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ONLANGS bezocht ik de Bibliotheek
Den Helder, gehuisvest in een monumentaal oud
schoolgebouw van rond 1900. In 2016 werd de
Bibliotheek met een architectonisch hoogstandje
omgetoverd tot een volledig nieuwe Bibliotheek,
met behoud van oude elementen. Geheel terecht
werd Den Helder dan ook uitgeroepen tot Beste
Bibliotheek van Nederland. Een steen uit 1904
prijkt nog steeds op de gevel van de Helderse

kende maatschappelijke kosten. Laaggeletterd-

Bibliotheek, met daarop de tekst “Leeren is leven

heid is daarmee een maatschappelijk probleem

– Kennis is macht”. In wezen is dit motto ook nog

dat ons allemaal aangaat. De Bibliotheek ziet het

steeds van toepassing op de Bibliotheek zoals

als een basistaak om bij te dragen aan het terug-

we die nu kennen. Immers; de Bibliotheek heeft

dringen van laaggeletterdheid en het verhogen

een belangrijke publieke taak: mensen in staat

van digitale basisvaardigheden. Daarin staan we

stellen om informatie tot zich te nemen, zodat ze

gelukkig niet alleen. De Bibliotheek werkt hier-

kunnen meedoen aan de samenleving. Door de

voor intensief samen met andere partners

snelle ontwikkeling van de informatietechnologie

uit onderwijs, welzijn en cultuur. Onze laagdrem-

is de functie van de Bibliotheek misschien nog

peligheid zorgt ervoor dat we als Bibliotheek

wel belangrijker dan ooit. Kijk naar de discussies

een mooie rol kunnen spelen als platform voor

over Facebook, fake news, datagebruik en privacy. sociale innovatie. Zo leveren we een belangrijke
Zonder digitale vaardigheden is meedoen aan de maatschappelijke waarde: “de Bibliotheek maken
samenleving vrijwel niet meer mogelijk. Neder-

we samen”. En dragen we bij aan een leven lang

land telt daarbij ook nog eens 2,5 miljoen mensen leren, een eigentijdse draai aan het motto op de
van wie is vastgesteld dat ze functioneel laagge- gevel uit 1904.
letterd zijn. Individueel brengt dit onvoorstelbare
problemen met zich mee, afgezien van de bere-

René Siteur
Directeur-bestuurder
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+1%

Totaal aantal leden

7.899

+0,4%

+2%
4.632

3.267

Jeugd (0 tot 18 jaar)

Volwassenen (18+)

LANGZAAM maar zeker krijgt de

Lid van de Bibliotheek

vernieuwde Bibliotheek steeds meer contouren.

+0,3%

22,6%

In 2017 hebben we verdere stappen gezet in het

Percentage inwoners
van Hof van Twente lid

integreren van de klassieke Bibliotheek met de
maatschappelijke en educatieve functies die de
Bibliotheek sinds een aantal jaren steeds nadrukkelijker vervult.

van informatie blijven belangrijke taken van
de Bibliotheek. Ook de collectie, zowel fysiek

+0%

+0%

Leesbevordering en het toegankelijk maken
Bibliotheekvestigingen
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4

Basisscholen met
de Bibliotheek op
school

als digitaal, blijft van vitaal belang. Deze wordt
steeds meer gericht ingezet ter ondersteuning
van ons maatschappelijke en educatieve pro-

De Bibliotheek in
Hof van Twente

gramma. Dat programma volgt de drie landelijke
programmalijnen die ook in dit jaarverslag aan de
orde komen: Jeugd & Onderwijs, Participatie &
Zelfredzaamheid en Persoonlijk ontwikkeling.

Het succes van dit programma wordt voor een
belangrijk deel gedragen door een intensieve samenwerking met andere instellingen en groepen
uit de samenleving. De Bibliotheek vervult daarbij

Bibliotheek Diepenheim

Bibliotheek Goor

-4%
-14%
Bibliotheek
Markelo

59.150

De Bibliotheek maken we samen en samen maakt

35.341

Bibliotheek Delden

39.850

223.316
Totaal

Bezoekers

de Bibliotheek ons in vele opzichten rijker.

-7%

16.459

-8%

een belangrijke verbindende en faciliterende rol.

-3%

-12%
72.516
Digitale Bibliotheek

71
50

Openingsuren per week
Bibliotheek Diepenheim

Openingsuren
per week Bibliotheek Delden

216

Totaal aantal
openingsuren
per week

50

40

Openingsuren
per week Bibliotheek Markelo

Openingsuren per week
Bibliotheek Goor
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Jeugd & Onderwĳs

LEZEN
Alle kinderen gelĳke
kansen
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UITDAGINGEN

KINDEREN zijn de volwassenen

van de toekomst. Alle kinderen moeten de kans
krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien om
volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Bibliotheek Hof van Twente richt zich daarbij
op de ontwikkeling van taal en mediawijsheid.

Taalontwikkeling

De laaggeletterdheid
onder 15-jarigen is

8%

14%

van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand

70%

van de tweedejaars leerlingen
in het VO is niet in staat
zelfstandig een computer te gebruiken
om informatie te verzamelen en te
interpreteren

De primaire taak van de Bibliotheek begint bij
geletterdheid in brede zin. Lezen is dé basis voor
het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Bibliotheek Hof van
Twente is expert in leesbevordering om taalontwikkeling te stimuleren en taalachterstanden
tegen te gaan.

aangesloten is bij BoekStart in de kinderopvang
momenteel op 12. In totaal zijn er 21 kinderopvanglocaties in de gemeente.

Wijs met informatie

Integratie

De digitalisering en de groeiende hoeveelheid
informatie op internet, maakt van digitale geletterdheid ook een basisvaardigheid. Kinderen
nemen actief deel en delen informatie. Daarom
leren we kinderen, leerkrachten en ouders kritisch
met media om te gaan én de kansen te benutten
die deze media bieden.

IN 2020 heeft de Bibliotheek een plan

voor samenwerken Voorschool en Basisschool
(IKC) waarin BoekStart in de kinderopvang en
de Bibliotheek op school zĳn geïntegreerd en is
dit bĳ twee IKC geïmplementeerd.
In Hof van Twente ligt het aantal locaties dat

Bron: Koninklĳke Bibliotheek (2016). Gezamenlĳke innovatieagenda netwerk
openbare bibliotheekvoorzieningen. Leidraad voor gezamenlĳke innovatie in de
periode 2016-2018

In 2017 zijn er oriënterende gesprekken gevoerd
over het integreren van BoekStart in de kinderopvang met de Bibliotheek op school. De plannen
worden in 2018 verder uitgewerkt.

12
IN 2020 haalt 75% van de ouders met
instellingen hebben BoekStart
in de Kinderopvang

een pasgeboren kindje het boekstartkoffertje
op in de Bibliotheek

Via de gemeente Hof van Twente ontvangen ouders met een pasgeboren kindje een
BoekStart-waardebon. Daarmee kunnen ze in de
Bibliotheek BoekStart-koﬀertje ophalen. Daarbij
9

hoort een lidmaatschap van de Bibliotheek,
informatie over voorlezen en twee prentenboekjes. De samenwerking met de gemeente hiervoor
verloopt uitstekend. In 2017 zijn 113 koﬀertjes
opgehaald.

IN 2020 bereiken we alle kinderen

van 4 – 12 jaar met de dienstverlening van de
Bibliotheek.

Sinds 2013 werkt de Bibliotheek nauw samen
met het basisonderwijs volgens de aanpak van de
Bibliotheek op school. In 2017 is het aantal aangesloten scholen gelijk gebleven, namelijk 11.

met de school welke dagelijkse werkvormen
en leesactiviteiten in de groepen plaatsvinden
om die doelen te bereiken. Natuurlijk sluiten
we daarbij zoveel mogelijk aan bij de landelijke
leescampagnes. Zo wordt er op alle scholen in
verschillende groepen gelezen rond de Nationale
Voorleesdagen, de Kinderboekenweek, de Kinderjury, Nederland Leest Junior, de Voorleeswedstrijd, Leesvirus en Kunst op School. Lezen in de
zomervakantie houden we leuk met een bezoekje
rond Zomerlezen en een introductie op de VakantieBieb.
Uren inzet leesconsulenten
in de scholen

Leesplezier
We blijven investeren in het stimuleren van
leesplezier en daarmee het verbeteren van de
taalontwikkeling. De basis daarvoor ligt in een actuele, gevarieerde collectie dicht bij de leerlingen
en deskundige ondersteuning via leesconsulenten van de Bibliotheek en geschoolde leescoördinatoren in de scholen.

12.755
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780

+0%
11

+3%

Deelnemende
scholen

23.901

N/A

Uitleningen

De Bibliotheek
op school
4-12 jaar

Leescampagnes
Op basis van gemonitorde resultaten worden
jaarlijks leesdoelen gesteld en bepalen we samen

+0%

-4%

Collectie-items

Percentages t.o.v. 2016

303
Deelnemende
leerlingen

24

groepen

24 groepen 5 genoten van het
schrĳversbezoek i.s.m. CuBaHof

MEER LEESPLEZIER > MEER LEZEN > BETER IN TAAL > MEER KANSEN

IN 2020

vormen mediawĳsheid en
informatievaardigheden een vanzelfsprekend
onderdeel van ons aanbod voor 0-18 jarigen.
Twee medewerkers volgen inmiddels de opleiding
tot mediacoach. Zij zetten een doorgaande lijn
mediawijsheid/mediaopvoeding van 0-12 jaar op.

IN 2020

IN 2020 bereiken we 80% van de

kinderen met een leesachterstand met passende programma’s om deze leesachterstand te
verkleinen.
De VoorleesExpress is nog steeds een groot
succes. In 22 gezinnen kwam dit jaar een vrijwilliger van de VoorleesExpress elke week voorlezen.
20 weken lang lazen zij in totaal 440 uur voor.
Ook bezochten gezinnen en vrijwilligers samen
de Bibliotheek voor een kennismaking en gratis
lidmaatschap om het samenlezen voort te zetten.

neemt 40% van de basisscholen door de Bibliotheek aangeboden programma’s voor informatievaardigheden af.
De mediacoaches in opleiding bereiden gesprekken voor met de basisscholen over een doorgaande lijn informatievaardigheden en mediawijsheid. We verwachten met ingang van het
schooljaar 2018/2019 een breder aanbod aan de
scholen te kunnen aanbieden.
36

groepen

755

peuters

Nationale voorleesdagen

De Bibl iotheek werkt samen met ou ders, consultat ieburea u’s, voorschoolse opva n g, pr imair on de rwijs en voortgezet on de rwijs.
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Participatie &
Zelfredzaamheid

LEREN
Iedereen kan meedoen
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ONZE kennismaatschappij is niet voor

iedereen even toegankelijk. Participatie en zelfredzaamheid vergen specifieke vaardigheden. De
Bibliotheek helpt om deze basisvaardigheden te
vergroten. Dat doen we op de gebieden taalvaardigheid, digitale vaardigheden, werk, inkomen,
gezin, zorg en welzijn.

TAAL
DIGITAAL

Laaggeletterdheid
De Bibliotheek is één van de kernpartners voor de
aanpak van laaggeletterdheid in Hof van Twente.
Samen met de gemeente, Salut en het ROC van
Twente willen we komen tot een sluitende aanpak in het terugdringen van laaggeletterdheid.
Om de doelgroepen te bereiken, werken we nauw
samen met toeleidende organisaties die veelvuldig met hen in contact staan.

Digitale zelfredzaamheid
Met de enorme groei van de wereldwijd geproduceerde digitale informatie groeit het belang
om goed met die informatie om te kunnen gaan.
Dat gaat verder dan technische vaardigheden of
‘knoppenkunde’ alleen. Het goed kunnen zoeken, selecteren en evalueren van informatie zijn
essentieel. Ook de overheid verwacht dat mensen
steeds meer online gaan regelen. In de Bibliotheek bieden we programma’s die de digitale
kloof verkleinen.

E-OVERHEID
WERK &
INKOMEN

FINANCIEEL
& JURIDISCH
ZORG &
WELZIJN

GEZIN & GEZONDHEID
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IN 2020 heeft de Bibliotheek een slui-

tend programma in samenwerking met alle
relevante partners om de verschillende laaggeletterde doelgroepen te bereiken

In Ne de rland zijn 1,3 miljoen
mensen in de leeftijd va n 16-65
jaar laa ggel etterd

Taalpunt
Het Taalpunt biedt informatie en advies over
taal. Vrijwilligers adviseren over taaltrajecten,
inburgering, taalondersteuning en aanbieders.
Taalscholing gebeurt één-op-één. Salut koppelt de
taalvrager aan een passende vrijwilliger. In Bibliotheek Goor werken ze samen gedurende ongeveer
één jaar aan het behalen van de gestelde doelen.
Het Taalpunt is een samenwerkingsverband tussen Salut, de gemeente, de Bibliotheek, Stichting
Lezen en Schrijven en het ROC van Twente.

Taalcafé
Het oefenen met het spreken van de Nederlandse
taal kan in het Taalcafé in Goor. Hier komen deelnemers twee keer per week in kleine groepjes onder begeleiding van vrijwilligers samen. Er staat
elke week een thema centraal zoals gezondheid,
wonen en werk. De deelnemers doen hiermee ook
kennis op over de Nederlandse samenleving.
14 Bibliotheek Hof van Twente | Jaarverslag | 2017

IN 2020 is de Bibliotheek de vanzelf-

sprekende plaats voor het bieden van toegang
tot de digitale overheid en de ondersteuning
bĳ het werken met de digitale overheid.
Computercursussen en workshops
De computercursussen en workshop worden
momenteel aangeboden in onze bibliotheekvestiging in Goor. Zo hebben we in 2017 in samenwerking met SeniorWeb, twee workshops Whatsapp
en twee workshops E-books gegeven. Beiden zijn

goed bezocht. Er wordt bekeken of dit aanbod uitgebreid kan worden, ook naar andere bibliotheekvestigingen in Hof van Twente. Zo werd in Delden
een training Digitale Vaardigheden gegeven aan
Vrouwen van Nu. Deze training ging in op het
zoeken op internet en sociale media.

E-overheid
Een andere belangrijke cursus is Klik & Tik, de
basiscursus voor mensen die nog nooit met de
computer hebben gewerkt. De cursisten maken
in hun eigen tempo kennis met de computer,
internet en sociale media. Er waren dit jaar 2
cursussen met in totaal 14 deelnemers. De cursus
DigiSterker leert cursisten om te gaan met de
digitale overheid. Steeds meer zaken kunnen via
het internet geregeld worden: aangifte doen bij
de Belastingdienst, een verhuizing doorgeven,
huurtoeslag aanvragen. Dit kan lastig zijn als je
niet zo handig bent met computer en internet. In
2017 leerden 15 deelnemers stap voor stap hun
zaken online te regelen.

Di gitale va ardi ghei d gaat verder dan knoppenkunde alleen

5%

In Nederland is circa
van de mensen digitaal nietzelfredzaam en ongeveer
van de mensen
alleen met ondersteuning.

15%
IN 2020

heeft de Bibliotheek een
samenhangend programma gerelateerd aan
de thema’s geld, werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op het terugdringen van
laaggeletterdheid en vergroten van de digitale
vaardigheden.
In 2017 is door Bibliotheek Hof van Twente gewerkt aan het ontwikkelen van een programma
rond geld, werk, gezondheid en opvoeding. Er
is met name geïnvesteerd in het uitbreiden en
versterken van het netwerk binnen het sociaal domein. In 2018 moet dit resulteren in het vergroten
van het aanbod binnen deze thema’s.
Aan het vergroten van de digitale vaardigheden
van de inwoners van Hof van Twente, werken we
met een aanbod van diverse computercursussen
en workshops.
15

Persoonlĳke
Ontwikkeling

INFORMEREN
Betrokken en actief

Foto: Boekwerk Coworking
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ONTWIKKELING en ontplooiing van individu en samenleving staan centraal
in de Bibliotheek. Ook in de toekomst blijft Bibliotheek Hof van Twente een vitale schakel in de

Bezoekers va n de Bibl iotheek
komen kennis halen én kennis
bren gen.

kennissamenleving. De Bibliotheek is het knooppunt waar kennis samenkomt, wordt gedeeld en
doorontwikkeld. Het gaat daarbij om een veelheid
aan soorten kennis en informatie, in databanken
en elektronische boeken, maar ook op papier en
in de hoofden van mensen.

Initiëren

De Bibliotheek biedt deze ruimte voor werken
en studeren, cursussen, workshops, trainingen,
presentaties, spreekuren, ontmoetcafés, voorbereidingen en overleg. Als Bibliotheek zien we de
raakvlakken tussen de verschillende groepen en
brengen we de juiste mensen bij elkaar.

Goede, betrouwbare informatie is belangrijk.
Bibliotheek Hof van Twente organiseert lezingen
en debatten en laat mensen kennismaken met
kwesties waarover niet iedereen het eens is. We
nemen geen stelling, maar laten zien wat er rondom maatschappelijke en andere vraagstukken
al bedacht en geschreven is, zodat op basis van
kennis en argumenten een mening gevormd kan
worden.

Faciliteren
Verenigingen, instanties, organisaties en groepen
hebben behoefte aan ruimte om kennis, gedachten en overtuigingen met elkaar uit te wisselen.
17

IN 2020 is Bibliotheek Hof van Twente

een kennisrĳke omgeving waar mensen samenkomen, studeren en werken. Dit blĳkt uit
een hoge bezettingsgraad van de verschillende
werkplekken en zalen voor activiteiten. Deze
werkplekken en zalen zĳn toegankelĳk, veilig
en van hedendaagse faciliteiten voorzien.
Werk- en vergaderplek

Boekwerk Coworking was in 2017 actief in Goor
en Markelo. Via hen zijn flexwerkplekken voor
zzp-ers, een vergaderruimte en cursusruimte
te huur. De bovenverdieping van de bibliotheekvestiging in Goor is nu grotendeels in gebruik
genomen door Boekwerk.

Boekenweek
In 2017 was het thema van de Boekenweek Verboden Vruchten. Schrijver Peter Buwalda was in
Delden te gast tijdens een avond die we samen
met culturele vereniging Het Nut organiseerden
in het Parochiehuis. Er kwamen ruim 100 bezoekers op af.
18 Bibliotheek Hof van Twente | Jaarverslag | 2017

GGD
GGD Regio Twente organiseerde in 2017 vijf
avonden voor ouders over zwangerschap en
babyverzorging. De avonden vonden plaats in de
bibliotheekvestiging Goor.

Leeskringen
Boeken lezen en deze samen bespreken. Leesclubs
zijn nog altijd populair. De Bibliotheek biedt onderdak aan drie verschillende leeskringen. Twee
vinden er plaats in Goor en één in Delden.

Puzzeltheek
De Bibliotheek in Goor herbergt ook een puzzeltheek. Deze wordt gerund door enthousiaste
vrijwilligers en is twee dagdelen in de week geopend. In 2017 zijn 885 puzzels uitgeleend.

Kunstuitleen
Op de eerste verdieping van de Bibliotheek Goor
bevindt zich tevens de kunstuitleen, met een
gevarieerde collectie van ruim 400 werken van
hedendaagse kunstenaars uit Hof van Twente en
omgeving.
19

De klassieke Bibliotheek in nieuw perspectief

ORGANISATIE
Verandering en verbreding
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UITLENING van boeken en ande-

re materialen, fysiek of digitaal, is en blijft een
belangrijke taak van de Bibliotheek. Door de
klassieke uitleenfunctie eﬀectiever en eﬃciënter in te richten kunnen we tijd, geld, ruimte en
expertise inzetten op nieuwe klantbehoeften en
op de maatschappelijk-educatieve functie van
de Bibliotheek. Uitgangspunt hierbij is dat we
focussen op de waarde voor de klant binnen de
programmalijnen jeugd & onderwijs, participatie
& zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling.

IN 2020 is de collectie van de Biblio-

theek, in alle vormen, een afspiegeling van
vraag en aanbod vanuit de verschillende
kernfuncties (leren, lezen, informeren) binnen
de lokale samenleving. Daarmee profileert de
Bibliotheek zich als het knooppunt waar kennis
(vanuit die verschillende vormen) samenkomt.

De collectie sluit steeds beter aan bij de programmalijnen van Bibliotheek Hof van Twente. Hoewel
de collectie in omvang afneemt, verbetert de
afstemming op de doelgroepen en het gebruik
van de collectie. De collectie vormt een belangrijk
onderdeel van ons assortiment en is een vaste
component binnen onze programma’s en activiteiten. Door goede logistieke afspraken binnen de
Bibliotheken zijn boeken, ook als we ze niet in eigen bezit hebben, snel voor de klant beschikbaar.

Bibliotheek
Goor

-14%
Bibliotheek
Delden

15.219

15.156

-4%
De Bibliotheek
op school

-5%

Bibliotheek
Diepenheim

-8%

5.494

12.755

57.279

-7%
Totaal

Collectie

8.655

-3%

Bibliotheek
Markelo

Verschuiving
Binnen de collectie hebben we er in 2017 voor
gekozen geen luisterboeken, meer aan te schaffen, aangezien de uitleen daarvan verschuift naar
online platforms zoals de LuisterBieb.

Digitale collectie
Elk jaar zien we de aandacht voor e-content verder groeien. Zo zijn er in 2017 weer meer e-books
geleend. Maar we zien ook groei in relatief nieuwe e-dienstverlening ontstaan. Deze groei heeft
enerzijds te maken met een verbeterd aanbod,
anderzijds met een verbeterde technologie, waardoor het gebruiksgemak toeneemt.

Passend lezen
Passend lezen is een dienstverlening voor mensen die moeite hebben met het lezen van een
fysiek boek, omdat ze slechtziend of blind zijn.
21

De collectie bevat grootletterboeken, meer dan
75.000 gesproken boeken, 175 kranten en tijdschriften en bijna 1.000 hoorspelen. Ook zijn er
ruim 14.000 boeken en 80 kranten en tijdschriften voor braillelezers beschikbaar. Bovendien zijn
45.000 gesproken boeken online beschikbaar, die
via streaming beluisterd kunnen worden.

-8%

IN 2020

zĳn de talenten van medewerkers in beeld en op de juiste plek ingezet.
In 2016 zijn we gestart met de voorbereidingen
van de integratie van de klassieke Bibliotheek met
de maatschappelijke en educatieve functies. Medio 2017 heeft dit ertoe geleid dat de scheiding
tussen de afdelingen Publieke Dienstverlening en
Educatie & Cultuur is opgeheven. Met vier nieuwe teams richten we ons nadrukkelijk op de drie
programmalijnen van de Bibliotheek:
22 Bibliotheek Hof van Twente | Jaarverslag | 2017

87.656

-8%

-8%
40.148

Bibliotheek 81.412
Delden

IN 2020 werken alle medewerkers

vanuit de bedoeling van de Bibliotheek. Alle
medewerkers zĳn zich bewust van hun eigen
bĳdrage hieraan en handelen er naar. Doelen
en ambitie van de organisatie vormen het
kader waarbinnen we werken. Zelforganisatie
is een leidend principe.

Bibliotheek
Goor

+3%
De Bibliotheek
op school

•
•
•
•

23.901

Bibliotheek
Markelo

5.406

E-books

Uitleningen
27.092

-7%

+13%

-13%

265.615
Totaal

Bibliotheek
Diepenheim

Team Lezen (Jeugd & Onderwijs)
Team Leren (Participatie & Zelfredzaamheid)
Team Informeren (Persoonlijke ontwikkeling)
Team Ondersteuning

Zelforganisatie
Zelforganisatie is het leidende principe, maar
is niet iets wat je van de een op de andere dag
toepast. Daarom is in 2017 door alle medewerkers
hard gewerkt aan de eigen ontwikkeling hierin
in combinatie met het formuleren van de eigen
teamagenda. In deze teamagenda zijn de teamdoelen en -activiteiten geformuleerd die passen
bij de doelen en de ambitie van de organisatie. De

6.000

5.406
4.811

4.500

3.000

teamagenda’s laten ook zien wat de eigen bijdrage van iedere medewerker van de Bibliotheek is.

1.500

2.715

1.275
E-books uitleningen

0

Integratie Hof van Twente en Hengelo
Eveneens een belangrijke stap in dit proces is een
verdere integratie van Bibliotheek Hof van Twente
en Bibliotheek Hengelo. Hoewel twee stichtingen
met twee subsidieverstrekkers en twee afzonderlijke verantwoordingsdocumenten is in de
organisatie van het werk gezocht naar eﬃciëntie,
die beide stichtingen voordeel oplevert.

Samenwerking Bibliotheek Oldenzaal
De basis die gelegd is voor de samenwerking
tussen de Bibliotheek Hof van Twente en Hengelo
kan verder uitgebreid worden naar de nieuwe
samenwerking met Bibliotheek Oldenzaal. Begin
2017 besloot de Raad van Toezicht (RvT) van
Bibliotheek Oldenzaal de Bibliotheken Hof van
Twente en Hengelo uit te nodigen voor een verkenning om te komen tot gezamenlijk management met een wenkend perspectief voor verdere
samenwerking. Aanleiding is het vertrek van de
huidige directeur van Bibliotheek Oldenzaal met
ingang van 1 juli 2018.
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851

2015

2016

2017

leden hebben een E-bookaccount per 31-12-2017

De eerste uitkomsten van een onderzoek naar samenwerking werden gedeeld in een gezamenlijke
bijeenkomst van de RvT’s van de drie Bibliotheken.
Daar was enthousiasme voor de gekozen richting
waarna een definitief plan voor besluitvorming
is opgesteld. Opzet van dit plan is te starten met
een gezamenlijke directie voor de drie stichtingen.
Het wenkend perspectief is een verder samenwerking die uiterlijk medio 2020 zijn beslag krijgt.
Na positieve besluitvorming ligt een stappenplan
klaar waarmee een goede overdracht van directietaken mogelijk wordt en de voorbereiding voor
de samenwerking kan worden gestart. In 2018
vindt de definitieve besluitvorming hieromtrent
plaats.
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Algemene personeelsvergaderingen
In 2017 hebben vier Algemene Personeelsvergaderingen plaatsgevonden. Deze vergadering zijn
voor alle medewerkers van Bibliotheek Hof van
Twente en Bibliotheek Hengelo.
Gedurende het jaar was het belangrijkste
agendapunt de wijziging in de organisatie-inrichting en de nieuwe manier van (samen)werken.

gedownloade luisterboeken in 2017
(landelĳk)
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Populairste luisterboeken
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74%
51%
7,3

is hoger
opgeleid

Zo kwamen onder andere de principes van zelforganisatie aan de orde en de teamagenda’s van de
verschillende teams voor 2018. Daarnaast was er
aandacht voor de mogelijke samenwerking met
Bibliotheek Oldenzaal en de aanstaande verhuizing
van Bibliotheek Markelo.

IN 2020

vormen vrĳwilligers een vast
onderdeel van ons personeelsbestand. Vrĳwilligers vormen een toegevoegde waarde voor de
Bibliotheek, zĳ zĳn enthousiast over de doelstellingen van de Bibliotheek en dragen dit enthousiasme uit.
De Bibliotheek kiest bewust voor meer samenwer-
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Gebruikers luisterbieb (landelĳk)
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king met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onmisbaar
voor de Bibliotheek. Vrijwilligers zorgen er voor
dat de Bibliotheek goed toegankelijk blijft, dat
klanten zich welkom voelen en dat de collectie
opgeruimd en aantrekkelijk wordt gepresenteerd.
Daarnaast zorgen vrijwilligers voor het vervoer
tussen en naar de verschillende vestigingen en
de scholen, dat de aan huis gebonden lezers van
de juiste boeken worden voorzien en helpen zij
mee bij allerlei activiteiten van de Bibliotheek. Bij
dit alles worden zij ondersteund door de vaste
medewerkers van de Bibliotheek.
Op deze manier spelen onze klanten een actieve
rol in de uitvoering van onze dienstverlening. De
mix van betaalde en niet-betaalde krachten waarborgt de continuïteit en bewaakt de kwaliteit van
de invulling van onze kernfuncties. Mede door de
groei van het aantal vrijwilligers en het belang
dat de Bibliotheek hecht aan een goede begeleiding en scholing van de vrijwilligers is er in 2017
een vrijwilligerscoördinator geworven, die met
ingang van 1 januari 2018 in dienst treedt.
De totale formatie voor Hof van Twente per 31-12-

2017

2017 omvat 5 fte. De totale formatie voor Bibliotheek Hengelo per 31-12-2017 omvat 20 fte. Door
de veranderingen in organisatiestructuur en het
herindelen van kennis en competenties hebben
we ervoor gekozen in 2017 de tijd te nemen om
goed te kijken hoe en waar de fte’s ingezet worden. Dit verklaart waarom het aantal fte’s in 2017
onder de noodzakelijke norm lag. In 2018 wordt
dit rechtgetrokken.

Organisatie en medewerkers

7,2
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5,9
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4,6
Fte

14

8

8

Team lezen

Team leren

Team informeren

1,1
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2,4
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1,5
Fte

2

3

2

Marketing &
Communicatie

Facilitair
& ICT

Klassieke
bibliotheek

1,9
Fte
2
Directie &
management

Omvat zowel formatie Bibliotheek Hengelo als Bibliotheek Hof van Twente
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SAMENSTELLING
RAAD VAN TOEZICHT
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De heer J.T.M. ten Buuren, voorzitter Raad
De heer B.R.H.M. Haverkort, lid
De heer R.M. van der Reest, lid

OOK in 2017 bestond de Raad van Toe-

zicht van de Bibliotheek Hof van Twente uit drie
personen. De kern van ons werk is het toezicht
houden op het tot stand komen en uitvoeren van
het beleid door de directeur/bestuurder van de
stichting. Daarnaast zien wij toe op het functioneren en het geven van advies aan de directeur/
bestuurder.
De Raad van Toezicht hecht daarbij waarde aan
transparantie, onafhankelijkheid en integer handelen. Daarom handelen we volgens de Governance Code Cultuur.
We leggen met dit jaarverslag verantwoording af
over ons handelen. De Bibliotheek Hof van Twente, de directeur/bestuurder en zijn team maken
dat de samenwerking met de Bibliotheek Hengelo
een succesvolle samenwerking is waarbij we de
dienstverlening in onze gemeente op een hoog
niveau kunnen handhaven. Wij zijn enthousiast
over de stappen die gezet worden om de ontwikkeling van de traditionele Bibliotheek naar een
maatschappelijk-educatieve Bibliotheek gestalte
te geven.
De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers
(van zowel Bibliotheek Hof van Twente als Hengelo) voor hun betrokkenheid en inzet in deze.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in 2017 zes maal
vergaderd, waarvan één maal met de Raden van
Toezicht van Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek
Oldenzaal. Deze laatste gesprekspartner, omdat
er nadrukkelijk naar mogelijkheden voor opschaling van samenwerking in de regio gezocht wordt.
De Raad van Toezicht moedigt deze ontwikkelingen aan.

Bij alle vergaderingen was de directeur/bestuurder aanwezig. Tijdens één van de vergaderingen
stond het functioneren van de directeur en de
Raad van Toezicht centraal.

Kijkje in de keuken
Daarnaast kregen we tijdens onze vergaderingen
een “kijkje in de keuken” van het bibliotheekwerk
geboden door enkele medewerkers van Hof van
Twente en Hengelo die inzage gaven in hun werkgebieden.
Tijdens de helft van onze vergaderingen stond
het onderwerp Financiën prominent op de agenda. Ook in 2017 is weer met vereende krachten
geprobeerd een uiteindelijk sluitende jaarrapportage te realiseren.
Voor wat de huisvesting van onze Bibliotheken
betreft, vraagt Markelo elke vergadering onze
aandacht. Hier doen zich diverse verhuismogelijkheden voor. Met name de ontwikkelingen
rondom de Kaasfabriek zijn hierbij van belang.

Besluiten
De Raad van Toezicht heeft over de volgende
onderwerpen besloten: Jaarrekening en accountantsverslag 2016, Jaarverslag 2016 en de Begroting 2018.
Daarnaast namen we onder meer kennis van het
Beleidsprogramma 2017-2020, De Bibliotheek als
partner in persoonlijke ontwikkeling, de inspanningen van de organisatie om te gaan werken volgens de principes van zelforganisatie en Toezicht
in Transitietijd, een informatiebijeenkomst van
Rijnbrink voor toezichthouders.
Namens de Raad van Toezicht,
Theo ten Buuren (voorzitter)
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Bibliotheek Goor
De Höfte 9
7471 DK Goor
Tel: 0547 - 273493

Bibliotheek Markelo
Burg. de Beaufortplein 4
7475 AG Markelo
Tel: 0547 - 362440

Bibliotheek Delden
Stadshagen 200
7491 NP Delden
Tel: 074 - 3762016

Bibliotheek Diepenheim
Raadhuisstraat 8
7478 AG Diepenheim
Tel: 0547 - 352911

www.hofbibliotheek.nl | info@hofbibliotheek.nl

