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Voor u ligt het jaarverslag van de Bibliotheek AanZet over 
2018. Een jaar waarin de bezoekers- en ledenaantallen 
over de breedte stabiel bleven en zelfs stegen. We zijn 
heel tevreden over de programmering in onze vestigingen. 
In 2018 organiseerden we 2.400 activiteiten, die ruim 
40.000 deelnemers trokken. Hierbij is de samenwerking 
met onze vele vrijwilligers onmisbaar gebleken. Dagelijks 
werken onze medewerkers en vrijwilligers enthousiast 
samen, om zo de doelen van AanZet te bereiken.

Onze klanten en bezoekers zijn tevreden over onze dienst-
verlening en voorzieningen. De afgelopen jaren is hard 
gewerkt aan verbeteringen op alle fronten en dat wordt 
gewaardeerd. Ongeveer één vijfde van de inwoners van de 
regio is lid van de Bibliotheek AanZet. We hebben nu bijna 
110.000 leden en zien met name door de Bibliotheek op 
school een lichte groei in het aantal uitleningen van 1,7%. 
Deze cijfers zeggen natuurlijk niet alles, maar geven wel 
aan dat de bibliotheek goed gevonden én gebruikt wordt 
in onze regio.

In 2018 maakten wij van onze filosofie een concrete en 
zichtbare doorvertaling naar ons aanbod en onze manier 
van werken. Met informele educatie en een passende 
collectie, gericht op het vergroten van taal- en digitale 
vaardigheden, leverden wij een bijdrage aan de ontwikke-
ling van burgers.

Deze transitie naar een bibliotheek waar kennis, ontwikke-
ling en ontmoeting centraal staan, vraagt om extra inves-
teringen van onze organisatie op het terrein van formatie, 
scholing, positionering en communicatie, ICT en huisves-
ting. Aandacht voor klantbenadering, de ontwikkeling van 
een verbeterde collectie en investeringen in een snel en 

De Bibliotheek AanZet voorziet iedereen van de juiste 
informatie, inspiratie en vaardigheden om optimaal deel 
te nemen aan de samenleving.

Wij doen ons werk vanuit een aantal kernwaarden: open, 
inspirerend, verbindend en betrouwbaar.

We zorgen met vier programmalijnen voor een samen- 
hangend aanbod van activiteiten en dienstverlening:  
Taal, Digitaal, Informatie en Kritisch denken. Daarmee 
streven wij vier effecten na: 
• taalvaardige inwoners;
• digitaal vaardige inwoners;
• goed geïnformeerde inwoners;
• kritisch denkende inwoners.

1. Voorwoord Filosofie en focus

betrouwbaar wifinetwerk zijn slechts enkele voorbeelden 
van onze inspanningen.

De Bibliotheek wil een open, betrouwbare, verbindende 
en inspirerende factor in de regio blijven. In dat verband 
is het goed te merken dat gemeenten, het onderwijs en 
een groeiend aantal maatschappelijke partners ons weet 
te vinden en graag met ons samenwerken. Zo zijn er over 
toekomstige huisvesting belangrijke besluiten genomen 
in Dordrecht en Alblasserdam. In Alblasserdam onderte-
kenden wij een intentieverklaring om ons samen met de 
gemeente en andere partners te vestigen in het te renove-
ren gemeentehuis. In Dordrecht zijn wij volop bezig met de 
verbouwing van onze hoofdvestiging aan de Groenmarkt 
én is ook hier een intentieverklaring getekend, voor de 
verhuizing naar het Huis van Stad en Regio aan de Spui-
boulevard. In Albrandswaard is de Bibliotheek op school 
op alle basisscholen uitgerold, om zoveel mogelijk kinde-
ren te ondersteunen in de ontwikkeling van leesplezier en 
taalvaardigheid. In Hardinxveld-Giessendam hebben wij 
met de opzet van een nieuw Taalhuis bijgedragen aan de 
Maatschappelijke Agenda. 

Zo zien we in alle gemeenten in de regio de contouren van 
de nieuwe informatiebibliotheek.

Ik dank al onze medewerkers, vrijwilligers, gemeenten en 
overige samenwerkingspartners. Hun inzet en motivatie 
hebben dit alles mogelijk gemaakt.

Ankie Kesseler
Directeur Bestuurder
De Bibliotheek AanZet

In de dienstverlening van de Bibliotheek en in de samen-
werking met maatschappelijke en educatieve partners,  
ligt de focus op drie rollen: preventie, bestrijding en  
doorontwikkeling.

Alle activiteiten zijn gerelateerd aan deze effecten en 
rollen. Zo is een taalcafé een activiteit in de rol ‘bestrijding’ 
en programmalijn ‘taal’. In 2018 lag de nadruk van onze 
programmering grotendeels op Taal.

Profiel
De Bibliotheek AanZet heeft in 2018 de bibliotheek-
dienstverlening verzorgd in de gemeenten Alblasserdam, 
Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Giessenlanden 
en Molenwaard1, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam en Zederik2,  
Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht en Zwijndrecht.

169 
medewerkers

500 
vrijwilligers

103 
FTE 

14 
bibliotheken

15 

servicepunten
4 
afhaalpunten

1 Giessenlanden en Molenwaard vormen per 1-1-2019 de gemeente Molenlanden
2 Leerdam, Zederik en Vianen vormen per 1-1-2019 de gemeente Vijfheerenlanden

leden

1.967.9922.079.889

uitleningen

2017 2018

De Bibliotheek AanZet op 31 december 2018

109.752

2018

2017

108.872  
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2. Klant in beeld 

Bewustwording
De kernwaarden van de Bibliotheek AanZet zijn: open, 
inspirerend, betrouwbaar en verbindend. Die begrippen 
zetten we bewust in bij alles wat we doen. Met alle mede-
werkers is eraan gewerkt dat onze klanten en partners ons 
ervaren als een deskundige en betrouwbare partner, die 
eigentijds en verbindend is. In 2018 heeft AanZet zich ver-
der ontwikkeld als een sterk extern gerichte organisatie die 
midden in de samenleving staat, mensen lokaal verbindt 
en verder brengt in hun persoonlijke ontwikkeling. Een goed 
voorbeeld zien we in de lokale en regionale taalnetwerken, 
zoals in Zwijndrecht en de BAR-gemeenten. Daar werken 
wij nauw samen met maatschappelijke en gemeentelijke 
organisaties om mensen te helpen Nederlands te leren of 
te verbeteren. Een ander voorbeeld is de aandacht voor 
de behoefte en vraag van onze bezoekers en klanten. Alle 
medewerkers zijn hier bewust mee aan de slag gegaan, om 
ons publiek nog beter van dienst te kunnen zijn.

Klantonderzoek
In 2018 heeft de Bibliotheek onderzoek laten uitvoeren naar 
de achtergronden van de inwoners van de gemeenten in 
de regio. We weten nu van steeds meer gemeenten hoe de 
opbouw is van de inwoners in de wijken, de leeftijdsopbouw, 
achtergrond etc. Dat helpt ons beter het aanbod per vesti-
ging af te stemmen op het profiel van de lokale inwoners.

De klanttevredenheid over de Bibliotheek is in het alge-
meen hoog, zo blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheids-
onderzoek, uitgevoerd door BiebPanel. Ook de verschillende 
aspecten van de dienstverlening worden goed beoordeeld. 
Bovenaan staan de klantvriendelijkheid en deskundigheid 
van de medewerkers en de verschillende abonnementen 
die de Bibliotheek aanbiedt. Mede naar aanleiding van de 
tevredenheidsonderzoeken heeft de Bibliotheek enkele faci-
liteiten verbeterd, zoals de wifi en de ontmoetingsplekken.

Klantreizen
In het eerste halfjaar zijn klantreizen in kaart gebracht, van 
deelname aan activiteiten en van vier focusdoelgroepen 
(jongeren, ouders met jonge kinderen, trouwe klanten en 
laaggeletterden). Een klantreis is een persoonlijk interview 
waarbij klanten ondervraagd worden over de verschillen-
de contactmomenten met de Bibliotheek AanZet en hun 
ervaring met onze dienstverlening. Door een klantreis te 
doorlopen, leer je hoe klanten de contactmomenten en de 
dienstverlening ervaren én vooral hoe je deze kunt verbete-
ren. De vier ondervraagde doelgroepen zijn heel belangrijk 
voor de Bibliotheek. De verzamelde inzichten helpen bij het 
bereiken van onze doelstelling om de uitstroom van leden 
te verkleinen en de instroom te vergroten.

Abonnementenstructuur
Lid of geen lid: iedereen is welkom bij de Bibliotheek  
AanZet. Maar lid zijn biedt wel voordelen. In 2018 is de 
abonnementenstructuur laagdrempeliger gemaakt en  
beter afgestemd op specifieke doelgroepen. Met het  
nieuwe Welkom abonnement kan iedereen gratis kennis- 
maken met het aanbod van AanZet. Van pc-gebruik tot  
het lenen van vijf boeken per jaar uit de fysieke collectie. 
Ook nieuw is het AanZet Volwassen abonnement voor 
18-24-jarigen, met korting. Daarnaast versturen wij  
facturen voortaan digitaal en zijn de tarieven aangepast 
aan de landelijke btw-verhoging.
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HipHop in je Bieb! 

Urban culture bloeit en AanZet speelt daar op in met Hip-
Hop in je Bieb. Dit concept werd met drie andere bibliothe-
ken, Muziekweb en Probiblio ontwikkeld en slaat landelijk 
goed aan. De bibliotheek is het geschikte platform om 
jongeren via hun interesses in muziek, straatcultuur, kunst 
en lifestyle een plek, een stem of een pen te geven. Ver-
schillende culturen en achtergronden vinden hun podium. 
In Het Kruispunt volgde een groep jongens in het kader 
van dit project een serie masterclasses: Van Droom naar 
Doel. Daarnaast zijn er schrijfworkshops rondom Spoken 
Word, debatten over actuele thema’s en coaching bij loop-
baan- of persoonlijke ontwikkeling. Met HipHop in je Bieb 
bereikte de Bibliotheek een veel bredere groep jongeren 
dan voorheen. 

“Werken hier nog echte  
bibliothecarissen?” 

Op een vrij rustige herfstmiddag in Bibliotheek Het 
Kruispunt zitten enkele mensen op leeftijd aan de  
grote tafel. Het is de geschiedenisboekenclub, die af  
en toe komt bijpraten en vergaderen. Terwijl ik voorbij-
loop, spreekt één van hen – een heer van in de tach-
tig – mij aan. “Meneer, niets ten nadele van u, maar 
kunt u mij vertellen of hier nog echte bibliothecarissen 
werken?” Ik vertel hem dat er geen aparte bibliotheca-
rissen meer zijn en dat we bibliotheekmedewerkers  
heten. En, dat ik en mijn collega die verderop staat 
hele echten zijn. Ik vertel hem in het kort wat we  
allemaal doen behalve boeken uitlenen en dat we ieder 
onze eigen specialiteiten hebben.

Hij blijkt als amateurhistoricus een grote verzameling 
illegale tijdschriften, gravures en pamfletten uit de 
Tweede Wereldoorlog én eerste drukken van het werk 
van Bertus Aafjes te hebben. Hij wil niet dat deze ver-
zameling na zijn dood verloren gaat en vraagt zich af 
of hij het te zijner tijd aan de Bibliotheek kan schenken. 
Ik vertel hem dat hij dat met onze collectie manager 
zou kunnen bespreken, maar dat wij dat waarschijnlijk 
niet doen. Ik stel voor dat hij naar het Letterkundig 
museum of de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag kan 
gaan.

Ik zeg dat ik wel geïnteresseerd ben in zijn collectie 
en zijn verhalen erover. Ik leg uit dat wij als Biblio-
theek mensen ook de gelegenheid bieden om over een 
onderwerp waar zij mee bezig zijn te komen vertellen. 
Bijvoorbeeld tijdens een Koffie met… of lezing en dat 
dit mij een heel mooi onderwerp lijkt. Dat lijkt hem ook 
leuk en we maken een afspraak om er verder over te 
praten. Tijdens die afspraak laat hij mij een deel van 
zijn collectie zien en sindsdien spreken we elke maand 
af. Hij laat zijn vorderingen zien in de powerpoint voor 
de lezing en samen brainstormen we over hoe hij dit in 
het vat kan gieten.

Het plan is nu dat hij in de week van 4 en 5 mei zijn 
lezing geeft en dat wij in de bibliotheek dan o.a. door 
collectie te tonen, ook aandacht besteden aan het 
thema oorlog, vrijheid en verzet.

Zomaar een voorbeeld van de open en constructie-
ve houding, waarmee wij vraag en aanbod bij elkaar 
kunnen brengen.

Nominatie Beste Bibliotheek van Nederland
In 2018 werd Bibliotheek Het Kruispunt genomineerd als 
Beste Bibliotheek van Nederland. We wonnen dit jaar niet, 
maar zijn ongelofelijk trots op de nominatie. Die zorgde 
voor een extra boost, voor medewerkers én bezoekers.  
In 2018 kwamen bijna wekelijks interieuradviseurs, verte-
genwoordigers van andere bibliotheken en dienstverleners 
van buiten de gemeente op bezoek, om te zien wat het 
geheim van het pand is.

AanZet voor iedereen 
 
Met 33 grote en kleine vestigingen in 15 gemeenten, is  
AanZet er voor alle inwoners van ons werkgebied. Door 
lokale samenwerkingen, inwoners en medewerkers, is  
elke vestiging anders. En dat is ook de bedoeling.  
De basisdienstverlening en waarden zijn van AanZet,  
de medewerkers en het publiek geven elke vestiging  
een eigen identiteit. Bijvoorbeeld in Het Kruispunt in  
Barendrecht, waar een enthousiast team echt  
verbinding maakt met de omgeving. 

Het Kruispunt
De Bibliotheek is samen met restaurant Spruit en theater 
Het Kruispunt dé ontmoetingsplek in het centrum de ge-
meente Barendrecht. Het Kruispunt bruist, er is heel veel 
mogelijk en van alles te doen. De huisgenoten organiseren 
niet alleen naast elkaar, maar ook mét elkaar. Tegelijkertijd 
weten steeds meer studenten en zzp’ers de bibliotheek te 
vinden als een plek om rustig te werken en te studeren. 
De aarden tinten en open verbindingen tussen restaurant, 
bibliotheek en theater, versterken het thuisgevoel.

Tobias, één van de bibliotheekmedewerkers vertelt: “Er is 
regelmatig een Pubquiz of thema-avond, zoals de Ver-
kiezingsavond. Dan is het extra druk. Ook de Roparun op 
Tweede Pinksterdag was geweldig.” Eén van de redenen 
waarom hij het werk in Barendrecht zo leuk vindt, is dat je 
de mensen die binnenkomen echt leert kennen. “Naast het 
‘gewone’ bibliotheekwerk biedt Het Kruispunt veel uit-
eenlopende activiteiten en op die manier bereiken we veel 
verschillende inwoners.”

Tobias van Lisdonk
Bibliotheekmedewerker in Barendrecht
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3. Maatschappelijk 
van waarde zijn

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen burgers onvol-
doende basisvaardigheden om volwaardig mee te kunnen 
doen in de samenleving. Mensen zijn bijvoorbeeld niet in 
staat om hun (online) belastingformulier in te vullen, ne-
men hun medicijnen verkeerd in omdat ze de bijsluiter niet 
goed kunnen lezen of lopen toeslagen mis, omdat ze niet 
weten hoe ze die moeten aanvragen. Kwetsbare volwasse-
nen hebben vaak moeite met hulp zoeken, ook door angst 
en schaamte. Bibliotheken willen bijdragen aan het ver-
beteren van deze situatie. Dit is in de eerste plaats in het 
belang van de mensen zelf. Maar ook de samenleving als 
geheel vaart er wel bij, naarmate meer mensen zelfstandig 
kunnen meekomen en bijdragen. Het bespaart de samen-
leving bovendien veel, want de kosten van laaggeletterd-
heid zijn hoog.

We zien het als onze opdracht om inwoners van de juiste 
vaardigheden en informatie te voorzien, die hen helpen te 
functioneren in de moderne kennissamenleving. Daarom 
zetten wij in op preventie van achterstanden bij de jeugd 
én bestrijding van achterstanden bij volwassenen. Onze 
ambitie is om te bereiken dat:
• de jongste kinderen met voldoende taalontwikkeling de 

stap naar het basisonderwijs maken;
• er geen kinderen meer met een taalachterstand het 

basisonderwijs verlaten;
• volwassenen over de basisvaardigheden beschikken om 

zich in dagelijkse situaties te redden;
• kinderen en volwassenen over de juiste informatie 

beschikken om effectief te kunnen handelen in onze 
informatiesamenleving. 

BoekStart
In 2018 hebben wij onze investering in BoekStart vergroot. BoekStart 
is bedoeld om ouders aan te moedigen hun kinderen zo vroeg moge-
lijk boekjes én de Bibliotheek te laten ontdekken. Wij werken hierin 
nauw samen met pedagogisch medewerkers en consultatiebureaus.

Om BoekStart goed onder de aandacht te (blijven) brengen, han-
teren we een integrale aanpak. Deze noemen we ‘de schijf van vijf’: 
product/dienst, fysieke omgeving, communicatie, organisatie en net-
werk. Er is een (financiële) impuls gegeven aan de collectie, om weer 
aan een mooie BoekStart-collectie in onze vestigingen te bouwen. 
En de Baby Drive-in is in Ridderkerk en Barendrecht in samenwerking 
met het CJG gelanceerd. Met deze programmering willen we (groot)
ouders actief laten ervaren hoe zij hun baby van 0 tot 2 jaar het  
beste kunnen voorlezen.

Voor de vernieuwing van de Stadsbibliotheek Dordrecht is een  
programma van eisen opgesteld voor de BoekStart-omgeving voor 
de allerkleinsten. 

BoekStart is via meerdere (communicatie)kanalen in de spotlight  
gezet, speciaal gericht op ouders, CJG’s en andere betrokkenen. In 
ieder rayon zijn boekstartcoördinatoren aanwezig die extra goed op 
de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en weten hoe zij collega’s  
kunnen trainen. Ook zijn alle voorleesvrijwilligers opnieuw getraind,  
om de kwaliteit van onze voorleesuurtjes te waarborgen.

Dankzij een subsidie van de Gemeente Dordrecht is er ook een pilot 
gestart om BoekStart uit te breiden naar de doelgroep 2 tot 4 jaar.  
Als vervolg op het welbekende oranje koffertje, is in de Dordtse  
vestigingen het gele rugtasje verkrijgbaar voor nieuwe leden.

Onze filosofie is dat wij dat niet alleen willen en kunnen 
realiseren. Juist in de samenwerking met andere maat-
schappelijke partners en lokale initiatieven kunnen wij 
bijdragen aan het versterken van basisvaardigheden. 
Wij werken met gemeenten en tal van organisaties aan 
maatschappelijke opbrengsten op het terrein van welzijn, 
onderwijs en cultuur.

Ons aanbod dat gericht is op het vergroten van basis-
vaardigheden, is zowel fysiek als digitaal. Met collecties, 
cursussen, bijeenkomsten of andere middelen. In onze 
eigen vestigingen, maar ook op scholen en in de toekomst 
via onze virtuele vestiging; de nieuwe website.

In 2018 investeerde AanZet ook in de ontwikkeling van 
een structureel, stimulerend en lokaal voorleesklimaat, 
waardoor het kind al op jonge leeftijd regelmatig met taal 
in aanraking komt. Dit hebben we voor drie verschillende 
omgevingen uitgewerkt: onze vestigingen, kinderdagver-
blijven en bij het kind thuis. Dit doen we met het landelijke 
BoekStart-programma en met lokale initiatieven als  
Dordrecht leest voor en de VoorleesExpress.

“Een goede taalbeheersing is geen doel 
op zich. Als je – jong of oud -  de taal goed 

beheerst opent zich een zee aan moge-
lijkheden om mee te kunnen doen in onze 

maatschappij. Zoals de filosoof  
Wittgenstein zei: ‘De grenzen van mijn 

taal zijn de grenzen van mijn wereld.”

Dordrecht leest voor
Het is voor kinderen met een niet-Neder-
landse achtergrond makkelijker een tweede 
taal te leren en mee te doen, als ze worden 
voorgelezen in hun moedertaal. Daarom 
hebben de Bibliotheek AanZet en Stichting 
Voorlezen het project ‘Dordrecht leest voor’ 
opgezet.

Deze boekenclub is voor (ouders van)  
kinderen die meertalig opgroeien. Via de 
gratis app Bksy is de online boekenkast 
van de boekenclub beschikbaar, met daarin 
anderstalige prentenboeken die kosteloos 
geleend kunnen worden. In Bibliotheek  
Crabbehof is een ophaal- en inleverpunt én 
staan de boeken die AanZet via deze app 
uitleent. De Bibliotheek AanZet en Stich-
ting Voorlezen hebben samen een nieuwe 
collectie prentenboeken aangeschaft in 
verschillende talen. Leden van de boekenclub 
kunnen ook hun eigen anderstalige  
prentenboeken uitlenen. Het project heeft 
begin 2019 een innovatieprijs gewonnen en 
wordt het komende jaar doorontwikkeld.

Gerard Hendriks, manager Educatie
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Verbinden en verwijzen
Naast de programmering van activiteiten op het gebied 
van basisvaardigheden, hebben we ook veel lokale activi-
teiten georganiseerd om inwoners kennis te laten maken 
met relevante en eigentijdse maatschappelijke thema’s. 
Dat doen we bij voorkeur op een laagdrempelige manier 
in de vorm van het Koffie met…-format. Daarmee berei-
ken we een doelgroep die een latente behoefte heeft aan 
informatie of sociaal contact. Op sommige vestigingen 
bereiken we wel zo’n twintig tot veertig mensen op een 
ochtend. De grote meerwaarde zit in de verdieping van een 
dergelijke bijeenkomst, waar onze medewerkers alert zijn 
op de onderliggende vraag van bezoekers. Daarover gaan 
zij in gesprek met de bezoekers, bieden zij andere diensten 
aan of verwijzen door naar andere organisaties.

Zwijndrecht: investeren in taal
De wekelijks terugkerende activiteit Koffie met… in Biblio-
theek Walburg is een succes. Het levert een bijdrage aan 
de lokale ontmoeting, maar ook informeren, het stimu-
leren van kritisch denken én taalontwikkeling komen hier 
allemaal in terug. De Koffie met…-bijeenkomsten zijn een 
goede manier om met wijkbewoners in gesprek te gaan en 
ze verder op weg te helpen naar onze cursussen. Door deze 
aanpak uit te breiden draagt het bij aan de zelfredzaam-
heid van de inwoners. 

Het afgelopen half jaar kreeg de programmering van acti-
viteiten wat betreft inhoud, steeds meer structuur. Mede 
op verzoek van de gemeente Zwijndrecht wordt in Walburg 
gekeken naar uitbreiding van het aanbod op gebied van 
taal- en digitale vaardigheden. Zo worden cursussen al 
op meerdere plaatsen in Zwijndrecht aangeboden. In de 
wijk rond Walburg is dit nog in ontwikkeling. Uit onderzoek 
bleek dat in deze wijk veel armoede is, wat nog niet vol-
doende aandacht krijgt. Als centrale vestiging zien wij hier 
voor onszelf uiteraard een rol. In de andere wijken worden 
de activiteiten rondom taal voortgezet én uitgebreid, o.a. 
door nog proactiever bewoners te benaderen. Door ons 
aanbod stap voor stap in de hele gemeente uit te breiden, 
kunnen wij bijdragen aan het vergroten van de zelfred-
zaamheid van de inwoners.

Samenwerking
In 2018 is de Maatschappelijke Agenda (MAG) Hardinx-
veld-Giessendam van kracht. Inwoners, verenigingen, 
gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en professionele 
organisaties werken aan een sterkere (lokale) samenleving. 
Onze aandacht gaat vooral uit naar het versterken van 
basisvaardigheden op het gebied van taal en digitaal.
In gesprek met diverse partners, heeft kwartiermaker 
Ariane van Heijningen de nieuwe rol van de bibliotheek 
als MAG-partner verkend en vormgegeven. Zij is positief 
over de gevoerde gesprekken en ingezette koers van het 
afgelopen jaar. De gemeente, vrijwilligers, inwoners en 
organisaties beseffen hoe belangrijk het is om in elkaar te 
investeren. “Het moet gebeuren in de interactie tussen de 
partners”, aldus Ariane.

Eén van de concrete resultaten van onze lokale verbonden-
heid is, dat de volksuniversiteit en de Bibliotheek nu samen 
optrekken in de organisatie en communicatie van acti-
viteiten. Maar ook op het gebied van taal en cultuur zijn 
concrete afspraken met partners gemaakt. “Zichtbaarder 
worden en mensen helpen hun vaardigheden te vergroten; 
met die focus worden we echt een plek voor alle inwoners 
van Hardinxveld-Giessendam.”

Hendrik-Ido-Ambacht: lokale initiatieven
Ook in Hendrik-Ido-Ambacht is Koffie met… een succes. 
De programmalijnen van AanZet komen in de onderwer-
pen terug en er is veel plaats voor lokale initiatieven.  
De ochtenden worden vrijwel allemaal ingevuld in samen-
werking met externe partijen. De bibliotheekconsulente 
verzorgt ook regelmatig een Koffie met…, waardoor het 
educatieaanbod ook steeds meer aansluit op de biblio-
theek.

Op 25 dinsdagochtenden was het taalcafé in de biblio-
theek. Drie taalvrijwilligers oefenen Nederlands met 
deelnemers op beginners- én gevorderdenniveau. Omdat 
de groepen erg groot werden (zo’n vijftien deelnemers per 
week), is er op 3 april een nieuwe leslocatie geopend in de 
Willem de Zwijgerschool. Daar is op dinsdag- en donder-
dagochtend les, naast het vaste taalcafé in de bibliotheek 
in Cascade. De Willem de Zwijger-groepen worden geleid 
door vier taalvrijwilligers en er zijn gemiddeld vijftien tot 
twintig deelnemers. In totaal zijn nu tien taalvrijwilligers 
actief in de bibliotheek en in de Willem de Zwijgerschool. 
Het taalpunt Hendrik-Ido-Ambacht begeleidt de vrijwilli-
gers en zorgt voor geschikt lesmateriaal.
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Zwijndrecht voor de jeugd
In Zwijndrecht bestond de wens een activiteitenprogram-
ma voor de jeugd op te zetten, dat meer aansluit op de 
visie van de gemeente én programmalijnen van AanZet. 
Maar ook structureel van aard zou worden. De eerste 
resultaten hiervan zijn al geboekt, onder meer door extra 
inzet van medewerkers. Zo zijn er meerdere succesvolle 
activiteiten geweest in de Lunenhof. In de lokale samen-
werking zijn Diverz en de wijkcentra nog steeds de belang-
rijkste partners.

Leerdam: VoorleesExpress
De VoorleesExpress in Leerdam zorgt ervoor dat kinde-
ren met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Het 
is een intensief programma van twintig weken om de 
taalontwikkeling van kinderen van 2 t/m 8 jaar te stimu-
leren. Vrijwilligers gaan wekelijks langs bij een gezin thuis. 
Ouders worden actief betrokken in dit programma, zodat 
taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. In 
2018 waren er in Leerdam negentien deelnemende gezin-
nen, totaal vierendertig kinderen.

BAR-gemeenten: laaggeletterdheid BAR
In de BAR-gemeenten hebben wij onze inzet op taal gekop-
peld aan de inbreng van vrijwilligers en samenwerkende 
organisaties. Beiden zijn onmisbare schakels in preventie en 
de bestrijding van taalachterstand. Met name de vrijwilli-
gerslunch voor alle taalvrijwilligers en taalcoaches in de BAR, 
in samenwerking met Facet, Vluchtelingenwerk, Kijkop-
Welzijn en het Gilde was een succes. In Ridderkerk trekt het 
taalcafé elke keer enthousiaste bezoekers. Het is geen grote 
groep, maar ze vormen wel een constant gegeven in het 
geheel van activiteiten dat wij aanbieden voor taalleerders.

Albrandswaard: de Bibliotheek op school
In 2018 heeft Team Educatie op tien basisscholen in Al-
brandswaard een Bibliotheek op school gerealiseerd. Dat 
was de beste mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het lezen 
door jonge inwoners in de gemeente wordt gestimuleerd en 
gefaciliteerd. De Bibliotheek op school bestaat meestal uit 
een schoolbibliotheek en deskundigheidsbevordering.

In Albrandswaard zijn bestaande collecties op de scholen 
gesaneerd en aangevuld met nieuwe boeken. Leerkrachten 
hebben de training voor leescoördinator gevolgd, waar-
door zij een leesplan voor hun school kunnen maken.

Uitgelicht: Papendrecht
In april openden wij onze nieuwe pop-up bibliotheek 
aan de Veerweg.

Papendrecht kent een relatief grote groep trouwe 
bibliotheekbezoekers die wel even moesten wennen 
aan de nieuwe locatie, maar die zich al snel ook hier 
thuis voelde. Goed om te zien is dat de nieuwe locatie 
ook een nieuwe groep jonge inwoners aantrekt, die 
daar graag verblijven om te ontmoeten, studeren of 
samen te werken.
De locatie aan de Veerweg is van tijdelijke aard, om-
dat wij plannen hebben voor een nieuwe vestiging in 
de Kennismarkt, die nog in ontwikkeling is. Daarom is 
er bewust voor gekozen de ruimte zo flexibel mogelijk 
in te richten. Door de openheid van de ruimte en het 
multifunctionele karakter, zijn de verschillende activi-
teiten meer zichtbaar en wordt de drempel om deel 
te nemen aan onze activiteiten lager.

We hebben het afgelopen jaar onze eigen activiteiten 
én de samenwerking met diverse partners uitge-
breid. Zo is de samenwerking met SterkPapendrecht 
en PuurPapendrecht versterkt. Waardoor de (door)
ontwikkeling van het aanbod op gebied van preventie 
en bestrijding achterstand Taalvaardigheid en Digitaal 
vaardig gestalte krijgt. Samen werken we efficiënter 
en bereiken we de doelgroep beter.

Ook de samenwerking met het Alzheimercafé startte 
in 2018. Voor een kwetsbare groep is dit een veilige, 
laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te 
raken en ervaringen uit te wisselen. 

Daarnaast worden de maandelijkse filmavonden zon-
der uitzondering goed bezocht. En vond een aantal 
besloten filmavonden plaats voor de bewoners van de 
Wieken.

Kenniscafés
Om de deskundigheid van leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers te vergroten en de samenwerking met deze 
professionals te verbeteren, hebben wij vier Kenniscafés 
georganiseerd. Met een mix van externe sprekers en prak-
tische workshops werd kennis gedeeld met de doelgroep 
en kregen zij tips die zij in de dagelijkse praktijk kunnen 
toepassen. Deze bijeenkomsten werden zeer positief ge-
waardeerd door de deelnemers. Wij zijn ook zeer tevreden 
over de Kenniscafés en organiseren deze ook in 2019 weer.
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Collecties 
en uitleningen
Collecties
De collectie wordt door de veranderende rol van de 
bibliotheek steeds meer ingezet om de programmalij-
nen te ondersteunen. In de vestigingen zie je dat terug 
in de gespecialiseerde collecties, zoals:

• Taalpunten voor NT1 en NT2
• Mantelzorgkasten
• BoekStarthoeken
• MLP’s (Makkelijk Lezen Pleinen voor kinderen van 

8-12). 
 

In 2018 is begonnen met de vernieuwing van het  
landelijke programma BoekStart. Dit gaf een impuls 
aan de collectie voor de allerkleinsten.

De veranderende rol van de bibliotheken heeft ook  
gevolgen voor collectieonderdelen die hier niet meer 
goed bijpassen: de muziekcd’s van de Stadsbibliotheek 
werden in 2018 verkocht aan het publiek. Leden kunnen 
nog wel muziekcd’s reserveren bij de landelijke dienst 
Muziekweb.

Uitleningen
Ook het leengedrag van onze leden verandert. Dit zie 
je terug in het toegenomen aantal reserveringen. Een 
boek hoeft niet meer direct ter plaatse beschikbaar te 
zijn, omdat een lid er makkelijk aan kan komen via ons 
reserveringssysteem en het kan ophalen wanneer het 
uitkomt. Daarnaast wordt de e-bookcollectie steeds 
beter gebruikt.

Ebooks

Actieve accounts:  5.502
Uitleningen 2017:  89.901

Actieve accounts:  6.308
Uitleningen 2018:  101.472

*Bij de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en is er dagelijks aandacht 
voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. De Bibliotheek AanZet helpt op basisscholen en voortgezet 
onderwijs om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken 
en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Materiaalsoort Vestigingen de Bibliotheek 
op school*

Aantal in
collectie

Uitleningen Aantal in  
collectie

Uitleningen

AVM 630 3022 123 80

Boeken jeugd fictie 149272 496249 76360 90459

Boeken jeugd 
non-fictie

66604 124233 33236 31039

Boeken volwassen 
fictie

169482 718039 635 461

Boeken volwassen 
non-fictie

96618 159867 681 588

Dvd’s 19791 53701 113 98

Grootletterboeken 18869 52934 5 8

Luisterboeken 4028 6406 259 63

Overige 528 1698 270 1

Prentenboeken 47158 204497 16112 19820

Strips 15378 76430 1717 3975

Tijdschriften 8907 70916 60 18

Totaal 597265 1967992 129571 146610

A
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4. Digitaal AanZet
Alle gemeenten hebben de ambitie uit te gaan van de eigen 
kracht van haar inwoners. Waar mensen ondersteuning nodig 
hebben, op het terrein van zorg, wonen of werk, wordt eerst 
gekeken naar wat mensen zelf kunnen verbeteren. Dat kan 
door het eigen netwerk of ondersteuning van professionals 
dichtbij in te schakelen. Zwaardere vormen van ondersteu-
ning (derdelijnszorg) maken steeds meer plaats voor lichtere 
vormen van ondersteuning (nuldelijns- en eerstelijnszorg). Het 
liefst is de gemeente mogelijke problemen vóór. Dat betekent: 
inzetten op preventie en vroegtijdige bestrijding.

Klik & Tik, het internet op
In Dordrecht Crabbehof, Papendrecht en Zwijndrecht Walburg 
hebben we goede ervaringen opgedaan met zomercursussen 
voor volwassenen. Zo zaten de Klik & Tik cursussen in Walburg 
helemaal vol met bezoekers van Zwijndrechtse wijkcentra, die 
zomersluiting hadden. Eén van de deelnemers uit Walburg had 
geleerd om zelf een e-mail te sturen. De inhoud van haar eer-
ste mailtje aan haar zoon was: “Nu kan ik het zelf!” Toen ze de 
mail verstuurd had, zei ze nog een aantal keer heel tevreden: 
“Nu kan ik het zelf.”

In het najaar hebben we een Klik & Tik cursus mogen geven aan 
vijfentwintig medewerkers van het team Uitvoering en Reali-
satie van de gemeente Zwijndrecht. Zij waren erg gemotiveerd 
en begonnen zelfs al om 8.00 uur ’s ochtends met hun training. 
Inmiddels hebben zij allemaal hun certificaat behaald en willen 
ze zelfs graag door met een vervolgtraining. 

De Bibliotheek en belastingen
De overheid wil haar digitale dienstverlening uitbreiden. 
Maar digitalisering is niet meteen de oplossing voor ie-
dereen. Er is behoefte aan voorzieningen voor burgers die 
moeite hebben met de snelheid waarmee overheidsdien-
sten digitaal worden. Met het programma Bibliotheek en 
Basisvaardigheden helpen we burgers digitaal vaardiger te 
worden. Wij bieden o.a. in de maand maart gratis toe-
gang tot veilige internetpc’s en printen voor iedereen die 
belastingaangifte wil doen. Er zijn cursussen voor mensen 
die onvoldoende digivaardig zijn en spreekuren door maat-
schappelijke partners die mensen helpen met het invullen 
van hun belastingformulieren.

Digitaal inloopspreekuur
Voor iedereen die problemen ervaart met zijn digitale 
middelen of internet, is er op steeds meer vestigingen 
het wekelijkse Digitale inloopspreekuur. In het afgelopen 
jaar zijn we met behulp van nieuwe vrijwilligers gestart in 
Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Dor-
drecht Stadspolders. De vrijwilligers zijn ervaren digitale 
coaches met elk hun eigen achtergrond en specialisme. 
Zo zijn er ex-vluchtelingen, ICT’ers en ervaren docenten in 
computerlessen en mediawijsheid. Daarnaast krijgen we 
veel hulp van vrijwilligers van samenwerkingspartners als 
bijvoorbeeld HCC!seniorenacademie, Kijk op Welzijn en 
Seniorweb.

Het Digitaal inloopspreekuur maakt mensen die er aan 
deelnemen zelfstandiger. Een deelnemer deelt zijn ervaring 
als volgt. “Iemand deed altijd mijn belastingen voor mij. 
Dan zat ik ernaast en ging het voor mij heel snel. Nu heb 
ik veel geleerd. Ik ga nu zelf aan de slag en ik kom er wel. 
Echt een aanrader!”

Reacties van deelnemers van Klik &Tik over hun 
nieuwe ervaringen met het zoeken op internet:

“Dat je vertrouwd raakt met internet vind ik heel belangrijk. 
Als het uitgelegd wordt, blijft het beter hangen, ook als je  
het later weer terugzoekt.”

“Er ging voor mij een wereld open dat ik dat allemaal  
kan vinden!”

“Het is een erg prettige, relaxte setting en dat is  
belangrijk voor ons.”

“Ik vind het prettig om zaken via mail te doen omdat je  
anders lang in de wacht staat en nu stuur je een mailtje en  
de volgende dag heb je bericht.”

Digisterker
In het voorjaar zijn we op vier nieuwe vestigingen ge-
start met de training Digisterker. In deze training leren 
de deelnemers hoe ze een DigiD aanmaken en wat ze er 
mee kunnen. Zij leren hoe ze informatie kunnen vinden bij 
de overheid en andere websites, want steeds meer zaken 
kunnen alleen nog digitaal of online afgehandeld worden. 
Ze leren belangrijke online zaken te regelen, zoals een aan-
vraagformulier bij hun gemeente invullen of zorgtoeslag 
aanvragen bij de Belastingdienst. Ook komt aan bod hoe je 
onveilige e-mails en onbetrouwbare websites herkent. Dat 
is niet alleen handig bij overheidszaken, maar ook bijvoor-
beeld bij het plannen van een reis, online iets kopen of zorg 
regelen. De training Digisterker is handig voor iedereen 
die al wel wat ervaring met de computer heeft, maar nog 
niet weet hoe je zaken via internet regelt. Of dat moeilijk 
vindt. En de praktijk leert dat dat voor veel mensen geldt. 
Het komende jaar hopen we daarom deze training op nog 
meer plekken te kunnen geven.
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5. Bibliotheek 
is mensenwerk
Wat, hoe en waarom? 
Waarom doen we wat we doen? Waarom 
doe ik wat ik doe? Dat is wat afgelopen jaar 
centraal stond in de ontwikkeling van de 
medewerkers en dus ook in de ontwikkeling 
van de organisatie. Samen werkend aan de 
kwaliteit van onze dienstverlening, zowel 
intern als extern.

Nieuw talent
Bij AanZet zien we een trend dat er steeds 
meer jongere medewerkers met specifieke 
talenten en andere vaardigheden worden 
aangetrokken (ongeveer 18% van het aantal 
medewerkers is 35 jaar of jonger). Speciaal 
voor een deel van deze groep is in 2018 een 
Young Talent Programma ontwikkeld. Een 
ontwikkeltraject van 10 maanden naar nieuw 
leiderschap, waarbij bestaande vaardigheden 
worden aangesterkt en nieuwe vaardigheden 
worden ontwikkeld. 

Een van onze medewerkers heeft de oplei-
ding tot community bibliothecaris succesvol 
afgerond.

KlantBelevingKlant
Binnen de organisatie hebben wij geïnvesteerd in het programma KlantBe-
levingKlant. Door middel van verschillende werkvormen is gewerkt aan het 
bewustzijn van goede klantbeleving, klantbenadering én het ontdekken van 
een ieders talenten. Chantal Cunnen, manager Bibliotheken: “Wij zorgen 
voor de gewenste klantbeleving door onze talenten in te zetten in het 
klantcontact, de klant en zijn of haar behoefte te kennen, ons aanbod te 
kennen, klanten te benaderen op basis van bepaalde principes en te weten 
waar AanZet voor staat. Dit zijn precies de onderwerpen waar wij mee aan 
de slag zijn gegaan in dit programma.” 

De kernwaarden van AanZet zijn verweven in het gehele programma.  
In het kader van ‘open’ is de hele organisatie getraind in het geven en 
ontvangen van feedback. KlantBelevingKlant loopt ook in 2019 nog door.

 
 
Vrijwilligers
Vanwege het stijgend aantal vrijwilligers dat zich inzet voor onze organi-
satie, hebben we extra energie gestoken in de coördinatie en begeleiding 
van vrijwilligers. Zij zijn heel belangrijk voor de bibliotheek en haar dienst-
verlening. AanZet is een gewilde vrijwilligersplaats. Het aantal vrijwilligers 
is weer verder toegenomen naar 500. Hiermee vervullen de vrijwilligers on-
geveer 32 FTE. De stijging zit hem vooral in de vrijwilligers taal- en digitale 
vaardigheden. Ook zijn er meer voorleesvrijwilligers dan vorig jaar.

Vrijwillige inzet is sinds 2018 onderdeel van de afdeling P&O en er is regel-
matig overleg met de Vrijwilligersraad van AanZet. Uit een tevredenheids-
onderzoek kregen wij meer inzicht in de ervaringen, wensen en behoeften 
van de vrijwilligers. Andere mensen helpen en het werk leuk en interessant 
vinden, zijn de voornaamste redenen om bij AanZet vrijwilligerswerk te doen: 
“Ik wil graag mijn kennis inzetten voor mensen die dat nodig hebben.”

De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst is een belangrijke dag om onze vrijwil-
ligers te bedanken, maar ook om hen meer aan de organisatie te binden. Er 
is aandacht voor plezier, ontmoeting en deskundigheidsbevordering. “Ik heb 
ervan genoten en veel geleerd.”

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim binnen AanZet was in 2018 hoog: 7,8% (landelijk 
gemiddelde is 4,3%). Dit wordt onder meer veroorzaakt door meerdere 
langdurig zieke medewerkers. Mede omdat de Bibliotheek AanZet een 
organisatie in verandering is, waardoor in sommige situaties de werkdruk 
als hoog wordt ervaren.
Inmiddels zijn verschillende acties ondernomen om het verzuim onder 
controle te krijgen en terug te dringen, waaronder 
• Structureel overleg met leidinggevenden voor het  

monitoren van verzuim en een stimulerende aanpak naar medewerkers 
toe (meer focus op wat nog wel kan); 

• Aanscherpen van de regels omtrent ziek- en herstel melden;  
• Inzet van een andere bedrijfsarts met een andere visie op en aanpak 

van verzuim en daarmee weer meer focus op preventie in 2019. 

“Je bewust worden van 
je eigen kracht en  

expertise is de basis 
voor je ontwikkeling.” 

 
Maaike Pistoor, manager P&O

Onbepaald  
contract

103

bepaald  
contract

64 167

6 zelfstandigen

26 mannen

143 vrouwen

8 stagiairs

Stand van zaken 
per 31 dec 2018 

Huidige aantal medewerkers

Huidige leeftijdsverdeling

Aantal medewerkers

Aantal medewerkers FTE

Huidige aantal medewerkers (FTE)

Aantal medewerkers 167

167167 102,84 102,84

Man

16%
Man

16%

Vrouw

84%

Vrouw

84%

bepaald  
contract

32%

onbepaald  
contract

68%

0 tot 24 jaar

25 tot 34 jaar

35 tot 44 jaar

45 tot 54 jaar

55 tot 70 jaar

5,47

12,18

23,49

28,65

33,05
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6. Bouwen aan 
vernieuwing

#Datisdusookdebieb 

We bevinden ons midden in een transitie van traditionele biblio-
theek, naar een informatiebibliotheek. We willen dé maat-
schappelijke partner zijn op het gebied van kennis, informatie, 
inspiratie en de ontwikkeling van basisvaardigheden. Bij deze 
verandering hoort ook een andere rol en ander aanbod.

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, is de nieuwe 
rol van de Bibliotheek nog bij te weinig mensen doorgedrongen 
en zijn te weinig mensen zich bewust van deze nieuwe rol.

Om bewustwording te vergroten is in 2018 de positionerings-
campagne #datisdusookdebieb gestart, om de inwoners van 
Papendrecht kennis te laten maken met de nieuwe Bibliotheek 
AanZet. Een crossmediale campagne die vanuit het perspec-
tief van vier verschillende doelgroepen (senioren, ouders met 
jonge kinderen, laaggeletterden en studenten) laat zien wat 
de bibliotheek voor hen betekent. Vier persoonlijke verhalen, 
die de inwoners van Papendrecht bewuster hebben gemaakt 
van de mogelijkheden, van het aanbod en de diensten van 
AanZet. In 2019 krijgt deze campagne een vervolg.

Markt & Innovatie

Website
De klant verandert en de Bibliotheek verandert mee. Dat 
geldt dus ook voor de website. Als het om de online dienst-
verlening gaat, hebben onze leden en overige bezoekers 
andere wensen en eisen dan vijf of tien jaar geleden. Tech-
nisch gezien is er ook meer mogelijk. Daarom hebben wij 
ervoor gekozen om onze website te vernieuwen. In plaats 
van een uithangbord met ons aanbod in de vestigingen, 
wordt de nieuwe website een virtuele vestiging. Die geeft 
de mogelijkheden om ook online nog actiever te zijn voor 
de lokale gebruikers en nog beter aan te kunnen sluiten bij 
ons idee voor de community bibliotheek.

Daarom is in 2018 de basisinfrastructuur van de nieuwe 
website ontwikkeld en gepubliceerd. In de komende jaren 
bouwen wij in concrete stappen verder aan onze virtuele 
vestiging.

Support  
Verbouwing Groenmarkt
Met ruim dertig locaties is er altijd wel een verbouwing 
gaande of onderhoud in uitvoering. Zo hebben we het 
afgelopen jaar een nieuwe bibliotheek in Papendrecht op-
geleverd en zijn we begonnen met de centrale bibliotheek 
in Dordrecht.

De verbouwing van de Stadsbibliotheek in Dordrecht is 
hoognodig om het pand te laten aansluiten bij onze ambi-
ties voor de toekomst, als opmaat voor de verhuizing naar 
het Huis van Stad en Regio dat op de Spuiboulevard komt. 
Het huidige pand moest verbouwd worden om de nieuwe 
rol van bibliotheek de komende jaren verder vorm te geven 
in het gebouw. 
 
De verbouwing is low budget uitgevoerd. ICT en luchtbe-
handelingsinstallaties werden vernieuwd. Verder kregen 
bestaande ruimtes een andere functie, is de inrichting 
modern en flexibel en er is veel hergebruikt. Het resultaat 
zijn o.a. het Ontwikkelplein en DordtLAB, de geheel ver-
nieuwde kinder- en jeugdafdeling, veel werkplekken én een 
leescafé. Café Americain, een samenwerking met Stichting 

Philadelphia, moet de nieuwe huiskamer van de stad wor-
den. Zo is de bibliotheek nog laagdrempeliger en een plek 
voor iedereen.

De functies van de Stadsbibliotheek blijven herkenbaar.  
Tegelijkertijd ontstaat er de mogelijkheid voor uitbreiding van 
het aanbod. De komende jaren gaan we samen met bezoe-
kers en partners ontdekken hoe de bibliotheek er straks uit 
moet zien en welke dienstverlening daar bij hoort.

AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) van toepassing. Medewerkers van de 
bibliotheek hebben zich voorbereid om de AVG zorgvuldig 
in te voeren. Daarvoor hebben zij een training gevolgd, er is 
een plan van aanpak opgesteld en is onder leiding van een 
deskundige gewerkt aan een register van verwerkingen, 
een overzicht van leveranciers, het verzamelen van verwer-
kersovereenkomsten, het op orde maken van alle ICT- 
voorzieningen en is de bewustwording onder het personeel 
vergroot.
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7. Bedrijf, bestuur 
en toezicht

De Bibliotheek AanZet 
 
De Stichting Openbare Bibliotheek AanZet bestaat uit vier 
hoofdafdelingen: Bibliotheken, Educatie, Markt & Innovatie en 
Support. De bibliotheekvestigingen en de organisatie van activiteiten 
in die gemeenten vallen onder de manager Bibliotheken. De manager 
Educatie is verantwoordelijk voor de activiteiten met betrekking 
tot het onderwijs, zoals BoekStart, de Bibliotheek op school en 
volwasseneducatie. De afdeling Markt en Innovatie houdt zich bezig 
met productontwikkeling, digitale dienstverlening, innovatie en 
marketing en communicatie. De afdeling Support is verantwoordelijk 
voor huisvesting, ICT, logistiek en ook klantenservice. Dit 
managementteam wordt aangestuurd door de Directeur bestuurder.

Staf

Educatie Markt &
Innovatie

Bibliotheken Support

Directeur Bestuurder

Raad van Toezicht

“Ik zie hoe de verandering die we als 
bibliotheek doormaken, steeds zichtbaarder 
wordt als een plek waar iedereen terecht 
kan om zich te ontwikkelen. Elk jaar zetten 
we hierin stappen en we merken dat het 
publiek ook op een andere manier gebruik 
van ons maakt. Ik ben heel blij dat we voor 
zoveel mensen van betekenis kunnen zijn.“

Chantal Cunnen, manager Bibliotheken
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Raad van Toezicht
 
Arthur Cavadino (voorzitter)
Hoofdfunctie
Manager Klantprocessen bij WonenBreburg te Tilburg
Maatschappelijke functie
Technisch voorzitter van de (landelijke) Cliëntenraad van 
de Viersprong, gespecialiseerde GGZ zorg te Bergen op 
Zoom.

Marjan Jansen Manenschijn (vice-voorzitter)
Hoofdfunctie
plv. Projectleider communicatie Penetiaire Inrichting 
Alphen a/d Rijn (DJI)
Maatschappelijke functies
duo-voorzitter Raad van Toezicht Big Rivers
Bestuurslid Logeion

Adan Ashkir  (lid)
Hoofdfunctie
Belastingadviseur BDO Accountants & Adviseurs
Maatschappelijke functie
Projectmanager bij Stichting Drechtsom
 
Ella Kok-Majewska  (lid)
Hoofdfunctie
directeur/streekarchivaris Regionaal Archief Rivierenland
Maatschappelijke functies         
Bestuurslid BRAIN en KVAN
Voorzitter Nut van ’t Algemeen, afdeling Tiel,
Adviseur Mondriaan Fonds

Marian Meeuwsen (lid)
Hoofdfunctie
Hoofd Concern Auditing bij Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke functie
Penningmeester Steunstichting Deurman
 
Elone van Velthuisen  (lid)
Hoofdfunctie
Sectordirecteur Participatie bij ROC Da Vinci College

Twee leden namen in 2018 afscheid:

De heer drs. B. Buddingh’ – (lid)
De heer drs. J.IJzerman - (vice voorzitter)

* Mevrouw Jansen-Manenschijn is benoemd tot  
vicevoorzitter na het afscheid van de heer IJzerman  
als vicevoorzitter.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht kwam in 2018 zeven keer bijeen. 
In de vergaderingen zijn het accountantsverslag, de 
jaarrekening en het jaarverslag 2017 goedgekeurd, 
evenals de begroting 2019. Daarnaast zijn relevante 
ontwikkelingen als de bezuinigingen van gemeen-
ten op het bibliotheekwerk, de positionering van de 
Bibliotheek AanZet, uitdagingen als gevolg van interne 
organisatieontwikkelingen, de plannen voor verbouw en 
nieuwbouw in de gemeente Dordrecht en het onderne-
merschap van de bibliotheek besproken. 

Cultural Governance en (zelf)evaluatie 
De Raad van Toezicht hanteert de Code Cultural 
Governance. Jaarlijks vindt de zelfevaluatie plaats. 
Vergoedingen De jaarlijkse bijdrage voor de leden van 
de Raad van Toezicht bedraagt € 1.500. De vergoeding 
is voor alle leden van de Raad van Toezicht gelijk.

Risico-inventarisatie 
Sinds 2015 heeft de Bibliotheek AanZet in samenwer-
king met de accountant stappen gezet om te komen tot 
risicomanagement. Deze lijn is doorgezet in 2018. Hierbij is 
met name gekeken naar concretisering van de risico’s in de 
werkbegroting 2019 en worden er in het voorjaar van 2019 
bijeenkomsten georganiseerd tussen de accountant, het 
MT en de RvT. 

Opdrachtgevers en financiering 
De Bibliotheek AanZet wordt voor ongeveer 78%  
gefinancierd door gemeenten middels reguliere subsidies, 
voor 9% uit projectgelden en voor de resterende voor  
13% door inkomsten van gebruikers van de bibliotheek. 
Gemeenten financieren de vijf kerntaken van de lokale  
bibliotheken: ontwikkeling en educatie, informeren en 
raadplegen, lezen en lenen, literatuur en cultuur en  
doelgerichte activiteiten. 
De reguliere subsidies vielen in 2018 lager uit dan begroot, 
maar de Bibliotheek AanZet heeft meer projectsubsidies 
ontvangen onder andere in het kader van de Wet Educatie 
Beroepsonderwijs (WEB-gelden).

78%  
gefinancierd 

door  
gemeenten

9%  
projectgelden

13%  
eigen  

inkomsten
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