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Hoe kan 2011 gekarakteriseerd worden? Een bewogen jaar: er is van alles gebeurd. Een jaar met twee 
uitersten en een heleboel daartussen.  

Het ene uiterste gaat over de moeilijke tijd waar veel organisaties in zitten: de tijd van bezuinigingen. 
Er is hard gewerkt aan een passende oplossing voor de nieuwe bezuinigingsopdracht van €150.000 
voor 2012. Het sluiten van filiaal Hasseler Es, een scenario in opdracht van gemeente, zorgde voor een 
fel protest onder de buurtbewoners. Deze richting bleek op te weinig draagvlak te kunnen rekenen en 
is derhalve door de gemeente afgewezen. Het alternatieve scenario van kostenreductie door 
reorganisatie is wel gerealiseerd. Daarmee is Bibliotheek Hengelo op dit moment beland op het 
minimumniveau volgens de VNG-normen voor het bibliotheekwerk en dat werd ook gemerkt. De 
bezuiniging had geen gedwongen ontslagen tot gevolg, maar om iedereen binnen boord te houden 
heeft men zich uiterst flexibel moeten opstellen. Reorganisatie door middel van het centraliseren van 
bepaalde bedrijfsactiviteiten richting provincie is verder doorgezet en zal ook in 2012 nog zijn vervolg 
kennen. 

Gelukkig hebben we ook fijne momenten gehad dit jaar. We hebben veel stappen gezet in eerder 
gestarte trajecten. Een greep uit de ontwikkelingen in de bibliotheek: de uitrol van het winkelconcept, 
een speciaal punt voor laaggeletterden, baby’s aan de boeken met BoekStart, de komst van het 
nieuwe leescafé Coffee-Star, het nieuwe cursusprogramma van de Libelle Academy. Ook in 2011 
kenden we weer een geweldige culturele programmering, met namen als Arthur Japin, Jan Mulder en 
Remco Campert himself. Het jaar kende weer meer leden, meer bezoekers, meer uitleningen; een 
stijgende lijn sinds 2005, die van geen ophouden weet. 

Als beloning voor onze klantgerichte manier van werken, onze innovatieve organisatie en onze 
ondernemingsdrang werden we eind oktober uitgeroepen tot Beste Bibliotheek van Nederland: de 
mooiste beloning die je je kan wensen, een uiterste. Deze prachtige dag hebben we met alle 
medewerkers én inwoners van Hengelo kunnen vieren dankzij een live-verbinding met de 
prijsuitreiking. Het is een enorme uitdaging om deze erkenning van kwaliteit een goed gevolg te 
geven.  

Nu ik vanaf 1 april niet meer werkzaam ben bij Bibliotheek Hengelo, wil ik alle medewerkers en mijn 
opvolger Mark Deckers alle succes wensen. De drang om Hengelo waardig te bedienen zal 
onverminderd blijven. Het doel blijft voor ogen: de stijgende lijn in gebruik van de bibliotheek 
doorzetten, ongeacht de toekomstige obstakels. Ik heb er vertrouwen in dat deze organisatie dit kan 
bereiken. Veel succes in de toekomst! 

 

Marion Mertens 

Directeur Bibliotheek Hengelo 
1997 tot 2012     

VoorwoordVoorwoordVoorwoord 
Een korte terugblik van Marion Mertens   
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Hét hoogtepunt van het jaar was de uitverkiezing van Beste Bibliotheek van Nederland. Eind 
augustus werd duidelijk dat Bibliotheek Hengelo naar voren was geschoven om voor de provincie 
Overijssel mee te dingen voor de prijs. Na een maand niets te hebben gehoord, werd aangekondigd 
dat de jury bij ons op bezoek zou komen om de bibliotheek nader te bekijken. Dit bezoek was op een 
maandag gepland, een dag dat de bibliotheek normaliter gesloten is. Ongelukkig, immers, 
Bibliotheek Hengelo zonder mensen in het gebouw is niet echt Bibliotheek Hengelo. Een bruisend 
gebouw vol mensen, dát is de beoogde uitstraling. We besloten ervoor te gaan. 

Op het laatste moment werd er nog een programma in elkaar gedraaid en alle 
communicatiekanalen werden opengezet. We nodigden iedereen uit om voor één keer op maandag 
bij ons langs te komen en het bleek een groot succes. Meer dan achthonderd bezoekers in drie uur 
tijd kwamen ons gebouw kleur geven. Het was een hartverwarmende bewustwording van de 
centrale positie die de bibliotheek in Hengelo bezet.  

De uitslag van de verkiezingsstrijd werd bekend gemaakt  in Utrecht op 27 oktober. Omdat de 
Hengeloërs zo hebben meegeleefd tijdens het jurybezoek, wilden we er voor zorgen dat zij ook de 
uitslag live konden meemaken. De uitslag is middels een live-verbinding te zien geweest en na een 
spannende middag kon Hengelo juichen: we hebben de Beste Bibliotheek van Nederland! Een 
fantastische beloning voor jaren van ondernemend en vooruitstrevend beleid, hardwerkende 
medewerkers en durf en geloof vanuit de gemeente. Een titel die onderstreept wordt met wederom 
sterke kengetallen. 

 

Bibliotheek Hengelo anno 2011Bibliotheek Hengelo anno 2011Bibliotheek Hengelo anno 2011   
Beste Bibliotheek van NederlandBeste Bibliotheek van NederlandBeste Bibliotheek van Nederland   
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Kengetallen 

 

 2011 2010 % 

Aantal inwoners gemeente Hengelo per 31-12 80.988 80.788 100% 

Leden totaal 28.685 27.712 104% 

                 0 - 16 jaar 12.833 11.320 113% 

                 16 jaar en ouder 15.852 16.392 97% 

Zorgcentra/WoZoCo: aantal inwoners 1.420 1.246 114% 

Bibliotheek aan huis: aantal deelnemers 34 23 148% 

Leden Bibliotheek Beckum 160 145 110% 

Percentage inwoners lida 35,4% 34,3% 103% 

Vestigingen    

Stadsbibliotheek Beursplein 1 1 100% 

Filiaal Kulturhus Hasselo 1 1 100% 

Halteplaats Bibliobus Beckum 1 1 100% 

Zorgcentra/WoZoCo 6 6 100% 

Bibliotheek aan huis punt 1 1 100% 

Openingsuren Beursplein 51 51 100% 

Openingsuren Kulturhus Hasselo 20 23 87% 

Bezoekers totaal 665.536 643.055 103% 

Bezoeken Beursplein 379.776 383.197 99% 

Bezoeken Kulturhus Hasselo 52.302 53.224 98% 

Bezoeken Digitale Bibliotheek 232.038 205.458 113% 

Bezoeken Bibliobus Beckum 1.420 1.176 121% 

Uitleningen totaal 843.395 835.287 101% 

Uitleningen jeugd 385.062 398.088 97% 

Uitleningen per lid 29 30 98% 

Uitleningen per inwoner 10 10 100% 

Uitleningen per medium 6 6 100% 

Uitleningen Beursplein 689.353 678.778 102% 

Uitleningen jeugd Beursplein 278.071 286.051 97% 

Uitleningen volwassenen Beursplein 411.282 387.051 106% 

Uitleningen Kulturhus Hasselo 149.135 152.631 98% 

Uitleningen jeugd Kulturhus Hasselo 106.991 112.037 95% 

Uitleningen volwassenen Kulturhus Hasselo 42.144 40.089 105% 

Uitleningen Bibliobus Beckum 4.907 3.878 127% 

a   Het percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Hengelo is hoog. Het ligt meer dan tien procent hoger  dan        
het landelijk gemiddelde van 25%.  
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Collectie media totaal 132.015 130.736 101% 

Media jeugd 54.739 53.255 103% 

Media volwassenen 77.276 77.481 100% 

Collectie media Beursplein 110.393 109.360 101% 

Media jeugd Beursplein 39.414 37.996 104% 

Media volwassenen Beursplein 70.979 71.364 99% 

Collectie media Kulturhus Hasselo 21.622 21.376 101% 

Media jeugd Kulturhus Hasselo 15.325 15.259 100% 

Media volwassenen Kulturhus Hasselo 6.297 6.117 103% 

 2011 2010 % 

Lees- en taalontwikkelingb    

Voor– en vroegschoolse educatie: 
deelnemende instellingen 

29 33 88% 

Voor– en vroegschoolse educatie: 
deelnemende peuters/kleuters 

620 896 69% 

Primair onderwijs: deelnemende scholen 46 46 100% 

Primair onderwijs: deelnemende leerlingen 4.199 3.958 106% 

Voortgezet onderwijs: deelnemende scholen 2 2 100% 

Voortgezet onderwijs: deelnemende leerlingen 245 215 114% 

MBO/HBO: aantal studenten 1.106 1.217 91% 

Media-educatiec    

Primair onderwijs: deelnemende scholen 23 29 79% 

Primair onderwijs: deelnemende leerlingen 2.559 2.649 97% 

Voortgezet onderwijs: deelnemende scholen 1 0  

Voortgezet onderwijs: deelnemende leerlingen 40 0  

Programma Lezen, Leren, Informerend    

Deelnemers jeugd 1.278 947 135% 

Deelnemers volwassenen 3.031 3.221 94% 

Subsidiee € 2.619.000 € 2.661.071 98% 

Subsidie per inwoner € 32 € 32,94 98% 

Subsidie per lid € 91 € 96,03 95% 

Subsidie per bezoek € 4 € 4,14 95% 

b    Lees– en taalontwikkeling: doorgaande leerlijn met o.a. leesbevordering, project– en wisselcollecties, klassikaal     
lenen, zomerlezen, voorleeswedstrijd, voorleesdagen, kunst op school, etc. 

c    Media-educatie: catalogusinstructie, informatievaardigheden, cursussen en workshops digitale media 
(internet, social media, etc.) 
d   Programma Lezen, Leren, Informeren: debatten, lezingen, literair cabaret, leesclubs, schrijversbezoeken, etc. 
e    Inclusief huisvestingskosten 
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A eelding 



Bibliotheek Hengelo helpt mensen groeien. Dat gebeurt op allerlei gebieden: het ondersteunen van 
de taalontwikkeling en leesbevordering van voorschoolse organisaties tot primair onderwijs, het 
mediawijs maken van jongeren, volwassenen en ouderen, maar de bibliotheek organiseert ook een 
breed scala aan informatieve lezingen, cursussen en workshops. In 2011 bezochten maar liefst 11.800 
mensen uit alle leeftijdscategorieën een door de bibliotheek georganiseerde activiteit waar zij iets 
van opstaken. Een greep uit de gebeurtenissen van afgelopen jaar. 

Leesbevordering en taalontwikkeling 

Bijna 3000 leerlingen van vijftien basisscholen uit Hengelo hebben in 2011 vijf weken lang gewerkt 
met de Rode Draad, de doorgaande lijn van leesbevorderingsprojecten, aangeboden door de 
bibliotheek. Ook de belangstelling voor wisselcollecties was in het schooljaar 2010/2011 groot: ruim 
70 themacollecties werden naar de scholen en peuterspeelzalen vervoerd. 54 klassen kwamen het 
hele jaar boeken lenen.  

In de zomer van 2011 werd voor het eerst de actie Zomerlezen georganiseerd. Vlak voor de 
zomervakantie kwamen ruim 600 kinderen uit groep 3 en 4 een Zomerleestas vullen. Wethouder 
Wieger Mulder opende de actie. Met deze actie wil de bibliotheek voorkomen dat het leesniveau van 
kinderen achteruit gaat tijdens de zomervakantie. De scholen reageerden enthousiast op deze actie, 
die in 2012 zeker een vervolg zal kennen. 

Leerlingen van Het Kompas, Dr. A. Kuyperschool en de St. Plechelmus hebben in 2011 gewerkt met 
Biebsearch junior. Met de pilot van Biebsearch junior wordt gebouwd aan een solide en moderne 
samenwerking tussen bibliotheek en basisonderwijs. Biebsearch junior biedt producten en diensten 
op maat op gebied van leesbevordering en mediawijsheid. Mede dankzij de expertise van één van 
onze medewerkers gaat Biebsearch junior – net als Biebsearch, de versie voor het voortgezet 
onderwijs en Mbo/Hbo – naar verwachting uitgroeien tot een effectieve ondersteuningsdienst voor 
het onderwijs. Samen met soortgelijke projecten elders in het land wordt kennis gebundeld en 
toegewerkt naar Bibliotheek op School. 

Lezen en lerenLezen en lerenLezen en leren   
Stimulans van persoonlijke groeiStimulans van persoonlijke groeiStimulans van persoonlijke groei   
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Hengelo mediawijs 

In deze maatschappij, waarin media een centrale rol spelen, wordt het steeds belangrijker om 
kinderen al van jongs af aan bewust en kritisch met media te leren omgaan. Meer dan 2500 
leerlingen uit het primair onderwijs bezochten de bibliotheek om mediawijzer te worden. Voor alle 
groepen 1 t/m 8 bood de bibliotheek een speciaal programma aan. Groepen 1 en 2 gingen 
bijvoorbeeld op ontdekkingstocht in de bibliotheek aan de hand van een prentenboek, terwijl groep 7 
op interactieve wijze leerde hoe zij informatie moeten zoeken, vinden en selecteren op het internet. 
De Nationale Jeugdkrakercompetitie, georganiseerd door de Overijsselse Bibliotheekdienst, werd dit 
jaar gewonnen door leerlingen van de Europaschool. In deze competitie gebruikten zij internet als 
informatiebron om vraagstukken op te lossen en streden zij met andere kinderen uit groep 7 en 8 uit 
heel Nederland.  

Niet alleen voor kinderen is mediawijs zijn belangrijk. Voor veel volwassenen wordt het steeds 
lastiger om ‘bij te blijven’. Ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, maakt het aanhaken 
moeilijk. Niet alleen mis je daardoor allerlei nieuwe mogelijkheden, ook kan het tot gevolg hebben 
dat je steeds geïsoleerder raakt van de maatschappij. Of dat je bijvoorbeeld niet de kennis in huis 
hebt om je kind goed op te voeden in deze mediawereld.  

Gedurende het hele jaar gaven een aantal medewerkers van Bibliotheek Hengelo cursussen en 
workshops over computervaardigheden, internet en web 2.0-toepassingen. Samen met Seniorweb 
en de Bibliotheken Almelo en Enschede draaide het cursusbureau een prima seizoen. Daarnaast 
werd in november voor de tweede maal de Week van de Mediawijsheid georganiseerd door 
Mediawijzer.net. De bibliotheek gaf in deze week maar liefst zeven gratis workshops en werden er 
twee lezingen gegeven over ‘Multimedia en 
Opvoeding’ (GGD en Loesloket) en ‘Echte 
Vrienden’ (schrijfster Stine Jensen over de rol 
van social media vanuit een sociologisch 
perspectief). Tijdens de avond ‘Meet the 
Future’ in november 2011 werden 
gemeenteraadsleden en andere geïnteres-
seerden uitgenodigd om deel te nemen aan 
een debat over de bibliotheek van de 
toekomst. De toekomstvisie op de bibliotheek 
bleek niet bij iedereen overeen te komen, 
maar men was het er over eens dat het wijs 
omgaan met media een steeds belangrijker 
thema zal worden. 
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Boeken voor de allerkleinsten 

In het voorjaar is Bibliotheek Hengelo gestart 
met het verstrekken van BoekStart-koffertjes. 
Ouders die net een kind hebben gekregen, 
krijgen een brief met informatie over het 
belang van voorlezen. Zij worden uitgenodigd 
om hun baby (gratis) lid te maken. Als 
welkomstcadeautje krijgen de ouders een 
koffertje mee, met een knisperboekje en 
nuttige voorleestips. Ook bij het bezoek aan het 
consultatiebureau worden ouders gewezen op 
de voordelen van voorlezen. Dit initiatief is 
gerealiseerd in samenwerking met de 
gemeente, Loes/CJG en de consultatiebureaus. 
De officiële opening werd gedaan door 
wethouder Janneke Oude Alink. Wapperkids liet 
aan zo’n dertig enthousiaste ouders met hun 
kroost zien hoe je voorlezen een extra dimensie 
geeft door gebruik te maken van gebaren.  

Speciale plek voor laaggeletterden 

Tijdens de Week van de Alfabetisering is er veel aandacht besteed aan het verborgen analfabetisme 
in Nederland. Renate Dorrestein, schrijfster van boeken die herschreven zijn voor laaggeletterden, 
kwam tijdens deze week het Lees- en Schrijfpunt openen. Deze plek in de bibliotheek heeft boeken en 
software voor mensen die willen leren lezen en schrijven en voor mensen die de Nederlandse taal 
willen leren. Met de komst van het Lees- en Schrijfpunt biedt de bibliotheek laaggeletterde mensen 
een eigen plek, want ook voor hen is de bibliotheek de laagdrempelig instituut om te werken aan je 
eigen ontwikkeling.  

Libelle Academy 

Naast het reguliere aanbod van cursussen dat wordt gegeven in de bibliotheek, zoals het Hoger 
Onderwijs Voor Ouderen en de mediawijsheidscursussen, startte Bibliotheek Hengelo in 2011 een 
bijzondere samenwerking met de Libelle Academy. Het eigentijdse en stijlvolle cursusaanbod past in 
onze ogen prima bij een bibliotheek. Doelgroep nummer één van de bibliotheek (naast 
de jeugd) is de Libelle-lezeres, zo bleek uit een landelijk klantonderzoek: een perfecte 
match. Bibliotheek Hengelo is de eerste bibliotheek in het land waar een Libelle 
Academy is gevestigd. De combinatie van een fijne verblijfsplek en een plek waar je 
komt om je te ontwikkelen, maakt het gebouw Beursplein een ideale locatie voor de 
Academy.  

 
 

 





Het Bibliotheekblad kopte na de Beste Bibliotheek-verkiezing in haar blad ‘De huiskamer van 
Hengelo’, en dat is precies wat wij willen bereiken. De bibliotheek moet een vanzelfsprekende en 
laagdrempelige plek zijn, waar je graag komt, waar je je op je gemak voelt. Een plek waar je je tegoed 
kunt doen aan literatuur, cultuur, kennis, plezier. Waar je een praatje kunt maken over het laatste 
nieuws. Waar je je kinderen vrij hun gang kunt laten gaan, terwijl je zelf een tijdschrift doorbladert, 
natuurlijk onder het genot van een lekkere koffie. Een tweede thuis voor de inwoners van de stad,  
maar ook een neutrale uitvalsbasis voor instellingen uit de omgeving. Een plek die creëert, mogelijk 
maakt, inspireert. Hét centrale punt van de stad. Dagelijks bezoeken meer dan 1600 mensen onze 
bibliotheekvestigingen.  

Literaire hoogtepunten 
Dit jaar hebben we een reeks populaire schrijvers op bezoek gehad. De lezingen van  Naima El Bezaz, 
Arthur Japin, Gerbrand Bakker en Yvonne Keuls in het voorjaar van 2011 werden goed bezocht; zo’n 
230 literatuurliefhebbers brachten een bezoek aan deze romanschrijvers.  
Een nieuwe serie ging in het najaar van start: bekende Hengeloërs in gesprek met hun favoriete 
schrijver. Wethouder Mariska ten Heuw interviewde Renate Dorrestein, journalist Gijs Eijsink praatte 
met Jan Mulder, twee gesprekken die veel geïnteresseerden naar de bibliotheek trok. 
In samenwerking met de bibliotheken van Almelo en Enschede en Universiteit Twente is er tijdens 
Nederland Leest een literaire topavond tot stand gekomen. Remco Campert, Philip Freriks en Annejet 
van der Zijl lieten enkele honderden mensen genieten van hun uitweidingen over het leven, dat 
volgens hen verrukkelijk is. Het leven is vurrukkulluk, het beroemde boek dat Campert vijftig jaar 
geleden heeft geschreven, stond dit jaar centraal tijdens Nederland Leest. Naast deze avond 
organiseerden de drie grote Twentse stadsbibliotheken onder meer tijdens de Boekenweek een 
compleet programma, met bijvoorbeeld een nieuwe editie van Dichter op het Spoor. 
De Filmliga en Bibliotheek Hengelo zijn gestart met een interessante combinatie. Het filmhuis toont 
een verfilming van een boek en aansluitend is er een lezing te volgen over het boek en de film. Er zijn 
drie van deze verdiepende lezingen geweest (Eenzaamheid van de priemgetallen, Jane Eyre en Howl). 

(v.l.n.r. Philip Freriks in gesprek met Remco Campert, de gulle glimlach van Arthur Japin,  dichter Philip 
Kroonenberg met accordeonbegeleiding van Yvo Staudt voor de Twenste Boekenweektrein, Naima El Bezaz leest 
voor uit eigen boek) 

Cultuur en samenlevingCultuur en samenlevingCultuur en samenleving   
Centrum van de stadCentrum van de stadCentrum van de stad   
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Debatten 

Bibliotheek Hengelo was wederom een populaire plek om actuele of interessante discussies te 
voeren. Viermaal werd er gedebatteerd over uiteenlopende onderwerpen. In februari ging het over 
de provinciale staten verkiezingen, een debat georganiseerd door het Platform Levensbeschouwing 
en Religie. Andere keren bood de bibliotheek podium aan discussies over Afrika en Geluk, beide 
georganiseerd door de stichting het Debat. Laat in het jaar werd er een paneldiscussie gevoerd over 
de toekomst van de bibliotheek: Meet the Future. Hoe kan de Beste Bibliotheek van Nederland er 
voor zorgen dat wij ook in de toekomst een belangrijke centrale plek in de stad innemen? Over deze 
vraag gingen mensen uit verschillende werkvelden (politiek, o.a. burgemeester Kerckhaert, het 
bibliotheekwezen, wetenschap en journalistiek) onder leiding van trendwatcher Marcel Bullinga in 
discussie met elkaar en het publiek. 

UITfestival Overijssel 

Op een warme, zonnige dag in september werd het Prins Bernhardplantsoen aan de Beursstraat 
bevolkt door cultuurliefhebbers uit Hengelo en omstreken. Ze kwamen voor één van de culturele 
hoogtepunten van het jaar: het UITfestival Overijssel. Dit startschot van het culturele seizoen werd 
provinciebreed op hetzelfde moment gevierd. In Hengelo bouwden het Rabotheater, AkkuH, de 
muziekschool en de bibliotheek een programma vol muziek, theater, poëzie en dans, ondersteund 
door een informatiemarkt met de culturele verenigingen van de stad. Het werd een sfeervolle dag, 
die op geweldige wijze werd afgesloten door de swingende soulformatie MotownHead. 

Nieuwe partner Coffee-Star populair 

In de zomer van 2011 hebben Bibliotheek Hengelo en leescafé De Ontdekking 
afscheid van elkaar genomen. Eigenaar Boevink legde zich liever toe op 
Paviljoen ‘De Ontmoeting’, terwijl de bibliotheek een eigenaar wilde die 
meer ervaring heeft in het runnen van een café in een bibliotheek. Coffee-
star bleek met haar ruime bibliotheekervaring een ideale kandidaat. Coffee-
Star en Bibliotheek Hengelo werken sinds september samen en tot nu toe 
blijkt het café erg populair. Het team straalt enthousiasme uit, is 
gastvrijheid en weet koffie op prachtige manier te serveren, en dat is 
ondertussen bekend bij de Hengeloërs.  

Plek voor meer 

Naast ons eigen literaire programma, maakten ook vele andere instellingen en organisaties gebruik 
van ons gebouw. Het voelt goed om samen te werken en ruimte te bieden aan Crea, Hoger Onderwijs 
voor Ouderen, Roerink Theatercoaching, ROC van Twente, Seniorweb, Genootschap Nederland-
Engeland Twente, GGD Regio Twente, Natuur en Milieuraad Hengelo, de Talentuin, Nederlandse 
Spoorwegen, Muziekschool, Maand van de Amateurkunst, Stichting Balans, leeskringen van Senia, 
Stichting Welzijn Ouderen, Stichting het Debat, Platform Levensbeschouwing en Religie, Boekhandel 
Broekhuis, Filmhuis Twente, Rabotheater, Dialoog Hengelo, Loesloket, Het Palet Tuindorp, Afrika Mon 
Amour, Twentse voorouderdag. Ook in 2012 zal Bibliotheek Hengelo weer het culturele, 
maatschappelijke en educatieve middelpunt van de stad zijn! 

 





De bibliotheek moet vernieuwen. Om bezoekers naar de bibliotheek te blijven trekken zal de 
bibliotheek steeds vraaggerichter te werk moeten gaan. Deze veranderingen zijn jaren geleden 
ingezet en nog steeds gaande. Bibliotheek Hengelo heeft zich ten doel gesteld om, gestimuleerd door 
landelijke en provinciale ontwikkelingen, in de pas te lopen met deze veranderingen.  
Voor de gezamenlijke bibliotheken in de provincie Overijssel is - in samenwerking met 
retaildeskundigen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek - de retailformule ontwikkeld. 
Vanuit deze formule werken bibliotheken aan een bibliotheek die meer past bij de wens van de 
klant, een bibliotheek die servicegericht en toegankelijk is, een bibliotheek die plezierig beleefd 
wordt en een bibliotheek met een sterke, actuele collectie. Een bibliotheek met positieve resultaten. 
Uit ervaringen bij andere bibliotheken in Overijssel die de retailformule hebben toegepast, lijkt deze 
koerswijziging zijn vruchten af te werpen. Het jaar 2011 is een jaar van beweging geweest, waarin de 
ingezette koers naar de retailformule grotendeels tot implementatie is gekomen. Deze 
implementatie betekende organisatiebrede veranderingen: in de inrichting, het collectioneren, de 
communicatie, digitale presentatie, het monitoren van cijfers, maar ook in werkprocessen.  

Inrichting 

Een belangrijk aspect binnen de formule is een nieuwe inrichting van de bibliotheek. In 2011 heeft 
Bibliotheek Hengelo hier belangrijke stappen in gezet. De romans zijn in drie delen (literatuur, 
romantisch, spannend) over drie etages verdeeld. De informatieve collectie is eveneens gegroepeerd 
en doelgroepgericht gekoppeld aan de verschillende romanonderdelen. Zo is het voor bezoekers 
makkelijker iets te vinden wat bij hun interesses past. Er valt veel meer te ontdekken, blijkt ineens. 
Als je door de bibliotheek loopt, zie je veel meer kaften naar voren. Boeken staan niet alleen in de 
kast: ze liggen ook op tafels en worden op basis van thema’s op aantrekkelijke wijze gepresenteerd. 
Een aantal medewerkers zijn hiervoor bijgeschoold. In 2012 wordt de laatste hand gelegd aan de 
nieuwe uitstraling van de collectie. 

Actuele en aantrekkelijke collectie 

De klant wil nieuwe titels en wil hier niet lang op wachten. Om dit te realiseren is Bibliotheek 
Hengelo in 2010 en 2011 bezig geweest met het saneren van titels die nauwelijks nog gelezen worden 
of sterk verouderd zijn. Zo ontstaat er ruimte voor populairdere media. Dankzij de gezamenlijke 
provinciale collectie kunnen titels die niet meer bij elke bibliotheek beschikbaar zijn, kosteloos bij 
andere bibliotheken worden aangevraagd. Tevens zorgt deze provinciale samenwerking ervoor dat 
de inkoop van de collectie niet meer per bibliotheek gedaan wordt, maar voor de gehele provincie 
centraal georganiseerd is. 

Landelijke huisstijl 

In april van het verslagjaar is de nieuwe, landelijke huisstijl van bibliotheken ook in Hengelo 
geïmplementeerd. Deze huisstijl draagt bij aan de herkenbaarheid van het merk ‘de Bibliotheek’ en 
zorgt voor meer eenheid in de communicatie. 

Bibliotheek in ontwikkelingBibliotheek in ontwikkelingBibliotheek in ontwikkeling   
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Webpresence 

Eind 2011 kreeg Bibliotheek Hengelo een nieuwe website, als opstap naar de uiteindelijke, landelijke 
website die april 2012 door Bibliotheek Hengelo wordt geïmplementeerd. Deze gebruiksvriendelijke 
website is helemaal ingericht op de vraag van de klant. Bibliotheek Hengelo heeft al veel positieve 
reacties gekregen over de nieuwe website. Daarnaast is haar provinciale beheer een flinke opsteker: 
een groot gedeelte van de website is voor alle bibliotheken gelijk, zodat er geen dubbel werk gedaan 
hoeft te worden er daardoor meer aandacht kan worden besteed aan de lokale invulling. Het 
gemakkelijke content management systeem zorgt ervoor dat er verschillende redacteuren de 
website vanuit hun eigen expertise kunnen invullen.  

Gamezone 

Het formuledenken van de Overijsselse Bibliotheken maakt marketing een leidend principe, 
waarmee klanten worden geworven, behouden en gebonden. Een permanente gameplek voor de 
oudere jeugd is onderdeel van de formule. Maar ook om de sociale en educatieve aspecten van 
gamen heeft  Bibliotheek Hengelo besloten een gamezone op te zetten. Deze plek is gefinancierd met 
geld dat de gemeente Hengelo heeft verdiend met de verkoop van aandelen van Essent.  

Games worden in verband gebracht met plezierig leren, leren door te doen en leren in 
samenwerking. Uit onderzoeken naar de effecten van gaming op jongeren blijkt dat games een sterk 
educatief potentieel hebben. Gamen zorgt onder meer voor het leren hanteren van data en het 
gebruik van cijfers, het strategisch en probleemoplossend denken, het leren plannen en ontwikkelen 
van onderhandelingsvaardigheden, communicatie en het maken van groepsbeslissingen. Tevens 
verbetert het gamen de oog-hand-breincoördinatie en stimuleert het de creativiteit en het leren van 
nieuwe talen, concepten en woorden. Bovendien kunnen games (zoals bij de populaire Wii-
spelconsole en Xbox Kinect) mensen laten bewegen, motorische vaardigheden bijbrengen en zelfs 
een therapeutische werking hebben. Gamen is 
een sociale en actieve bezigheid en draagt bij 
tot het versterken van sociale netwerken. 
Games leveren een zeer intelligente 
leeromgeving en jongeren die games spelen 
hebben een voorsprong.  

 



A eelding 



Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en volgt sinds 2003 het Cultural Governance. In 2011 
heeft de RvT vier maal vergaderd. Als vaste agendapunten zijn aan de orde geweest: algemene en 
financiële managementinformatie, het algemeen en financieel jaarverslag 2010, het strategisch 
beleidsplan inclusief begroting 2012, het jaarwerkplan 2011/12, evaluatie van de RvT incl. vaststellen 
van aftredend lid eind 2011 volgens rooster van aftreden en het opstellen van het profiel voor een 
nieuw RvT-lid. Daarnaast zijn de samenwerkingen lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk 
besproken. De Raad van Toezicht bestaat uit: 

Dhr. C.H. van Kamperdijk (voorz.)   Dhr. M.W.M. Vonk   Dhr. E. Mollema 
Mevr. E.F.M. van den Biesen    Mevr. M.J.A. Veenstra  

 
Ondernemingsraad  

De ondernemingsraad heeft in 2011 acht keer vergaderd en daarnaast hebben er zeven 
Overlegvergaderingen plaatsgevonden met de werkgever. De behandelde thema‘s zijn: Algemeen 
Jaarverslag 2010, actualisatie personeelshandboek, centraal collectioneren, zelfroosteren, 
organisatieontwikkeling en meer.  

 
Stichting Vrienden van de Bibliotheek  

In 2011 vergaderde het bestuur van de Stichting Vrienden drie keer en organiseerde zij één 
vriendenavond. De stichting leverde een financiële bijdrage aan PCs speciaal voor peuters en de 
knalroze verhalentribune. Zij leverden tevens een grote bijdrage aan de live-uitzending van de Beste 
Bibliotheekfinale. De stichting heeft 85 Vrienden en een bestuur van vier leden: 

Mevr. I. Schrooten (voorzitter)     Mevr. A. Venhoeven (secretaris, tot 01-09-’11) 

Dhr. E. Kok (penningmeester, v.a. 01-09-’11)     Dhr. R. Reitzema (bestuurslid)  

 

Algemene Personeelsvergaderingen (APV)  

Er hebben in 2011 drie APV’s plaatsgevonden.  

 

Verzuimcijfers 2011 

Het verzuimpercentage in 2011 lag op 5,5%. Het ziekteverzuim is niet arbeidgerelateerd. Overige 
cijfers: 26,7 verzuimdagen, meldingsfrequentie was 0,91. 
 
Jubilea 

Zes medewerkers jubileerden in 2011, waarvan twee voor 35 jaar, drie voor 25 jaar en één medewerker 
voor 12,5 jaar ambt en dienst. 

OrganisatieOrganisatieOrganisatie   
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Organogram 

De huidige organisatiestructuur per 1 juli 2011. De organisatie is opgedeeld in drie sectoren. Publieke 
Dienstverlening bevordert lezen en persoonlijke ontwikkeling door het aanbieden van een 
aantrekkelijke en actuele collectie, waarbij service en gemak voor de klant voorop staat. Met ruime 
openingstijden en een lage abonnementsprijs is deze collectie zeer toegankelijk. Educatie & Cultuur 
stimuleert samenwerking in onderwijs en bibliotheekwerk en houdt zich bezig met zaken omtrent 
cultuur en literatuur, zoals de programmering en samenwerking met lokale culturele partners.  
Ondersteunende Dienstverlening biedt financiële, facilitaire, beleidsmatige, communicatieve en 
administratieve ondersteuning ter bevordering van het succesvol functioneren van de organisatie. 

Formatieoverzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
a  Functie was op 31-12-2011 tijdelijk niet ingevuld 

Formatie per 31-12-2011 FTE 

Ondersteunende dienstverlening 7,2 

Directie & Management 2,4 

Financiën 1 

Secretariaat 0,6 

Beleid & Kwaliteitszorg 0,6 

Communicatie & PRa - 

Beheer gebouw-infrastructuur 2 

Detachering 0,3 

Ondernemingsraad 0,3 

 FTE 

Educatie & Cultuur 5 

Medewerkers, specialisten en 
consulenten culturele en 
maatschappelijke activiteiten 

3,7 

Detachering 1,3 

Publieke dienstverlening 15,3 

Leenservice 8,3 

Informatieservice 6,4 

Detachering 0,6 

Totaal aantal medewerkers 
Totaal aantal FTE 

38 
27,5 

  



Mark Deckers , Directeur/bestuurder a.i. 

“Als directeur/bestuurder ad interim ga ik negen maanden aan de slag om de toekomstvisie 
voor Bibliotheek Hengelo te concretiseren. Enerzijds gaan we door op de ingeslagen, 
succesvolle weg met stijgende gebruikscijfers met twee vestigingen die optimaal 
samenwerken met heel veel partners. Verder zal ik veel aandacht vragen voor de kinderen 
van Hengelo. 25% van de leerlingen in het basisonderwijs verlaat de school met een flinke 
taalachterstand en dat is een dreigende opmaat voor laaggeletterdheid. Door kinderen 
meer leesplezier te geven – met materialen en ondersteuning van de bibliotheek – geven we 
ze iets heel moois voor hun toekomst. En daarmee de toekomst van onze stad. 

En natuurlijk zal het gaan over zoeken naar de juiste mogelijkheden om in financieel zwaar weer toch volgende 
stappen te maken. De beste worden is knap, maar om de beste te blijven, zullen we ook kritisch op onszelf 
moeten blijven. Waar ligt ruimte om te bewegen en hoe kunnen we die ruimte de komende jaren optimaal 
benutten?” 

 

Maria Roethof, Manager Publieke Diensten 

“Samen met 20 medewerkers van de sector Publieke Dienstverlening ga ik me in 2012 
inzetten om lezen, leren, en informeren dichtbij alle inwoners van Hengelo te brengen. Lezen 
is niet zo maar een hobby, lezen is noodzakelijk voor ieders ontwikkeling. Bibliotheek 
Hengelo gaat voor nog meer service en gemak voor alle klanten. Met een prachtig gebouw 
aan de Beursstraat en een filiaal in het Kulturhus Hasselo, de actuele ruime collectie die nu 
nog mooier gepresenteerd wordt, de ruime openingstijden, en een nieuw abonnement 
waarmee onbeperkt geleend kan worden, zullen we ook in 2012 zoveel mogelijk inwoners 
van Hengelo aan ons binden. We zetten in op een zo groot mogelijk bereik, vooral van jeugd 
en ouderen in Hengelo. Door samenwerking met Overijsselse bibliotheken is de volledige collectie Nederland 
voor iedereen beschikbaar. Ook digitaal ontwikkelen we verder, waardoor de dienstverlening van de bibliotheek 
nog makkelijker bereikbaar is. Zo zal in 2012 het aanbod ebooks sterk toenemen. Al met al zetten we ons in om 
voor nog meer inwoners van Hengelo een aantrekkelijke stimulans te zijn voor lezen, leren, informeren.”  

 

Hanneke Schopman, Manager Educatie & Cultuur 

“De wereld verandert in hoog tempo en wordt steeds complexer. Toch zijn de behoeften van 
mensen niet wezenlijk veranderd. Zelfontplooiing blijft essentieel. Ook in 2012 wil de 
bibliotheek programma’s en activiteiten bieden die hier een bijdrage aan leveren. Een 
dynamisch, inspirerend, verrassend programma rond lezen, literatuur en verhalen. Maar 
ook een programma dat inspeelt op ontwikkelingen en vragen die leven in de  samenleving. 

Alleen toegang bieden tot informatie volstaat niet. Naarmate de maatschappij verder 
digitaliseert, is er een steeds grotere noodzaak om mensen te helpen zich te ontwikkelen tot 
mediawijze burgers.  Het thema mediawijsheid, in 2012 weer belangrijker voor de 
bibliotheek. 

Dit jaar ga ik me met mijn team inzetten om de samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs nog meer vorm 
te geven. Het doel: de bibliotheek op elke basisschool in Hengelo. Maar ook op het voortgezet- en 
beroepsonderwijs willen we dé partner zijn op gebied van mediawijsheid en taalvaardigheid. Het programma 
Biebsearch, dat op andere plekken in Overijssel reeds succesvol is, willen we zo snel mogelijk implementeren bij 
onderwijsinstellingen in Hengelo. 25% komt met een taalachterstand van twee jaar van de basisschool af. 15% 
van de vijftienjarigen is laaggeletterd. Dit kan en mag niet gebeuren, de bibliotheek is de aangewezen partij om 
samen met het onderwijs een kwaliteitsverbetering te realiseren.”  
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