel Beursplein.  
 

Reserveringen  
Het reserveren van titels is in 2014 beter georganiseerd. Wanneer er een aanvraag wordt gedaan naar titels 
uit de regio, zal deze sneller worden gehonoreerd dankzij intensievere samenwerking tussen de omliggende 
Bibliotheken. Het aantal reserveringen is daarmee flink toegenomen. Een extra service! 

 
Terugloop aantal volwassen leden, jeugdleden in de lift 

Het aantal volwassen leden is in 2013 met bijna 400 leden teruggelopen, een trend die ook landelijk te zien is. 
Het aantal jeugdleden is in 2014 daarentegen flink gestegen en derhalve bedienen we nog steeds meer dan 
38% van de Hengelose bevolking. 
 

Constante vernieuwing bibliotheekformule 

De inrichting volgens de bibliotheekformule is afgerond. Toch blijven we in beweging. Zo is het aantal 
displaytafels in 2014 uitgebreid, waarmee we aantrekkelijke actuele thema’s presenteren die goed passen bij 
de belevingswereld van de klant. 
 

Multitouchtafel  
De Stichting Vrienden van de Bibliotheek doneerde de multitouchtable, een leuk nieuwigheidje waar jong en 
oud kennis mee kan maken. De tafel heeft een groot touchscreen, waarop (taal)spelletjes en andere leerzame 
content op gebruikt kan worden.  
 

Zomerweken start 5 juli: Proef de Bibliotheek! 

In de zomer wordt de Bibliotheek veelvuldig gebruikt. Men heeft weer tijd om te lezen, stapels boeken 
worden ingeslagen voor op vakantie. Het is ook een tijd om eens datgene te doen, waar je telkens zo 
nieuwsgierig naar bent. Om die nieuwsgierigheid aan te wakkeren, organiseerde de Bibliotheek op zaterdag 
5 juli een feestelijke start van de zomervakantie. Onder het motto Proef de Bibliotheek kon men kennis 
maken met andere collectieonderdelen, nieuwe hobby’s, spectaculaire sporten (abseilen vanaf de tweede 
verdieping) en heerlijke hapjes van Proefwerck.  
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OrganisatieOrganisatieOrganisatie   
   

Organisatiewijzigingen 
In 2014 heeft de organisatie enkele wijzigingen ondergaan. Zo is directiesecretaresse Marcelle Schiphorst 
vervangen door Linda Salemink. Zij gaat 20 uur in plaats van 24 uur werken. Educatieconsulent Erwin Karst 
verlaat de Bibliotheek per 1 januari 2015. 
 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en volgt sinds 2003 het Governance Code Cultuur. In 2014 
heeft de RvT vier maal vergaderd. Als vaste agendapunten zijn aan de orde geweest: gezamenlijk 
management, jaarrekening 2013, algemeen jaarverslag 2013, meerjarenbeleid 2014, het vaststellen van 
strategisch jaarbeleid 2015 inclusief begroting, visieontwikkeling en de aanstelling van nieuwe voorzitter 
Dhr. prof. dr. J.J.A. Thomassen.  

Samenstelling RvT: 
Dhr. prof. dr. J.J.A. Thomassen (voorz.)  
Dhr. drs. A.H. Hilbers 
Dhr. E. Mollema 
Mevr. mr. T.E. van Zoeren 
Mevr. drs. K. Davina 

 

Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad heeft in 2014 zeven keer vergaderd. Daarnaast hebben er zes overlegvergaderingen 
plaatsgevonden. De behandelde thema‘s: bezetting bedrijfshulpverlening, openstelling op zondag (met 
instemmingsverzoek), werktijdenregeling, plan van aanpak risico-inventarisatie en –evaluatie (met 
instemmingsverzoek), opleidingsplan 2014-2015, begroting 2014, adviesaanvraag WINO (Werkgeverschap 
in netwerkverband). 
 

Algemene Personeelsvergaderingen 

Er hebben in 2014 vier algemene personeelsvergaderingen plaatsgevonden, met als belangrijkste thema’s: 
gezamenlijk management, WINO, het jaarwerkplan en het personeelsplan. 
 

Maatschappelijke stages 

Bibliotheek Hengelo is in 2012 gestart met een doelgericht beleid voor maatschappelijke stages. Sinds 2011 
is het in het middelbaar onderwijs verplicht om een periode stage te lopen. Dit jaar hebben er 11 leerlingen 
stage gelopen in de Bibliotheek voor een totaal van 165 uur. Zij kregen voornamelijk logistieke en facilitaire 
taken toegewezen.  
 

Verzuim 

Het verzuimpercentage lag in 2014 op 5,1% en bleek niet arbeidsgerelateerd.  
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Formatieoverzicht per 31-12-2014 
 

2013 
FTE 

2014 
FTE 

Directie & Management 2,2 2,2 

Ondersteunende Dienstverlening 2,5 2,5 

Secretariaat 0,6 0,6 

Communicatie & PR 0,7 0,7 

Gebouw & Infrastructuur 1 1 

Ondernemingsraad 0,2 0,2 

Educatie & Cultuur 5,2 5,3 

Medewerker 2,6 2,6 

Specialist 0,6 0,5 

Consulent 2 2,2 

Publieke dienstverlening 12,2 12,2 

Leenservice 7,8 7,8 

Informatieservice 4,4 4,4 

Gedetacheerd 2,7 2,1 

Ondersteunende dienst - - 

Educatie & Cultuur 2,0 1,4 

Publieke dienstverlening 0,7 0,7 

Totaal  24,7 24,1 
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VooruitblikVooruitblikVooruitblik   

Sinds 1 januari is het bibliotheekwerk in Nederland weer geregeld in een eigen wet. Het uitgangspunt 
daarbij is dat lokale Bibliotheken, de provinciale bibliotheekserviceorganisatie en de Koninklijke Bibliotheek 
gezamenlijk een netwerk vormen. De rol van de Bibliotheek krijgt erkenning, echter blijft er een groot deel 
van de bewijslast van ons werk op lokaal niveau liggen. Wij moeten ons bestaansrecht zelf verdienen, we 
kunnen ons niet verschuilen achter een bibliotheekwet.  
 
In 2015 zal de landelijke digitale Bibliotheek verder vorm worden gegeven. Bibliotheken merken dagelijks de 
noodzaak daarvan, door een groeiende vraag naar e-books en digitale content bij de klanten. In het 
verlengde daarvan zal ook de Nationale Bibliotheekpas worden geïntroduceerd. Bibliotheekleden hebben 
recht op een overzichtelijke en aantrekkelijke pas, die hun voordelen biedt zonder al te veel beperkende 
regels en verschillende leenvoorwaarden. Het wordt tijd dat dit eens op landelijke schaal geregeld wordt, 
zodat we ook echt als één merk met een gezamenlijk product naar buiten kunnen treden. In 2015 bereiden 
we ons hierop voor, want die pas gaat er komen. Ledenbehoud blijft een belangrijk thema en hopelijk 
kunnen we hier goede stappen in zetten dankzij de Nationale Bibliotheekpas. 
 
Een ander niet onbekend thema voor ons in 2015 is het omgaan met de teruglopende inkomsten uit 
subsidies. Ondanks onze ambitieuze plannen in het educatieve en maatschappelijke veld en de grote 
voortgang die we hebben gemaakt in de afgelopen jaren, blijft het nog steeds niet te vermijden dat ook de 
Bibliotheek het met minder geld af zal moeten.  
 
Met minder geld willen we een bruisende voorziening voor de stad blijven en écht van toegevoegde waarde 
zijn voor al die mensen die ons nodig hebben. Voor hen die nog jong zijn en een leven heel leven voor zich 
hebben, maar voor wie wel de optimale omstandigheden moeten worden gecreëerd. Voor hen die de boot 
dreigen te missen op gebied van taal of media. Voor hen die een steun in de rug kunnen gebruiken bij het 
zoeken van werk of de opvoeding van hun kinderen. Voor hen die mee willen doen in de samenleving. 
 
De Bibliotheek kost geld, maar levert ook ontzettend veel op.  We gaan dat ook in 2015 weer bewijzen. Dat 
het geen eenvoudige opdracht gaat worden de komende jaren, dat staat vast. We blijven ons voor 100% 
inzetten voor de inwoners van Hengelo. Met visie, creativiteit en doorzettingsvermogen hebben we er 
vertrouwen in dat we dat goed blijven doen! 
 
René Siteur, directeur 
Maria Roethof, manager Publieke Dienstverlening 
Monic Gierveld, manager Educatie & Cultuur 

 

 



 

Jaarverslag 2014 de Bibliotheek Hengelo 23 

 

Contact 

Bezoekadres 

Bibliotheek Hengelo 
Beursstraat 34 
7551 HV Hengelo 

Postadres 

Postbus 846 
7550 AV Hengelo 

T: 075 - 2542565 
E: secretariaat@bibliotheekhengelo.nl 
W: www.bibliotheekhengelo.nl 

Colofon 

Redactie:  
Auke van der Meer 

Fotografie:  
Eric Brinkhorst (de Bibliotheek op school). 
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