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Van Bibliotheek naar Kennis, Cultuur en Onderwijs Centrum 
Concept d.d. 12-4-2016  

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. Inleiding 
In deze notitie wordt een alternatief beschreven voor de op 1 september 2015 gesloten bibliotheek 
in Aalden. Vast staat dat de bibliotheek in de oude vorm niet kan terug keren. Gemeentelijke 
bezuinigingen op subsidies en digitalisering van de samenleving vragen om een andere invulling.   
 

2. De bibliotheek tot 1-9-2015 
De bibliotheek was gevestigd in het schoolgebouw aan de Paardelandsdrift te Aalden (zie  bijlage 1 
voor een overzicht van kengetallen). De sluiting op 1-9-2015 was een gevolg van de bezuinigingen 
op gemeentelijke subsidies en het aflopen van het huurcontract met de gemeente op die datum.  
De bibliotheek was op maandag en donderdag geopend van 14.00 – 20.00 uur. Een professionele 
kracht en een tiental vrijwilligers zorgden in 2014 voor de dienstverlening aan ca. 867 abonnees uit 
Aalden en omliggende dorpen, die in 2014 34.452 banden/boeken leenden (gemiddeld 39,7 
banden/boeken per abonnee).  
Naast de bibliotheekfunctie werden activiteiten georganiseerd om mensen naar de bibliotheek te 
trekken. Voorbeelden hiervan zijn een cursus Windows door SeniorWeb, een filmmiddag, een 
voorleesuurtje en het schenken van koffie en thee (zie bijlage 2 voor een volledig overzicht). In feite 
was destijds al sprake van meer dan alleen een bibliotheek en werd al invulling gegeven aan 
activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en onderwijs. 

 

3. Strategische visie Bibliotheek 
In 2012 heeft de Stichting Bibliotheek Coevorden een strategische visie opgesteld, die in 2014 is 
geactualiseerd. Op basis daarvan zijn verschillende invullingen van bibliotheekvoorzieningen 
ontwikkeld: van Extra Large bibliotheken met alle bibliotheekvoorzieningen en een groot aanbod 
van banden/boeken tot Extra Small bibliotheken met een beperkt aantal banden/boeken rond het 
concept van de bibliotheek op school. (Zie bijlage 3 voor een overzicht van de onderscheiden 
bibliotheekconcepten). 
 
De traditionele bibliotheekfunctie als enige voorziening wordt niet levensvatbaar geacht. Een 
combinatie met een digitale bibliotheekfunctie en met voorzieningen en activiteiten op het gebied 
van kunst, cultuur en onderwijs zijn niet alleen uit oogpunt van de inhoud/functies van te leveren 
diensten gewenst, maar ook om tot een financieel haalbaar concept te komen. 
 

4. Uitgangspunten voor een nieuw concept 
   Voldoen aan behoefte bevolking 
 Van belang is om het nieuwe concept aan te laten sluiten bij de behoefte van de bevolking. Het 

rapport °Ontmoetings- en verblijfsfunctie (cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken) van maart 2015 
biedt daarvoor aanknopingspunten (zie bijlage 4 voor een overzicht van conclusies en 
aanbevelingen in dit rapport). De combinatie van voorzieningen/activiteiten met een 
bibliotheekfunctie nieuwe stijl moet zodanig vorm krijgen dat de ontmoetingsfunctie (elkaar leren 
kennen, leren van elkaar) een impuls krijgt. 

 
 Gebruik maken van bestaande voorzieningen/activiteiten c.q. deze niet in de weg zitten 
 Verder is het van belang om voorzieningen en activiteiten in het concept mee te nemen zonder 

daarbij reeds bestaande voorzieningen en activiteiten in de weg te zitten.  
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Voorzichtige start 
Eigenlijk is er van alles te verzinnen op het gebied van kunst, cultuur en onderwijs als het gaat om 
de vulling van een nieuw concept. Gelet op de geschiedenis van de bibliotheek in Aalden lijkt het 
echter verstandig niet te hard van stapel te lopen.  
 
Tenminste kostendekkend 
Wellicht een open deur, maar het nieuwe concept is alleen levensvatbaar als de kosten niet hoger 
zijn dan de opbrengsten. Het gaat dan om dekking van investeringen, die nodig zijn om tot de 
gewenste invulling van het nieuwe concept te komen. Subsidies uit het Stimuleringsfonds Wijken 
en Dorpen, het Leaderbudget en wellicht nog andere fondsen kunnen hieraan bijdragen. Daarnaast 
is het zaak een meerjarige exploitatiebegroting op te stellen, waaruit blijkt dat kosten en 
opbrengsten elkaar tenminste in evenwicht houden. 
 

5. Betrokken organisaties  
Met onderstaande organisaties/personen zijn gesprekken gevoerd om te inventariseren welke 
voorzieningen en activiteiten in theorie mogelijk/haalbaar zijn. 

   
 Basisscholen (Jo Selhorst en Max Tetelepta) 

Deze werken samen met de kinderopvangorganisaties LOL en Drieluik aan het realiseren van een 
Integraal Kind Centrum. De scholen willen daarnaast de mediawijsheid van 0 tot 12 jarigen 
bevorderen. Beide scholen staan volledig achter het concept om het Integraal Kind Centrum te 
integreren met een bibliotheekfunctie en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Het 
extern bureau De Mevrouwen, dat door beide scholen is ingeschakeld om het proces naar een 
Integraal Kind Centrum  te begeleiden, krijgt als het aan de scholen ligt een daarop toegespitste 
opdracht. 
 
LOL en Drieluik Esther Manting/Janneke Nijboer resp. Geertje van de Wildenberg) 
LOL is enthousiast. Zij willen aan het nieuwe concept meedenken en komen nog met een voorstel 
voor hun inbreng. Ook Drieluik is zeer bereid mee te werken aan het nieuwe concept. Als 
voorbeelden noemen zij activiteiten op het gebied van boeken lezen, taal, poëzie en schrijven en 
advisering daarover aan ouders, een kinder-kookcafé en een nauwe samenwerking met het AZC als 
het bijvoorbeeld gaat om (leer- en lees-)activiteiten voor kinderen onder 4 jaar. 

 
Cultuurcoördinator De Anwende/kunstatelier Marion Mencke 
Een duidelijk beeld van een programma van verschillende kunst- en cultuuruitingen voor kinderen 
en volwassenen, heeft Marion nog niet, maar ze staat er wel positief in. Hier ligt samenwerking met 
de CBS De Schutse voor de hand, die beschikt over een eigen cultuurplan. Wellicht zijn ook relaties 
te leggen met kunstenaarsdorp Zweeloo. 
 
Kunstenaarsdorp Zweeloo (Mientje Harmsen en Beatrix Copier) 
Deze club zag aanvankelijk wel mogelijkheden voor een kunst- en cultuurprogramma, maar 
worstelt met de mogelijkheid dat ongewenste kopieën gaan ontstaan van bestaande activiteiten, 
die op andere locaties worden georganiseerd. Op dit moment zijn er nog geen concrete voorstellen 
voor activiteiten. 

 
 Seniorweb (Dick van Bruggen) 

Is bereid een programma te ontwikkelen voor inwoners van 55 jaar en ouder. Gedacht wordt aan 
cursussen op het gebied van internet, sociale media en kennis van software zoals Windows 10. 
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Muziekvereniging BOM 
Deze muziekvereniging wil graag meewerken en denkt o.a. aan het geven van muzieklessen. Zo 
kunnen de leerlingen van beide basisscholen “naast de deur” muzieklessen volgen. 
 
De Spil (Lucas Hingstman) 
PM: resultaten nog te voeren overleg. 
 
Historische vereniging Zweeloo (Dick de Kleuver en Egbert Hidding)  
Deze vereniging is in beginsel bereid om naast de reeds bestaande initiatieven een programma te 
ontwikkelen voor workshops en lezingen, zo mogelijk in aansluiting op projecten van de scholen. 
Ook Dorpskern-dagen, die als doel hebben om materiaal van historische waarde onder inwoners te 
verzamelen, zijn mogelijk.  
Men is echter gebonden aan bestaande afspraken met derden, waardoor op dit moment alleen de 
Dorpskern-dag als activiteit mogelijk lijkt. 
 
Vrijwilligers 
Ca. 6 van de 10 oude vrijwilligers van de bibliotheek zijn bereid zich opnieuw in te zetten voor de 
bibliotheek nieuwe stijl. Wel is er behoefte aan de aanwezigheid van een professionele kracht dan 
wel de mogelijkheid om een professionele kracht op afstand te raadplegen. 
 
AZC (Nico Eissing) 
Wil graag meewerken aan de invulling van één of meer activiteiten voor de bewoners van het AZC. 
Gedacht wordt aan een taalcafé en een wereldkeuken waarbij bewoners van Aalden e.o.  en het 
AZC met elkaar kunnen koken. Daarnaast heeft het AZC belangstelling voor het huren van 
lesruimte. 
 
Gemeente Coevorden 
Aan wethouder Huizing van de gemeente Coevorden is gevraagd invulling te geven aan nader te 
bepalen onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening in Aalden (lokaal gemeenteloket). De 
wethouder acht dit op grond van kosten op voorhand moeilijk haalbaar. Hij staat echter niet 
afwijzend tegenover een onderzoek van de mogelijkheden (welke diensten zouden daarvoor in 
aanmerking kunnen komen, welke kosten zijn daarmee gemoeid en hoeveel inwoners van 
Aalden/Zweeloo en omliggende dorpen maken daarvan gebruik) om op basis daarvan een 
definitieve beslissing te nemen. 
 
Woonservice Drenthe (Roel Boender en Ina Bijlsma) 
Deze woningcorporatie heeft mogelijkheden om leefbaarheidsactiviteiten te subsidiëren. Daarvoor 
moet per activiteit een aanvraag worden ingediend. Verstrekking van een subsidie vindt plaats op 
basis van ingediende facturen.  
 
Jan Zwiers (wethouder en lid van LAG/Leader) 
Jan is positief over ons initiatief en heeft ons uitgenodigd een voorstel aan hem voor te leggen voor 
subsidiëring met middelen uit het Leader-budget. Als lid van de Lokale Actie Groep van Leader kan 
hij over de aanvraag van een Leadersubsidie adviseren en deze begeleiden. We zullen dan wel enig 
zicht op de investeringen en exploitatie van het nieuwe concept moeten hebben. 
 
Jeroen Huizing (wethouder met Bibliotheek in portefeuille ) 
Ook deze wethouder (met de Cultuur/Bibliotheek in zijn portefeuille) staat positief tegenover ons 
initiatief. In het 6 dorpenoverleg op 25 april 2016 heeft de wethouder toegezegd om in de tweede 
helft van mei uitsluitsel te geven over de  bijdrage van de gemeente aan het realiseren van het 
plan. 
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Politieke partijen 
Een aantal politieke partijen steunen onze wens om een bibliotheek nieuwe stijl/volwassenpunt in 
Aalden tot stand te brengen. 

 
Stichting Bibliotheek Coevorden 
Deze heeft van de gemeente € 45.000,- subsidie ontvangen. Voor dat geld kunnen de bibliotheken 
in Schoonoord en Oosterhesselen tot 1 januari 2017 open gehouden worden. Daarnaast verstrekt 
de gemeente een extra subsidie van € 100.000,- als het nieuwe plan van de Stichting Bibliotheek 
Coevorden wordt goedgekeurd door de gemeente. Dat plan moet op 1 mei gereed zijn. De Stichting 
Bibliotheek Coevorden ziet binnen dit kader mogelijkheden voor het realiseren van een Extra Small 
bibliotheek in Aalden. 
 

6. Kennis, Cultuur en Onderwijscentrum: startactiviteiten 
In onderstaande tabel zijn activiteiten aangegeven, waarmee gestart zou kunnen worden in wat we 
voor dit moment maar even noemen het Kennis, Cultuur en Onderwijs Centrum. Per activiteit is 
aangegeven aan welke functie wordt bijgedragen, welke organisatie voor de uitvoering zou kunnen 
zorgen en op welke doelgroep een activiteit is gericht.  
 

Activiteiten Functies Organisatie Doelgroepen 

Boekstart Leren lezen 
 

Bibliotheek; 
vrijwilligers 

0-4 jaar 

Voorleesuurtje 
Boekpresentatie door 
auteur 

Leren lezen Scholen; 
cultuurcoördinator 

0-4 jaar 
5-12 jaar 

Bibliotheek op school Leren lezen Scholen/vrijwilligers 0-12 jaar 

Bibliotheek nieuwe stijl 
(extra small en e-books) 

Lezen Vrijwilligers met 
ondersteuning op 
afstand door 
bibliotheek 

Alle 
leeftijdsgroepen 

Tekenen, schilderen, 
knutselen, exposities, 
cultuurprogramma’s 
scholen, muzieklessen 
 

Kunst, cultuur, 
onderwijs 

Marion Mencke; 
Kunstenaarsdorp 
Zweeloo, Hist. ver. 
Zweeloo, BOM 

Vanaf 5 jaar 

Geschiedenis dorpen, 
dorpskerndagen, lezingen 
over kunst en cultuur 

Cultuur Historische 
vereniging Zweeloo 

Vanaf 4 jaar 

FabLab Onderwijs Scholen/vrijwilligers 13-21 jaar 

Tabletcursus, cursus 
Windows 

Onderwijs Seniorweb 55 jaar en ouder 

Bevordering 
mediawijsheid 

Onderwijs Scholen 5-12 jaar 

PC-game competitie Onderwijs Scholen/vrijwilligers 13-21 jaar 

Talen leren, 
Taalcafé 

Onderwijs, 
verminderen 
laaggeletterdheid en 
omgaan met dyslexie 

Scholen 
AZC 

5-65 jaar en ouder 

Restaurant 
(koffie/thee/limonade) 
met leestafel (Nederlandse 

Ontmoeten en 
verblijven 

Bibliotheek; 
vrijwilligers 
AZC 
 

13-65 jaar en ouder 
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en buitenlandse kranten 
en tijdschriften) en Wifi; 
Wereldkeuken 

 
AZC/vrijwilligers 

 
Vanaf 12 jaar 

Gemeenteloket Dienstverlening 
overheid 

Gemeente 18 jaar en ouder 

 

7. Locatie 
Als locatie voor het Kennis, Cultuur en Onderwijs Centrum lijkt het schoolgebouw aan de 
Paardelandsdrift het meest geschikt. Er is daar al een Bibliotheek Op School en er wordt invulling 
gegeven aan een Integraal Kind Centrum,  bevordering van mediawijsheid en kunst- en 
cultuuractiviteiten voor de schoolkinderen. Door dalende leerlingaantallen is er bovendien 
voldoende ruimte. De scholen liggen dicht bij het AZC en er komen dagelijks veel inwoners van 
Aalden en omliggende dorpen naar deze locatie om kinderen van en naar school te brengen. Een 
mooie gelegenheid om deel te nemen aan activiteiten, in de bibliotheek naar boeken te neuzen of 
online bestelde boeken op te halen/terug te brengen, zaken met de gemeente te regelen en om 
elkaar te ontmoeten!  
Om deze locatie geschikt te maken voor het Kennis, Cultuur en Onderwijs Centrum zullen 
aanpassingen aan het gebouw onvermijdelijk zijn. Wellicht dat aangesloten kan worden bij de 
opdracht die de scholen aan het bureau De Mevrouwen heeft gegeven om het integraal Kind 
Centrum vorm te geven. 

 
8. Organisatie 

Om het Kennis, Cultuur en Onderwijs Centrum in goede banen te leiden is het wenselijk een 
bestuur te benoemen, dat ervoor zorgt dat de organisatie van activiteiten en voorzieningen 
optimaal blijft. Dit werkt het beste als bestuursleden een relatie onderhouden met degenen die 
voor de organisatie van verschillende activiteiten kunnen zorgen en in staat zijn daarvoor financiële 
en organisatorische kaders te stellen.  
Om slagvaardig te zijn en blijven is een klein bestuur gewenst, waarbij elk bestuurslid een 
beleidsterrein voor zijn/haar rekening neemt. Omdat het bestuur geen uitvoerende, maar een 
sturende rol vervult, lijken ca. 4 bestuursvergaderingen per jaar voldoende.  
 

9. Financiën 
Kosten en opbrengsten van de activiteiten zullen in evenwicht moeten zijn om het Kennis, Cultuur 
en Onderwijs Centrum levensvatbaar te laten zijn. Elke deelnemende partij zal daarin naar 
vermogen moeten bijdragen. Wat dat precies inhoudt, vergt nader onderzoek in overleg met 
betrokken partijen en eventueel met ondersteuning van een extern bureau. Wellicht dat de 
gemeente en subsidiefondsen, zoals Leader en Stimuleringsfonds wijken en dorpen, een rol kunnen 
spelen bij de dekking van deze ontwikkelingskosten. 
 
Daarnaast weten we uit het verleden dat de huisvestingskosten een cruciale rol spelen in de 
exploitatie (zie bijlage 1 waarin deze kosten circa 70 % van alle uitgaven zijn en de huur van de 
oude bibliotheekruimte daarin meer dan 50 % van alle uitgaven uitmaakt). De gemeente en de 
scholen zouden de huur van de benodigde ruimte voor het Kennis, Cultuur en Onderwijs Centrum 
op een zodanig niveau kunnen vaststellen dat de exploitatie daarvan dekkend is. 
 

10. Planning 
4 april:   conceptnotitie bespreken in bestuursvergadering Dorpsbelangen Aalden. 
5 april:  conceptnotitie naar Jeroen Huizing (meedenken), Jan Zwiers (Leadersubsidie) en 

Jan Bartelds/Lammie van der Tuuk (nieuw bibliotheekplan 1 mei) en Jo Selhorst en 
Max Tetelepta (directeuren scholen). 

8 april:   overleg met directeuren scholen over samenwerking IKC/KCOC. 
11 april:  overleg met Jan Bartelds. 
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12 april:  overleg met Plannengroep (scholen, LOL, Drieluik en extern bureau De 
Mevrouwen) over samenwerking Integraal Kind Centrum en KCOC. 

april/mei:  Overleg bureau met wethouder en politieke partijen over het concept, de 
financiële voorwaarden en de inzet van een extern bureau. 

mei: terugkoppeling naar alle betrokken partijen. 
vanaf mei/juni: werken aan concretiseren van KCOC/IKC met ondersteuning van extern bureau. 
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  Bijlage 1: Kengetallen bibliotheek Aalden 2013-2014 
 

 

Begroting 2013 -2014 Bibliotheek Aalden

Uitgaven Subtot 2013 Subtot 2014 Bedrag 2013 Bedrag 2014
Publiciteit / voorlichting / promotie: 1.200,00€              1.200,00€               

Huisvesting: 46.570,00€           47.084,00€            

-      Huur 34.370,00€    35.368,00€     

-      Afschrijving inrichting/inventaris 2.800,00€      2.966,00€       

-      Huishoudelijke artikelen 100,00€          100,00€           

-      Schoonmaakbedrijf 2.900,00€      3.000,00€       

-      Gas en Electra 4.000,00€      3.400,00€       

-      Water 50,00€            70,00€             

-      Belastingen 1.000,00€      1.100,00€       

-      Verzekeringen 200,00€          180,00€           

-      Kleine aanschaf en reparaties 800,00€          600,00€           

-      Beveiliging 350,00€          300,00€           

Overige personeelskosten: 1.050,00€              1.050,00€               

-      Kantinekosten 150,00€          150,00€           

-      Vrijwilligers & overige kosten 800,00€          800,00€           

-      Scholing personeel/vrijwilligers 100,00€          100,00€           

Administratiekosten: 1.050,00€              1.290,00€               

-      Fotokopieerkosten 500,00€          600,00€           

-      Kantoorbenodigdheden 100,00€          200,00€           

-      Vracht en porti 50,00€            50,00€             

-      Telecommunicatie 350,00€          350,00€           

-      Bank/giro 50,00€            90,00€             

Automatiseringskosten: 2.335,00€              2.300,00€               

-      Lijnhuur/onderhoud 2.185,00€      2.000,00€       

-      Overige kosten automatisering 150,00€          300,00€           

Aankoop en huur media: 16.061,00€           14.881,00€            

-      Boeken 11.861,00€    10.681,00€     

-      AVM 1.100,00€      1.100,00€       

-      Tijdschriften 3.100,00€      3.100,00€       

TOTAAL UITGAVEN 68.266,00€           67.805,00€            

INKOMSTEN Subtot 2013 Subtot 2014 Bedrag 2013 Bedrag 2014
Inkomsten gebruikers: 17.761,00€           15.226,00€            

-      Contributies 15.661,00€    13.316,00€     

-      Boeken leentoeslag (boete) 1.900,00€      1.700,00€       

-      Boeken schade 100,00€          100,00€           

-      AVM leentoeslag (boete) 100,00€          150,00€           

Opbrengsten gebruikers: 450,00€                 550,00€                  

-      Overige inkomsten 19% 50,00€            50,00€             

-      Afgeschreven boeken 300,00€          400,00€           

-      Fotokopieën 100,00€          100,00€           

Overige inkomsten: 6.000,00€              4.000,00€               

-      Verhuur gebouw;  verhuur aan Arcade – klas in bieb tot 1-9-2014 6.000,00€      4.000,00€       

TOTAAL INKOMSTEN 24.211,00€           19.776,00€            

SALDO INKOMSTEN-UITGAVEN -44.055,00€          -48.029,00€           

Kengetallen (ervaringscijfers): 2012 2013

Uren vestigingsleider 16,50 16,50

Uren administratief 4,00 4,00

Aantal banden (boeken) à streefbezit 8.700,00 7.830,00

Aantal leners:

-      Jeugd 498,00 550,00

-      Volwassenen (vanaf 19 jaar) 353,00 317,00

-      Instellingen (o.a. schoolklassen, zorgcentra, …) 42,00 44,00

Aantal uitleningen: 39.841,00 34.452,00

Openingsuren bibliotheek Aalden: 10,00 10,00
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Bron: Bibliotheek Coevorden 

Bijlage 2: Overzicht activiteiten in de bibliotheek 
 

Activiteit Opkomst 

Voorstelling Ronzebons tijdens kinderboekenweek ong. 15 kinderen 

Gameavond samen met Welzijn 2000 ong. 60 kinderen 

Cinebieb - Film tijdens de kinderboekenweek  ong. 40 kinderen 

Djembé workshop tijdens kinderboekenweek ong. 15 kinderen 

Rapworkshop tijdens jubileum bieb 3 kinderen 

4x Tekenactiviteit door Marion Mencke tijdens kinderboekenweek 4x 14 kinderen 

Streektaal festival REUR  i.s.m. Historische vereniging Zweeloo 100 volwassenen 

Bewegen op muziek voor peuters tijdens voorleesdagen ong. 25 kinderen 

Antiek laten taxeren ong. 10 volwassenen 

Lezing Vrouwen zijn gevaarlijk ong. 12  volwassenen 

3x Voorleesuurtje in bibliotheek ong. 5 kinderen per keer 

Poppenkastvoorstelling de Schilder en de vogel tijdens kinderboe-
kenweek 

ong. 20 kinderen 

Gamemiddag tijdens kinderboekenweek ong. 30 kinderen 

Wereldmiddag in samenwerking met de vrolijkheid van AZC 45 kinderen 

Workshop illustreren met St.  Fiep Westendorp en BSO Sam Sam ong. 15 kinderen 

Poppenkastvoorstelling Boer Boris tijdens voorleesdagen ong. 20 kinderen 

Cursussen seniorweb - gem. 3  a 4 per winterseizoen 15 tot 20 personen per seizoen 

Raadselroute tijdens kinderboekenweek (ong. 5x gedaan) gem. 35 tot 45 kinderen per keer 

3 jaar een Poppenkastvoorstelling i.s.m. Scholen en Drieluik gem. 50 kinderen per keer 

Voorstelling Jutter een Kok tijdens jubileum bieb ong. 30 kinderen 

Try out voorstelling scheet van de Peer Group 60 bezoekers 

   
  Bron: Bea Kool, vestigingsleider bibliotheek Aalden 
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Bijlage 3: Kwaliteitscriteria bibliotheekconcepten 
 

 
 
Bron: Bibliotheek Coevorden  

Spreidings- & huisvestingsuitgangspunten:

■ Qua fysieke voorzieningen lopen de concepten van heel klein (dBOS) - via extra small, small, medium en large - naar extra large (XL).

■ dBOS is een vooreerst een bibliotheekconcept/manier van werken die zich richt op dienstverlening in scholen

■ als de dBOS wordt opgeplust met dienstverlening voor volwassenen is er sprake van een extra small-concept

■ voor een extra small-concept geldt: uitsluitend in MFA/MFC; zo veel mogelijk open; onbemand & selfservice; gedeelde leestafel; geen commerciële huurprijzen c.q. huisvestingskosten om niet 

■ stand alone bibliotheken dienen zoveel mogelijk te worden vermeden; streven is waar mogelijk aan te haken bij MFA's, Brede Scholen of andere voorzieningen. Mocht dat

    niet kunnen, dan in elk geval partners in de bieb naar binnen halen.

Bibliotheek op school (dBOS) De bibliotheek: ' extra small' De bibliotheek: 'small' De bibliotheek: 'medium' De bibliotheek: 'large' De bibliotheek: 'extra large'

digitale toegang tot 

catalogus

ja ja ja ja ja ja

naslagbestanden ja optioneel optioneel ja ja ja

kernfuncties informatie, leesbevordering leesbevordering, ontmoeting leesbevordering, 

ontmoeting

informatie, 

leesbevordering, educatie, 

ontmoeting (en cultuur)

informatie, 

leesbevordering, 

educatie, ontmoeting en 

cultuur

informatie, leesbevordering, 

educatie, ontmoeting en 

cultuur

gericht op schoolkinderen t/m 12 jaar 0 tot 4 jaar + volwassenen  

optioneel: 5 t/m 12 jaar

schoolkinderen t/m 12 

jaar, in beperkte mate 

voor ouderen

jeugd, volwassen en 

scholen

alle doelgroepen en 

instellingen

alle doelgroepen en 

instellingen

informatie & advies ja, d.m.v. de leesconsulent beperkt: eenvoudige vragen 

m.b.t. collectie en 

vindbaarheid

beperkt: eenvoudige 

vragen m.b.t. collectie 

en vindbaarheid

beperkt: eenvoudige 

vragen m.b.t. collectie en 

vindbaarheid

iets uitgebreider: 

eenvoudige vragen 

m.b.t. collectie en 

vindbaarheid, beperkte 

'readers advisory' en 

beperkt inlichtingenwerk

uitgebreid: eenvoudige 

vragen m.b.t. collectie en 

vindbaarheid, 'readers 

advisory' en (beperkt) 

inlichtingenwerk

collectie Drentse norm: 5 per ll.p.j. 

(landelijk: 3 boeken per ll.p.j.). 

Ondergrens¹ (125 lln. X 5 

boeken=) 625 banden 

(groeimodel). De startcollectie 

kan kleiner zijn. De collectie 

kan (deels) uit de huidige 

bibliotheekcollectie afkomstig 

2.500 banden: 0 - 4 jaar: 500, 

volwassenen: 2.000. 

Optioneel:                  5 - 12 

jaar: 1.000

4.500  banden: 2.500 J + 

2.000 V

7.500 - 15.000 banden 15.000 tot 30.000, w.o. 

film

minimaal 30.000, waaronder 

de componenten: digitaal, 

film en muziek 

openingstijden voor, gedurende en na 

schooltijden 

5 dagen per week, in 

afstemming met de 

'dakdelers'

minimaal 15 uur, 

doorlopende 

openingstijden

15 - 30 uur, incl. 

zaterdagopenstelling 

minimaal 45 uur, incl. za 

en/of zo. 

minimaal 45 uur, incl. za & 

zo. Open voor bijzondere 

activiteiten buiten 

openingstijden

huisvesting (norm: 18 m2 

per 1000 banden)

in de basisschool: 11 - 55 m² 60 - 90 m² 90 - 270 m² 270 - 900 m² 900 - 1.200 m² > 1.200 m² voor de gehele 

frontoffice

leestafel n.v.t. ja, tafel & 6 zitplaatsen; 8 à 

10 tijdschriften + 1 krant

ja, tafel & 6 zitplaatsen; 

8 à 10 tijdschriften + 1 

krant

ja, tafel & 6 zitplaatsen; ca. 

20 tijdschriften + 2 kranten

ja, tafel & 10 zitplaatsen; 

ca. 30 tijdschriften + min. 

2 kranten

ja, tafels & 15 à 20 

zitplaatsen; ruime collectie 

tijdschriften + meerdere 

personeel       

bevoorrading       

selfservice n.v.t. ja ja ja ja ja

openbare WIFI n.v.t. ja ja ja ja ja

automatiseringssysteem SchoolWise SchoolWise & BicatWise SchoolWise & BicatWise BicatWise BicatWise BicatWise

bijzonderheden ■ voorlopige ondergrens voor 

dBOS: 500 lln.                                                                          

■ er wordt voldaan aan de 

deelname-eisen = 

overeenkomst tussen 

bibliotheek en school                                            

• Het kader is het concept 

dBos.       • dBos heeft een 

duidelijk gezicht: fysiek en 

digitaal.      

dBOS gaat uit van gebruik van 

de boeken op school en is 

niet voorzienend voor 

recreatief lezen buiten school

Bij voorkeur onderdeel  

van een MFA, Brede 

school of een andere 

voorziening. 

Bij voorkeur onderdeel  van 

een MFA, Brede school of 

een andere voorziening. 

■ De Bibliotheek op school wordt in alle Drentse gemeenten ingevoerd en vormt daarmee de basis van de spreiding.                                                   
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Bijlage 4: Conclusies en aanbevelingen rapport Ontmoetings- en 
verblijfsfunctie (cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken) 
 
In dit onderzoek zijn het belang, de tevredenheid en de behoeften ten aanzien van de ontmoetings- en 
verblijfsfunctie van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken onderzocht. Het onderzoek biedt de bibliotheek 
inzicht in hoe de ontmoetings- en verblijfsfunctie verder vorm kan krijgen.   
 
Conclusies en aanbevelingen (1)   
Voor panelleden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken blijft het lenen van materialen de belangrijkste 
reden om naar de bibliotheek te komen. Toch komt maar één op de vijf púúr voor het lenen naar de 
bibliotheek. Van de ontmoetings- en verblijfsfunctie hechten ze meer belang aan verblijf dan aan 
ontmoeting. Vooral belangrijk zijn:  

 vragen kunnen stellen aan de bibliotheekmedewerkers (vooral voor vrouwen) 

 rondsnuffelen in de bibliotheek 

 boeken, tijdschriften en kranten ter plekke lezen of inzien (boeken inzien vooral voor leden van16 
tot 55 jaar oud)  

Over deze aspecten zijn de panelleden over het algemeen tevreden. De panelleden van Cluster Drenthe 
Plattelandsbibliotheken zijn vaker dan gemiddeld tevreden over het lenen van materialen en het vragen 
stellen aan medewerkers.  Verbeterpunten zien panelleden vooral in ruimere openingstijden, een groter 
activiteitenaanbod en comfortabeler meubilair, hoewel de meningen hierover per vestiging verschillen.    
De ontmoetings- en verblijfsfunctie zou voor de Plattelandsbibliotheken Drenthe geoptimaliseerd kunnen 
worden op de volgende wijze:  
 
Verblijf en comfort 

 Zorg voor meer comfort in de bibliotheek. Dat kan door ander meubilair, meer of gezelligere 
leeshoekjes, goede werkplekken en een aantrekkelijke horecagelegenheid. De belangrijkste 
elementen van de verblijfsfunctie zijn voor de bezoekers rondsnuffelen en ter plekke tijdschriften, 
kranten of boeken inzien en lezen. Wanneer ze dat in de bibliotheek op een prettige manier kunnen 
doen, zal dat het gemak en de verblijfsduur vergroten. Over Midden-Drenthe zijn de panelleden 
relatief positief wat betreft de inrichting; u kunt daarom overwegen om vooral te kijken naar de 
ruimte voor verbetering in vestigingen als Westerveld en Noordenveld. 

 Zorg voor een gezellige horecagelegenheid en maak duidelijk aan de bezoekers dat het toegestaan is 
om materialen uit de bibliotheek mee te nemen naar de horecagelegenheid. Uit BiebPanel 
onderzoek 2014-2 Vindbaarheid & presentatie kwam naar voren dat panelleden over het algemeen 
tevreden zijn over de horecafaciliteiten, maar dat veel bezoekers niet weten of het toegestaan is om 
materialen mee te nemen. Probeer hierover duidelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld met 
berichten in de nieuwsbrief en op de website of door informatie bij de tijdschriften en kranten, bij 
de uitleenautomaten en in de horecagelegenheid zelf. Ook is het mogelijk (een deel van) de 
tijdschriften en kranten in of dichtbij de horeca te plaatsen. Met betere horeca komt u in het 
bijzonder tegemoet aan de wens van jongeren tot 35 jaar.   

 Bekijk uw aanbod goed. Uit de open antwoorden blijkt dat vrij veel panelleden een groter aanbod 
aan materialen zouden willen en (zeker met een logische indeling ervan) dit zeker als reden zouden 
zien om langer in de bibliotheek te blijven rondsnuffelen.   

 De panelleden die meegedaan hebben aan de foto-opdracht hebben een foto gemaakt van hun 
favoriete plek in de bibliotheek. Als u deze foto’s wilt gebruiken voor promotie, dan kan 
onderzoeksbureau Ruigrok het betreffende panellid hiervoor om toestemming vragen. (N.B. 
sommige panelleden hebben hun favoriete plek beschreven in de ruimte voor ‘overige 
opmerkingen’.)   
 

Conclusies en aanbevelingen (2)   
 
Ontmoeten 

 Zorg dat de activiteiten van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken goed aansluiten op de 
behoeften van de klanten. Klanten ervaren de ontmoetingsfunctie veel minder dan de 
verblijfsfunctie. Het bezoeken van activiteiten is het aspect van de ontmoetingsfunctie dat de 
panelleden van uw bibliotheek erg belangrijk vinden en relatief vaak als verbeterpunt aangeven. Uit 
BiebPanel onderzoek 2013-1 Activiteiten kwam naar voren dat bezoekers vooral activiteiten 
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waarderen die dicht bij de kern van de bibliotheek liggen: presentaties van auteurs, lezingen en 
tentoonstellingen zijn de meest aansprekende activiteiten. Voor de onderwerpen geldt dit voor 
literatuur, kunst & cultuur en computer / social media. Ook de nieuwe initiatieven worden door de 
leden goed ontvangen.    

 Geef ruimte aan lokaal talent en lokale discussies. De bibliotheek kan een belangrijke rol spelen in 
het zichtbaar maken van lokaal talent. Zoals in de visie van de Commissie Cohen al stond:   
De fysieke plek zorgt voor de lokale inbedding van de bibliotheek. Alleen al door er te zijn voor de 
leden van een gemeenschap; te voorzien in een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten en zich 
onderdeel kunnen voelen van die gemeenschap. En door het bieden van een podium aan lokale 
maatschappelijke en culturele organisaties, aansluitend bij de individuele behoeften en lokale 
aandachtsgebieden. Ook kan de bibliotheek mensen uitnodigen en stimuleren om zich te mengen in 
het lokale debat over zaken als lokale besluitvorming en gemeenschapskwesties, naast hun 
participatie via de digitale weg. Zo draagt de bibliotheek bij aan vorming van de lokale identiteit.’ 
(Commissie Cohen (2014) De bibliotheek van de toekomst. Den Haag: SIOB. Zie 
http://www.siob.nl/kennisbank/documenten/bibliotheek-van-de-toekomst/item2582 )   
 
Laat u hiervoor bijvoorbeeld inspireren door het Taaltalent ´Aan het Woord´ van de Bibliotheek 
Kennemerwaard. Van uw panelleden is één op de vijf enthousiast over deze activiteit. Of door de 
Bibliotheek Eemland, die zich actief richt op Eemlandse schrijvers en hun titels uitleent en 
gesigneerd verkoopt, maar hen ook interviewt, laat voorlezen uit eigen werk en filmpjes daarvan op 
de website plaatst.   

 Overweeg of u iets wilt doen in het kader van FabLabs. FabLabs spreken jongeren en mannen 
relatief erg aan: doelgroepen waar nog veel leden te winnen zijn. Ga eerst na of er al een FabLab bij 
u in de buurt is waar u bij kunt aansluiten (kijk bijvoorbeeld op www.fablab.nl). Als u erover denkt 
om zelf een FabLab op te zetten, zorg dan dat u samenwerkt met andere partijen en laat u 
inspireren door bestaande initiatieven van bibliotheken, zoals FryskLab van Biblioservice Fryslân, 
FabLab van de Bibliotheek Zoetermeer, BiblioLab van Bibliotheek FlevoMeer of FabLab Zeeland van 
de Zeeuwse Bibliotheek (“Kom langs en ‘maak’ kennis”). Zorg dat het programma van het FabLab is 
ingebed in uw programmering mediawijsheid en betrek de scholen in de buurt bij de activiteiten 
binnen het FabLab. Meer informatie kunt u vinden in het artikel ‘Concept FabLab verdient het 
verkend te worden’ in Bibliotheekblad 2014-5 of op http://fablab.nl/tag/bibliotheek/    

 Het Tablet Café en spreekuur mediawijsheid worden ook zeer positief ontvangen en zijn initiatieven 
waarover vooral 55-plussers enthousiast zijn. Richt u met deze activiteiten op de oudere doelgroep. 
U kunt ook specifieke doelgroepen met eigen behoeften aanspreken, zoals ondernemers. 


