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Inhoudsopgave

Voorwoord

Een Deense collega vatte onlangs de veranderingen
in de bibliotheekwereld kernachtig samen. “In
een bibliotheek gaat het niet om boeken, maar
om mensen”. De aanwezige collectie vormt
uiteraard nog steeds een prachtig fundament
voor onze dienstverlening, maar het wordt steeds
belangrijker om rondom dit fundament activiteiten
te organiseren die waardevol zijn voor alle inwoners
van Hengelo, van jong tot oud.
De jeugd verdient een kansrijke toekomst. Om
straks volwaardig mee te doen in de maatschappij
is goede taalvaardigheid een vereiste, net als slim en
verantwoord met media om kunnen gaan. Samen
met ouders, het onderwijs, de Bibliotheek en andere
organisaties doen we daar alles aan. We bieden
een samenhangend aanbod gericht op leesplezier,
leesvaardigheid en mediawijsheid in iedere leeftijd:
een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar.
Maar ook daarna gaan we verder. Samen met andere
instellingen als Wijkracht, UWV en Seniorweb zorgen
we voor een laagdrempelige plek om beter te worden
in basisvaardigheden. Je kunt bij ons een leven lang
leren, op een informele manier.
Veel activiteiten dus, maar het lenen blijft nog steeds
erg belangrijk. Er wordt weliswaar iets minder
geleend dan vorig jaar, onze cijfers zijn nog steeds
erg goed (35% lid, meer dan 900.000 uitleningen).
Om het voor volwassenen nog aantrekkelijker om lid
te worden van de Bibliotheek, hebben we een
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nieuwe abonnementsvorm geïntroduceerd. Met
een maandabonnement van 4 euro is de financiële
drempel erg laag. Daarnaast is het abonnement zeer
flexibel voor de klant.
Het aantal bezoekers van de Bibliotheek nam toe,
mede veroorzaakt door het toegenomen aantal
activiteiten. Dat doen we samen met andere
instellingen en verenigingen. De Bibliotheek kan
namelijk alleen een vitale schakel in de samenleving
zijn als hij wordt vormgegeven door ons allemaal.
Bij dit alles worden we tegenwoordig ondersteund
door een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers.
Zij assisteren in het vele werk rondom de uitlening,
tijdens de activiteiten en sinds kort ook met het
transport tussen de Bibliotheek in Hengelo en Hof
van Twente en de Bibliotheken op de scholen.
Op dit moment werken we hard aan een nieuw
meerjarenbeleid. Het vormgeven van een vernieuwde
bibliotheekvoorziening zullen we moeten doen met
een behoorlijk pittige bezuinigingsopdracht voor de
komende jaren. Naast deze structurele bezuiniging
heeft de gemeente eenmalig geld beschikbaar
gesteld om de succesvolle aanpak van de Bibliotheek
op school verder uit te bouwen in Hengelo.
Mooie uitdagingen! En die gaan ook zeker slagen,
want de Bibliotheek, die maken we samen.
René Siteur (directeur/bestuurder)

“In een bibliotheek gaat het niet om boeken,
maar om mensen.”
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Voorwoord

De Bibliotheek als schatkamer
Een schatkamer die voor iedereen toegankelĳk is en waar iedere
Hengeloër een graai uit mag doen. Een metafoor voor de aantrekkelĳke gebouwen die bĳna altĳd geopend zĳn en waar je toegang
krĳgt tot een schat aan informatie en verhalen.

Speerpunten beleid 2014 - 2016:
» Uitbouwen van de collectie digitale
bronnen en e-books.
» Optimaliseren toegankelijkheid
collecties.
» Ruimte creëren voor Werkplaats en
Ontmoetingplaats.
» Anticiperen op een landelijke abonnementenstructuur met passende
tarieven en voorwaarden.
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Lid van de Bibliotheek

[intro onderwerp]

Jeugd (0 tot 18 jaar)
... waarvan via de Bibliotheek op school
Volwassenen (18+)
Totaal
Percentage inwoners lid

Altijd geopend
Bij welke openbare instelling in Hengelo is het zo
gezellig als in de Bibliotheek? Bijna altijd open en
goed bezocht, van ’s morgens vroeg 9.00 uur tot ’s
avonds laat 20.00 uur. Zes dagen per week staan
onze medewerkers klaar om bezoekers te begroeten.
Ook het filiaal in Kulturhus Hasselo is doordeweeks
de hele dag geopend. Deze openingstijden zijn geen
overbodige luxe. We zijn overtuigd van de kracht
van deze toegankelijkheid. De vestigingen zijn in
2015 meer bezocht dan ooit: maar liefst 532.869
keer stapte men bij ons binnen.
Gebruik van de collectie
In de Bibliotheek wordt gewerkt, geluncht, gepraat
en geluisterd, maar natuurlijk ook heel veel geleend.
De collectie fysieke boeken wordt wat kleiner, maar
het aanbod blijft gevarieerd en aantrekkelijk. We
zien een daling van het aantal uitleningen in de
vestigingen, maar een toename van het aantal
uitleningen bij de scholen. Ook het gebruik van
e-books is verder toegenomen. Er wordt nog steeds
volop gelezen en geleend in Hengelo.
Het aantal jeugdleden liep wat terug. Dat is
voornamelijk te herleiden naar de automatische
uitschrijving van jeugdleden die langer dan twee
jaar inactief zijn geweest. Wel zien we dat we met
de Bibliotheek op school weer fors meer kinderen
bereiken dan vorig jaar. Het aantal volwassen leden
is met drie procent gedaald.

Bibliotheken in Hengelo

31-12-2014

31-12-2015

%
t.o.v. 2014

20.999

18.540

88

5.150

6.165

120

9.955

9.701

97

30.954

28.241

91

38,2%

34,9%

91

31-12-2014

31-12-2015

%

2

2

100

Bibliotheekvestigingen
Basisscholen met de Bibliotheek op school

22

24

109

Zorgcentra/WoZoCo met Bibliotheek

6

6

100

Bibliotheek aan Huis-punt

1

1

100

31-12-2014

31-12-2015

%

Bibliotheek Hengelo Stad

62

62

100

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es

53

53

100

Openingsuren per week

Bibliotheekabonnement
Om in te spelen op de huidige tijd is het
bibliotheekabonnement eind 2015 flink vernieuwd.
Bibliotheek Hengelo is overgestapt op het
maandabonnement: een flexibel en betaalbaar
abonnement waarmee we verwachten in deze tijd
meer Hengeloërs aan te spreken. Het abonnement
volgt de filosofie van online dienstverleners als Spotify
en Netflix: een klein bedrag per maand (€4), op ieder
moment stop te zetten. De drempels zijn hiermee
grotendeels weggenomen. Ook is de uitleentermijn
van drie naar vier weken gegaan. Dit is duidelijk een
andere koers dan de collegabibliotheken in onze
omgeving varen. Wij vonden het niet verstandig om
te blijven wachten op de Nationale Bibliotheekpas:
de ontwikkelingen gaan niet snel en zijn niet zo
vernieuwend.
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De Bibliotheek als schatkamer

[Tekstvak]

Uitbreiding van het aantal werkplekken
In 2015 is er ruimte gemaakt voor extra werkplekken:
het zijn er nu 65. De ronde vormen van het meubilair
maken de werkplekken niet alleen prettig voor
zelfstandig gebruik, ook kan er goed samengewerkt
en overlegd worden. Geregeld zijn er deskundige
vrijwilligers aanwezig die bezoekers verder helpen
met een ingewikkelde brief, de Nederlandse taal,
oriëntatie op werk of met computerproblemen.

het nieuwe maandabonnement:
flexibel, betaalbaar, relaxed

Uitleningen

31-12-2014

31-12-2015

%

Bibliotheek Hengelo Stad

668.367

604.159

90

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es

169.469

160.016

94

97.161

130.345

134

4.495

8.681

193

Totaal

939.492

903.201

96

Veel werk gaat digitaal, maar toch moet er soms een
printje gemaakt worden. Dat is nu met cloud printing
nog gemakkelijker geworden in de Bibliotheek: het
materiaal kan op iedere locatie geüpload worden
(thuis, onderweg of gewoon in de Bibliotheek zelf),
waarna deze simpel middels een code uit een van de
drie kopieerapparaten komt rollen.

Collectie

31-12-2014

31-12-2015

%

Bibliotheek Hengelo Stad

95.717

88.649

93

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es

20.407

19.680

96

De Bibliotheek op school

16.637

19.608

118

Totaal

132.761

127.937

96

Cashless
Het nieuwe printen is één van de acties om de
Bibliotheek compleet cashless te maken. Sinds
februari 2015 is dat gelukt: alle betalingen worden
met PIN of met het persoonlijke tegoed op de
bibliotheekpas verricht. Als organisatie zonder
contant geld is de kans op een overval of andere
onveilige situaties een stuk kleiner. Daarbij vergroten
we de zelfredzaamheid van onze klanten (de
betalingen verlopen vaker via de betaalautomaat)
en werken we een stuk efficiënter.

Bezoekers

31-12-2014

31-12-2015

%

Bibliotheek Hengelo Stad

402.709

418.483

104
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De Bibliotheek op school
E-booksplatform

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es

88.005

114.386

133

Digitale Bibliotheek

327.833

319.678

98

Totaal

818.547

852.547

104

8

65 werkplekken met
gratis WiFi

[tekstvak]
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De Bibliotheek als werkplaats
Om volwaardig mee te doen in de maatschappĳ zĳn goede taalen digitale vaardigheden een vereiste. De Bibliotheek zet hier op
in met vele programma’s: een doorgaande lĳn Lezen & Mediawĳsheid van 0 tot 101 jaar.

Speerpunten beleid 2014 - 2016:
» Uitbouwen doorgaande lijn naar
voorschoolse periode.
» Implementatie de Bibliotheek op
school bij alle basisscholen.
» Aantoonbaar vergroten leesplezier
en taalvaardigheid.
» Realiseren van meerjarige allianties
met het voortgezet onderwijs.
» Versterken van de rol als ketenpartner
in de aanpak laaggeletterdheid.
» Activiteitenprogramma voor
e-participatie met nadruk op participatie in het maatschappelijk proces.

Jaarverslag 2015
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“Voorlezen, je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen!”

Lees- en taalontwikkeling Voor- en vroegschools

31-12-2014

31-12-2015

%

26

23

88

Deelnemende instellingen
Activiteiten

26

23

88

841

781

93

14

22

157

31-12-2014

31-12-2015

%

22

24

109

Deelnemende peuters/kleuters
Instellingen met BoekStart-collectie
Voor- en vroegschoolse periode
Een vierjarige die niet voorgelezen wordt, kent
gemiddeld 1.500 woorden. Een kind van die leeftijd
dat wel voorgelezen wordt, kent er 3.500. Het is dus
belangrijk om al vroeg met boeken, taal en voorlezen
te beginnen. Niet alleen voor de taalontwikkeling,
ook om de fantasie te prikkelen en natuurlijk voor de
gezelligheid. De Bibliotheek doet veel om het (voor)
lezen op jonge leeftijd te stimuleren.
Bijvoorbeeld met de VoorleesExpress, waar in 2015
ruim 50 gezinnen aan deelnamen. Zij werden
twintig weken voorgelezen door een vrijwilliger.
Ruim 800 kinderen van peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven zijn op bezoek geweest in de
Bibliotheek tijdens de Nationale Voorleesdagen, voor
een voorstelling rondom het Prentenboek van het
Jaar: Boer Boris gaat naar zee. De kinderen gingen
naar huis met de mini-editie van het prentenboek,
een cadeau van de Vrienden van de Bibliotheek.
Met het project BoekStart in de Kinderopvang wil
de Bibliotheek kinderen van 0 tot 4 jaar, hun ouders
en de medewerkers in de kinderopvang intensief
met boeken en (voor)lezen in aanraking brengen.
Na wederom een succesvolle subsidieaanvraag (in
2013 en 2014 werden al 14 kinderdagverblijven
aangesloten) is het project in 2015 bij acht
peuterspeelzalen en één kinderdagverblijf uitgerold.
Het resultaat: een volledig ingerichte leeshoek in
iedere vestiging met aantrekkelijk meubilair, een
actuele boekencollectie en uitgebreid geschoolde

De Bibliotheek op school Primair onderwijs
Deelnemende scholen
Deelnemende leerlingen

5.150

6.165

120

Collectie media*

16.637

19.608

118

Uitleningen

97.161

130.345

134

medewerkers van de kinderopvang. Om hun
professionaliteit te vergroten, organiseerde de
Bibliotheek dit jaar meerdere netwerkbijeenkomsten,
waar verschillende kanten van lezen en mediawijsheid
werden belicht. De structurele samenwerking wordt
de komende jaren verder uitgebouwd met formele
samenwerkingsovereenkomsten en uitgebreide
monitoring van de effecten van het programma op
de kinderen, ouders en medewerkers.
Primair onderwijs
Structurele samenwerking met het onderwijs aan
meer leesplezier, betere resultaten op gebied van
leesvaardigheid en mediawijsheid, dat doen we sinds
2013 volgens de aanpak de Bibliotheek op school.
In 2015 zijn we wederom op nieuwe basisscholen
gestart met de Bibliotheek op school, waarmee we
uitkomen op een totaal van 24 scholen.
Een eenmalige investeringssubsidie van de
gemeente maakt het mogelijk om nog eens 15
scholen, waaronder alle openbare bassischolen
van Stichting Primato aan te sluiten. Volgens het
uitrolplan implementeren we de aanpak op twee à
11
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Lees- en taalontwikkeling Primair onderwijs

31-12-2014

31-12-2015

%

Deelnemende scholen

46

38

83

Activiteiten

97

94

97

5.949

6.691

112

Deelnemende leerlingen
Mediawijsheid Primair onderwijs

31-12-2014

31-12-2015

%

6

7

116

Deelnemende scholen
Activiteiten
Deelnemende leerlingen
Lees- en taalontwikkeling Voortgezet onderwijs
Deelnemende scholen

14

16

114

499

702

141

31-12-2014

31-12-2015

%

10

7

70

9

12

133

5.844

4.328

74

31-12-2014

31-12-2015

%

Activiteiten
Deelnemende leerlingen
Mediawijsheid Voortgezet onderwijs
Deelnemende scholen

11

8

73

4

12

300

6.031

4.408

73

31-12-2014

31-12-2015

%

1

1

100

5

4

80

900

80

9

Activiteiten
Deelnemende leerlingen
Lees- en taalontwikkeling MBO & HBO
Deelnemende scholen
Activiteiten
Deelnemende leerlingen

Aanpak de Bibliotheek op school
ook op het voortgezet onderwijs

drie nieuwe scholen per half jaar. Daarmee komen
we eind 2017 op een totaal samenwerkingsbereik
van 90% van de Hengelose basisscholen.
Om het leesplezier en taalvaardigheid te meten
voeren we ieder jaar de monitor van de Bibliotheek
op school uit onder alle leerlingen van groep 4 tot
en met groep 8 en alle leerkrachten. We analyseren
samen de resultaten, stellen specifieke leesdoelen
vast en maken een leesplan, met daarin activiteiten
en werkvormen om de vastgestelde doelen te
behalen. Op dit moment toont die monitor nog
geen bijzondere stijging binnen Hengelo. Dit komt
mede doordat de doelgroep nog ieder jaar groter
wordt en er ieder jaar nieuwe scholen tussen zitten
(0-meting). Ook moet de Bibliotheek op school
eerst een paar jaar goed draaien binnen een school
voordat je duidelijke effecten kunt zien. We blijven
dit dus volgen en rapporteren.
Voortgezet onderwijs
Sinds 2014 heeft Bibliotheek Hengelo met de
Scholengroep Carmel Hengelo een meerjarige
overeenkomst: Biebsearch. Ruim 4.000 leerlingen
zijn daarmee lid van de Bibliotheek en kunnen
gebruik maken van ons uitleensysteem en transport
van de collectie tussen school en Bibliotheek.
In 2015 zijn we van start gegaan met het ombouwen
van Biebsearch naar de Bibliotheek op school VO.
Net als bij de Bibliotheek op school in het primair
onderwijs wordt daar meer gewerkt vanuit
een aantal vaste bouwstenen. De Bibliotheek
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ondersteunt zo niet alleen met een collectie, maar
met een uitgebreid leesplan met vastgestelde
doelen op gebied van lezen en mediawijsheid, een
bijbehorend activiteitenprogramma en monitoring
van resultaten. Voor deze ombouw maken we
gebruik van stimuleringsgelden van Stichting Kunst
van Lezen. We zijn begonnen op twee VMBO-scholen
(Avila College en Spindel), omdat hier de meeste
winst te behalen is op lees- en taalvaardigheid. Met
een olievlekwerking willen we ook de andere scholen
door laten groeien naar de Bibliotheek op school VO.
Met de overige middelbare scholen heeft de
Bibliotheek incidentele afspraken, net als met ROC
van Twente. In 2015 verhuisde de voormalig Edith
Stein Academie naar Enschede, waarmee een einde
kwam aan onze samenwerking.
Volwassenen - laaggeletterdheid
In 2015 gaf het Taalpunt wekelijks twee spreekuren
en vervolgde het Taalcafé het ingeslagen succes,
met gemiddeld zestig bezoekers uit de hele wereld.
De Bibliotheek pakt groots uit tijdens de Week van
de Alfabetisering. Voor de gevel van het gebouw
aan de Beursstraat werden verhalen rondom (laag)
geletterdheid tentoongesteld op grote billboards.
Burgemeester Sander Schelberg, die ook op één
van de billboards stond, opende de tentoonstelling.
Hij deed dit samen met de andere organisaties
die een bijdrage leveren aan de geletterdheid van
Hengelo, zoals ROC van Twente, Wijkracht, Jarabee
en Stichting Samen voor Taal. Tijdens de Week van de

Alfabetisering organiseerde de Bibliotheek diverse
activiteiten op en rond het sprookjesplein (‘Laaggeletterdheid is geen sprookje’), zoals een lezing van
Wim Daniëls voor ruim honderd taalvrijwilligers, als
dank voor hun inzet.
E-participatie
Digitaal meedoen wordt steeds belangrijker, maar
dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er is een
kloof tussen wat er van je wordt verwacht en waar
sommige mensen toe in staat zijn. Men zal echter
wel moeten: steeds meer overheidszaken kunnen
bijvoorbeeld alleen nog maar digitaal geregeld
worden. Om de digitale kloof te slechten heeft Bibliotheek Hengelo een groeiend aanbod in computercursussen en –workshops. In samenwerking met
Seniorweb en de Bibliotheken van Almelo en Enschede werden in 2015 twee succesvolle cursusseizoenen
gedraaid met een toename in het aantal cursussen
en cursisten. Jaarlijks kijken we waar de behoefte
ligt en wordt daarop ingespeeld. In 2015 waren er
bijvoorbeeld nieuwe cursussen Windows 10, veiligheid op internet, Digisterker (werken met de digitale
overheidsdiensten) en Klik&Tik (een nieuwe cursus
voor absolute beginners).

Mediawijsheid Volwassenen

31-12-2014

31-12-2015

%

Activiteiten

66

72

109

Deelnemers

670

709

106
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De Bibliotheek als ontmoetingsplaats
In de Bibliotheek kom je in aanraking met een wereld aan kennis,
informatie en verhalen. Niet alleen via de collectie, maar ook via
activiteiten. Het is een plek voor persoonlĳke ontwikkeling, waar
ontmoeten centraal staat.

Speerpunten beleid 2014 - 2016:
» Verdere invulling geven aan de
Bibliotheek als Ontmoetingsplaats
met aandacht voor consequenties voor
ruimte, formatie, competenties, etc.
» Realiseren van een programmering
die is afgestemd op het lokale
werkgebied.
» Verder uitbouwen van Bibliotheek als
netwerkorganisatie.
» Faciliteren van kennisplatforms.
» Cultuureducatie met kwaliteit.

Jaarverslag 2015
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Ontmoet de schrijver en maak
kennis met zijn werk en zijn leven

Ontmoet en Beleef in de Bibliotheek
In 2015 heeft de Bibliotheek een breed en goed
bezocht activiteitenprogramma gedraaid, met grote
lezingen van schrijvers, lezingen over bijzondere
onderwerpen, vernieuwende samenwerkingen en
vele themacafés.

Een greep uit onze activiteiten, die meestal in samenwerking met andere lokale
instellingen en verenigingen zijn georganiseerd:
•

Ontmoet de schrijver (vier avonden): Wim Daniëls, Eva Posthuma, Guus
Kuijer en Abdelkader Benali

•

Diverse filosofische avonden tijdens de Maand van de Spiritualiteit (Spir!t)

•

Onderhuids, een avond over (on)bewuste discriminatie

•

Literair koken met Benali en zijn vrouw Saïda Nadi

•

Schrijfster Margot Dijkgraaf over haar portret van Hella S. Haasse

•

Fotograaf Hans Aarsman over zijn boek Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

•

Filosoof Wouter Kusters over waanzin, het thema van de Boekenweek

•

Journalist Jesse Frederik over ongelijkheid (filosofiemaand)

•

Schrijfster Corine Hartman over de Jessica Haider-serie

•

Politicus Achmed Marcouch (PvdA) over solidariteit en integratie (Bertus
Bolk-lezing)

•

Schrijfster Susan Smit over haar boek ‘Ontdek de heksenkracht in jezelf’

•

Provinciedichter Heleen Bosma over haar dichtbundel ‘Zonder geld door
Overijssel’

•

Schrijver A.L. Snijders en componist Marcel Worms met (zeer korte) verhalen en muziek tijdens Nederland Leest

•

Journaliste Maria Genova over cybercriminaliteit tijdens de Week van de
Mediawijsheid
17

De Bibliotheek als ontmoetingsplaats

Programma lezen, leren en informeren*

31-12-2014

31-12-2015

%

12

19

158

Deelnemers

239

464

194

Activiteiten volwassenen

402

476

118

6.572

9.506

145

Activiteiten voor jeugd

Deelnemers

* Hieronder vallen alle activiteiten die voor iedereen te bezoeken zijn in de Bibliotheek.

De
Bibliotheek
organiseerde
daarnaast
themalezingen met CREA en HEIM over kunst en
literatuur, met bezoeken van Ted van Lieshout,
Arthur Japin en Petran Kockelkoren.
Met Filmhuis Hengelo werden twee Boek&Filmlezingen gehouden: kunsthistorica Elvira van Eijl
vertelde over de kunst van Turner, waar in 2015 een
film over uit kwam, en Thomas Roosenboom ging in
gesprek over de verfilming van zijn Publieke Werken.
Samen met de Universiteit Twente werden twee
lezingen opgezet, over wetenschap en de toekomst
van de zorg. Diverse wetenschappers en universitair
docenten gaven een inkijkje in een zeer boeiende
wereld.
De Bibliotheek hield verder maandelijkse
schrijverscafés
met
schrijfwedstrijden
en
introducties op verschillende genres door Theo
Hakkert, Louis Stiller, A.L. Snijders, Ted van Lieshout
en Miriam Jansen.
Sinds 2015 houdt de Social Media Club Hengelo haar
avonden in de Bibliotheek. Hier kom je alles te weten
over slimme toepassingen van social media, zowel
op persoonlijk als professioneel vlak. Altijd druk
bezochte avonden met goede sprekers.
Ook het Gamechange Café werd sinds oktober in de
Bibliotheek gehouden. Bij deze bijeenkomsten sprak
men over de toekomst van de binnenstad.
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Ontmoeting was er verder op wekelijkse of
maandelijkse
vaste
momenten,
zoals
het
poëziecafé, het Mammacafé, het Taalcafé, het
computerspreekuur, avonden van de spirituele
regenboog.
De Bibliotheek organiseerde verder maandelijks
een Walk&Talk, een soort koffiepauze voor
werkzoekenden. Op informele manier leren zij elkaar
kennen en bespreken ze hun zoektocht. Er staat altijd
een onderwerp centraal, zoals het sollicitatiegesprek
of social media. De Walk&Talk werd een week
later vervolgd met een workshop over hetzelfde
onderwerp.
Mensen met een goed idee konden ook in de
Bibliotheek terecht. De twee vrijwillige adviseurs
van iWorkspace hielpen bij de uitwerking van het
idee. Twee keer per maand was er een spreekuur.
iWorkspace organiseerde daarnaast een workshop
over crowdfunding.

Cultuur voor kinderen
Om hun blik te verruimen zouden alle kinderen
regelmatig in aanraking moeten komen met
uiteenlopende kunst en cultuur. Samen met
andere cultuuraanbieders in de regio verzorgt de
Bibliotheek een programma voor cultuureducatie
op de basisschool, met poëzieworkshops voor 300
kinderen uit groep 5 en 6 en schrijversbezoeken
voor groep 3 en 4. Deze bezoeken van Hans Hagen,
Monique Hagen en Annemarie Bon werden als
zeer goed beoordeeld met een 9 gemiddeld. Wat
wij terughoorden: “voor herhaling vatbaar”, “een
geweldige ervaring voor mij en de kinderen”, “een
enthousiast verteller die groep 3 ruim een uur wist
te boeien” (Hans Hagen).
Tijdens de Annie M.G. Schmidt-week en de
Kinderboekenweek organiseerde de Bibliotheek
verschillende
kinderactiviteiten,
zoals
een
theatervoorstelling van Pim en Pom, technische
workshops en een LEGO-middag.

Nieuwe expositieruimte
Bibliotheek Hengelo wil een podium zijn voor lokaal
talent en stelt daarom ruimte beschikbaar aan
mensen die hun kunstwerken willen exposeren.
Dit kunnen schilderijen zijn, maar ook foto’s. Op
de begane grond van Bibliotheek Hengelo Stad is
hiervoor een expositieruimte ingericht. In oktober
was de aftrap met een expositie door AtelierZ, in
november hing er werk van beeldend kunstenaar
Hettie Franken en in december van Arjen Hoogervorst.
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De Bibliotheek als ontmoetingsplaats

Organisatie en medewerkers
Een Bibliotheek die voldoet aan de vraag van deze tĳd, vormgegeven door een groep bevlogen medewerkers, samen met vele vrĳwilligers, bezoekers en organisaties in Hengelo.

Speerpunten beleid 2014 - 2016:
» Financiële mogelijkheden
onderzoeken.
» Samenwerken met burgers,
maatschappelijke en culturele
organisaties en bibliotheken.
» Herdefiniëren van beroepsfuncties.
» Klanten binden door kennisdeling,
samenwerken en participatie.
» Maatschappelijk rendement meten.
» Goede digitale randvoorwaarden
scheppen bij: flexibel werken,
advies op maat voor klanten,
excellente zelfservice (o.a. cashless
Bibliotheek).
» Publieke ruimten aanpassen en
vormgeven richting Werkplaats en
Ontmoetingsplaats.

Jaarverslag 2015
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Aanpak de Bibliotheek op school
ook op het voortgezet onderwijs

Ondersteunende Dienstverlening (FTE)
Communicatie & PR
Gebouw & infrastructuur

De Bibliotheek maken we samen
In 2015 is het visiedocument ‘De Bibliotheek
maken we samen’ opgeleverd. Samen betekent
zoveel mogelijk samenwerken met lokale partners
én met onze klanten. We kunnen op alle fronten
ondersteuning gebruiken, ook voor het vormgeven
van een programma rondom basisvaardigheden
en persoonlijke ontwikkeling. De Bibliotheek is wat
we er met elkaar van maken. Samen betekent ook
dat we ons met alle medewerkers richten op de
gezamenlijke doelen, en daar uitvoering aan gaan
geven. Voor veel medewerkers betekent dit een
andere manier van werken. De ruimte om het werk
anders te organiseren ontstaat door zelfservice en
door hulp van vrijwilligers.
Vrijwilligers
De Bibliotheek is in het najaar van 2015 begonnen
met het werven en structureel inzetten van
vrijwilligers in verschillende functies: collectiehulp,
gastvrouw/gastheer, VoorleesExpress (vrijwilliger
en coördinator), chauffeur en Bibliotheek aan Huis.
De belangstelling is groot: inwoners van Hengelo
leveren graag hun bijdrage. Er ontstaat een nieuwe
dynamiek. We leren van elkaar en maken er samen
een mooiere plek van.

31-12-2014

31-12-2015

%

0,7

0,7

100

1

1

100

Secretariaat

0,6

0,6

100

Ondernemingsraad

0,2

0,2

100

Totaal

2,5

2,5

100

31-12-2014

31-12-2015

%

Leenservice

7,8

7,1

91

Informatieservice

4,4

4,2

95

12,2

11,3

93

31-12-2014

31-12-2015

%

2,6

3,7

118

Publieke dienstverlening (FTE)

Totaal

Educatie & Cultuur (FTE)
Medewerkers
Specialisten

0,5

0,1
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Consulenten

2,2

2,2

100

Totaal

5,3

5,9

111

31-12-2014

31-12-2015

%

2,2

2,2

100

31-12-2014

31-12-2015

%

-

-

118

Publieke dienstverlening

0,7

-

-

Educatie & Cultuur

1,4

0,9

64

Totaal FTE

24,1

22,8

95

Verzuim (niet arbeidsgerelateerd)

5,1%

4,4%

99

Directie & Management (FTE)
Totaal

Gedetacheerd
Ondersteunende dienstverlening
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Organisatie en medewerkers

“Er ligt een duidelijke visie. De
richting is helder en daar wordt
aan vastgehouden”
(uit het medewerkersonderzoek 2015)

Medewerkersonderzoek
Uit het medewerkersonderzoek komt naar voren dat
de Bibliotheek Hengelo goed scoort als werkgever.
Medewerkers zijn bevlogen (8,1), betrokken
(9,2), klantgericht (8,4) en tevreden (8,5): goede
cijfers in vergelijking met andere Overijsselse
Bibliotheken. Men is het meest positief over de
klantgerichtheid, de arbeidsomstandigheden, de
ontwikkelmogelijkheden en het werken vanuit een
duidelijke visie en doelen. De samenwerking en
werkdruk werden als belangrijkste verbeterpunten
gegeven. De teams gaan hiermee aan de slag.
Ondernemingsraad
In 2015 zijn er vijf vergaderingen van de
ondernemingsraad geweest, met als belangrijkste
agendapunten het ziekteverzuim, kengetallen,
medewerkersonderzoek,
vrijwilligersbeleid,
de
bezuinigingen, de evaluatie zondagopenstelling en
het HRM-perspectief.
Algemene Personeelsvergaderingen
Er
zijn
in
2015
vier
algemene
personeelsvergaderingen
geweest
met
de
volgende thema’s: WINO (werkgeversschap in
netwerkorganisatie), vrijwilligers, jaarwerkplannen,
begroting, organisatieontwikkeling en het nieuwe
maandabonnement.
BiebPanel
Bibliotheek Hengelo heeft zich in 2015 aangesloten
bij het BiebPanel: een landelijk instrument voor
Jaarverslag 2015						
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klantonderzoek bij Bibliotheken. Er werd onderzoek
gedaan naar de maatschappelijke waarde en
de ontmoetingsfunctie van de Bibliotheek.
Samenvattingen van deze onderzoeken zijn terug te
lezen op www.bibliotheekhengelo.nl.
Nieuwe huurder
Bureau Hengelo heeft zich in 2015 gevestigd in de
Bibliotheek. Ze hebben een plek gekregen rechts van
de hoofdingang. Een goede zaak voor beide partijen:
een natuurlijke instroom van klanten van Bureau
Hengelo en een extra informatievoorziening over
Hengelo onder ons dak. Bureau Hengelo is hiermee
de derde inwoner van Bibliotheek Hengelo Stad die
zorgt voor structurele huurinkomsten.

Verslag Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht 2015
Dhr. Prof. Dr. J.J.A. Thomassen (voorzitter)
Dhr. drs. A.H. Hilbers
Dhr. E. Mollema
Mevr. mr. T.E. van Zoeren
De leden van de Raad worden voor 5 jaar benoemd
en kunnen niet worden herbenoemd. Het rooster van
aftreden zorgt ervoor dat ieder jaar een nieuw lid kan
worden benoemd. De Raad besteedt grote zorg aan
de werving van een nieuw lid en let daarbij op een
zo groot mogelijke spreiding van maatschappelijke
achtergrond en deskundigheid. Eind 2015 is dhr. E.
Mollema vertrokken als lid en per 1 januari 2016
treedt mevr. L. Keijzer toe in de Raad van Toezicht.
Taak en werkwijze
De RvT heeft een tweeledige taak. De Raad houdt
toezicht op het beleid van de directie en dient deze van
advies ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen
en incidentele beslissingen. Om haar taak goed te
kunnen vervullen, vergadert de Raad tenminste vier
maal per jaar en volgt daarbij een vast patroon.
Een belangrijk moment voor de Raad als
toezichthouder is de vaststelling van de jaarrekening
van het afgelopen jaar in aanwezigheid van de
externe accounts. Dit gebeurt in de aprilvergadering.
In deze vergadering wordt ook de strategie en de
begroting voor het komende jaar besproken. In 2015
zijn de begroting en het meerjarenbeleid meermalen
aan de orde geweest vanwege de door de gemeente
opgelegde bezuinigingen. Met de directie zijn
meerdere opties besproken om het voortbestaan van
de bibliotheek ondanks deze bezuinigingen veilig te
stellen. De RvT maakt zich gezien deze forse korting
op de gemeentesubsidie zorgen om de financiële
positie van de bibliotheek in de komende jaren.

Mevr. drs. K. Davina
Ook in de laatste vergadering van het jaar wordt
er traditiegetrouw over de toekomstvisie van de
bibliotheek gesproken. De continue dialoog tussen
RvT en directie over het te volgen beleid wordt sinds
het begin van het afgelopen jaar versterkt doordat
aan het begin van iedere vergadering één van de
stafleden een presentatie geeft over de laatste
ontwikkelingen in zijn of haar domein.
Governance Code Cultuur
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
expliciet in hoeverre het doen en laten van de
Raad in overeenstemming is met deze code. In de
laatste vergadering van het afgelopen jaar heeft
de Raad kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Zoals hierboven aangegeven is het toezicht op de
directie frequent en intensief. Bovendien is met de
directeur een functioneringsgesprek gehouden dat
vervolgens door de Raad is besproken. De Raad heeft
vooral ook naar haar eigen functioneren gekeken
vanuit het perspectief van de governance code.
Daarbij zijn de verantwoordelijkheden van de Raad,
haar samenstelling en werkwijze besproken. De
conclusie van dit gesprek was dat alle principes van
de governance code worden nageleegd.
Dhr. Prof. Dr. J.J.A. Thomassen (voorzitter)
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