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Voorwoord

Het zijn boeiende tijden voor een bibliothecaris. 
Digitalisering, veranderend mediagebruik en 
nieuwe wensen van de gebruikers hebben ervoor 
gezorgd dat de Bibliotheek goed heeft nagedacht 
over haar toekomst. Het is voor ons overduidelijk, de 
Bibliotheek is altijd van grote waarde geweest in een 
samenleving en zal dat ook in de toekomst blijven.

Lezen en leesplezier vormen de basis voor ieders 
persoonlijke ontwikkeling. Om mee te kunnen doen 
in de samenleving is een goede beheersing van de 
taal absoluut noodzakelijk.  En niet alleen  lezen, 
maar ook digitale geletterdheid is van steeds groter 
belang. In dit licht is het haast ondenkbaar dat er in 
Nederland bijna 1,5 miljoen mensen onvoldoende 
taalvaardig zijn. 

Ook digitale vaardigheden zijn bij een grote groep 
mensen niet aanwezig. Juist voor deze mensen is 
de Bibliotheek een onmisbare voorziening in hun 
woonplaats. Met onze nieuwe producten Digisterker, 
omgaan met de digitale overheid en Klik & Tik, helpt 
de Bibliotheek iedereen graag op weg naar een 
volwaardige deelname aan de samenleving.

Niet voor niets zeggen we vaak: de Bibliotheek maakt 
je rijker! Groeiende bezoekersaantallen bewijzen dat 
we op de juiste weg zitten. Naast de nog steeds veel 
geleende materialen uit onze collectie, vinden steeds 
meer mensen hun weg naar de activiteiten van de 
Bibliotheek rondom lezen, literatuur, maar ook 
gezondheid,  opvoeding en  lokale/actuele thema’s. 

Al deze vernieuwingen van het bibliotheekwerk 
vragen ook een grote inzet van alle medewerkers 
en vrijwilligers. Veranderingen die zich enkele jaren 
geleden al aankondigden, worden steeds duidelijker 
zichtbaar in de dienstverlening van de Bibliotheek. 

De Bibliotheek vernieuwt, maar blijft als altijd 
een onmisbare voorziening in het hart van de 
samenleving.

René Siteur
directeur-bestuurder
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“Groeiende bezoekersaantallen bewijzen dat we op 
de juiste weg zitten.” 

Voorwoord
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Speerpunten beleid 2014 - 2016:

 » Uitbouwen van de collectie digitale  
 bronnen en e-books.

 » Optimaliseren toegankelijkheid  
 collecties.

 » Ruimte creëren voor Werkplaats en   
 Ontmoetingsplaats.

 » Anticiperen op een landelijke abon-  
 nementenstructuur met passende   
 tarieven en voorwaarden.

De Bibliotheek als schatkamer is wat we nu de klassieke Bibliotheek noemen. Het 
is de Bibliotheek waar je media kunt lenen, inzien en gebruiken. Het is de schatka-
mer die we waren én die we zijn, vol informatie en verhalen, die de wereld aan je 
voeten legt.

De Bibliotheek als schatkamer 
    De klassieke Bibliotheek
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Lid van de Bibliotheek 31-12-2016 31-12-2015 % tov 2014

Jeugd (0 tot 18 jaar) 16.251 18.540 88

     ... waarvan via de Bibliotheek op school 7.414 6.165 120

Volwassenen (18+) 10.271 9.701 97

Totaal 26.522 28.241 91

Percentage inwoners lid 32,7% 34,9% 91

Bibliotheken in Hengelo 31-12-2016 31-12-2015 %

Bibliotheekvestigingen 2 2 100

Basisscholen met de Bibliotheek op school      29 24 121

Zorgcentra/WoZoCo met Bibliotheek 6 6 100

Bibliotheek aan Huis-punt 1 1 100

Openingsuren per week 31-12-2016 31-12-2015 %

Bibliotheek Hengelo Stad 62 62 100

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es      53 53 100

De Bibliotheek als schatkamer

Collectie
De bezuinigingen op de subsidie van de Bibliotheek 
zijn ook van invloed op het collectiebudget. In 
2016 is daarom besloten te stoppen met het 
aanschaffen van muziekcd’s. De uitleencijfers 
van deze collectie lopen terug en met de komst 
van onder andere Spotify wordt het steeds 
eenvoudiger toegang te krijgen tot muziekcollecties. 

E-content
In 2012 zijn wij gestart met het aanbieden van 
cursussen via de Bibliotheek, een samenwerking 
met de Bibliotheek/HEMA academie. Medio 2016 is 
het concept herzien en omgedoopt tot “Cursussen 
van de Bibliotheek”. Als lid van de Bibliotheek kun je 
gratis twee online cursussen volgen. Om een nieuwe 
hobby te ontdekken, een vreemde taal te leren, om te 
werken aan je persoonlijke ontwikkeling of wegwijs 
te worden in een computerprogramma. Als bonus is 
er elke maand een korte gratis cursus.
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Uitleningen 31-12-2016 31-12-2015 %

Bibliotheek Hengelo Stad 506.276 604.159 84

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es 126.955 160.016 79

De Bibliotheek op school 135.842 130.345 104

E-booksplatform 13.741 8.681 158

Totaal 782.814 903.201 87

Collectie 31-12-2016 31-12-2015 %

Bibliotheek Hengelo Stad 82.270 88.649 93

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es 17.687 19.680 90

De Bibliotheek op school 21.161 19.608 108

Totaal 121.118 127.937 95

Bezoekers 31-12-2016 31-12-2015 %

Bibliotheek Hengelo Stad 392.537 418.483 94

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es 101.621 114.386 89

Digitale Bibliotheek 298.201 319.678 93

Totaal 792.359 852.547 93

Gebruik van de collectie
Nog steeds wordt er veel geleend in de Bibliotheek. 
We zien echter dat de trend, die vorig jaar is ingezet, 
zich voortzet. Het aantal uitleningen neemt licht af, 
terwijl het aantal geleende e-books toeneemt. In de 
basisscholen wordt veel gelezen, zoals blijkt uit de 
uitleencijfers. Dat is een gevolg van het toenemende 
aantal scholen waar we de Bibliotheek op school 
toepassen. 
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Lid van de Bibliotheek? Dan kun je gratis twee online 
cursussen volgen. Ontdek bijvoorbeeld een nieuwe 
hobby.

De Bibliotheek als schatkamer
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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.

Werkplaats wordt vanaf 2017 Lezen en Leren. Lezen richt zich op alle kinderen 
van 0 tot 18 jaar met programma’s die de lees- en informatievaardigheid 
ondersteunen. Alles begint met taal en met lezen kun je niet vroeg genoeg 
beginnen.

De Bibliotheek als werkplaats
Lezen: Jeugd & Onderwijs
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Nationale voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen: hét moment om het 
belang van voorlezen onder de aandacht te brengen. 
Van 27 januari tot en met 6 februari kwamen er 
meer dan 800 kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud 
naar de Bibliotheek. Ze gingen kijken naar de 
voorstelling ‘We hebben er ’n geitje bij’, gebaseerd 
op het gelijknamige Prentenboek van het Jaar van 
Marjet Huiberts. Verdeeld over een kleine twee 
weken werden  dertig voorstellingen gegeven aan de 
Hengelose peuters.

De Voorleesdagen zijn dit jaar volgens traditie 
geopend met het Voorleesontbijt, op woensdag 27 
januari. Geheel in kinderboerderijsfeer, tussen de 
houten boerderijdieren en het stro krijgen de zestien 
kinderen van Kids Villa een ontbijtje voorgeschoteld 
van een echte boer. Zo wordt het verhaal wel heel echt.  

VoorleesExpress
Ook in 2016 waren we actief met de VoorleesExpress. 
Maar liefst 61 gezinnen deden mee wat neerkomt 
op ruim 1200 voorleessessies van een uur door een 
team van 70 vrijwilligers. Met je kind een boekje 
lezen is niet alleen goed voor de taalvaardigheid 
en woordenschat, het is ook nog eens erg gezellig! 
Samen duik je in een andere wereld.

Eerste editie van Nederland Leest Junior
In 2016 was er voor het eerst Nederland Leest Junior
met  een gratis  jeugdboek  rond  het  thema  demo-
cratie. 18 basisscholen deden mee met groep 7 
en 8. Elke leerling kreeg een eigen boekje en er is 
veel gesproken en gedebatteerd over democratie, 
leiderschap, leven in vrijheid en manipulatie. 
Nederland Leest Junior wordt in 2017 wegens succes 
opnieuw aangeboden en in Hengelo breed uitgezet. 

Cultuur op school
Het programma Kunst op School is een 
educatief kunst- en cultuur programma voor de 
basisschoolleerlingen van Hengelo. Alle kinderen 
in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar krijgen in hun 
schoolcarrière te maken met de volgende kunst- en 
cultuurdisciplines: beeldende- en audiovisuele kunst, 
film, literatuur, muziek, muziektheater, cultureel 
erfgoed en dans & theater. Bibliotheek Hengelo 
heeft voor groep 1 en 2 kinderboekenschrijver Tjibbe 
Veldkamp uitgenodigd. Ruim 300 kinderen genoten 
van dit schrijversbezoek in de klas. Voor dit aanbod 
kregen we een  waardering van 9,2!

“Samen duik je in een andere 
wereld”

De Bibliotheek als werkplaats

Lees- en taalontwikkeling Voor- en vroegschools 31-12-2016 31-12-2015 %

Activiteiten 36 23 157

Deelnemende peuters/kleuters 892 781 114
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Primair onderwijs
Structurele samenwerking met het onderwijs voor 
meer leesplezier, betere resultaten op gebied van 
leesvaardigheid en mediawijsheid, dat doen we sinds 
2013 volgens de aanpak de Bibliotheek op school. 
In 2016 zijn we wederom op nieuwe basisscholen 
gestart met de Bibliotheek op school, waarmee 
we uitkomen op een totaal  van  29  scholen. Een 
eenmalige investeringssubsidie van de gemeente 
maakt het mogelijk om binnen een aantal jaren 
nog eens 15 scholen aan te sluiten, waaronder alle 
openbare bassischolen van Stichting Primato en de 
nieuwe Islamitische basisschool De Tulp. Volgens het 
uitrolplan implementeren we de aanpak op twee à 
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 de 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. Daarbij kiezen we in alle scholen 
voor een resultaatgerichte mix van dagelijkse 
werkvormen rond vrij lezen, voorlezen,  praten over 
boeken en werkvormen in relatie tot de landelijke 
leescampagnes zoals: De Kinderboekenweek en 
Nederland Leest Junior. Samen met de scholen 
zorgen we voor meer structuur en inspiratie in 
het leesonderwijs en voor meer enthousiasme en 
leesbeleving in de klas en thuis.

De Bibliotheek op school Primair onderwijs 31-12-2016 31-12-2015 %

Deelnemende scholen 29 24 121

Deelnemende leerlingen 7.414 6.165 120

Collectie media 21.161 19.608 108

Uitleningen 135.842 130.345 104

“De leesconsulent van de Bibliotheek is 
minimaal 40 uur per jaar in de basisschool 

aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen 
bij boekintroducties, boekenkring en andere 

werkvormen die bijdragen aan de leesdoelen van 
de school, maar ook aan meer leesplezier en 

smaakontwikkeling van de leerlingen.”
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Voortgezet onderwijs
Taal is voor veel leerlingen, met name in het VMBO, 
een struikelblok. Uit allerlei onderzoeken blijkt keer 
op keer dat ze het lezen van teksten lastig vinden en 
dat hun woordenschat vaak niet groot genoeg is om 
teksten goed te kunnen begrijpen. Taalvaardigheid is 
echter wel een belangrijke voorwaarde voor een suc-
cesvolle deelname aan het onderwijs. Het blijft dus 
belangrijk dat scholen en de Bibliotheek de handen 
ineenslaan en samenwerken aan leesbevordering 
voor deze doelgroep, want meer lezen is beter zijn in 
taal. En als lezen leuk is ga je het vanzelf meer doen.

Het schooljaar 2016-2017 is het laatste jaar waarin 
het meerjarig contract met de Carmelgroep Hen-
gelo loopt. In 2017 starten we het overleg op voor 
een nieuwe periode van samenwerking. In 2016 
hebben we vooral ingezet op de VMBO-scholen van 
de Carmelgroep Hengelo, Spindel en Avila. Het pro-
gramma Biebsearch is opgegaan in de Bibliotheek 
op school VO. De Bibliotheek op school VO werkt net 
als de Bibliotheek op school PO met bouwstenen die 
samen een sluitend programma vormen voor lees- 
en taalontwikkeling. De bijdrage van de Bibliotheek  
heeft bestaan uit het adviseren van de docenten en 
mediathecarissen van de scholen. Vooral middels 
verschillende werkvormen die het stimuleren van 
lezen bevorderen. We hebben ze  getraind in het toe-
passen van deze werkvormen en in het opzetten van 
een lees- en mediaplan.

Als lezen leuk is ga je het vanzelf 
meer doen

De Bibliotheek als werkplaats

Voor de scholen van Carmelgroep Hengelo geldt dat 
alle leerlingen lid zijn van de Bibliotheek, gebruik 
kunnen maken van ons uitleensysteem en het trans-
port van de collectie tussen school en de Bibliotheek.

VO en MBO scholen waar de Bibliotheek mee samenwerkt

Arcade

Avila College

Scholengemeenschap De Grundel

Het Twickelcollege

De Spindel

’t Genseler

Bataafs Lyceum

ROC van Twente – verschillende afdelingen
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Speerpunten beleid 2014 - 2016:

 » Versterken van de rol als ketenpartner  
 in de aanpak laaggeletterdheid.

 » Activiteitenprogramma voor  
 e-participatie met nadruk op partici- 
 patie in het maatschappelijk proces.

Werkplaats wordt vanaf 2017 Lezen en Leren. Leren richt zich op de 2,5 miljoen 
volwassenen die niet goed genoeg lezen, rekenen of met computers omgaan. 
Met onze workshops en programma’s proberen we ook deze groepen toegang 
tot informatie te bieden.

De Bibliotheek als werkplaats  
Leren: Participatie & Zelfredzaamheid
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Computercursussen en workshops
In 2016 hebben we in samenwerking met SeniorWeb 
Hengelo 55 cursussen en workshops gegeven in 
de Bibliotheek. Ook is er gestart met Klik&Tik: de 
absolute basiscursus voor mensen die nooit of 
nauwelijks met een computer hebben gewerkt, deze 
cursus was een groot succes. 

Daarnaast waren er  12  inloopspreekuren, vier keer  
vond  het Tabletcafé plaats en in het najaar hebben we 
23 keer Digihulp aangeboden voor  het beantwoorden 
van vragen over de digitale Bibliotheek en e-books.  

In de week van de mediawijsheid van 18 t/m 25 
november zijn zes gratis workshops aangeboden 
onder andere over Facebook, LinkedIn, en Whats-
app. Alle workshops waren vol.  

Walk&Talk
Walk&Talk is dé koffiepauze voor werkzoekenden 
op elke tweede vrijdag van de maand. In 2016 zijn  
negen Walk&Talks georganiseerd met gemiddeld 
12 deelnemers. De week na de Walk&Talk waren 
er workshops over een specifiek werkgerelateerd 
thema zoals netwerken, personal branding en 
sociale media.

PraatjesMaken
De Bibliotheek is er voor iedereen. Ook voor 
de kwetsbare groep vluchtelingen. We willen 
dat iedereen volwaardig en zelfstandig kan 
meedoen in de Nederlandse samenleving. Om 
te integreren is het ontzettend belangrijk de 
Nederlandse taal te leren, stadsgenoten en 
maatschappelijke voorzieningen te leren kennen.  
 
Om de Nederlandse taal en spraakontwikkeling 
van deze kinderen te stimuleren zijn we in 2016 
met een nieuw initiatief gestart: PraatjesMaken. 
Voor het initiatief PraatjesMaken hebben we online 
logopedie ingezet, vluchtelingengezinnen bekend 
gemaakt met de Bibliotheek, haar collectie en 
voorzieningen en werden de gezinnen op een leuke 
manier in contact gebracht met stadsgenoten 
(vrijwilligers bij de Bibliotheek). Maar liefst 15 
gezinnen deden mee in de zomer- en herfstvakantie.

Taalcafé
Het Taalcafé is een groot succes. Door de enorme 
belangstelling is enkel de vrijdagmiddag van 
14.00-16.00 uur niet meer te bolwerken voor 
de vrijwilligers. Daarom is in 2016 besloten het 
Taalcafé nu ook te openen op dinsdagochtend 
van 10.00-12.00 uur. Door deze spreiding kunnen 
de vrijwilligers de kwaliteit en aandacht voor de 
deelnemers  blijven waarborgen.

“Door deze spreiding kunnen de 
vrijwilligers de kwaliteit en 

aandacht voor de deelnemers 
blijven waarborgen.”

De Bibliotheek als werkplaats

Mediawijsheid Volwassenen 31-12-2016 31-12-2015 %

Activiteiten 75 72 104

Deelnemers 808 709 114
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De Bibliotheek is het knooppunt waar kennis, informatie en verhalen samen-
komen, worden gedeeld en doorontwikkeld. De collectie blijft een belangrijk 
onderdeel, maar steeds meer gaat het om samenbrengen van kennis uit de 
lokale samenleving. Met onze programma’s willen we mensen stimuleren zich 
te blijven ontwikkelen en actief mee te doen.

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  
 dat is afgestemd op het lokale   
 werkgebied. 

 » Verder uitbouwen van de Bibliotheek  
 als netwerkorganisatie.

 » Faciliteren van kennisplatforms.
 » Cultuureducatie met kwaliteit. 

De Bibliotheek als ontmoetingsplaats
Informeren: Persoonlijke ontwikkeling
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Ontmoeten en ontwikkelen in de Bibliotheek
2016 is feestelijk gestart met het tienjarig jubileum 
van de Bibliotheek aan de Beursstraat. Een spette-
rende aftrap die gevolgd is door een breed en goed 
bezocht activiteitenprogramma, met lezingen van 
bekende schrijvers of over bijzondere onderwerpen, 
vernieuwende samenwerkingen en vele themacafés.

“Wat doet de Bibliotheek alle-
maal en hoe ziet het kantoor van 

de directeur eruit?”

De Bibliotheek als ontmoetingsplaats

HieperdeBIEB!  
10 jaar Bibliotheek aan de Beursstraat
In januari 2006 openden we onze nieuwe Bibliotheek 
aan de Beursstraat. We waren trots en blij en dat zijn 
we tien jaar later nog steeds! Een goede reden om 
stil te staan bij dit jubileum, een open dag te houden 
en een feestje te vieren op zaterdag 16 januari 2016.  

Wat doet de Bibliotheek allemaal? Wie werken er 
zoal, voor de schermen én achter de schermen? Wer-
ken er ook vrijwilligers in de Bibliotheek? Hoe ziet het 
kantoor van de directeur eruit? Wat zou er allemaal 
in de kelder zijn opgeborgen? Hoe werkt dat inle-
verapparaat nou eigenlijk? Wat is er door de jaren 
heen allemaal veranderd in de bibliotheekwereld?  

Er waren allerlei leuke activiteiten, workshops en 
voorstellingen voor jong en oud zoals: een kijkje ne-
men op de redactie van Tubantia, miniworkshops 
door Seniorweb, workshops van CREA en HEIM, een 
grote overdekte boekenmarkt met erwtensoep en 
koek & zopie. Kunst taxeren door Willem Oder-
kerk, bezoekers konden op de foto bij jeleukstefo-
to.nl, ProtorQ laat zien hoe een 3D-printer werkt
en als klap op de vuurpijl traden ’s avonds 
schrijvers Ronald Giphart en Bart Chabot op!
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De Boekenweek met als thema Duitsland: was 
ich nog zu sagen hätte. Met ‘s lands bekendste 
historicus en alleskenner Maarten van Rossem. Anne 
Folkertsma over het leven en werk van de Duitse 
schrijver Hans Fallada, Gregor Dijkhuis over “Frederik 
II van Hohenstaufen. Hij die de wereld versteld doet 
staan.” en een foto expositie door HAFV (Hengelose 
amateur fotografen vereniging).

De Menthol-week (24 mei t/m 2 juni) is een 
eerbetoon aan Joseph Sylvester (Menthol), een ode 
aan zijn leven en aan het belang van het overbruggen 
van culturele verschillen. Helaas nog altijd een 
zeer actueel onderwerp. Met een boekpresentatie 
“Menthol” door auteur Frank Krake en de gemengde 
liefde in de film: “Menthol en Roosje” in een zwart-
witte wereld door Marga Altena.

In 2016 vierden Hengelo en Emsdetten het 25-jarig 
jubileum als partnersteden. Ter gelegenheid 
daarvan vonden verschillende activiteiten plaats, 
zoals uitwisselingen tussen scholen, de beide 
gemeenteraden en de bibliotheken. We namen deel 
aan elkaars herdenkingen en een Collectie Duitse 
boeken van Bibliothek Emsdetten lag tijdens de 
Boekenweek in onze Bibliotheek. Nicolet Steemers 
gaf een lezing in Bibliothek Emsdetten en Klaus 
Uhlenbrock gaf een lezing in de Bibliotheek Hengelo. 
Tot slot exposeerden scholieren van het Montessori 
College Twente uit Hengelo en scholieren van de 
Geschwister Scholl Realschule  uit Emsdetten in de 
Bibliotheek.

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

• Ontmoet de schrijver (zeven avonden): Annejet van der Zijl, Susan Smit, 
Chris de Stoop, Nicolet Steemers, Ronald Giphart, Jan Paul Schutten en 
Annegreet van Bergen.

• Twee filosofische avonden tijdens de Maand van de Spiritualiteit ‘Verlan-
gen en liefde’ (Spir!t) In samenwerking met Arent Weevers, kunstenaar en 
dominee PKN.

• Ariejan Korteweg over de ziel van Frankrijk en over zijn boek Surplace. In 
samenwerking met Alliance Francaise en boekhandel Broekhuis.

• Verscheurd, een debat met 3 religieuze leiders (imam, dominee en rabbijn) 
over religie en homoseksualiteit door Art. 1 Overijssel.

• Gemeente Hengelo organiseerde twee keer een Kavelmarkt in de Biblio-
theek voor mensen met bouwplannen. De belangstelling hiervoor was 
groot.

• Schrijverscafé’s met Michelle Visser over het historische verhaal, Frederike 
Krommendijk over columns, Paul Sebes over het uitgeven van je boek, Mar-
co Krijnsen over Spannend verhaal.

• Schrijfwedstrijd Heel Twente schrijft in samenwerking met Uitgeverij Maan 
en Tubantia, Corine Hartman en Tomas Ross.

• Muziek in de bieb met Hermitage met een, twee, (pauze), vier, Maarten 
Ebbers met Appeltje Eitje en Alex Roeka met Voort!

• Kunst in de bieb met Frederike Upmeijer over Symboliek in de Gouden 
Eeuw, lezingen door Miranda Nieuwenhuis naar aanleiding van exposities 
in Rijksmuseum Twenthe: Thomas Gainsborough & de Engelse Gouden 
Eeuw en over de Lairesse.

• Poëzie in de bieb: maandelijkse Poëzielunch door Dichterscollectief Hen-
gelo, maandelijkse bijeenkomsten over lezen van gedichten: Dichter bij 
Dichters met Heleen Bosma en het Schrijverscafé tijdens Poëzieweek 2016. 
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Voor de 11e editie van Nederland Leest stond er in 
plaats van één boek, één thema centraal, namelijk 
democratie. Door het thema werd niet alleen 
gestimuleerd Nederland aan het lezen te zetten, 
maar ook om Nederland te laten debatteren in de 
Bibliotheek. In het kader van dat thema spraken 
in  onze Blibliotheek Maarten van Rossem over 
populisme en Anna Levander (Annet de Jong en 
Dominique van der Heyde) over hun politieke trilogie 
“Morten”.

Journalist Theo Hakkert van Tubantia las het 
verhaal “Dons” van Jan Siebelink voor aan 
ouderen tijdens de Voorleeslunch op Nationale 
Ouderendag. Ouderen van Trivium Meulenbelt 
Het Borsthuis waren te gast in de Bibliotheek.  

Het Kinderboekenweekfeest met als thema ‘opa’s en 
oma’s in de bieb’ werd door maar liefst 500 kinderen 
gevierd.  Met cartoonist Thijs Wessels, goochelaar 
Hilbert Geerling,  workshops van CREA/HEIM en 
gamen bij Seniorweb. Iedereen kon (met opa en 
oma) op de foto bij fotografe Simone Gerard. 

De Bibliotheek als ontmoetingsplaats

Programma lezen, leren en informeren* 31-12-2016 31-12-2015 %

Activiteiten voor jeugd 5 19 26

Deelnemers 59 464 13

Activiteiten volwassenen 366 476 77

Deelnemers 7.292 9.506 77
* Hieronder vallen alle activiteiten die voor iedereen te bezoeken zijn in de Bibliotheek.

Exposities
Januari Bieb 10 jaar

Februari Vers & Foto

Maart Boekenweek

April Kunstmakers

Mei Bevrijding

Juni Bibliotheek Hengelo

Juli Schilderijen

Augustus Pijn en de spelen

September 10 jaar fotogroep

Oktober Armeense genocide en Sayfo

November Foto divers

December Kunstwerken scholieren

Exposities 
Bibliotheek Hengelo wil een podium zijn voor lokaal 
talent en stelt daarom ruimte beschikbaar aan 
mensen die hun kunstwerken willen exposeren.
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Organisatie en medewerkers

2016 is een overgangsjaar. We sluiten een beleidsperiode af en zijn 
gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe beleidsperiode. 
Deze nieuwe beleidsperiode zal meer nog dan de voorgaande peri-
odes gekenmerkt worden door de educatieve en maatschappelijke 
functie van de Bibliotheek. In de Algemene Personeelsvergaderin-
gen is veel aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen en 
welke invloed dit heeft op de organisatie en de medewerkers.

Speerpunten beleid 2014 - 2016:

 » Financiële mogelijkheden    
 onderzoeken. 

 » Samenwerken met burgers,   
 maatschappelijke en culturele   
 organisaties en bibliotheken. 

 » Herdefiniëren van beroepsfuncties. 
 » Klanten binden door kennisdeling,   

 samenwerking 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. 
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Ondersteunende Dienstverlening (FTE) 31-12-2016 31-12-2015 %

Communicatie & PR 0,7 0,7 100

Gebouw & infrastructuur 1 1 100

Secretariaat 0,6 0,6 100

Ondernemingsraad 0,2 0,2 100

Totaal 2,5 2,5 100

Publieke dienstverlening (FTE) 31-12-2016 31-12-2015 %

Leenservice 5,8 7,1 82

Informatieservice 4,2 4,2 100

 Totaal 10 11,3 88

Educatie & Cultuur (FTE) 31-12-2016 31-12-2015 %

Medewerkers 3,5 3,7 94

Specialisten 0,6 0,1 600

Consulenten 2,2 2,2 100

Totaal 6,3 6 105

Directie & Management (FTE) 31-12-2015 31-12-2016 %

Totaal 2,2 2,2 100

Gedetacheerd 31-12-2016 31-12-2015 %

Ondersteunende dienstverlening - - -

Publieke dienstverlening - - -

Educatie & Cultuur 0,3 0,9 33

Totaal FTE 22,3 22,8 93

2016 is het overgangsjaar naar 
een nieuwe beleidsperiode

Organisatie en medewerkers

Algemene Personeelsvergaderingen
In 2016 vonden vier algemene personeels-
vergaderingen plaats. Naast de aandacht voor 
de organisatieontwikkeling kwamen aan de 
orde: Jaarwerkplannen 2016, dienstverlening in 
samenwerking met de Belastingdienst, landelijke 
campagne positionering van de Bibliotheek, 
activiteiten voor vluchtelingen, meerjaren-
beleidsplan en het strategisch personeelsplan.

Ondernemingsraad
In totaal vonden er vier overlegvergaderingen plaats 
met de volgende onderwerpen:
 » Strategische personeelsplanning
 » Vrijwilligersbeleid
 » Vrijwilligers
 » Sterrenprogramma
 » Hof van Twente
 » 1e opzet meerjarenbeleidsplan 2017-2020
 » Begroting 2017 eerste versie
 » Meerjarenbegroting
 » OR Stichting Werkgeverschap (voorheen   

 NOR)
 » Schaalvergroting, mogelijke samenwerking met  

 bibliotheken

De OR heeft negen keer vergaderd: vier keer ter 
voorbereiding op de overlegvergadering met het OR-
bestuur en vijf ondernemersvergaderingen.
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BiebPanel
In 2016 hebben vier onderzoeken plaatsgevonden 
onder ons digitaal BiebPanel. Het eerste 
onderzoek begon meteen goed met een algemeen 
klanttevredenheidsonderzoek. Met trots mogen 
we zeggen dat 51% van de ondervraagden de 
Bibliotheek Hengelo beloonde met een cijfer 9 of 10. 
In het oog sprongen de uitstraling van het gebouw, 
de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de 
medewerkers.

Het tweede onderzoek richtte zich op de collectie en 
informatiefunctie van de Bibliotheek. De panelleden 
vinden de omvang van de collectie romans goed en 
van de informatieve boeken ruim voldoende. De 
panelleden geven met een lichte voorkeur aan dat 
ze liever een kleine collectie actuele titels hebben 
dan een groot aanbod met weinig actuele titels. 
De informatiefunctie is belangrijk vanwege het 
laagdrempelige karakter van de Bibliotheek.
 
Het derde onderzoek van 2016 had als thema ‘De 
toekomst van de Bibliotheek’. De uitkomsten van dit 
onderzoek sloten goed aan bij de gedachtenvorming 
over onze nieuwe beleidsperiode. In het laatste 
onderzoek werd het panel gevraagd een oordeel 
te geven over het personeel. Opnieuw sprong 
hier vriendelijkheid, deskundigheid en de  
herkenbaarheid van het personeel eruit. 
Samenvattingen van de onderzoeken zijn terug te 
lezen op www.bibliotheekhengelo.nl. 

51% van de ondervraagden 
belonen de Bibliotheek Hengelo  

met een cijfer 9 of 10
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Samenstelling Raad van Toezicht
Dhr. Prof. Dr. J.J.A. Thomassen (voorzitter)

Dhr. drs. A.H. Hilbers

Mevr. drs. L.I. Keijzer-Peeters Weem

Mevr. mr. T.E. van Zoeren

Mevr. drs. K. Davina

De leden van de Raad van Toezicht 
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 maatschap-
pelijke achtergrond en deskundigheid. Eind 2016 is 
mevr. mr. T.E. van Zoeren vertrokken als lid en per 1 
januari 2017 treedt mevr.mr. W.T.M. Krieger toe tot 
de Raad van Toezicht.

Taak en werkwijze
De RvT heeft een tweeledige taak. De Raad houdt toe-
zicht op het beleid van de directie en voorziet deze 
van advies ten aanzien van toekomstige ontwikkelin-
gen 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 toezicht-
houder is de vaststelling van de jaarrekening in aan-
wezigheid van de externe accountant. Dit gebeurt in 
de aprilvergadering. In deze vergadering wordt ook 
de strategie en de begroting voor het komende jaar 
besproken. In 2016 zijn de begroting en het meerja-
renbeleid meermalen aan de orde geweest vanwege 
de in 2015 door de gemeente opgelegde bezuinigin-
gen. In overleg met de Raad van Toezicht  heeft de 
directie een aantal maatregelen genomen om het 
voortbestaan van de Bibliotheek veilig te stellen. 

Verslag Raad van Toezicht

De financiële positie van de Bibliotheek blijft in de 
komende jaren een bron van aanhoudende zorg voor 
de Raad. Ook in de laatste vergadering van het jaar 
wordt er traditiegetrouw over de toekomstvisie van 
de Bibliotheek gesproken. 

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 ver-
gadering van het afgelopen jaar heeft de Raad vooral 
ook  naar haar eigen functioneren en de wisselwer-
king met de directie gekeken vanuit het perspectief 
van de governance code. De conclusie van dit gesprek 
was dat alle principes van de governance code wor-
den nageleefd.
 
Dhr. Prof. Dr. J.J.A. Thomassen (voorzitter)

Verslag Raad van Toezicht



Achterkant


