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A

A

Phoenicisch

Sidonisch,

Moabitisch, 900 v Chr

600 v Chr

De A van Rund

Ons modern latijnse alfabet telt 26 hoofdletters
en 26 kleine letters, cijfers en leestekens niet
meegerekend. Bij de zoektocht naar de oorsprong
hiervan stuitten onderzoekers op de Phoeniciërs,
die Mesopotamië verlieten (het huidige Irak) en
zich vestigden aan de Middellandse Zeekust. Bij
hun handelsvaart op Griekenland gingen zij
gebruik maken van een soort snelschrift om hun
administratie te voeren. Daaruit ontstond een
zogeheten ‘consonanten-schrift’, een schrift dat
klanken kon nabootsen.
Vóór die tijd, al sinds 5000 jaar v Chr.,
ontwikkelden met name de Egyptenaren een

Dit jaarverslag staat vol met tekens die je
kunt lezen. Dat heb je op school geleerd.
Het alfabet, waarmee je de woorden en
zinnen hebt leren maken, is geen uitvinding
zoals het wiel, het vuur en de gloeilamp.
Het is ontwikkeld, in duizenden jaren, tot
wat wij bruikbaar vinden. Het is een stelsel
van afspraken, ‘conventies’. En ze verschillen
per taalgebied. Het is dus op zich verbazend
dat wij in West-Europa gebruik maken van
hetzelfde universele teken-systeem voor
zoveel verschillende talen.
Dat alfabet is op zichzelf al een
fascinerend voorbeeld van een
wereldwijd geslaagd grafisch ontwerp.
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Aramees,

modern

modern

Vroeg Grieks,

modern Grieks,

500 v Chr

Quadraat Hebreeuws

Arabisch

800 v Chr

Hoofdletter en kleine letter

beeldschrift, ‘picto-grafisch’, dat wij kennen van de
hiëroglyfen, de zo bekende ‘stripverhaal’-tekens.
Beeldschrift is de oorsprong van álle vormen van
visuele taal waarmee volkeren onderling hun
gedachten uitwisselen. Met dit schrift worden hele
woorden in één teken verbeeld. Als een begrip. Het
Chinees, Japans, Indisch en Thais is geëvolueerd uit
beeldschrift. Ons alfabet komt óók voort uit de 7000
jaar oude oervorm van dat Egyptische beeldschrift,
maar heeft door die Phoeniciers een eigen route
gekozen. Tóch leuk om te weten: de A is een
afkorting van het woord Aleph, dat ‘rund’ betekent.
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Etruskisch

hedendaags Latijns,

600 v Chr

hoofdletter en kleine letter

VOORWOORD - 2017, alweer een jaar waar veranderingen centraal stonden. Zo langzamerhand is

nodig, bijstellen. We zijn druk bezig met de coördinatie van de Taalhuizen. Voor Rhenen en Renswoude is

verandering de constante factor binnen de Bibliotheek Z-O-U-T.

Femke Reijnen aangesteld, voor de Utrechtse Heuvelrug Hermy Heymann. Geïnventariseerd is wat er gebeurt

WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Na alle verhuizingen en verbouwingen stond 2017 in het teken van herstructureren. Dit is hoofdzakelijk

binnen de lokale netwerken en waar de coördinator initiatieven bij elkaar kan brengen.

ingegeven doordat we vanuit de gemeenten al vanaf 2010 geconfronteerd zijn met bezuinigingen. Gelukkig is

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een extra bibliotheeklocatie geopend in Maarsbergen. Samen met

dit nu niet aan de orde. Wat betreft huisvesting hebben wij de focus gelegd op ons fijnmazig netwerk: dichtbij

onze netwerkpartners kunnen we zo ook een mooi programma neerzetten in Maarsbergen.

om een laagdrempelige, waardevrije toegang tot lezen en informatie te blijven bieden. Vanuit die gedachte

Als Bibliotheek zijn we betrokken bij nieuwbouwplannen voor de vestigingen in Maarn en Renswoude.

hebben we ook fors geïnvesteerd in de herinrichting van de frontoffices. Na de laatste grote verhuizing van de

Het nieuw gebouwde Revius Lyceum in Doorn heeft de collectie Nederlandse literatuur en een gedeelte van de

Bibliotheek Wijk bij Duurstede in 2016 is het tijd om te bezien welk effect het precies heeft op de structurele

non-fictie ondergebracht bij onze Bibliotheek. De bedoeling is dat leerlingen, die allemaal automatisch lid zijn

lasten en hoe we die kunnen toerekenen aan de producten. Ook de bestemmingsreserves zijn onder de loep

van de Bibliotheek, naast de verplichte ‘leeslijstboeken’ ook gemotiveerd worden om andere titels te lezen.

genomen en aangepast aan de realiteit. Dit in overleg met het accountantskantoor Joinson&Spice.

Revius Lyceum Doorn en de Bibliotheek werken samen met BISC, Bolas, Universiteit Utrecht en Hogeschool

De Raad van Toezicht heeft besloten de afschrijfpercentages aan te passen waardoor inventaris in 20 jaar en

Utrecht aan een groot project over informatievaardigheden. Onderzocht wordt hoe informatievaardig

ICT-apparatuur in 4 jaar wordt afgeschreven.

docenten en leerlingen zijn. Vervolgens worden docenten en leerlingen op maat bijgeschoold, zodat leerlingen

De Bibliotheek heeft, na vertrek van één van de managers, besloten om meer mensen budgetverantwoordelijk

beter voorbereid de stappen naar hoger onderwijs kunnen zetten. Voor dit project is brede belangstelling

te maken. Budgetten zijn toegerekend aan producten en diverse personeelsleden zijn verantwoordelijk

vanuit heel het land. Voor het derde jaar op rij hebben we van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

gemaakt voor onderdelen van de budgetten. De voormalige afdelingen zijn samengevoegd in een afdeling

Koninkrijksrelaties een Europees Sociaal Fonds-subsidie (ESF) ontvangen om personeel, in het kader van

Dienstverlening en een afdeling Programma. Hiermee voorkomen we overlap tussen afdelingen die er

duurzame inzetbaarheid, bij te scholen. De subsidie is dit jaar gebruikt om de Frontofficemedewerkers

aanvankelijk wel was. De komende twee jaar zullen we regelmatig de huidige werkwijze evalueren en, indien

flexibeler te laten werken. De precieze invulling is neergelegd bij de medewerkers zelf.
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Al met al voldoende handvatten om de toekomst vol vertrouwen in te gaan!

De resultaten van de activiteiten worden gepubliceerd in dit inhoudelijk jaarverslag en in onze prestatie-

ROL VAN DE BIBLIOTHEEK De rol van de Bibliotheek is de afgelopen jaren continu aangepast

overzichten.

aan de beleidsdoelen van de verschillende gemeenten. Het hoofddoel blijft de participerende burger. Het

De Bibliotheek Z-O-U-T werkt al sinds jaren met een Productenboek, waarin duidelijke afspraken zijn

gaat om vragen als: Wat moet er gebeuren om de inwoner van een dorp deelgenoot te maken van zijn

beschreven over de te leveren diensten en de prijs hiervan. Door bij de prijsbepaling ook een deel te reserveren

woonomgeving, hoe maken we die omgeving veilig, wat is nodig om langer zelfstandig te blijven?

voor vervanging van inventaris en ICT is de continuïteit van de Stichting beter gewaarborgd.

Gemeenten hebben een aantal doelen benoemd, in overeenstemming met de Wet voor Openbare Bibliotheken

Voor het jaar 2018 hebben we de prijs per product geïndexeerd. Hiervoor verwijs ik graag naar het

hoofdstuk 1, artikel vijf, waar de Bibliotheek een belangrijke rol in speelt:

Productenboek. Voor het jaar 2018 hebben de gemeenten hun subsidiebedragen/beschikkingen bekend

• bestrijden laaggeletterdheid

gemaakt. Deze worden opgenomen in het door de Bibliotheek Z-O-U-T gevoerde subsidieregister.

• goed geïnformeerde inwoners/een leven lang leren
• langer thuis wonen/eenzaamheid voorkomen

Onze bijdrage aan het behalen van de gestelde doelen laten we eens per vier jaar meten, voor het laatst eind
2015. Intussen is een aantal medewerkers in de Frontoffice geschoold in het opstellen van vragenlijsten om

Het jaar

1.		

2.
3.

2018 heeft een aantal speerpunten voor de Bibliotheek Z-O-U-T:

Inzetten budgethouderschap, zoals hierboven beschreven.
Beleid schrijven voor de inzet van vrijwilligers en flexibilisering van de Frontoffice.
Scholing MT-leden in faciliterend leiderschap.

onze dienstverlening te onderzoeken. Dit levert direct al bijzondere resultaten op. Een goed voorbeeld is te zien

4.

bij de Zoute Inval. Bezoekers gaven aan normaal gesproken slechts met één of twee mensen in aanraking te

Januari 2018 MARIET WOLTERBEEK

Voorbereiden verbouwing/verhuizing Maarn en Renswoude.

komen, maar door de Zoute Inval loopt dit aantal op tot tussen de 11 en de 13 personen. Men voelt zich beter
opgenomen in de eigen gemeenschap en het gevoel van eenzaam vermindert sterk. Een resultaat om blij van
te worden.
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- 50
Latijn en hedendaags

daleth

Etruskisch

g

- 600
Modern Grieks

kameel

Grieks

b

gimel

Vroeg-Grieks

huis

modern Arabisch

beth

- 800 - 400
modern QuadraatHebreeuws

‘a

- 500
Aramees

rund

- 600
Sidonisch

Aleph

Phoenischisch Moabitisch

Phoenicische namen, klank + teken

TIJDLIJNEN - jaartelling

De sprong over de

Soms staan wetenschappers voor een raadsel.
In zijn standaardwerkje ‘Opschrift, op schrift’ vertelt
Abe Kuipers hoe er nog steeds gezocht wordt naar
een aantal logische verklaringen over de reis die ons
schriftsysteem heeft gemaakt. Kort samengevat: de
Phoeniciërs ontdekten op hun tochten over zee naar
het zuiden van Europa verschillende schriften. Ze
abstraheerden de gevonden tekens meer en meer en
vormden een letterschrift volgens het akrofonische
principe, waarbij de beginklank voor het teken aan
het beeld gekoppeld werd, dus:
rund, aleph = a en vis, nun = n.

Middellandse Zee

Het schrift begon trouwens als een van rechts
naar links lopend schrift, zoals het Hebreeuws en
Arabisch.
Zoals een os het land ploegt.
Het schrift van de Phoeniciërs moet dan al zo
rond 800 v. Chr. in Griekenland zijn opgedoken,
de Grieken hebben dit verder uitontwikkeld tot
universele lettertekens. Ze voegden ook tekens toe
voor hun eigen klanken, zoals de ps- en ph-klank.
en het omega-teken voor een nieuwe O-klank.
Bijzonderheidje: aanvankelijk liep het schrift van
rechts naar links, maar er later ook om-en-om, van
rechts naar links en op de volgende regel van links
naar rechts, ‘zoals een os het land ploegt’.
Van uniformiteit was trouwens nooit sprake. Iedere
stad had zijn eigen schrift. Zo delen schrift-historici
de vroege schriftsystemen in het Middellandse
Zeegebied in in Oostelijke en Westelijke
hoofdgroepen.

O N S A L FA B E T:

In het schema op pagina 10 is te zien hoe de
ontwikkeling tot ons ‘moderne’ latijnse schrift een
sprong heeft gemaakt. Letterlijk.

VA N H E T P H O E N I S I S C H V I A H E T
G R I E K S N A A R H E T L AT I J N
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RAAD VAN TOEZICHT
EN DIRECTIE VAN DE
BIBLIOTHEEK Z-O-U-T

De Bibliotheek Z-O-U-T werkt volgens de
principes van
De Governance Code Cultuur
biedt een kader voor goed bestuur en toezicht
op culturele organisaties. Daarmee laten de
verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders
aan de buitenwereld zien wat de gangbare
standaarden zijn voor goed bestuur in de
cultuursector. De code heeft tot doel ook de relatie
met de ‘buitenwereld’ te versterken.
De Governance Code Cultuur is ingericht aan de
hand van de volgende uitgangspunten:
een bewuste omgang met de Governance Code;
	een weloverwogen keuze voor het
besturingsmodel;
	duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden
tussen uitvoering, bestuur en toezicht;
	onafhankelijkheid van het toezicht en het
vermijden van belangenverstrengeling;
	het waarborgen van deskundigheid en diversiteit
in de samenstelling van de Raad van Toezicht;
	een goed georganiseerde, onafhankelijke
financiële controle;
publieke verantwoording door de organisatie.

GOVERNANCE CODE
CULTUUR.

De Bibliotheek Z-O-U-T werkt met een Raad
van Toezicht. Deze Raad bestaat uit vijf leden,
te weten: dhr. A. de Vries, voorzitter, dhr. E.
Boswinkel, vicevoorzitter, mevr. A. Smit, lid, dhr.
W. van Dijk, lid en mevr. X. Gruys, lid. De raad
komt vijfmaal per jaar bijeen om onder andere te
spreken over financiën, algemene voortgang en
beleidsvraagstukken. Ook wordt het functioneren
van de directeur-bestuurder geëvalueerd. De leden
van de RvT hebben een zittingstermijn van vier jaar,
waarna een lid nog éénmaal herkiesbaar is.
De directeur-bestuurder heeft enkele
nevenactiviteiten:
		(aftredend) voorzitter Rotary Wijk bij
Duurstede
	Bestuurslid Het Wilde Westen Utrecht
	Bestuurslid Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen Utrechtse Heuvelrug

•
•
•

1.

•

2.
3.

•
•
•

DE BIBLIOTHEEK
GEPOSITIONEERD

Bibliotheek om leesplezier te verhogen en
laaggeletterdheid te verminderen
c.		 digitale geletterdheid:
		 doorlopende leerlijn mediawijsheid (o.a.
Nationaal Media Paspoort) voor primair
onderwijs door gecertificeerde mediacoaches
trainingsprogramma’s over social media
en online gedrag, voor bovenbouw primair
onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs
ter voorkoming van cyberpesten
informatiebijeenkomsten/ouderavonden
over opvoeding met de focus op de omgang
met media
3.	
: Het bestrijden van
laaggeletterdheid en het verhogen van
participatie van de burger.
4.	
: Voornaamste
doel van de Cultuurcoaches is verbinding en
samenwerking tussen de sectoren onderwijs en
cultuur te optimaliseren, het bevorderen van
deelname aan culturele projecten door m.n.
jongeren in de gemeenten Wijk bij Duurstede en
Utrechtse Heuvelrug.
5.	
:
Het ontwikkelen van een cultureel programma
voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar
participanten van het Cultuurhuis bij betrokken
zijn, maar ook andere instellingen in de
woonkern, zodat de sociale samenhang vergroot
wordt.
6.	

De Bibliotheek Z-O-U-T is er voor iedereen. Met
36 personeelsleden (16,7 fte) en meer dan 200
vrijwilligers werkt de Bibliotheek samen met
verschillende partners uit de maatschappelijke
en culturele sector. Mede dankzij hen biedt de
Bibliotheek een plek voor informatie, ontwikkeling,
ontmoeting en ontspanning.
De Bibliotheek Z-O-U-T werkt vanuit 13 vestigingen
in vier gemeenten (Renswoude, Rhenen, Utrechtse
Heuvelrug en Wijk bij Duurstede) in het zuidoosten
van de provincie Utrecht. Iedere vestiging vervult
een belangrijke en eigen rol in haar werkgebied.
De taken van de Bibliotheek Z-O-U-T vallen uiteen in
zes onderling sterk verbonden pijlers.

*

		**

		***

TAALHUIZEN

CULTUURCOACHES

FRONTOFFICE

De eerste pijler is de
waarin het waarborgen van de vrijheid en de vrije
beschikbaarheid van informatie voor alle inwoners
centraal staat. Het is belangrijk dat dit op een
laagdrempelige manier gebeurt die zowel verrast,
informeert, amuseert als inspireert. Dit gebeurt
vanuit de Frontoffice, de fysieke bibliotheken waar
men elkaar kan ontmoeten, materialen kan lenen en
inzien, ruimte is voor debat, kunst en cultuur,
etcetera. De andere pijlers zijn:
2.	
: Valt uiteen in meerdere
facetten, te weten:
a.		Boekstart / Boekstart in kinderdagopvang (0-4
jaar), ieder kind zo vroeg mogelijk in aanraking
te laten komen met taal en (voor)lezen
b.		de Bibliotheek op School (dBos), strategische
samenwerking tussen onderwijs en de

CULTUURPROGRAMMERING

EDUCATIE
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PROGRAMMA LOKALE,
PROVINCIALE EN
LANDELIJKE ACTIVITEITEN

zoals de Kinderboekenweek, maar ook de Zoute
13

SOORTEN EN KOSTEN
ABONNEMENTEN

Inval: laagdrempelige activiteiten met als doel
eenzaamheidsbestrijding door middel van
ontmoeting en debat, lezingen en workshops.

De Bibliotheek wil laagdrempelig en bereikbaar
zijn voor iedereen. Eenduidige laaggeprijsde
abonnementen hangen hiermee samen. Jongeren
tot 18 jaar zijn gratis lid en volwassenen kunnen
kiezen uit een groot of klein abonnement,
afhankelijk van het aantal geleende materialen per
jaar. Ieder lid heeft bovendien recht op lenen van
e-books en luisterboeken.
Er zijn geen verborgen kosten zoals boetes,
reserverings- of verlengingskosten; de Bibliotheek
Z-O-U-T kent alleen all-in abonnementen.

Daarnaast speelt de Bibliotheek Z-O-U-T op tal van
andere vlakken een rol. Zo faciliteert en organiseert
de bieb jaarlijks voorleeswedstrijden en online
cursussen, geeft leeskringen en exposities letterlijk
de ruimte, organiseert debatten en workshops, geeft
lokaal schrijverstalent kansen en staat stil bij de
landelijke activiteiten zoals de Boekenweek. Ook het
beschikbaar stellen van werkplekken met wifi voor
onder andere studenten, maakt onderdeel uit van
de dienstverlening van de Bibliotheek Z-O-U-T. Alles
om burgers
aan te bieden, zichzelf
te ontwikkelen en in aanraking te laten komen
met kunst en cultuur. En als het even kan zo lokaal
mogelijk.

WAARDEVRIJ KENNIS
EN INFORMATIE

							
0 – 18 jaar 			
Standaard abonnement €
Klein abonnement
€

Kosten per jaar
gratis
62,50
42,00

Voor diegene die alleen digitale boeken wil lenen is
het mogelijk om een digitaal abonnement te nemen
bij de Koninklijke Bibliotheek.

De Bibliotheek Z-O-U-T kiest bewust voor lokale
aanwezigheid. Hiermee blijft de reisafstand
beperkt en de drempel dus laag. Door het delen
van huisvesting zorgen we voor een acceptabel
kostenniveau. Ruime openingstijden zijn zeker zo
belangrijk. Daarom zijn we ook open op de rustige
momenten door middel van zelfservice. Zijn waar
je publiek is en open zijn wanneer je publiek dat
wenst. Alles met als doel er te zijn voor iedereen
tegen aanvaardbare kosten.
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INTERACTIE MET PUBLIEK

Halverwege 2017 heeft de Bibliotheek Z-O-U-T als
non-profitorganisatie samen met de provincie
Utrecht een overeenkomst gesloten met INTK
(creatieve studio gespecialiseerd in het ontwikkelen
van digitale strategieën voor culturele organisaties)
met als doel beter te scoren in Google. Als
maatschappelijke organisatie is het kosteloos, maar
de resultaten in opstartfase liegen er niet om:
	In het afgelopen jaar ontving de website meer
dan 166.600 bezoeken, een stijging van meer dan
2% vergeleken met 2016.
	Sinds de samenwerking (medio juni 2017) met
INTK een stijging van 8% in de online bezoekers.
	Ruim 23% van de online bezoeken komt binnen
via AdWords, dit zijn meer dan 23.200 bezoeken.
	De top 5 meest bezochte pagina’s was in
2017: ‘Homepagina’, ‘Mijn Menu’, ‘Poëzie’,
‘Openingstijden’ en ‘Catalogus’.
	De pagina ‘Online lid worden’ ontving afgelopen
jaar 8.600 online bezoeken.

De Bibliotheek Z-O-U-T bedient alle inwoners
maar heeft daarnaast ook andere gebruikers,
denk aan gemeenten en maatschappelijke
instellingen. Ieder soort publiek vraagt andere
vormen van communicatie. Het voornaamste
communicatiemiddel is en blijft de fysieke vestiging,
samen met de website.
Communiceren behelst zenden én ontvangen,
we dienen ten slotte de belangen van het
publiek. Naast de formele prestatieafspraken en
toetsingsmomenten borgen we via het BiebPanel
en effectmetingen of we de goede dingen doen.
Verderop in dit jaarverslag staan een vijftal
resultaten samengevat.
Op social media is de Bibliotheek Z-O-U-T
vertegenwoordigd op Facebook en Twitter. Viermaal
per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief met
een bereik van ruim 7.000 lezers. Binnen de sector
onderwijs verschijnt een speciale nieuwsbrief
Educatie en deze bereikt via circa 250 contacten zo
goed als alle basisonderwijsinstellingen in de regio.
De Bibliotheek werkt niet alleen voor de regio, maar
ook met de regio. Een goed voorbeeld hiervan is de
samenwerking voor transport van materialen tussen
de verschillende locaties met Stichting Ondernemers
voor Jongeren (OVJ) & Zideris uit Rhenen.
Ook de app Mijnbuurtwelzijn, ontwikkeld in
samenwerking met Provincie, is een goed voorbeeld
van lokale betrokkenheid.

•
•
•
•
•
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PRIVACY Per 25 mei 2018 is de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die
datum dezelfde privacywetgeving geldt in de
hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De
AVG zorgt onder meer voor:
	versterking en uitbreiding van privacyrechten;
	meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
	dezelfde bevoegdheden voor alle Europese
privacytoezichthouders.

•
•
•

OVERGANGSPERIODE TUSSEN WBP EN AVG
Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is
20 dagen na deze publicatie in werking getreden.
Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van
toepassing. Er zit dus een periode van 2 jaar tussen
de inwerkingtreding van de AVG en het moment
dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze
tijd is nodig om organisaties en toezichthouders
zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Tijdens
deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.
Als Bibliotheek zijn we druk bezig om onze gehele
organisatie te laten voldoen aan de geldende eisen.

Belettering van de entreepartij Bibliotheek Z-O-U-T in Elst
16
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21.026 uitgeleende e-books
438 uitgeleende
themacollecties

33.666 uitgeleende dBos materialen

cijfers De Bibliotheek Z-O-U-T is meer

669.302 uitleningen

305.055 uitleningen
aan jeugd

309.117 uitleningen
aan volwassenen

wat valt op?
• 	Een lichte krimp in het aantal volwassen leden,

dan het lenen van boeken, veel meer zelfs. Veel
activiteiten vinden plaats in de Bibliotheek,
maar ook daarbuiten. Denk in dat laatste geval
aan schoolbezoeken en culturele evenementen.
Belangrijk is te realiseren dat het aantal bezoekers
lastig te tellen is, want als Bibliotheek Z-O-U-T
zijn we op meerdere (grote) locaties bij andere
organisaties inpandig. Dit maakt tellen praktisch
onmogelijk, zodat deze cijfers niet zijn opgenomen
in dit overzicht.

•

•

132+19=

•

Websitebezoekers: 79.968

Raadplegingen: 166.294, per dag: 456
Nieuwsbrieflezers: 7.061, deelnemers Biebpanel: 526
Twittervolgers: 1.063, Facebookvolgers: 380

82 groepsbezoeken Z-O-U-T

•

41 groepen PO groep 3
19 PO-groepen bezoek op maat
22 groepen PO groep 6

20.976 Z-O-U-T leden

12.537 jeugdleden

6.796 volwassenen

dBos leden
1.458

Revius Lyceum leerlingen 1.490
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2.752 e-books leden

258 leden personeel en vrijwilligers

19

maar een stijging van het aantal jeugdleden, met
name door het Revius Lyceum. Overall stijgt het
aantal leden.
	De telling van bezoekers is niet 100% zuiver.
Dit is het gevolg van ons beleid de kosten voor
huisvesting zo laag mogelijk te houden door
middel van deling van huisvesting. Meerdere
vestigingen hebben geen eigen toegangsdeur
waardoor telling onmogelijk is. Dit geldt ook voor
bezoekers aan bijvoorbeeld exposities.
	Tegen deze dalende trend in zien we een stijging
in leningen van het aantal e-books en leningen
via dBos.
	Bij bezit valt op dat het aanbod van e-books
blijft stijgen. Ook actuele titels zijn beschikbaar,
waarmee de Bibliotheek een mooi aanbod heeft.
	Bij marketing zien we een stijging in het aantal
bezoekers van de website. Mede dankzij het
inzetten van Adwords via INTK (zie ook hoofdstuk
‘interactie met publiek en privacy’) kunnen we
gericht bezoekers trekken. De effecten zijn nog
beperkt, mede omdat Adwords pas per medio
2017 zijn ingezet. Ook zit er een leereffect in.
Verwacht mag worden dat de website, die in 2018
vernieuwd wordt, een steeds belangrijkere rol zal
gaan vervullen.

Capitalis Quadratis Monumentalis

“Orde!”, zei Alcuinus

Rustica

En toen? Uniformiteit was in het gebruik van schrift
ver te zoeken. Het schrift verhuisde mee met de
gebruikers ervan: monniken, die Europa doorreisden
om kloosters te stichten en het Christendom te
prediken. En daarmee werden allerlei verschillende
boekschriften verspreid, tot hoog in de eilanden
van Ierland en Schotland. De reis loopt met de
herkomst van het schrift mee. Wie dus iets ‘keltisch’
in sommige letters op de linkerpagina herkent,
heeft gelijk. Maar dat had niks met de Kelten of
de Gaelic te maken, maar meer met de monniken
die de Griekse Unciaal op hun manier omzetten
in een sierlijker en makkelijker te reproduceren
schrift. Vervolgens trokken Ierse, Schotse en Engelse
monniken het Europese continent door, tot aan
Oost-Europa.

Griekse Unciaal
Unciaal
Half-unciaal
Visigotisch (3e - 6e eeuw)
Luxeuil
Beneventaans

Ten tijde van Karel de Grote stopte het zo’n beetje
met die verschillende boekschriften.
Karel stimuleerde de ontwikkeling van zijn
onderdanen en stichtte scholen die onder leiding
kwamen van de leider van zijn paleisschool in Aken,
Alcuinus (735-804) uit Engeland. Hij kreeg van Karel
de Grote de opdracht het onderling verschillende
kloosterschrift te normaliseren.
Dat werd de ‘Karolingische Minuskel’, en die letter
mag dus de oervader worden genoemd van ons
huidige ‘humanistische’ schrift.

Karolingisch
Insulair
Protogotisch
Textualis (incunabelen, 1e boekdrukken)
Fraktur (14e eeuw)
Humanistisch (15e eeuw)
Times (1931, Stanley Morison
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FRONTOFFICE De Frontoffice is het

Scholenbezoek in de bibliotheken. E
In 2017 zijn in totaal 82 groepsbezoeken geweest.

bekendste en meest zichtbare deel van de
Bibliotheek Z-O-U-T. Naast de vestigingen met
de bijbehorende faciliteiten is dit tevens het deel
van de organisatie waarin allerlei ‘bijproducten’
aangeboden worden. Denk aan de Zoute Inval,
voorleesactiviteiten enzovoorts. Alle zaken die
worden aangeboden, zijn beschreven in het
Productenboek. Met de gemeenten zijn afspraken
gemaakt welke doelen behaald moeten worden.
Al met al is de rol van de medewerker aanzienlijk
veranderd. Niet zozeer het uitlenen van boeken staat
centraal, maar meer het optreden als gastheer/
vrouw van een lokaal georiënteerde organisatie
waarin alles draait om informeren en ontmoeten,
staat voorop. Om de resultaten zichtbaarder te
maken heeft de Bibliotheek Z-O-U-T meegedaan aan
een landelijke pilot ‘effectmeting’ van de Vereniging
Openbare Bibliotheken.
Hoe ging dit in zijn werk? Allereerst zijn er afspraken
gemaakt wat precies onderzocht moest worden,
welke beleidsdoelen van de gemeente dit raakt en
welk effect we wilden bereiken.
Aan de effectmeting naar de maatschappelijke
relevantie van de Zoute Inval hebben de
medewerkers van acht verschillende locaties
deelgenomen, zodat ook het effect van andere
producten van de Bibliotheek Z-O-U-T gemeten zijn.
De conclusie? Het beoogde effect is riant behaald,
het resultaat is dat de Zoute Inval leidt tot meer
sociale contacten. Misschien klinkt het eenvoudig,
maar het is een behoorlijke opgaaf om een
dergelijke doelstelling op deze mooie manier te
realiseren.
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EDUCATIE Wie niet kan ‘lezen en schrijven

kinderopvanglocatie een rijke en stimulerende
leesomgeving voor jonge kinderen tot 4 jaar.
De organisaties ontvangen van de Bibliotheek
aanvullende collecties prentenboeken
bij de gebruikte Voor- en Vroegschoolse
Educatieprogramma’s, de zogenaamde VVEprogramma’s.

met media’ is de nieuwe analfabeet. Deze
oneliner geeft goed aan hoe belangrijk het is om
zo vroeg mogelijk te starten met taal-, lees- en
mediavaardigheid. Het team Cultuur & Educatie,
vanaf 2018 team Programma, start al met 0-jarigen,
dus ruim voordat er een school in zicht is.
En feitelijk stopt dit niet, er geldt een leven lang
leren. Invulling geschiedt met onderstaande
programma’s:

2.	DE BIBLIOTHEEK
OP SCHOOL

Met negen scholen in het werkgebied van de
Bibliotheek Z-O-U-T wordt samengewerkt onder de
naam dBos: de Bibliotheek op School. Deze scholen
hebben een geactualiseerde schoolbibliotheek en
werken met de digitale portal SchoolWise. Jaarlijks
wordt er met behulp van de Leesmonitor in kaart
gebracht wat de effecten zijn op de leesmotivatie
van leerlingen en de leesbevorderende capaciteiten
van leerkrachten. Op basis van de uitkomsten kan
het taal/leesbeleid van de school bijgesteld worden.
Voor 33 scholen in het werkgebied verzorgen
de collega’s van het team Educatie
aanvullende collecties bij zaakvakken en/of
leesbevorderingscollecties. Dit kan in de online
webshop door onderwijsinstellingen besteld
worden.
Het educatief aanbod van de Bibliotheek Z-O-U-T
heeft als doel:
	het bevorderen van lezen, met de nadruk op
leesplezier
	het bevorderen van digitale geletterdheid
	deskundigheid op het gebied van lezen,
jeugdliteratuur én digitale geletterdheid bij
leerkrachten en educatieve medewerkers

1. 	BOEKSTART & BOEKSTART
IN DE KINDEROPVANG

BoekStart is een landelijk programma dat het
lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én
ouders met jonge kinderen wil laten genieten
van boeken. De centrale gedachte erachter is dat
kinderen die al op jonge leeftijd veelvuldig in
aanraking komen met boeken, een taalvoorsprong
ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van
hebben. Daarbij geldt: hoe jonger, hoe beter. Van
peuters die regelmatig zijn voorgelezen, heeft 70%
voldoende woordenschat voor een goede start op de
basisschool.
Boekstart is een samenwerkingsprogramma
van de Bibliotheek met de gemeenten en de
consultatiebureaus. Sinds 2017 neemt ook de
gemeente Wijk bij Duurstede deel aan Boekstart
waardoor er in ons werkgebied 100% dekking is
gerealiseerd.
De doorlopende leeslijn wordt in de
kinderopvangorganisaties voortgezet met
‘BoekStart in de Kinderopvang’. Hiermee
creëert de Bibliotheek in samenwerking met de

•
•
•
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• 	ouderbetrokkenheid bij het (voor)lezen vergroten

De Bibliotheek Z-O-U-T biedt binnen haar
educatief aanbod verschillende programma’s,
lessen en begeleiding aan bij het opzetten van
een doorlopende leerlijn digitale vaardigheden.
De lessen worden gegeven door gecertificeerde
mediacoaches.

Jaarlijks worden alle groepen 3 van de basisscholen
uitgenodigd voor een bezoek aan de Bibliotheek.
Op het moment dat kinderen leren lezen, is een
bezoek aan de Bibliotheek erg stimulerend. Hier
zijn immers genoeg boeken te vinden om hun
opkomende leeshonger verder te stimuleren.
De leerlingen uit groep 3 maken tijdens een
interactieve tocht kennis met de Bibliotheek en
haar collectie; van voorleesboeken tot eerste
leesboeken en eenvoudige informatieve boeken.
Uiteraard zijn ook andere groepen welkom. Zo zijn
er voor de groepen 6, 7 en 8 interactieve lessen
informatievaardigheden.

3. DIGITALE GELETTERDHEID

Het onderwijs en de Bibliotheek zijn naast thuis,
dé plekken om kinderen te leren omgaan met
media en op te voeden tot mediawijze en dus
digitaal vaardige burgers. Van scholen, en ook van
Bibliotheken, wordt verlangd dat ze ‘mediawijs’
zijn. In 2017 organiseerde de Bibliotheek Z-O-U-T de
miniconferentie Mediawijsheid, met een keynote
van Justine Pardoen over digitaal burgerschap.
Conclusie is dat je zonder mediawijsheid
buitengesloten raakt. Justine stelt dat zonder
mediawijsheid je de nieuwe analfabeet bent
en zonder mediawijsheid kun je je rechten als
democratisch burger daarom niet goed uitoefenen.
Digitale geletterdheid is een verzameling
competenties die je nodig hebt om actief én
bewust te kunnen deelnemen aan de huidige
mediasamenleving.
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TAALHUIS Alles begint met taal: dingen

Vanaf september is de Bibliotheek de uitvalsbasis.
Ook heeft de Bibliotheek een Taalhuiscollectie
aangeschaft die prominent zichtbaar is. De
samenwerking met de bibliotheekmedewerker
en de medewerker van Stichting Welzijn Ouderen
(SWO) is vanaf dag één optimaal. De lijntjes zijn
kort en verwijzing vindt al plaats.

begrijpen, de eigen wensen en grenzen kenbaar
maken, zaken zelfstandig regelen, contact met
anderen en onderdeel zijn van onze samenleving.
Goede taalbeheersing is van levensbelang in een
complexe samenleving als die van ons. Voldoende
taalbeheersing is echter geen vanzelfsprekendheid.
Landelijk ligt het aantal laaggeletterden op 2,5
miljoen. Laaggeletterden hebben moeite met
lezen, schrijven en soms ook rekenen. Omgang
met computers is vaak ook lastig. Hierdoor kun
je niet volwaardig meedoen in de maatschappij,
op het werk en zelfs thuis. Voorbeelden?
Laaggeletterden hebben vaak grote moeite met
het invullen van formulieren zoals die voor de
zorgtoeslag of om zelfstandig met de trein te reizen,
straatnaamborden vlot te lezen, ondertitels op tv of
bijsluiters van medicijnen te lezen. Overal om ons
heen word je immers geconfronteerd met taal.
Bestrijding van laaggeletterdheid leidt tot betere
taalvaardigheden en daardoor verbetert het
algemene welzijn en de gezondheid en geeft betere
kansen op de arbeidsmarkt. Het mes snijdt dus aan
vele kanten.

TAALHUIS RHENEN

Het Taalhuis Rhenen, gevestigd in het Praathuis in
de Westpoort, is een goed herkenbare plek waar
volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven,
rekenen en omgaan met de computer. Men kan
er relevante cursussen volgen of zo nodig worden
doorverwezen naar andere instellingen. Een
Taalhuis is ook bedoeld voor vrijwilligers die op zoek
zijn naar een werkplek. Het Taalhuis is een netwerk
van lokale samenwerkingsverbanden. Partners
zijn de gemeente, de Bibliotheek, taalaanbieders,
lokale vrijwilligersorganisaties, kerken en
welzijnsorganisaties.
Er zijn twee belangrijke doelgroepen:
laaggeletterden die Nederlands als tweede taal
leren (NT2) en laaggeletterden die Nederlands
als moedertaal hebben (NT1), maar die in het
dagelijks leven moeite hebben met lezen en
schrijven. Kenmerkend is dat ze door onvoldoende
taalvaardigheden niet goed kunnen functioneren in
onze maatschappij.
Taalhuis Rhenen organiseert sinds november
2017 ontmoetingsavonden. Gemiddeld komen op
zo’n avond 12 bezoekers af. In een informele sfeer
worden actuele thema’s besproken of geeft iemand
voorlichting over interessante onderwerpen. Humor

TAALHUIS RENSWOUDE

Sinds enkele jaren is een groep vrijwilligers op
vrijdagochtend actief in Renswoude om met
anderstalige vrouwen te praten over alledaagse
zaken. Het Taalhuis Renswoude ondersteunt
deze vrijwilligers door het geven van advies en
praktische informatie. Maar ook door middel
van training in bijvoorbeeld onderwerpselectie
en het bespreekbaar maken van lastige thema’s.
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en gezelligheid horen er altijd bij. Al met al zijn er
zo’n 15 vrijwilligers bij betrokken.

TAALHUIS UTRECHTSE
HEUVELRUG

De Taalcoördinator is voor de gemeente Utrechtse
Heuvelrug medio 2017 begonnen om het aanbod
van de diverse taalaanbieders in kaart te brengen.
Er is geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden
tussen de diverse taalaanbieders in de Utrechtse
Heuvelrug. Ook is een overlegstructuur opgezet
tussen deze taalaanbieders. Zij vormen gezamenlijk
de kernpartners binnen het Taalhuis. Daar
waar nodig is er de mogelijkheid geboden voor
deskundigheidsbevordering en de eerste aanzet
tot het uitbreiden van de taalhuiscollectie in de
Bibliotheek.

TAALHUIS
WIJK BIJ DUURSTEDE

Stichting Binding organiseert taalhuisactiviteiten
voor Taalhuis Wijk bij Duurstede en werkt
nauw samen met de Bibliotheek Z-O-U-T. Iedere
maandagmorgen maakt het Taalhuis gebruik van
het Plein van de Gemeente. Doordeweeks weten de
taalmaatjes met de taalvragers het Plein en dus ook
de collectie te vinden. De Bibliotheek faciliteert de
ruimte.
De computers van de Bibliotheek zijn voorzien van
oefenprogramma’s [oefenen.nl en Klik&Tik] waarop
door de cursisten regelmatig geoefend wordt.
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Thijs kreeg een duidelijke instructie: schrijf met een zaklampje je naam in 15 seconden in de lucht, alsof je je
naam op de muur schrijft. In spiegelschrift. Na vier pogingen lukte het.
Tijdens een strandwandeling, op weg naar het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen, 2007.

Een groot aantal leegstaande bedrijfsgebouwen in de Japanse stad Fukutake werd in 2009 gebruikt om reclame
te maken voor een kunstmanifestatie. Letters werden op een steigerwerk aan gevels bevestigd. Het ongeverfde
hout, ijzerwerk en het beton van de gebouwen erachter vormden zo een eenheid. Japanners en westers schrift...
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CULTUURCOACHES De Combinatie-

CANONPROJECT
ANNET WERKHOVEN

functionaris Jongeren & Cultuur/Cultuurcoach,
kortweg Cultuurcoach, draagt bij aan de
bevordering van deelname aan culturele projecten
en activiteiten, in het bijzonder voor jongeren.
Doel is betrokkenheid met de lokale cultuur te
versterken en de participatie te vergroten. Het
gaat concreet om verbindingen te maken tussen
culturele instellingen, scholen, gemeente en
de maatschappij. Naast verbinding zoeken is
ontmoeten en samenwerken (ook tussen het
professionele en het amateurcircuit) eveneens van
belang.
De Cultuurcoaches maken vanaf 2018 onderdeel uit
van het team Programma van de Bibliotheek Z-OU-T. Twee gemeenten binnen het werkgebied van
de Bibliotheek Z-O-U-T kennen een Cultuur-coach,
de Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Een
greep uit wat er in 2017 is gedaan:

Eerder al is Annet Werkhoven ondersteund bij haar
canonprojecten en voor 2017 is deze samenwerking
voortgezet. De canonprojecten zijn speciaal
ontwikkeld voor de bovenbouw van het primair
onderwijs en vinden plaats op verschillende
erfgoedlocaties in de Utrechtse Heuvelrug. Het
project bestaat uit een voorbereidende les in
de klas en een interactieve les op één van de
erfgoedlocaties. Annet Werkhoven neemt de
leerlingen mee op reis met een geschiedenisverhaal
waarin zij zelf een personage vertolkt. In 2017
hebben 8 scholen en 17 klassen zich ingeschreven
voor de verschillende canonprojecten. De
inschrijving en uitvoering van de canonprojecten
loopt gelijk met een schooljaar van het
basisonderwijs. Dat betekent dat er nog steeds
inschrijvingen binnenkomen voor de uitvoering t/m
juli 2018. De Cultuurcoach heeft de communicatie
met de scholen en de locaties en de roostering
onder haar hoede genomen.

BIJDRAGE WEEK VAN DE
POËZIE EN IBEACON

Tijdens de week van de poëzie (26 januari – 1
februari 2017) is een week lang het twitteraccount
van de Bibliotheek Z-O-U-T gebruikt om gedichten
te delen. Ook het project iBeacon, een poëziepaal
die in Doorn, Rhenen en Wijk bij Duurstede werd
neergezet en waar mensen met behulp van een app
regelmatig nieuwe gedichten konden downloaden,
maakte deel van Week van de Poëzie. Ter promotie
hiervan is een film gemaakt die onder andere te
zien was bij de Koninklijke Bibliotheek.
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PILOTPROJECT
‘AMBACHTEN IN 3D’

‘Ambachten in 3D’ is een project dat is ontstaan
vanuit een vraag of het onderwijs iets kan doen
met oude ambachten. Leerlingen komen hier
steeds minder mee in aanraking, terwijl nieuwe
technologieën elkaar juist in razend tempo
opvolgen. Daarom is het idee ontstaan om
jongeren enerzijds in aanraking te laten komen
met oude ambachten waardoor ze hier over leren
en anderzijds deze oude ambachten te koppelen
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aan nieuwe technologieën, waar ze op dit moment
mee te maken krijgen (filmpjes, 3D printen etc.).
Uiteindelijk is de pilot voor het project ‘Ambachten
in 3D’ hieruit ontstaan. Een project waarbij
leerlingen op bezoek gaan bij een ambacht, meer
leren over ambachtswerk, zélf iets maken en dat
gebruiksvoorwerp uiteindelijk afmaken met een
zelfontworpen element vanuit de 3D-printer. Dit
alles met behulp van online lesmateriaal (www.
ambachtenin3d.nl), waarbij leerlingen stap voor
stap meer leren over oude en nieuwe ambachten.
Als pilotscholen deden 2 scholen, uit Wijk bij
Duurstede en Amerongen, mee om samen dit
project op te zetten. Ook hebben 3 ambachtslieden
- fietsenmaker, edelsmid en pottenbakker meegedacht over de inhoud van het programma
en hebben leerlingen in hun atelier of werkplaats
ontvangen.
Het project is uiteindelijk in mei 2017 van start
gegaan en met groot enthousiasme ontvangen.
Zowel de scholen als de ambachtslieden hebben dit
project als waardevol, leerzaam en kwalitatief goed
beoordeeld.

enthousiasme staan voorop. ‘Wijk FILMT!’ richt zich
vooral op jongeren. Deze doelgroep is veel bezig
met film dankzij mobiele telefoons, vlogs, youtube
etc. Voor de toekomst wordt gedacht aan een
speciale jongerencompetitie, of een minifestival
voor basisschoolleerlingen gekoppeld aan een
educatieproject.
In mei vond de eerste editie plaats. In totaal zijn er
10 films ingezonden in twee leeftijdscategorieën
(t/m 25 jaar, 26 jaar en ouder). In beide categorieën
werd door een driekoppige jury een winnaar
uitgeroepen die de enige echte ‘Stalen Viking’ in
ontvangst mocht nemen. Het festival was helemaal
‘uitverkocht’ (de kaartjes waren gratis) en was een
groot succes. In 2018 komt een vervolg.

CULTUURCAFÉ

Eén van de belangrijkste taken van een
Cultuurcoach is het verbinden en samenbrengen
van het culturele veld onderling en het onderwijs.
Een manier waarop dit kan plaatsvinden, is de
realisatie van een Cultuurcafé. Voor elk café wordt
gezocht naar een andere locatie. De locatie is
tevens medeorganisator van de avond en bepaalt
ook mede de invulling. Op deze manier wordt
intensieve betrokkenheid gecreëerd met het veld.
Het Cultuurcafé draait om ontmoeting, inspiratie,
kennisdeling en netwerken. Het is een waardevolle
manier om verbindingen tot stand te brengen.

WIJK FILMT! –
HÉT KORTE FILMFESTIVAL
VAN WIJK BIJ DUURSTEDE

‘Wijk FILMT!’ is een kortefilm festival voor en door
de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede,
waarbij iedereen de kans krijgt zijn/haar korte film
(van maximaal 6 minuten) op een groot scherm te
vertonen. Aan de hand van het thema kan men aan
de slag. Het kiezen van een genre (documentaire,
animatie, speelfilm etc.) staat vrij; creativiteit en
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CULTUURPROGRAMMERING
UTRECHTSE HEUVELRUG

De cultuurprogrammering voor de kernen Doorn,
Leersum, Maarn, Driebergen en Amerongen van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug, werd uitgevoerd
door de Programmacoördinator Cultuurhuizen
Heuvelrug onder verantwoordelijkheid van de
Bibliotheek Z-O-U-T. Met een door de gemeente
Utrechtse Heuvelrug beschikbaar gestelde subsidie,
is een afwisselende en doelgroepsgerichte
programmering - die aansluit bij de wensen
vanuit de cultuurnota - tot stand gebracht. Hierin
werd zoveel mogelijk samengewerkt met lokale
kunstenaars, verenigingen en organisaties. Binnen
het concept ‘Cultuurhuizen Heuvelrug’ zijn 25
voorstellingen geprogrammeerd voor jeugd,
volwassenen en senioren. In totaal kwamen er 1.579
bezoekers.

SAMENWERKING

De Cultuurprogrammering werkt samen met
vele lokale partners. In 2017 is samengewerkt met
onder andere De Binder, Cultuurhuis Doorn, De
Twee Marken, Allemanswaard, Antropia, Landgoed
De Horst, Boekhandel Boek&Koek, The Readshop,
Boekhandel Jacques Baas, Cursusproject Maarn
Wijzer, Cursusproject Amerongen, basisschool
De Regenboog, Wilhelminaschool, verschillende
kinderdagverblijven en het Sinterklaascomité
Amerongen. Ook zijn lokale kunstenaars van de
Utrechtse Heuvelrug betrokken bij voorstellingen.
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Tekenen met glas, gas en electriciteit: er worden bijna geen neonletters meer gemaakt. De glasblazers sterven
uit. Magisch: je vult een glazen buis met gas. Electroden aan beiden einden onder stroom zetten, en je hebt licht.

X-teken als decoratie? Dit zie je als je omhoog kijkt in de lift van het Porsche Museum in Stuttgart.
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Het licht in deze letter is eigenlijk blauw. Er zit kwikgas in. Maar omdat er een speciaal fluorescentiepoeder
aan de binnenwand van de glazen buis is aangebracht, licht het wit op. Zo maak je met neongas rood licht, en
argongas geeft oranje licht. De soort fluorescentiepoeder zorgt voor de kleur die je wilt.
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22%

HUIDIGE
HUIDIGE BETROKKENHEID
BETROKKENHEID

SPONSORING

Bent u zelf betrokken bij de Bibliotheek, bijvoorbeeld door gratis uw hulp aan te bieden
Bent
u zelf
betrokken bij de Bibliotheek, bijvoorbeeld door gratis uw hulp aan te bieden
of geld
te doneren?
of geld te doneren?

In hoeverreVanaf
vindtdeu geboorte
het passen bij bibliotheken als zij zich laten sponsoren door
commerciële bedrijven?

35%

95% van de ouders denkt
dat het nuttig is voor de
taalontwikkeling van kinderen
om hen voor te lezen.

95%
95%
Nee

5%
5%
Ja

Vanaf een
jaar of 1

Wat doe jij graag in je vrije tijd? Top 5
Instagram

napchat

Vanaf 2 tot 4 jaar

OUDERS VAN KINDEREN 0-4 JAAR

16%
16%

32%
32%

Zeker /
Zeker
/
waarschijnlijk
wel
waarschijnlijk wel

29%

napchat

29%

Misschien
Misschien

BETROKKENHEID
BIJ DE BIBLIOTHEEK
BEHOEFTEN AANBOD BIBLIOTHEEK
Wat biedt de Bibliotheek bij u in deZ-O-U-T
buurt volgens u aan voor kinderen van 0-4 jaar?
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Een kleine groep BiebPanelleden van de Bibliotheek Z-O-U-T is op dit moment al betrokken bij de Bibliotheek.
De helft geeft aan zich in de toekomst (misschien) in te willen zetten voor de Bibliotheek door te helpen bij
projecten of activiteiten. Ook een donatie doen of een vriendenabonnement spreekt een, weliswaar kleiner, deel
van de leden aan. Het merendeel accepteert sponsoring van de Bibliotheek door een commercieel bedrijf, al
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Het onderzoek is in mei 2017 uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van ProBiblio. Aan het
onderzoek hebben 1.037 ouders van kinderen van 0-4 jaar uit heel Nederland deelgenomen, zowel leden als niet-leden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Jolijn Faber, onderzoeksadviseur (onderzoek@probiblio.nl).
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Het onderzoek is in juni 2017 uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van Probiblio.
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ze huiswerk kunnen maken, vrienden ontmoeten, boeken lezen, gamen en dergelijke.

Ga je wel eens naar de (openbare) Bibliotheek?
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samenwerken om mensen te helpen in hun contact
met de e-overheid. Een onderdeel daarvan is de
belastinghulp.
Begeleiding bij digitale aangifte van
belastingformulieren bij de Bibliotheek is nog niet
breed bekend, maar wordt wel als passend gezien.
Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens
een deel van de panelleden bij de Bibliotheek. Denk
hierbij vooral aan ondersteuning bij het invullen
van verschillende formulieren zoals het aanvragen
van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.
Wat doet de Bibliotheek Z-O-U-T: De Bibliotheek
Z-O-U-T wil de komende jaren de bekendheid van
digitale hulp bij o.a. belastingen, vergroten.
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Het onderzoek is in juni 2017 uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van Probiblio.
Aan het onderzoek hebben 278 BiebPanelleden van de Bibliotheek Z-O-U-T deelgenomen. Voor meer informatie kunt u terecht op
biebpanel.probiblio.nl of kunt u contact opnemen met Berthy Nijhuis, onderzoeksadviseur (onderzoek@probiblio.nl).
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Wat doe jij graag in je vrije tijd? Top 5

De Bibliotheek Z-O-U-T heeft een digitaal
BiebPanel. Via dit online klantenpanel kunnen
bibliotheekbezoekers hun mening geven over
allerlei zaken. Denk hierbij aan de bewegwijzering
in de Bibliotheek, de georganiseerde activiteiten
en de plaats die de Bibliotheek inneemt in de
maatschappij.
Jaarlijks zijn er twee grote onderzoeken en twee
flitspeilingen onder de in totaal 526 deelnemers
van het BiebPanel van de Bibliotheek Z-O-U-T. Op
landelijk niveau wordt eveneens tweemaal per jaar
een onderzoek gericht op specifieke doelgroepen
uitgevoerd. Deze uitslagen zijn bijzonder
interessant; er worden bepaalde trends zichtbaar.
Panelleden zijn enthousiast over de Bibliotheek
Z-O-U-T, zo blijkt uit het gemiddelde rapportcijfer
van 7,8. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het
ruime aanbod, de vriendelijke en hulpvaardige
medewerkers, de prettige omgeving, de
openingstijden en het proces van reserveren van
boeken.

2)	OUDERS VAN KINDEREN
TOT 4 JAAR

Het tweede BiebPanel-onderzoek van dit jaar was
een landelijk doelgroeponderzoek onder ouders
van kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. Er is gekeken
naar de interesses en leesgedrag van de ouders,
voorlezen, kennis over taalontwikkeling, kennis over
het aanbod van de Bibliotheek en de voorkeuren en
behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek.
Ouders van jonge kinderen
hebben vaak weinig tijd om te lezen voor hun
plezier; boeken die ze wel lezen, die kopen, krijgen
of lenen ze van anderen. Zodra kinderen ouder zijn
(vanaf 4 jaar) geven ouders aan wel vaker naar de
Bibliotheek te gaan. Ze associëren de Bibliotheek
vooral met boeken en minder met andere
activiteiten voor jonge kinderen.
Meer dan de helft van de kinderen tot 4 jaar wordt
dagelijks voorgelezen, vanaf twee jaar frequenter,

Achtergrond

1) FLITSPEILING BELASTINGHULP

In dit onderzoek staat belastinghulp centraal.
Er is gekeken naar de kennis, houding en
(potentieel) gedrag van BiebPanelleden rondom
belastingspreekuren.
In 2016 heeft de Koninklijke
Bibliotheek een convenant gesloten met de
Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de
Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan

Achtergrond
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vaak als een gezellig ritueel voor het slapengaan.
Ook als een kind zelf begint met lezen is volgens
veel ouders voorlezen nog steeds nuttig. Vanaf
een jaar of 4, wanneer vaker behoefte is aan verse
boeken, halen ouders vaker voorleesboeken bij de
Bibliotheek.
Wat doet de Bibliotheek Z-O-U-T: Regelmatig zijn
er op meerdere vestigingen voorleesmomenten
voor de allerjongsten. Daarnaast speelt de afdeling
Educatie een belangrijke rol in promotie van lezen
onder de jeugd via onder andere BoekStart en
leesbevorderingsactiviteiten.

de Bibliotheek. De Bibliotheek heeft een langere
uitleentermijn voor de zomer, daarover spreken
leden hun waardering uit.
Wat doet de Bibliotheek Z-O-U-T: Rondom de
zomervakantie actieve promotie van het lenen van
(digitale) boeken, ook voor niet-leden.

4)	BETROKKENHEID BIJ DE
BIBLIOTHEEK

Het vierde BiebPanel-onderzoek van 2017 gaat over
de betrokkenheid bij de Bibliotheek. Onderzocht is
de bereidheid om de Bibliotheek te ondersteunen
in de vorm van tijd, geld of sponsoring een
geaccepteerd middel is om inkomsten te vergroten.
Om de betrokkenheid bij de Bibliotheek te verhogen
en/of extra inkomsten te genereren, kunnen
Bibliotheken verschillende manieren aanwenden.
Genoemde voorbeelden zijn:
- hulp vragen bij activiteiten of projecten (1),
- donaties (2) of vriendenabonnementen (3).
- sponsorgeld van buiten aantrekken (4).
Ruim een derde ziet de
Bibliotheek als een goed doel. Redenen waarom
de Bibliotheek als goed doel gezien wordt, zijn
dat de Bibliotheek helpt bij de mogelijkheden om
te leren en te ontwikkelen. Ook is de Bibliotheek
een toegankelijke plek voor een breed publiek.
Redenen waarom de Bibliotheek niet gezien
wordt als goed doel, zijn onder andere dat het de
taak van de overheid en de gemeente is om de
Bibliotheek te ondersteunen. Zij vinden dat de
Bibliotheek gesubsidieerd moet worden en niet
afhankelijk mag zijn van giften.

3) FLITSPEILING LEZEN IN DE
VAKANTIE

Het derde BiebPanel-onderzoek was een flitspeiling
over lezen in de vakantie.
De overgrote meerderheid
van de BiebPanelleden heeft de afgelopen
zomervakantie boeken gelezen. Vooral papieren
boeken zijn populair, ongeveer drie op de tien
leest (ook) e-books. Slechts een paar procent heeft
luisterboeken beluisterd. Hoogopgeleiden en
frequentere bezoekers van de Bibliotheek Z-OU-T lezen relatief vaak papieren boeken; minder
frequente bezoekers juist vaker e-books. Digitale
luisterboeken zijn vooral populair bij jongere
leden.
Veel panelleden hebben gebruik gemaakt van de
Bibliotheek tijdens de vakantie, vooral bij de eigen
vestiging. Via de VakantieBieb zijn er redelijk veel
mensen die voor het eerst met e-lezen in aanraking
komen. Met de VakantieBieb worden ook niet-leden
bereikt: van de gebruikers is 44% nog geen lid van

Achtergrond
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De bereidheid om de Bibliotheek middels donaties
financieel te ondersteunen is lager dan de
bereidheid om op andere manieren te helpen.
Wat betreft sponsoring heeft ruim vier op de tien
panelleden geen bezwaar tegen het sponsoren door
een commercieel bedrijf. Drie op de tien mensen
vinden het wel een probleem als een commercieel
bedrijf de Bibliotheek sponsort met als belangrijkste
bezwaar dat men heel veel belang hecht aan de
onafhankelijkheid van de Bibliotheek.
Wat doet de Bibliotheek Z-O-U-T: De Bibliotheek
Z-O-U-T kent een grote groep actieve vrijwilligers
die door het uitvoeren van ondersteunende
werkzaamheden bijdraagt aan ruime
openingstijden en uitvoering van activiteiten. Deze
groep koesteren we.

geldt: hoe ouder de jongere, hoe minder vaak lezen
wordt gezien als iets wat ze graag doen. Jongeren
denken bij de Bibliotheek vooral aan boeken
en informatie, maar ook aan rust en stilte. Een
ander belangrijk punt dat jongeren regelmatig
spontaan noemen zijn de medewerkers: jongeren
willen graag jonge, vlotte medewerkers, zodat
ze zich meer thuis voelen. Bij de beoordeling van
enkele toekomstconcepten blijkt dat jongeren
vooral enthousiast zijn over het concept waarbij
de Bibliotheek een leuke plek is waar je van alles
kunt doen, van huiswerk maken, tijdschriften
lezen, andere mensen ontmoeten tot iets eten en
drinken.
Wat doet de Bibliotheek Z-O-U-T: De Bibliotheek
Z-O-U-T is een intensieve samenwerking
aangegaan met het Revius Lyceum. Ten eerste
heeft de Bibliotheek Z-O-U-T de collectie
Nederlandstalige boeken overgenomen en is de
mediatheek een vestiging van de Bibliotheek
geworden. Ten tweede is gezamenlijk een
project om leerlingen én leraren digitale
informatievaardigheden bij te brengen om online
informatie op juiste waarde te kunnen inschatten.
Dit project is in opstartfase. Ook bezoekt het
team Educatie brugklassers om het belang van
leesvaardigheden blijvend onder de aandacht te
houden (doorlopende leerlijn).

5)	JONGEREN 13-17 JAAR

Het vijfde onderzoek was een doelgroeponderzoek
onder jongeren van 13 tot 17 jaar. Er is gekeken naar
vrijetijdsbesteding, informatiebronnen, leesgedrag,
houding ten aanzien van de Bibliotheek en ideeën
over de Bibliotheek. Het onderzoek is landelijk
uitgevoerd.
Tweederde van de
jongeren van 13 tot en met 17 jaar is zelf lid van de
Bibliotheek. Toch bezoeken jongeren de Bibliotheek
niet veelvuldig. Ruim de helft van de jongeren
bezoekt de Bibliotheek namelijk bijna nooit;
twee op de tien doen dat een paar keer per jaar.
Hoe ouder de jongere hoe minder vaak hij/zij de
Bibliotheek bezoekt.
Op het gebied van vrijetijdsbesteding spelen
boeken voor jongeren een beperkte rol. Ook hier
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Snel! Snel! Efficiency in het schrijven was al in de oudheid een onderwerp van studie. Daar hebben wij
het stenograferen aan overgehouden, korte haaltjes waarmee hele lettergrepen worden genoteerd.
Er bestaan verschillende snelschriftsystemen naast elkaar en er wordt nog steeds mee gewerkt.

Grieks-Romeinse oudheid
Middeleeuwen

De Bibliotheek Z-O-U-T
Trompplein 5
3951 CR Maarn
0343 - 760020
www.bibliotheekzout.nl
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uitgave:				
samenstelling:			
‘taal, teken betekenis’		
redactie:				
beeld jaarverslag:			
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maart 2018, De Bibliotheek Z-O-U-T
bijdragen van medewerkers Z-O-U-T
een greep uit de bibliotheek van ontwerper André van Zwieten
Martijn van der Veer
beeldarchief De Bibliotheek
André van Zwieten BNO
Den Hoed Quality Printing

De Bibliotheek Z-O-U-T heeft zich alle moeite getroost om de rechthebbenden van de in dit jaarverslag
gepubliceerde foto’s te achterhalen.
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