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Inleiding: 
De gemeente heeft een uitvoeringsovereenkomst opgesteld voor de jaren 2013 – 2016. Deze geeft aan wat de hoofdlijnen van het bibliotheekbeleid zijn en 

welke prestaties de gemeente in dat kader verwacht. 

De opbouw van dit jaarverslag volgt de uitvoeringsovereenkomst (hoofdstuk 1), volgt de door de bibliotheek benoemde speerpunten uit het werkplan 2015, 

geeft inzicht in de behaalde resultaten (hoofdstuk 1 en 2).  

Tot slot worden de kengetallen op een rij gezet (hoofdstuk 3). 
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Hoofdstuk 1  De kernfuncties 

Algemeen 
De Stichting Openbare Bibliotheek beheert 3 bibliotheken: 

- de hoofdvestiging Staphorst; 
- het servicepunt Rouveen, gevestigd in het MCR 
- het servicepunt IJhorst, gevestigd in brede school “De Iekmulder” 

 
In de  hoofdvestiging is tijdens openingsuren (26) gekwalificeerd personeel aanwezig. Ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers. In Rouveen worden 
vooral vrijwilligers ingezet tijdens de openingsuren (18,5)  en is op vaste momenten door de week gekwalificeerd personeel aanwezig. IJhorst draait 
helemaal op vrijwilligers tijdens de openingsuren (11). Ondersteuning wordt geboden vanuit Staphorst. 
De bibliotheek is via de website bereikbaar voor informatie. 
In alle vestigingen is Wifi gratis te gebruiken. Er zijn pc’s aanwezig om de catalogus te raadplegen en te werken. 
In de vestiging Staphorst is een Taalpunt aanwezig (zie ook hoofdstuk 1.2). 
De onlangs verbouwde zolder van de vestiging Staphorst biedt huisvesting aan Jongerenwerk Staphorst en de Stichting Vluchtelingenwerk. Een flexruimte 
wordt als werk/cursusruimte aangeboden aan partijen van buiten. 
 

1.1 De Schatkamer (lezen en literatuur) 

 Collectie 
In alle bibliotheken kan de klant beschikken over een collectie van boeken, tijdschriften, en dvd’s. In de hoofdvestiging zijn ook kranten beschikbaar.  De 
collectie wordt samengesteld op basis van een klantprofiel, dat gemiddeld eens per 4 jaar geactualiseerd wordt.  
De fysieke collectie van alle bibliotheken in Overijssel is gratis beschikbaar. De fysieke collectie van elders in het land is beschikbaar tegen een vergoeding 
van verzendkosten.  
Naast de fysieke collectie biedt de bibliotheek via de website www.bibliotheekstaphorst.nl een digitale collectie aan. Ook databanken zijn voor leden 
beschikbaar ( Winkler Prins, Literom Jeugd, LiteRom Wereldliteratuur, Staatscourant online, Consumentengids, Uittrekselbank, Uittrekselbank Jeugd, 
PressDisplay en PressReader (de mobiele app van PressDisplay). 
Van het totale budget wordt jaarlijks 15% besteed aan vervanging/aanvulling van de bestaande collectie (zie hiervoor de begroting en jaarrekening 2015). 

 

 Specifieke doelgroepen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819
http://www.bibliotheekstaphorst.nl/


5 

Jaarverslag 2015                                                                    de Bibliotheek Staphorst                                                                                                                                                

Bij het vormen van de collectie besteed de stichting aandacht aan specifieke doelgroepen: 
- visueel gehandicapten (grootletterboeken, daisy-rom, gesproken boek) 
- kinderen die moeite hebben met lezen (Makkelijk Lezenplein). 

Daarnaast richt de collectie zich ook op de omgeving waarin de bibliotheek staat; er is een grotere collectie christelijke boeken beschikbaar. 
 

 Presentatie 
De vestigingen zijn ingericht volgens de in Overijssel ontwikkelde bibliotheekformule. Dat betekent dat de boeken vooral gezien mogen worden en op een 
aantrekkelijke manier worden aangeboden, frontaal en op displaytafels.  
Op basis van vooraf vastgestelde thema’s (de jaarkalender), dan wel inspelend op de actualiteit, worden deze tafels ingericht om bij het thema of de 
actualiteit passende materialen onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt zowel in de volwassen afdeling als bij de jeugdafdeling. 
 

1.1.1 Speerpunten 2015 
Collectie fysiek:  per vestiging komen tot een ideale collectie met een ideale uitleenfrequentie, gebaseerd op vastgestelde normen voor rendement en 
actualiteit. 
Behaald resultaat:   

- de collectie is evenwichtig samengesteld en sluit aan bij het profiel van de klant; 
- de stichting saneert op basis van de normen uit de formulemonitor; 
- de stichting schaft ook aan op basis van de normen uit de formulemonitor. 

 
Collectie digitaal: bestaande en nieuwe klanten informeren met betrekking tot het gebruik van e-books en het beschikbaar stellen hiervan 

Behaald resultaat:      en  
- medewerkers zijn getraind; 
- 2 medewerkers zijn in staat een e-book spreekuur te verzorgen; 
- de stichting heeft deelgenomen aan de landelijke campagne ter bevordering van het gebruik; 
- het gebruik neem nog niet significant toe. 
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1.2 De Werkplaats (onderwijs en educatie) 
 

Het is belangrijk te leren en jezelf te ontwikkelen. De bibliotheek kan en wil daarbij vanuit haar eigen specifieke kennis, die zich richt op taal en 
basisvaardigheden, ondersteuning bieden. Primair gaat nu nog de aandacht uit naar leesbevordering en taalontwikkeling.  Naast jonge kinderen en 
basisschoolleerlingen, richten we ons ook op laaggeletterde volwassenen. Uiteindelijk zal een doorgaande leeslijn van 0-18 jaar ontstaan, aangevuld met 
activiteiten gericht op volwassenen. 
Er is in 2015 contact geweest met peuterspeelzalen, kinderopvang en alle basisscholen. Daarnaast is een programma aangeboden voor de hele jonge 
kinderen en hun ouders/verzorgers. 
 
1.2.1 Speerpunten 2015 
Koffieochtenden voor ouder en kind (baby’s en peuters): de bibliotheek draagt bij aan het stimuleren van de taalontwikkeling bij jonge kinderen. In een 
maandelijkse bijeenkomst van ca. 1,5 uur wordt aandacht besteed aan het belang van vroeg beginnen met voorlezen, zingen en praten met het jonge kind. 
Er wordt (interactief) voorgelezen, er wordt aandacht besteed aan nieuwe boekjes en er wordt af en toe een specifiek thema behandeld. 
 
Behaald resultaat:  

- de ochtenden worden goed tot zeer goed bezocht 
- de aanwezigen geven aan blij te zijn met deze ochtenden, er iets te leren en het fijn te vinden ook andere moeders/vaders te ontmoeten. 

 
 
Voorleesexpress: vrijwilligers komen 20 weken lang één moment per week voorlezen in taalarme gezinnen. Met als doel het (voor)lezen te stimuleren en 
daarmee de taalontwikkeling te bevorderen. 
 
Behaald resultaat:  
Op één “geval” na, is de Voorleesexpress nog niet van de grond gekomen. Er is één vrijwilliger ingezet bij een vluchtelingen-gezin. 
 
Boekstart en Boekstart in de kinderopvang: gericht op het stimuleren van taalontwikkeling bij jonge kinderen. We richten ons op de jonge ouders, met als 
doel hen het belang van voorlezen, praten en zingen met je kind, duidelijk te maken. Daarnaast richten we ons op de leidsters van peuterspeelzalen en de 
kinderopvang. Zij ontvangen een cursus om zich (nog) beter bewust te zijn van het belang van voorlezen én om kennis te vergaren over actuele boekjes. In 
de kinderopvang (…) wordt een kleine collectie boekjes neergezet. 
 
Behaald resultaat:  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819
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- Boekstart voor jonge ouders wordt gewaardeerd; gemiddeld 20 bezoekers tijdens de koffieochtenden en een stijging van het aantal jonge 
jeugdleden; 

- Boekstart in de kinderopvang is uitgerold in 1 kinderopvang; leidsters van 2 instellingen hebben de training gevolgd. 
 
De Bibliotheek op school (dBos): een pakket van diensten wordt aangeboden aan de school, alles gericht op leesbevordering. Daarnaast wordt een 
(beperkte) collectie op de school gezet in een voor de leerlingen prettige omgeving. De school investeert in een leesplan en een leescoördinator, de 
bibliotheek zorgt voor een leesconsulent die de school begeleidt. Een keer per jaar staat voor de school de monitor open. Leerlingen en leerkrachten vullen 
de vragen in, de bibliotheek verzorgt een rapportage met aanbevelingen. Alle leerlingen van de school worden lid van de bibliotheek. 
 
 
Behaald resultaat:  

- 2 scholen zijn een contract aangegaan (Berkenhorst en Iekmulder) 
- met 3 scholen zijn gesprekken gevoerd; in mei 2016 wordt een besluit genomen (De Triangel, de Levensboom en de CNS); 
- in het directie-overleg van de reformatorische scholen is een presentatie over leesbevordering gegeven en is kort gesproken over de monitor als 

meetinstrument. 
 
Biebwijz.nl: scholen nemen pakketten af met als doel leesplezier en leesvaardigheid te vergroten.  
 
Behaald resultaat:  

- twee reformatorische scholen hebben producten afgenomen. 
 
Het Taalpunt: in 2014 is in de bibliotheek Staphorst het Taalpunt geopend. Vanaf het begin is er veel aanloop geweest van vooral allochtone mensen met 
een taalachterstand. Er zijn in 2015 35 taalcoaches opgeleid. Zij begeleiden klanten met het leren van de taal/het wegwerken van de taalachterstand. 
Er is gestart met een Taalpunt Extra, iedere 1e maandagavond. In een uur wordt over een specifiek thema gesproken met als doel de taalkennis en het veren 
van een gesprek te vergroten. In 2015 is Elly Potgieter aangesteld als Taalcoördinator.  
 
Behaald resultaat:  

- 35 taalcoaches 
- 21 deelnemers, waarvan 2 autochtone 
- maandelijks een TaalpuntExtra 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819
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1.3 De Ontmoetingsplaats (kennis en informatie) 
 

De bibliotheek wil de inwoners van Staphorst zo breed mogelijk informeren.  
 
1.3.1. Speerpunten:  
Activiteitenplan: naast het aanbieden van diverse media (fysiek en digitaal), presenteert de bibliotheek vanaf 2015 een activiteitenplan. Daarbij gaat het om 
nieuwe technieken (zoals drie-d-printen), digitale vraagstukken (zoals I-pad en e-book spreekuur) als ook recreatieve activiteiten (een optreden van een 
koor, een workshop bloemschikken). 
 
Behaald resultaat:         en  

- de activiteiten worden gewaardeerd; 
- het leidt nog niet tot een breed aanbod; 
- de spreekuren trekken nog weinig bezoekers. 

 

1.4. Overige speerpunten 
 
1.4.1. Klanten 
Alle activiteiten van de bibliotheek zijn gericht op de klant. Een aantrekkelijke collectie, ruim aandacht voor ontwikkeling en educatie, en kennis en 
informatie. Toch ontkomt ook Staphorst niet aan de tendens van deze tijd: afnemende ledentallen en uitleningen. In 2016 zal dit gegeven worden 
meegenomen in het jaarplan. 
Eén specifieke klant (het onderwijs en de voorschoolse opvang), is wel frequenter gebruik gaan maken van de bibliotheek en haar diensten. 
 
Behaald resultaat:         en  

- de cijfers laten een daling van de ledentallen en uitleencijfers zien; een provinciale ledenwerfactie heeft daarentegen wel enig resultaat geboekt; 
- 9 scholen hebben een instellingen abonnement; 3 scholen hebben voor hun leerlingen een 100% lidmaatschap; 2 scholen hebben een dBos contract 

afgesloten; 1 kinderopvang beschikt over een kleine Boekstart-collectie. 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819
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1.4.2. Medewerkers 
De bibliotheek Staphorst reserveert jaarlijks een scholingsbudget voor de ontwikkeling van de medewerkers. In 2015 is het Sterrenprogramma 
geïntroduceerd: medewerkers kunnen zelf aangeven waar zij specifieke kennis of ervaring in willen opdoen. Met daaraan gerelateerde activiteiten kunnen 
zij sterren behalen. De gesprekscyclus volgt de persoonlijke ontwikkelingen. 
 
Behaald resultaat:  

- er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van het scholingsaanbod uit het netwerk of van het zoeken naar eigen wensen; 
- door betaalde medewerkers is in het kader van het sterrenprogramma een training feedback geven en ontvangen gevolgd; 
- alle medewerkers hebben scholing met betrekking tot het gebruik van I-pad en E-books ontvangen 
- de directeur heeft een 3-jarige opleiding verandermanagement afgerond. 

 
1.4.3. Positionering van de organisatie 
De bibliotheek wil een bredere positie verwerven. De waardevrije omgeving biedt daartoe alle kansen. Ook de diensten breiden zich steeds verder uit, zoals 
het Taalpunt en aandacht voor basisvaardigheden (zie de Werkplaats). 
Daarnaast wil de bibliotheek aandacht hebben voor specifieke doelgroepen (zie ook de Schatkamer, de Werkplaats en de Ontmoetingsplaats). Daarbij wordt 
ook gekeken naar op senioren gerichte diensten en volwassenen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
Tot slot zoekt de bibliotheek samenwerking met andere partijen op. Vaak incidenteel, waar mogelijk structureel. 
 
 
Behaald resultaat:  

- voor senioren is gestart met het opzetten van de dienst Boek aan Huis; er is een aantal vrijwilligers gevonden, maar klanten zijn er nog niet echt; 
- met jongerenwerk is samengewerkt in een (taal/poëzie)project en wordt gekeken naar voortzetting van de samenwerking; 
- met Vluchtelingenwerk is gekeken of samenwerking m.b.t. de Voorleesexpress haalbaar is; dit heeft nog niet tot concreet resultaat geleid; 
- het Taalpunt draait volop en helpt nu nog vooral allochtone mensen bij het ontwikkelen van hun taal. 

 
 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819
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Hoofdstuk 2 Resultaten 

Onderstaand worden alle behaalde resultaten op een rij gezet. 

De Schatkamer: 
Collectie fysiek:   
- de collectie is evenwichtig samengesteld en sluit aan bij het profiel van de klant; 
- de stichting saneert op basis van de normen uit de formulemonitor; 
- de stichting schaft ook aan op basis van de normen uit de formulemonitor. 
Collectie digitaal: 
- medewerkers zijn getraind; 
- 2 medewerkers zijn in staat een e-book spreekuur te verzorgen; 
- de stichting heeft deelgenomen aan de landelijke campagne ter bevordering van het gebruik; 
- het gebruik neem nog niet significant toe. 

 
De Werkplaats: 

Koffieochtenden ouders en kinderen 
- de ochtenden worden goed tot zeer goed bezocht 
- de aanwezigen geven aan blij te zijn met deze ochtenden, er iets te leren en het fijn te vinden ook andere moeders/vaders te ontmoeten. 
Voorleesexpress:  
- op één “geval” na, is de Voorleesexpress nog niet van de grond gekomen. Er is één vrijwilliger ingezet bij een vluchtelingen-gezin. 
Boekstart en Boekstart in de kinderopvang:  
- Boekstart voor jonge ouders wordt gewaardeerd; gemiddeld 20 bezoekers tijdens de koffieochtenden en een stijging van de jonge jeugdleden; 
- Boekstart in de kinderopvang is uitgerold in 1 kinderopvang; leidsters van 2 instellingen hebben de training gevolgd. 
De Bibliotheek op school (dBos): 
- 2 scholen zijn een contract aangegaan (Berkenhorst en Iekmulder) 
- met 3 scholen zijn gesprekken gevoerd; in mei 2016 wordt een besluit genomen (De Triangel, de Levensboom en de CNS); 
- in het directie-overleg van de reformatorische scholen is een presentatie over leesbevordering gegeven en is kort gesproken over de monitor als 

meetinstrument. 
Biebwijz.nl:  
- twee reformatorische scholen hebben producten afgenomen. 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
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Het Taalpunt:  
- 35 taalcoaches 
- 21 deelnemers, waarvan 2 autochtone 
- Maandelijks een TaalpuntExtra 

 
De Ontmoetingsplaats 

Activiteitenplan: 
- de activiteiten worden gewaardeerd; 
- het leidt nog niet tot een breed aanbod; 
- de spreekuren trekken nog weinig bezoekers. 

 
Overige speerpunten 

Klanten: 
- de cijfers laten een daling van de ledentallen en uitleencijfers zien; een provinciale ledenwerfactie heeft daarentegen wel enig resultaat geboekt; 
- 9 scholen hebben een instellingen abonnement; 3 scholen hebben voor hun leerlingen een 100% lidmaatschap; 2 scholen hebben een dBos contract 

afgesloten; 1 kinderopvang beschikt over een kleine Boekstart-collectie. 
Medewerkers: 
- er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van het scholingsaanbod uit het netwerk of van het zoeken naar eigen wensen; 
- door betaalde medewerkers is in het kader van het sterrenprogramma een training feedback geven en ontvangen gevolgd; 
- alle medewerkers hebben scholing met betrekking tot het gebruik van I-pad en E-books ontvangen 
- de directeur heeft een 3-jarige opleiding verandermanagement afgerond. 
Positionering organisatie: 
- voor senioren is gestart met het opzetten van de dienst Boek aan Huis; er is een aantal vrijwilligers gevonden, maar klanten zijn er nog niet echt; 
- met jongerenwerk is samengewerkt in een (taal/poëzie)project en wordt gekeken naar voortzetting van de samenwerking; 
- met vluchtelingenwerk is gekeken of samenwerking m.b.t. de Voorleesexpress haalbaar is; dit heeft nog niet tot concreet resultaat geleid; 
- het Taalpunt draait volop en helpt nu nog vooral allochtone mensen bij het ontwikkelen van hun taal. 
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Hoofdstuk 3  Kengetallen 
 
Uitleningen en verlengingen 2014/2015 

Staphorst Januari Februari maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2014 22024 19444 19383 19548 20128 18723 17963 17872 19427 21156 19318 19600 

2015 21598 18518 19224 17090 19701 17814 18567 16410 17799 19321 18064 18256 
 

Rouveen Januari Februari maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2014 6400 5590 5696 5124 5414 5263 4037 4442 5357 5686 4799 4517 

2015 5814 4610 5313 4969 4660 4781 3770 4095 4816 5066 5004 4309 
 

IJhorst Januari Februari maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2014 371 346 394 318 261 274 179 164 420 319 291 192 

2015 380 224 320 297 240 261 122 211 235 240 188 131 
 

Uitleningen + verlengingen totaal januari t/m december  2014 – 2015 

 Staphorst Rouveen IJhorst Stichting 

2014 234694 62323 3528 300545 

2015 222800 57217 2849 282866 

Percentage +/- -5.1% -8,1 -19,2% -5,9% 
 

Daarnaast: in het kader van preventie laaggeletterdheid 
- met 2 scholen is een overeenkomst m.b.t. dBos afgesloten 

- met 3 scholen worden gesprekken gevoerd die in het schooljaar 2017-2018 tot overeenkomsten kunnen leiden 

- de contacten met de reformatorische scholen zijn verstevigd; op 1 school is een ouderbijeenkomst verzorgd over het belang van lezen en voorlezen 
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- het Taalpunt wordt druk bezocht, 21 deelnemers hebben de taal beter leren beheersen. 

- De bibliotheek biedt plaats aan mensen die de taal beter willen leren spreken. 

- Met jongerenwerk is een eerste verkenning gedaan naar het opzetten van een huiswerkklas. 

Bezoekers Staphorst januari Februari maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2014 6387 5529 5211 5007 5395 4639 4752 4570 5280 6015 4898 5034 

2015 6034 5356 5474 4222 5210 4732 4927 4110 4455 5451 5314 5375 
 

Totaal aantal bezoekers in  2014    62717 
Totaal aantal bezoekers in  2015    60660         daling ten opzichte van 2014 van  3,3% 

Ledenaantallen 2015 

 Staphorst Rouveen Ijhorst totaal 

2014 3422 1046 160 4628 

2015 3397 1017 132 4546 

 

Collectie 

 Boek volw 
fictie 

Boek jeugd 
fictie 

Boek volw 
informatief 

Boek jeugd 
informatief 

Tijdschrift volw Tijdschrift 
jeugd 

AVM volw AVM jeugd 

Staphorst 9567 10723 2576 2070 2199 577 726 847 

Rouveen 2730 4299 334 1084 1204 353 243 345 

Totaal 12297 15022 2910 3154 3403 930 969 1192 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1POA95fMAhXCrxoKHWv2DU4QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda/mijn-bibliotheek--maak-kennis-met-de-digitale-bieb7.html&psig=AFQjCNFvcQ3vLmaxt1ASk1IdGivWrykfRQ&ust=1461060043709487
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13N-O-JfMAhWHrxoKHTQEA34QjRwIBw&url=http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-op-school-feestelijk-van-start.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHAPz-8vbysVa8c4C-cGRww70sFug&ust=1461060315457392
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/vakantiebieb-app-banner-384x384px-zomer-2014.png/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.png&imgrefurl=http://www.bibliotheekveenendaal.nl/collecties/apps.html&h=384&w=384&tbnid=K1KEix5h1GNk2M:&docid=0tyBOn8FnCWxxM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh0KE8wTw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bibliotheek.nl/beeldbank/ebook/ebook-lezen-telefoon-bus-vignet.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.384.614.jpeg&imgrefurl=http://www.bibliotheekvannu.nl/&h=288&w=384&tbnid=U9Dy_u0ysET9WM:&docid=2D2_6zt6LqpzBM&hl=nl&ei=WYIDV8itIsGePOu7jogL&tbm=isch&ved=0ahUKEwiIvuzdlPfLAhVBDw8KHeudA7E4ZBAzCCooJzAn
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/images/2015-Banner-Bibliotheek-Voordeelmetjebiebpas-plectrum.jpg&imgrefurl=http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/service/veelgestelde-vragen/de-bibliotheek-wise-app&h=440&w=784&tbnid=3cAiApA3AJduYM:&docid=KUKN7U395tMOgM&hl=nl&ei=yoIDV-CYEIG5PcOepPAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjgpcuTlffLAhWBXA8KHUMPCW4QMwh9KFgwWA
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0r6OplvfLAhWBdQ8KHWRhCFkQjRwIBw&url=http://tabletcafedn.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNE9vqmBCB9l7qV99UfAIIMUk357KQ&ust=1459934282738819


14 

Jaarverslag 2015                                                                    de Bibliotheek Staphorst                                                                                                                                                

Bijlage 1: Samenstelling bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Staphorst werd op 31 december 2015 gevormd door: 

Ton van Kessel    voorzitter 

Pia Alberda van Ekenstein  secretaris 

Mieke Diepenmaat   penningmeester 

Tineke Hoeve    lid 

Rieks van Lubek   lid 

Ruud Roodbergen   lid 
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Bijlage 2:  Medewerkers 

Bibliotheek: 
Petra Willems, teamleider en aandachtsgebied onderwijs 
Ida Buurma, teamleider en leesconsulent 
Annet Meems, digitale zaken, pr en communicatie 
Roely Hofstede, uitlening 
Frouwke Schaaf, uitlening 
Giny Dunnink, uitlening en digitale zaken 
Renée Kerdijk-Scheepers, directeur 
 
Vrijwilligers in de uitlening: 
Geesje Roze, Vera Mulder, Ria Algra, Anneke Timerman, Henny Gebben, Wim Nieuwhof, Jenny Pullen, Jaap Alberda, Tiny Bartmuss, Aly Kisteman, Inge 
Schuring, Vaniza Nicolas, Jannie Schrotenboer, Ank van der Bliek, Janneke Veerman, Elsbeth Zweeres. 
 
Vrijwilligers overig: 
Jan Bloemert, Klaas Winkels, Henk Veijer, George Barkat, Marja Feij, Hendrikje Rozemond, Laura Verboom. 
 
Taalpunt: 
taalcoördinator  Elly Potgieter 
vrijwillige taalcoaches: 
Andien Dijkema, Domingoes Manuputtij, Henk Benne, Piet Maes, Henriëtte Jansen-Stienstra, Betsie Klaseboer,  Corien Vos, Rina Hoxe, Hetty Elsinga,  Janny 

Doornbos,  Gienke Slomp, Jaap Alberda van Ekenstein,  Petra Prins, Jeanette Mussche, Wies Kooiker, Jacob Lindenholz, Giny Dunnink, Ineke Epskamp, Annie 

Vreugdenhil, Jolanda v. Geemen. 
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