
En voor de toekomst….De moeilijk te bereiken doelgroep laaggeletterden opnieuw belangrijk speerpunt 
De doelgroep laaggeletterden NT1  (Nederlands als eerste taal) is volgens de meeste Bibliotheken het lastigst te bereiken. Ook worden 
onvoldoende financiering en onvoldoende personele bezetting vaak als knelpunten ervaren. Daarnaast is voor één op de vijf Bibliotheken 
onvoldoende beleidsprioriteit bij de gemeente een knelpunt. Weinig Bibliotheken hebben problemen om zich te profileren als dienstverlener 
in het sociaal domein. De knelpunten zijn weinig veranderd. (bron: Dienstverlening Openbare Bibliotheken rondom basisvaardigheden voor 
volwassenen. (Onderzoeksresultaten BOP- enquête Basisvaardigheden 18+, 2017, de Koninklijke Bibliotheek, augustus 2018)
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Lees wijzerHet belang van een  
Bibliotheek wordt breed ingezien. Door gemeenten, 
partners, gebruikers en zelfs door niet-gebruikers. De 

vele taken en het brede werkveld van de  
Bibliotheek, maakt dat de functie van de Bibliotheek veel 

breder is dan boeken. Daarom is gekozen om de wet te 
volgen en onze werkzaamheden op te hangen de vijf 
formele functies die wij wettelijk dienen uit te voe-

ren, zoals uitgewerkt in de Wet stelsel Openbare 
Bibliotheken (WsOB, 1 januari 2015). Dit 
geeft structuur. Waar we dit allemaal 

voor doen? Dat leest u terug in 
dit Jaarverslag 2018.
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Kengetallen
Het werkgebied omvat ruim 98.000 inwoners waarvan circa 19.500 
lid zijn van de Bibliotheek Z-O-U-T (20 %). Vanuit dBos, 
samenwerking tussen basisscholen en de Bibliotheek Z-O-U-T, zijn er 
1.783 leerlingen lid, waarvan circa 70% regelmatig leent. Naast leden 
hebben we een veelvoud aan bezoekers, ook niet-leden. Aantallen zijn niet goed 
te bepalen doordat we bij meerdere (grotere) vestigingen het gebouw delen met 
andere organisaties. Bij speciale activiteiten worden bezoekers, indien mogelijk 
geteld. Meer hierover verderop in dit jaarverslag, bij de diverse thema’s. Altijd dichtbij: Ook in kleinere woonkernen, met ruime openingstijden 

door het delen van huisvesting met andere organisaties, wordt de Bibliotheek 
bereikbaar gehouden. Door personeel in te zetten en ook door zelfservice bieden 
wij ruime openingstijden tegen lage kosten:  service-uren (44,5%) 
en zelfservice-uren (55,5%) (totaal 410,25 uur open 
waarvan 182 uur met service)

Online via website: gemiddeld 454 bezoekers per dag / 165.600 
jaartotaal waarvan maar liefst 20% via de Google Ads Grant, normaal is dat   
  aandeel van 10% en social media - Facebook / Twitter - bereik: circa 2.000 volgers 

diverse accounts  / mailing - nieuwsbrief / Educatie / Cultuurhuizen-    
  bereik totaal circa 17.000 geabonneerden.  

    Medewerkers: We hebben 37 medewerkers in dienst  = 17,3 FTE.   
       En meer dan 300 vrijwilligers in de Front Office, Educatie, Cultuur en   

bij het Taalhuis en de VoorleesExpress. 
    
      Aanbod: Actueel aanbod van 125.000 titels jeugd
          en volwassenen, een ruim aanbod dagbladen en tijdschriften,   
       de volledige landelijke digitale collectie (e-books) met circa  

         20.000 titels en Muziekweb met 830.000   
           items.

Tarieven:
0 – 18 jaar: gratis
Volwassen standaardabonnement: ! 62,50
Volwassen klein abonnement:  ! 42,00

Raad van Toezicht: De  Bibliotheek Z·O·U·T werkt volgens de principes van 
Governance Code Cultuur, dit biedt een uitstekend kader voor goed bestuur en   
 toezicht op culturele organisaties. De Raad van Toezicht heeft in 2018 vier maal  
        vergaderd en bestaat uit: dhr. A. de Vries (voorzitter), dhr. E .Boswinkel   
    (vicevoorzitter), mevr. A. Smit (lid), dhr. W. van Dijk (lid)  
      en mevr. X. Gruys (lid).
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Waar  ging het over in 2018 ?
Bezuinigingen zijn opgevangen · Locaties zijn verhuisd en in een nieuw jasje gestoken.

Belangrijk is wel dat we als personeel hier onze draai in kunnen vinden. Samen in een gebouw en/of achter de balie met andere partijen, zoals gemeenten, woning- 
corporaties of sociale dorpsteams vraagt een andere aanpak. Daarom hebben we een aantal scholingen georganiseerd om te kijken welke kansen dit biedt en hoe we flexibe-

ler en duurzaam inzetbaar kunnen zijn. Ook hebben we het afgelopen jaar personeelsleden verantwoordelijk gemaakt voor het budget dat hoort bij de prestatieafspraken die 
bij hun functie horen. Veel leuker, als je zelf verantwoordelijkheid kan dragen, omdat precies helder is wat je moet doen voor hoeveel geld. Eén keer per kwartaal overleggen we 

met elkaar wat er gedaan is en hoeveel geld er uit gegeven is. Daarnaast zorgt dit er ook voor, dat de Bibliotheeek Z-O-U-T een stabielere organisatie is geworden, waarin veel 
meer mensen verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. Dat is een goed gevoel!
Grote punten in 2018:·   De invoering van de AVG. Er werd een toolkit opgesteld door onze service organisatie. Een personeelslid werd verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van 

aanpak en ja op 25 mei stonden we klaar! Een extern toezichthouder is aangesteld, nu allemaal zo goed mogelijk omgaan met de nieuwe regelgeving.·   Daarnaast hebben we een start kunnen maken met de ‘VoorleesExpress’ in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Naast de gemeente hebben het VSB-fonds en het 
Oranjefonds middelen beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken.·   De coördinator van de Taalhuizen heeft in de gemeenten Rhenen, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug veel bereikt met vele vrijwilligers in het op een  
informele manier de taal leren.·  Klik&Tik cursussen, bedoeld om mensen te leren omgaan met de computer, werden door veel mensen gevolgd in Rhenen en Renswoude. ·   Een project over informatievaardigheden voor middelbare scholieren, hoe kunnen zij de informatie op internet leren valideren,

 ·  BoekStart in de Kinderopvang; het leren plezier beleven aan lezen kan niet vroeg genoeg beginnen! ·    We zijn bezig met leesplezier en basisvaardigheden op de basisscholen. Zoals in het jaarverslag te lezen is, is de zorg om taal- 
en digitaalachterstanden groot! We zijn blij en trots dat we als Z-O-U-T ons steentje bij kunnen dragen in het voorkomen 

en verhelpen van deze achterstanden!

En we doen nog zo veel meer: Een mooie programmering voor de Cultuurhuizen, de cultuur-
coaches van Wijk bij Duurstede en de Utrechtse Heuvelrug hebben activiteiten georganiseerd zoals 

cultuurcafés. Er is een dialoogtafel georganiseerd om in de Allemanswaard meer leven in de 
brouwerij te realiseren, De Zoute Invallen zijn allemaal succesvol met leuke programma’s en 

de Bibliotheken zijn druk bezocht voor het lenen van boeken, maar zeker ook om er te 
werken, te overleggen met collega’s of vrienden en om er lekker de krant of 

een tijdschrift te lezen of om gebruik te maken van de computers.
Naar mijn idee is de Bibliotheek relevanter dan ooit!

Mariet Wolterbeek, directeur-bestuurder.



RhenenSimone Veldboer, wethouder gemeente Rhenen



     Boeken · dvd’s      vragen · koffie leestafel · debat  ontmoetingen   recreatie · Zout     e Inval · Mam       acafé · voor            lezen
Via Openbare Bibliotheken 

zijn ruim 23 miljoen fysieke 
exemplaren van 4,5 miljoen 

verschillende titels (waaronder 
2,4 miljoen Nederlandstalige) 

te leen, aangevuld met vele 
duizenden e-booktitels.

286.260 uitleningen
aan volwassenen

24.315 uitgeleende e-books

458 uitgeleende 
themacollecties

31.496 uitgeleende dBos materialen

291.021 uitleningen
aan jeugd

633.550 uitleningen in 2018

Belang
Het belang van de Bibliotheek Z-O-U-T

Taken van de Bibliotheek zijn uitgewerkt in de Wet stelsel Openbare Bibliotheken (WsOB), de Bibliotheek Z-O-
U-T is gecertificeerd. Basistaak: Kennis en informatie, de Bibliotheek waarborgt dat alle inwoners –van jong tot oud 
- laagdrempelig en vrije toegang hebben tot informatie en dus kennis. We bereiken dit door o.a. uitleningen van fysieke en 
digitale collectie.

Frontoffice: Geschoold om op een professionele 
manier publiek te helpen. Uiteenlopende taken: informa-
tievragen, het faciliteren van ontspanning en ontmoeting 
en beheren van de fysieke collectie tot doorverwijzen bij 
specifieke hulpvragen. 

Kennis & informatietaak: Sluit aan bij ge-
meentelijke doelen: preventie laaggeletterdheid, leefbaar-
heid en sociale cohesie en participatie, stimuleren cultuur-
beleving, zinvolle vrijetijdsbesteding en vitale dorpen.

Uit gelicht
       De rol van de Bibliotheek in de maatschappij
                                    Sociaal: Maar liefst 41% van de bezoekers geeft aan  
      zich in de Bibliotheek onder de mensen te voelen 
       … een gevoel van geborgenheid en saamhorigheid. 

         Maatschappelijke waarde: Meer dan 80% vindt de Bibliotheek  
een plek voor iedereen en vindt de Bibliotheek belangrijk voor  

de sociale cohesie. 
Cultureel: 39% van de bezoekers geeft aan door de  

Bibliotheek verbonden te zijn met de wereld van kunst  
en cultuur en 38% zegt meer te weten over andere  

landen, culturen en levensstijlen. 
(bron: De maatschappelijke waarde van 

openbare Bibliotheken in Nederland 
– een enquête onderzoek, 

Koninklijke Bibliotheek 2015)
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Aanbod
Het aanbod van de Bibliotheek Z-O-U-T

Basistaak: Ontwikkeling en Educatie; de Bibliotheek helpt iedereen zo optimaal mogelijk te functioneren in een 
complexe en hoog [digi]taalvaardige maatschappij.

       Stilstand is achteruitgang. De Bibliotheek biedt ondersteuning bij het vinden van passende 
      cursussen, helpt mensen taal- & digitaalvaardiger te worden en ondersteunt professionals. 
     De Bibliotheek biedt het onderwijs tools voor het stimuleren van leesplezier, leesinteresse en onder- 
    steuning van [digitale] geletterdheid. Dit sluit aan bij de lokale en landelijke beleidsagenda preventie  
  taalachterstanden. Hieronder het in 2018 gerealiseerde aanbod van de Bibliotheek Z-O-U-T:

• Educatief aanbod [kinderopvang 
en primair onderwijs]: 458 thema-
collecties samengesteld & uitgeleend

• Leesbevorderingsprojecten  
[primair onderwijs]: totaal 65 
groepsbezoeken groepen 3 (27), groep 
6 (24) en 14 groepen op maat

• BoekStart & BoekStart in de 
Kinderopvang, focusgroep van 0 tot 
4 jaar: 482 afgehaalde koffertjes, 
dit is circa 54% van de aangeschre-
ven ouders, 14% boven het landelijk 
gemiddelde. Er is met 3 kinderopvang-
organisaties een samenwerkingsover-
eenkomst met positief stimuleren 
van kijk- en leesgedrag bij [zeer] jonge 
kinderen, het verhogen van ouder-
betrokkenheid bij leesontwikkeling 
van hun kind. Jaarlijks wordt door de 
pedagogische medewerkers van deze 
organisaties de Monitor Boekstart in 
de Kinderopvang ingevuld om resulta-
ten van gemaakte doelen te monito-
ren en waar nodig bij te stellen.

• Ondersteuning scholen bij lees-
bevordering, digitale geletterdheid, 
beheer collectie en deskundigheids-
bevordering leerkrachten met behulp 
van de aanpak de Bibliotheek op 
School en de digitale portal School-
Wise.
Belangrijkste bouwstenen zijn:
1  aantrekkelijke collectie opbouwen 

en onderhouden
2  deskundigheidsbevordering lees-

coördinatoren en leerkrachten
3  SchoolWise-trainingen & helpdesk 

(uitleensysteem voor onderwijs)
4  leesplanondersteuning 
5  levering leesbevorderingsprojecten- 

en themacollecties
6 jaarlijkse monitoring

•  Doelgerichte samenwerking 
tussen scholen en de Bibliotheek om 
taalontwikkeling en informatievaar-
digheden van leerlingen te volgen met 
behulp van ‘Leesmonitor de Biblio-
theek op school’. De leesmonitor geeft 
inzicht in:
1  leen- en leesgedrag van leerlingen
2 leesmotivatie van leerlingen
3  informatievaardigheden  

van leerlingen
4  leesbevorderend gedrag van  

leerkrachten

          De Monitor      >> resultaten per groep analyseren >>           >> doelen stellen >> plan van aanpak >>                  >> uitvoeren >> vervolgmeting>>                >> bijsturen >>
De Monitor is als beleidsinstrument prima te gebruiken, want 

objectieve meting waarmee vergelijking met voorgaande 
jaren, andere scholen in de regio en landelijke ontwikkelingen 

beschikbaar komt. De Monitor geeft een duidelijk beeld van 
de ontwikkeling. Jaarlijks vullen scholen uit de gemeenten 

Rhenen en Utrechtse Heuvelrug de leesmonitor in. 
Dit levert praktische data op waarmee Bibliotheek 

en scholen nieuwe doelen in het 
taal- en leesbeleid kunnen gaan stellen.



Programma 
op maat i.o.m.

school en
gemeente

Aanbod
Educatie achtergrondinfo

Uit  gelichtHet belang van begeleiding bij het (voor-)lezen
•  15 minuten vrij lezen per dag leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar

•  25% van de basisschoolkinderen verlaat school met een taalachterstand van 2,5 jaar

•   De thuissituatie: laaggeschoolde ouders leveren circa 615 woorden per uur, met redelijk onderwijs  
1.251 woorden per uur en hoog opgeleide ouders 2.153 woorden per uur

•   Plezier in lezen zorgt voor betere prestaties en schoolprestaties  
Vrij lezen heeft positief effect op woordenschat, grammatica, begrijpend lezen en schrijven 

Leerlingen die veel lezen scoren hoger op de Cito-eindtoets

•   De taal van prentenboeken is rijker dan die van een alledaags  
gesprek en verrijkt de woordenschat en bereidt hen goed voor op school
 

•  10% van de leerprestaties van kinderen wordt bepaald  
door formeel leren en 90% van informeel leren  

Dit verandert vanaf 16 jaar pas significant (50%-50%)

Gemeenschappelijk  
doel onderwijs, gemeente 

en de Bibliotheek: kinderen helpen 
om zich te ontplooien en zich voor te 

bereiden op de rol in de samenleving en op de 
arbeidsmarkt. Leesbevordering is het middel bij 

uitstek om taalontwikkeling integraal te stimuleren. 
De Bibliotheek heeft specifieke expertise 

(Boekstart, de Bibliotheek op School, Taalhuis, 
VoorleesExpress en Educatie) en is daarmee 

een krachtige partner bij het lokale beleid 
om taalachterstanden te voorkomen 

en te bestrijden. De Bibliotheek
Z-O-U-T biedt

mogelijkheden:

Leesconsulent

Voorlees-
consulent

Actueel
aanbod

titels Bevordering 
deskundigheid

docenten
en ouders

In het werkgebied van de Bibliotheek Z-O-U-T bevinden zich basisscholen en scholen voor het  voortgezet en middelbaar onderwijs. 
Meerdere scholen maken gebruik van producten en diensten van de Bibliotheek: 
•  3 scholen dBos  •  10 scholen SchoolWise licentie 
 •  27 scholen hebben een Educatief Abonnement, als antwoord op het niet kunnen bezoeken van de Bibliotheek door tijdsgebrek
         •  42 scholen met een Groepsabonnement 
Ontwikkeling en Educatie sluit aan bij gemeentelijke doelen: 
preventie laaggeletterdheid, preventie taalachterstand, ouderbetrokkenheid, 
zelfredzaamheid en participatie.



 

Het Sociaal Cultureel 
Planbureau en de 

Wetenschappelijke Raad voor 
Regeringsbeleid stellen dat de 

taalvaardigheidskloof zorgt voor steeds meer 
‘gescheiden werelden’ op allerlei fronten: 
inkomen, cultuur, wonen en werken. Dit 

vergroot sociale ongelijkheid, omdat 
taalvaardigheden nauw samenhangen 

met arbeidsmarktparticipatie, 
maatschappelijke participatie en 

gezondheid. (bron: Stichting 
Lezen & Schrijven)

Wist je dat het niet goed 
kunnen lezen, schrijven en/of 

rekenen de laaggeletterde zelf zo’n 
575 euro er jaar kost? En dat 17,9% van de 

15 jarigen het risico loopt laaggeletterd te 
worden? Een voorbeeld is de aanvraag van een 

werkeloosheidsuitkering (WW). Wanneer 
je niet in staat bent om deze digitaal aan 

te vragen en de juiste berekeningen 
te maken, loop je inkomen mis, 

waardoor je in de schulden  
kunt raken.

Taalcoa-ching Heuvel-rug, Stichting Elim, Zendings- Diaconessenhuis Bethanië, Michaël-huis Leersum, Zen-dings-Diaconessen-huis Amerongen, Praathuis, West-poort, Taalcafé Wijk bij Duur-stede

BestrijdLaaggeletterdheid
Basistaak: Lezen en literatuur: de Bibliotheek geeft inwoners de mogelijkheid om kennis te maken met alle 
vormen van literatuur op ieder niveau .
Goed kunnen lezen is onmisbaar en blijven lezen is belangrijk. Daarom biedt de Bibliotheek een grote collectie boeken, 
tijdschriften en e-books. En voor wie moeite heeft met letters, bieden wij mogelijkheden om taalvaardiger te worden. Dit geldt 
ook voor digitaalvaardigheid.

Bereiktin 2018

Activiteiten

·  Beheren en uitbouwen van 
een actief netwerk met veel 
(regionale) partners op gebied van 
taalontwikkeling.

·  Doelgerichte activiteiten van het 
Taalhuis (Renswoude, Rhenen en 
Utrechtse Heuvelrug).  

·  In 32 gezinnen op de Utrechtse 
Heuvelrug worden door 
vrijwilligers van de VoorleesExpress 
zowel de ouder(s) als jonge 
kinderen op taalgebied begeleid.

De Taalhuiscoördinator 
richt zich op het bij elkaar brengen 
van initiatieven op het gebied van 
taalaanbod aan de inwoners.  
Actief netwerken door middel van het 
vergroten van netwerk van betrok-
ken partijen en het onderhouden 
van contacten over samenwerking en 
doorverwijzing. Samen met non- 
formele taalaanbieders het taal-
aanbod vormgeven en desgewenst 
uitbreiden.

Doelen:
· Bestrijding laaggeletterdheid
· Leefbaarheid en sociale cohesie
· Participatie 
· Vergroten zelfredzaamheid

Taalondersteuning in het gezin, voorlezen voor kinderen van 2 tot 8 jaar.
Digitaalhuis: het bij elkaar brengen van initiatieven op het gebied van 
digitaal aanbod aan de inwoners van de gemeente.
Klik&Tik cursus in Rhenen met 13 cursisten.
Digitale Inloop, o.a. in Amerongen, Leersum, Renswoude en Rhenen met 
ongeveer 600 bezoekers.
VoorleesExpress: stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en 
verrijkt de taalomgeving thuis. We stellen ouders in staat om de taalontwikkeling 
van hun kinderen te stimuleren, op hun eigen manier. Focus op gezinnen 
waarbij de kinderen van 2 tot 8 jaar een taalachterstand hebben  
of waarbij het risico groot is dat de kinderen een  
taalachterstand ontwikkelen. 

In Nederland hebben 
2,5 miljoen mensen 

van 16 jaar en ouder moeite met 
lezen, schrijven en/of rekenen. Dat 

staat gelijk aan 18% ofwel ongeveer 
1 op de 6 Nederlanders. Van de 1,8 
miljoen 16-65-jarigen die moeite 
hebben met lezen, schrijven en/

of rekenen is meer dan de 
helft autochtoon. 



De DigitaleSamenleving
Een breuklijn in Nederland? Feiten & Cijfers
Taalvaardigheid Digitaalvaardigheid
·  Van de 1,8 miljoen laaggeletterden van 16 tot 65 jaar hebben 1,3 miljoen 

mensen moeite met taal óf taal en rekenen. 
·  Uit het onderzoek van De Greef, Segers en Ipektzidou (2018) blijkt dat  
    70% van de deelnemers aan Taal voor het Leven-trajecten ervaart dat           
          hun taalvaardigheid verbetert. Daarnaast gaat van 54% van de 
            deelnemers de leesvaardigheid vooruit. 
   ·  Taalcafés zorgen dat deelnemers meer zelfvertrouwen krijgen en 

zij hun taalvaardigheden verbeteren (Goes & Faun, 2018).

·  Laaggeletterden beschikken over minder functionele taalvaardigheden dan 
niet-laaggeletterden, terwijl die juist een belangrijke voorwaarde zijn voor de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden (Baay, Buisman & Houtkoop).

·  Laaggeletterden hebben aanzienlijk meer moeite dan niet-laaggeletterden  
met formele, strategische en informatievaardigheden. Voorbeelden zijn 
noodzakelijke contacten met gezondheidsconsulenten, transacties met  
de overheid en online solliciteren (Deursen & Van Dijk).

·  De kans op onvoldoende digitale vaardigheden is bij laaggeletterden  
ongeveer drie keer zo groot als bij niet-laaggeletterden  
(Baay, Buisman & Houtkoop). 

·  Deelnemers aan cursussen als Klik & Tik en Digisterker geven aan  
basale computervaardigheden te leren, die zij daarna ook beter  
kunnen inzetten (Goes & Faun, 2018).

·  Uit het onderzoek van De Greef, Segers en Ipektzidou (2018)  
blijkt dat 58% van de deelnemers aan Taal voor het  
Leven-trajecten ervaart dat zijn/haar  
digitale vaardigheden verbetert.

De samenleving is in sterke mate gedigitaliseerd. Steeds meer (overheids)diensten worden alleen nog digitaal  
aangeboden. Dit is voor veel mensen een probleem. Digitale vaardigheden zijn nodig om te kunnen lezen, schrijven 
 en rekenen op bijvoorbeeld een computer, tablet of smartphone. Of om een betaalautomaat of wasmachine te kunnen       
  gebruiken. Digitale vaardigheden hebben daarnaast te maken met begrip van de digitale wereld, zoals het zoeken en       
  beoordelen van informatie, digitale veiligheid en privacy. 11% van de Nederlanders van 16 tot 65 jaar geeft zelf aan geen  
  of weinig ervaring te hebben met de computer. Onder Nederlanders van 55 jaar en ouder is dit zelfs 20%. Daarnaast maakt 
    10% van de Nederlanders geen gebruik van het internet. En zijn er naar schatting 830.000 mensen niet vaardig genoeg om       
     zaken met de overheid online te regelen of zij hebben er de middelen niet voor (Koninklijke Bibliotheek). 



lezingen, presentaties, kof-fie-ochtend, hand-werkcafé, work-shops, klaverjassen, biljarten, breien voor goede doe-len

Faciliteren
Basistaak: Ontmoeten en debat: de Bibliotheek stelt ruimte beschikbaar en organiseert ontmoeting en 
stimuleert debat. Elkaar leren kennen, begrip opbrengen voor afwijkende standpunten, vermaak, gewoon een ontmoeting.  
De Bibliotheek als schakel in de regio, voor de regio en door de regio. Veelal kosteloos maar onbetaalbaar. 
De vestigingen van de Bibliotheek Z-O-U-T voorzien in een behoefte gedachten uit te wisselen, met elkaar te ontspannen en 
creativiteit te stimuleren. Niet over maar met de inwoners.

Bereiktin 2018

•  Landelijke thema’s naar lokale 
situatie vertaald (8 thema’s).

•  Zoute Inval met ruim 4.185 
bezoekers.

•  Hulp digitale vaardigheden, 
•  Biljarten, breien, klaverjassen, 

handwerkcafé, spelletjesochtend of 
-middag…

•  Mamacafé met meer dan 200 
bezoekers (kind en ouder).

•  Dialoogtafel Amerongen, als 
startpunt van nieuwe regionale 
initiatieven.

•  Cantina Cultuurhuis Doorn 
met gemeentelijke subsidie 
omgetoverd tot huiskamer 
voor inloop, activiteiten en 
ontmoetingen voor jong en oud.

De Bibliotheek 
Z-O-U-T stimuleert 

ontmoetingen en is actief op het gebied van 
tegenstellingen overbruggen. Ontmoetingen vinden 

plaats binnen de Bibliotheek, bijvoorbeeld bij de Zoute Inval. In 
2018 zijn daar circa 4.185 bezoekers op afgekomen. Mamacafés richten 

zich op jonge ouders. Voor de filmliefhebbers hebben we regelmatig 
filmavonden. Landelijke thema’s worden naar de lokale smaak aangepast. Denk 

hierbij aan de Kinderboekenweek, Week van de Mediawijsheid, themamaand 
Nederland Leest en de Maand van de Geschiedenis. Divers wat betreft onderwerp en 

doelgroep, per vestiging worden (lokale) activiteiten opgezet.  Als de Bibliotheek  
Z-O-U-T hebben we meegedaan aan:

Nationale Voorleesdagen, Poëzieweek, Voorleeswedstrijd, Week van de Mediawijsheid, 
Boekenweek, Nederlandse Kinderjury, Spannende Boeken Weken, Week van de 
Alfabetisering, Maand van de Geschiedenis, Kinderboekenweek en de Themamaand 
Nederland Leest. Activiteiten voor iedereen, van jong tot oud, van veellezers tot 

laaggeletterden.  
Uitgelicht: Dialoogtafel en debatavond in Amerongen over functioneel 

gebruik van het gebouw de Allemanswaard. Belanghebbenden en vele 
betrokken Amerongers hebben de handschoen opgepakt om de 

Allemanswaard voor allemaal belangrijk te maken en te houden. 
Dit succes prolongeren wij in 2019.

De vestigingen fungeren naast Zoute ook als Zoete 
Invallen…ongeplande ontmoetingen, een kop koffie 

en een krantje. Dit vergroot de saamhorigheid 
en de binding met de eigen 

leefomgeving! 



RenswoudePetra Doornenbal, burgemeester gemeente Renswoude (en haar hond Thomas)



Cultuurvoor iedereen
Basistaak: Kunst en cultuur, de Bibliotheek werkt samen met lokale culturele instellingen en biedt 
een breed publiek de mogelijkheid hiermee kennis te maken. Sluit aan bij gemeentelijke doelen: vitale dorpen en 
zinvolle vrijetijdsbesteding.

1. Cultuurcoach Wijk bij Duurstede: Samenwerking met lokale culturele instellingen. Cultuurcoach als bruggenbouwer tussen onderwijs 

en culturele veld. Doelstelling is het behoud en ontwikkeling van de Wijkse cultuur. Gerealiseerd: regionale voorleeswedstrijd 12 leerlingen en 120 bezoekers, Filmklas 360 

leerlingen, Wijk bij Graffiti (groep 7-8) 439 leerlingen, Cultuurproeverijen met 30 kinderen/jongeren en 3 verschillende workshops, Specials got Talent met 29 deelnemers 

en 140 bezoekers, Jeugdcultuurfonds op de Kunstmarkt met 4 scholen en 258 leerlingen, Sjors Creatief / Sportief met 128 deelnemers waarvan Workshop 3D printen in 

de Bibliotheek (7 leerlingen). 

                                                        2.Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug: Doel is het bevorderen van deelname aan culturele projecten en 

activiteiten van inwoners in het algemeen en jongeren in het bijzonder door middel van verbinding met culturele instellingen onderling en onderwijs, zichtbaarheid 

culturele instellingen, exposities, Jeugdcultuurfonds en digitale geletterdheid. Gerealiseerd: Conferentie digitale geletterdheid (15 aanmeldingen), Ouderavond 

MediaDiamant (20 deelnemers), Cultuurcafé Crowdfunding (15 deelnemers), Visiespel (9 deelnemers),  PechaKuchaNight (61 bezoekers), Gluren op de Heuvelrug 

(1.262 bezoekers op 40 locaties), overige projecten: 7 exposities Cultuurhuis Doorn / Canonprojecten van de Werkhoven (508 leerlingen),   

4 gehonoreerde aanvragen voor Jeugdfonds Cultuur, onderwijscafé is in ontwikkeling, samenwerking met het Revius is gestart voor projecten in 2019.3.Cultuurprogrammering: Cultuurprogrammering aanbieden in eigen regio. Gerealiseerd:  

24 voorstellingen met totaal 1.692 bezoekers waarvan 300 jeugd tot 14 jaar en 225 senioren. Divers programma 

speciaal voor kinderen, voor volwassenen, cabaret, muziek, poppentheater, een voorstelling met als thema autisme en 

diverse lezingen. Door een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden, is er voor alle doelgroepen iets 

te zien bij de Cultuurhuizen. Gemiddeld 70 bezoekers per activiteit.

    Cultuur gaat langer mee dan beleidsplannen of een generatie, het zit als het ware in het DNA. Cultuur is een collectief bezit en kent 
  vele smaken. Veelal wordt er te makkelijk voorbij gegaan aan het belang van cultuur. Niets elitair of voor selecte groepen, het raakt de 

maatschappij, juist de kleine kernen, vol in het hart. Het brengt gemeenschappen tot leven. En de Bibliotheek biedt graag ruimte en een 
netwerk voor lokale en nationale culturele ontmoetingen.
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