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Gegeven over de organisatie  

Statutaire Naam:   Stichting Openbare Bibliotheek Scherpenzeel  

Handelsnaam :   de Bibliotheek Scherpenzeel 

Vestigingsadres:   Marktstraat  59    

Vestigingsplaats:   3925JP  Scherpenzeel  

KvK-nummer:    41047371  

BTW nummer :   8100 29 595  

 

Contact gegevens  

Bezoekadres en postadres:  Markstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel GLD 

Telefoon:    033 2773107 

Email adres:    info@bibliotheekscherpenzeel.nl 

Internet :   www.bibliotheekscheprenzeel.nl  

  

http://www.bibliotheekscheprenzeel.nl/


ANBI 2021 Stichting Bibliotheek Scherpenzeel = Bibliotheek Scherpenzeel 
 

 

 
 
 
 
 
 

Korte samenvatting van het beleidsplan 
 

Missie 
De Bibliotheek Scherpenzeel stimuleert, ondersteunt én faciliteert alle inwoners van de 
gemeente Scherpenzeel in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit om iedereen in staat te stellen 
mee te doen en actief bij te dragen aan de Scherpenzeelse samenleving. 
 
Toelichting op de missie: 
Vanuit het oogpunt dat iedereen gelijke kansen verdient ongeacht zijn of haar afkomst, 
identiteit of leeftijd realiseren we dit door te voorzien in een preventief en curatief aanbod en 
dienstverlening ten behoeve van ontplooiing. Door middel van non-formele educatie bieden we 
de ondersteuning die nodig is voor het eigen maken en verbeteren van vaardigheden die nodig 
zijn om je in een geletterde en digitale samenleving staande te kunnen houden. En door het 
beschikbaar stellen van betrouwbare kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden om je 
horizon te verbreden en te voorzien in een veilige openbare plek binnen de gemeenschap waar 
je jezelf kunt zijn en anderen kunt ontmoeten.  
 

Visie 
We leven in een samenleving die continu aan verandering onderhevig is en een steeds groter 
beroep doet op zelfredzaamheid. Waar digitalisering steeds vanzelfsprekender is en de 
hoeveelheid informatie omvangrijker wordt. Waar het beheersen van de taal een voorwaarde is 
om mee te kunnen doen en waar mensen als gevolg van de individualisering steeds meer op 
zichzelf aangewezen zijn. 
 
Toelichting op de visie: 
Om ervoor te zorgen dat iedereen hieraan mee kan blijven doen, is het van belang dat er gehoor 
gegeven wordt aan de volgende maatschappelijke vraagstukken: 
 
1.  de digitale kloof; 
2.  toename van het aantal kinderen dat school verlaat met een taalachterstand; 
3.  laaggeletterdheid; 
4.  een terugtrekkende overheid; 
5.  toenemende individualisering die de kans op eenzaamheid vergroot; 
6. noodzaak tot een leven lang leren om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving 

en het welbevinden te stimuleren; 
7. het vinden van een weg in het steeds omvangrijkere aanbod van (online) informatie. 
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De Bibliotheek speelt daarbij een cruciale rol en biedt inwoners de benodigde handvatten om 
zich staande te houden in onze samenleving en daarmee de negatieve gevolgen voor het 
individu én de samenleving te helpen voorkomen. Hiervoor hebben wij de afgelopen jaren een 
brede dienstverlening ontwikkeld. Daar waar mogelijk, en van toegevoegde waarde voor de 
inwoners van de gemeente Scherpenzeel, zetten we in op samenwerking met andere 
(maatschappelijke) organisaties in het werkgebied.  We hebben de ambitie onze brede 
educatieve en maatschappelijke rol binnen de lokale gemeenschap steviger neer te zetten door 
inwoners en (maatschappelijke) organisaties meer te betrekken bij de invulling van onze 
dienstverlening. 
 
Door een gerichte aanpak, het op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen die 
voor de dienstverlening van de Bibliotheek relevant zijn en daarop te anticiperen, blijft de 
dienstverlening de toegevoegde waarde bieden die nodig is om blijvend gehoor te geven aan de 
maatschappelijke vraagstukken. 
De Bibliotheek Scherpenzeel vertaalt de landelijk visie naar de lokale situatie.  
 

Samen verder komen 
In de voorgaande beleidsperiode stond de verschuiving van een meer traditionele Bibliotheek  
naar een brede educatieve en maatschappelijke organisatie centraal. Deze transformatie heeft 
zich vertaald in een breed scala aan diensten en producten. Naast doorontwikkeling hiervan en 
uitbreiding op basis van actuele maatschappelijke vraagstukken, stellen we onszelf ten doel deze 
vormen van dienstverlening in de aankomende beleidsperiode nadrukkelijker met elkaar te 
verbinden om synergie te bewerkstelligen. Hierdoor komen de verschillende vormen van 
dienstverlening beter tot hun recht wat uiteindelijk inwoners van de gemeente Scherpenzeel ten 
goede komt. Naar buiten toe is er de ambitie om de verankering binnen de lokale gemeenschap 
steviger neer te zetten door inwoners en (maatschappelijke) organisaties meer te betrekken bij 
de invulling van de dienstverlening. Een eerste aanzet daartoe is gemaakt door leden, niet-
leden, stakeholders en samenwerkingspartners te bevragen over de inrichting, uitstraling, 
collectie en programmering van de Bibliotheek. De komende beleidsperiode zal dit structureler 
vorm krijgen zodat het lokale karakter van de Bibliotheek Scherpenzeel meer tot uiting komt. 
  

Vijf kernfuncties vertaald naar drie programmalijnen 
De in januari 2015 geïntroduceerde Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen omschrijft 
de rol van de Bibliotheek als die van een organisatie die mensen ondersteunt in hun persoonlijke 
ontwikkeling en verbetering van hun maatschappelijke kansen zodat zij mee kunnen (blijven) 
doen aan de samenleving. Deze vertaalt zich in de volgende vijf kernfuncties: 
 
1.  het beschikbaar stellen van kennis en informatie; 
2.  het bieden van de mogelijkheden tot educatie en ontwikkeling; 
3.  het bevorderen van lezen en kennismaken met literatuur; 
4.  het organiseren van ontmoeting en debat; 
5.  het kennismaken met kunst en cultuur. 
 
Deze vijf kernfuncties zijn verankerd in de dienstverlening van de Bibliotheek Scherpenzeel die 
onderverdeeld zijn in drie programmalijnen: Jeugd & Onderwijs, Zelfredzaamheid & Participatie 
en een Leven Lang Leren. 
Elke programmalijn richt zich op een specifieke doelgroep. Binnen deze programmalijnen ligt de 
focus op de eerste vier kernfuncties. De kernfunctie ‘het kennismaken met kunst en cultuur’ is 
hieraan ondersteunend. Deze wordt voornamelijk ingezet als middel om aan de eerste vier 
kernfuncties inhoud te geven. 
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Tegelijkertijd stimuleren we de inwoners van de gemeente Scherpenzeel hiermee zich te 
ontplooien, hun horizon te verbreden en nieuwe interesses te ontwikkelen. 
  
Bibliotheekconvenant 
 
In 2020 is de WSOB geëvalueerd. Om deze wet kracht bij te zetten is het Bibliotheekconvenant 
2021-2023 opgesteld en ondertekend door VOB,VNG, IPO, SPN, KB en het Ministerie van OC&W. 
Het doel hiervan is openbare bibliotheken beter in staat te stellen aan de volgende actuele 
maatschappelijke opgaven te kunnen voldoen: 
 
• het bevorderen van lezen; 
• het bevorderen van participatie in de informatiesamenleving; 
• het bevorderen van een leven lang ontwikkelen. 
 
Het bibliotheekconvenant heeft als doel openbare bibliotheken beter in staat te stellen aan de 
actuele maatschappelijke opgaven te kunnen voldoen. 
Gemeentelijk beleid 
De dienstverlening van de Bibliotheek Scherpenzeel staat in het verlengde van het gemeentelijk 
beleid. Bij hetgeen we (beogen te) realiseren is er de voorwaarde dat het toegevoegde waarde 
biedt aan de strategische doelstellingen die de gemeente Scherpenzeel zichzelf stelt. 
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Bestuurder van de Stichting Openbare Bibliotheek Scherpenzeel 

• H.R. van Hoevelaken (voorzitter) 

• O. Bloem (secretaris) 

• B. van Kouwenhoven (penningmeester) 
 

 

Beloningsbeleid: 

• Het beloningsbeleid van de Bibliotheek Scherpenzeel geschiedt conform de CAO 
Openbare Bibliotheken. 

• Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd aan bestuursleden. 
  

http://www.flexnieuws.nl/2012/06/07/cao-bibliotheken-2015-2019/#.VZu0CPntlHw
http://www.flexnieuws.nl/2012/06/07/cao-bibliotheken-2015-2019/#.VZu0CPntlHw
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Bestuurlijk 

jaarverslag  
 

Het bestuur is zes keer bijeen geweest voor 

reguliere bestuursvergaderingen. Daarnaast 

zijn er extra bijeenkomsten geweest ter 

voorbereiding van de bestuurlijke overleggen 

met het college, met de wethouder en ter 

voorbereiding van gesprekken die te maken 

hebben met de onderzoeken naar 

optimalisering van de Breehoek. 

Bestuurlijke drukte 

Het jaar 2021 was bestuurlijk een druk jaar. 

Veel bestuurlijke drukte werd veroorzaak door 

de gemeente die de Bibliotheek 

confronteerde met een forse korting van het 

bibliotheekbudget en het voornemen om de 

Bibliotheek te verplaatsen naar elders in het 

gebouw. De bezuiniging  is verminderd 

doordat de huur niet meer betaald hoeft te 

worden aan de Breehoek, en daardoor het 

bedrag uit de subsidie gehaald kan worden. 

De Bibliotheekruimte wordt fors 

teruggebracht en gedeeld met andere 

organisaties. Beide onderwerpen hebben 

geleid tot diverse gesprekken en zijn in het 

jaar 2021 niet afgerond. 

 

Convenant 

Naast deze perikelen kregen de bibliotheken 

in Nederland veel aandacht. Veel in het  

 

 

nieuws was de aandacht voor de 

maatschappelijk educatieve functies.  

De Bibliotheek Scherpenzeel is flink op weg 

met deze functies. De Bibliotheekfuncties 

staan onder druk vanwege de voorgenomen 

vermindering van de subsidie. De gemeente 

heeft zich uitgesproken voor een volwaardige 

Bibliotheek op basis van en als uitgangpunt 

het Bibliotheek convenant. Het bestuur 

ervaart het als positief dat de wethouder c.q. 

het college het convenant dat afgesloten is 

tussen de Koninklijke Bibliotheek, het IPO, 

VNG en ministerie en VOB als uitgangspunt 

neemt. Gesprekken hierover zijn nog niet 

afgerond. 

Gemeentelijke herindeling/zelfstandig 

De Bibliotheek heeft geen standpunt met 

betrekking tot de bestuurlijke reorganisatie. 

Wel is zij van mening dat een kern als 

Scherpenzeel een volwaardige Bibliotheek 

met de diverse wettelijk functies moet hebben 

en de verplichtingen die daarbij horen, zoals 

verwoord in het convenant (november 2020). 

Dat is de inzet nu en voor de komende tijd. Dit 

alles staat los van de gemeentegrenzen. In 

oktober werd bekend dat de gemeente 

zelfstandig blijft.  

Een automatiseringssysteem 

Al enige tijd is er in de bibliotheeksector een 

discussie over een landelijk 

bibliotheeksysteem. In principe is het lokale 

bestuur voorstander van een systeem 

wanneer dit de innovatie en de implementatie 

van innovaties verbetert en wanneer de 
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(nieuwe) dienstverlening een bepaalde 

klantwaarde toevoegt.  

In januari is besloten om te kiezen voor het 

landelijke systeem. In de loop van het jaar is 

gebleken dat er landelijk te weinig draagvlak is 

voor een landelijk systeem. Dit houdt in dat de 

Scherpenzeel door gaat met het Sambis- 

systeem. De ontwikkelingen in het land 

worden gevolgd. 

Werkgeverschap 

Het Wino (werkgeverschap in netwerk 

Overijssel) heeft besloten zich te ontmantelen. 

De bibliotheek scherpenzeel maakte deel uit 

van deze organisatie. Het lokale personeel was 

in dienst bij het Wino en de het lokaal bestuur 

kocht personeel in. Door wijzingen in wet -en 

regelgeving en risico’s was het niet meer 

mogelijk deze constructie te laten bestaan. 

Het bestuur heeft besloten om zelfstandig 

werkgever te worden in zowel formele als 

materiële zin. 

Samenwerking met SWO 
In een gezamenlijke vergadering van de 
Bibliotheek en SWO is afgesproken dat er op 
activiteitenniveau samenwerkt gaat worden 
en dat de SWO in de bibliotheek kantoor gaat 
houden.  
 
Verlengen van de beleidsperiode 
Gezien de ontwikkelingen is besloten om de 
beleidsperiode met één jaar te verlengen. 
 
Presentatie van voorlopig ontwerp Breehoek  
Het bestuur is aanwezig geweest bij de 
presentatie van de het voorlopig ontwerp met 
betrekking tot de verbouw van de Breehoek. 
 

 
 
Certificering 
In september is de bibliotheek gecertifieerd. 
Extern is er gekeken naar het functioneren van 
de organisatie en de toekomstbestendigheid. 
Een hele prestatie voor kleine bibliotheek om 
aan alle eisen te voldoen.  Het certficaat is een 
voorwaarde om deel te nemen aan het 
bibliotheekstelsel en netwerk.  
https://certificeringsorganisatie.nl/bibliotheek
-en-cultuur/ 
 
Toekomstscenario’s 
Aangezien de toekomst voor de Bibliotheek 
niet helder is, zijn er verschillende scenario’s 
ontwikkeld.  
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Covid 

Covid heeft ook zijn invloed op het 

functioneren van de Bibliotheek. Zowel voor 

de gebruikers als voor de medewerkers. De 

medewerkers hebben de aangepaste 

dienstverlening voortvarend opgepakt en 

hebben gedaan wat binnen de mogelijkheden 

ligt. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Ieder jaar wordt begonnen met een 

nieuwjaarsbijeenkomst voor bestuursleden en 

vrijwilligers. Gezien Covid is besloten om deze 

bijeenkomst om te zetten naar een digitale 

bijeenkomst. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het is niet gelukt om dit jaar het bestuur 

verder in omvang te vergroten.  

Cultural Governance 
Aandacht voor cultureel governance is een 
belangrijk aandachtspunt. Het bestuur heeft 
zich geïnformeerd over het onderwerp en de 
nieuwe ontwikkelingen. 
 
 
 
  



ANBI 2021 Stichting Bibliotheek Scherpenzeel = Bibliotheek Scherpenzeel 
 

Bibliotheekactivite

iten 

 

Covid 

De Covid-maatregelen zijn ook fors van 

invloed geweest voor het bibliotheekwerk. 

Half maart is de fysieke dienstverlening 

gestaakt (het bezoeken van de bibliotheek) en 

zodra het mogelijk was, is de 

‘afhaalbibliotheek’ actief geworden. De 

activiteiten zijn allemaal gestaakt. In 

september kon er weer voorzichtig gestart 

worden met de activiteiten. Dat is zo veel 

mogelijk gedaan tot half december. Daarna 

moest de Bibliotheek weer tijdelijk stoppen 

met de activiteiten. Doordat de Bibliotheek als 

essentiële voorziening werd aangemerkt, kon 

de Bibliotheek open blijven voor de uitleen 

van materialen. In 2021 zijn een groot aantal 

activiteiten niet doorgegaan, een ander deel 

wel op andere digitale wijze.  

 

Bibliotheek 

Een belangrijke activiteit is en blijft het 

beschikbaar stellen van boeken. Vandaar ook 

de slogan: Bibliotheek Scherpenzeel meer dan 

boeken. De lokale collectie, maar ook steeds 

meer de regionale collectie, nationale collectie 

en de digitale content zijn van belang. In de 

collectie Nederland zijn de collecties allemaal 

aan elkaar gekoppeld en vindt er afstemming 

plaats op het gebied van collectievorming. In 

de collectie zitten alle media. 

Doordat de Bibliotheek onderdeel is van een 

regionaal en landelijk netwerk en er 

verbindingen zijn met onder andere 

hogeschool- en universiteitsbibliotheken, is in 

principe ieder materiaal (boek) beschikbaar 

voor de leden van de Bibliotheek 

Scherpenzeel.  

Dat de Bibliotheek meer is dan boeken wordt 

zichtbaar in de verschillende activiteiten en 

producten. De Bibliotheek organiseert alleen 

activiteiten die een relatie hebben met de 

doelstelling en de opdracht van de 

Bibliotheek. 

Collectie  

Het bevorderen van lezen is een taak van de 

Bibliotheek. Dit doen we door het beschikbaar 

stellen van een collectie boeken. Momenteel 

heeft de Bibliotheek de beschikking over een 

collectie van zo’n 18.000 boeken in 

Scherpenzeel en 12.000 e-books. De 

gebruikers kunnen ook gebruik maken van de 

landelijke collectie - in alle genres, zowel voor 

de jeugd als voor volwassenen - zodat ruim 4 

miljoen boeken beschikbaar zijn voor de 

inwoners van Scherpenzeel.  

E-books 

Het gebruik van e-books neemt jaarlijks toe. 

Ook het aanbod en het gemakkelijker 

downloaden van de e-books zijn het afgelopen 

jaar flink verbeterd. 

In 2021 zijn naast de boekenactiviteiten onder 

andere de onderstaande activiteiten 

uitgevoerd.  
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Leesbevordering  
 

BoekStart 

Ook dit jaar krijgen de ouders 3 maanden na 

de geboorte van een kind een waardebon 

voor een bibliotheek-lidmaatschap en het 

daarbij behorende felbegeerde 

BoekStartkoffertje. 

 

 
 

Boekstart in de Kinderopvang  

De Stichting Lezen heeft de Bibliotheek een 

fors subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Met 

dit bedrag kunnen alle vijf kinderdagverblijven 

toegerust worden met materialen en 

presentatiemogelijkheden. Op iedere locatie 

worden de pedagogisch medewerkers 

geschoold als Voorleescoördinator in de 

kinderopvang. Met deze subsidie krijgen de 

kinderdagverblijven een flinke impuls.  

 

 

Literaire avond 

De jaarlijkse literaire avond is niet 

doorgegaan. 

 

Nationale Voorleesdagen 

Op één kinderdagverblijf is interactief 

voorgelezen tijdens de Nationale 

Voorleesdagen. Het prentenboek van het jaar 

van 2021 ‘‘Coco kan het!’ van Loes Riphagen 

stond centraal tijdens de Voorleesdagen. 

Bij de peuterspeelzalen en de groepen 1, 2 en 

3 van de basisscholen kon het voorlezen niet 

doorgaan vanwege Covid. 

 

Scherpenzeelse Kinderjury 

Traditiegetrouw zou de Bibliotheek dit jaar 

ook weer kinderjurybijeenkomsten 

organiseren voor kinderen die moeite hebben 

met lezen. Doel van de Scherpenzeelse 

Kinderjury is om kinderen te motiveren om 

(meer) te lezen en het leesplezier te 

bevorderen. Door de Covidmaatregelen zijn 

deze bijeenkomsten digitaal georganiseerd. 

 

Nederland Leest 

In november heeft de Bibliotheek ook weer 

meegedaan met de landelijke actie ‘Nederland 

Leest’. Dit jaar hebben wij ons beperkt tot het 

beschikbaar stellen van boek : de wandelaar 

van Adriaan van Dis. 

 

Anders lezen 

Mensen met een niet-reparabele 

leesbeperking kunnen gebruik maken van de 

faciliteiten van Anders lezen. Gezien de 

complexiteit van de materialen is deze 

dienstverlening landelijk georganiseerd. 

Educatie en 

ontwikkeling 
 

Basisonderwijs 

De groepen 1 en 2 krijgen bezoek van een 

Bibliotheekmedewerker, die de kinderen 

enthousiast maakt voor het zgn. centraal 

prentenboek. Alle kinderen krijgen een 
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prentenboek mee naar huis en aanwijzingen 

voor de ouders, om te gaan voorlezen en het 

boek met hun kind verder te verwerken. De 

leerkracht besteedt daar ook aandacht aan en 

voert activiteiten uit. 

 

De kinderen van groep 3, hebben in 

september de bibliotheek bezocht. Om kennis 

te maken met de bibliotheek en aandacht te 

geven aan boeken en de eerste leesboeken.  

De groepen 4, 5 en 6 brengen een bezoek aan 

de Bibliotheek waar, afhankelijk van de wens 

van de docent, aandacht besteed wordt aan 

‘leesboeken’, het zoeken van informatie voor 

spreekbeurten of juist het beter en gerichter 

leren zoeken naar informatie via internet. 

 

Schrijversbezoeken  

Zeer motiverend voor de kinderen zijn de 

kinderboekenschrijvers in de Bibliotheek voor 

de groepen 4, 5 en 6. Zes weken voor het 

bezoek krijgen de scholen een pakket met 

boeken, zodat de school voldoende tijd heeft 

voor de voorbereiding in de klas. Door Covid 

hebben de schrijvers digitaal een bezoek 

gebracht aan de verschillende groepen.  

De groepen 7 en 8 doen mee aan de 

plaatselijke voorleeswedstrijd, georganiseerd 

door de Bibliotheek. De scholen organiseren 

zelf een schoolwedstrijd. De winnaars van de 

schoolwedstrijd doen mee met de 

Scherpenzeelse Voorleeswedstrijd. Tijdens de 

Scherpenzeelse Voorleeswedstrijd wordt 

bepaald wie uit groep 7 of 8 de beste van de 

school is en die mag dan naar de regionale 

voorronde. Een van de schoolwinnaars wordt 

uitgeroepen tot Scherpenzeelse 

Voorleeskampioen. 

 
 

De voorleeswedstrijd hebben we nog wel live 

kunnen organiseren met de nodige 

beperkingen en aanpassingen.  

VoorleesExpress 

In de loop van het jaar is gestart met de 

organisatie van de VoorleesExpress. De 

gemeente heeft middelen beschikbaar gesteld  

aan de bibliotheek. De VoorleesExpress helpt 

autochtone en allochtone gezinnen om de 

taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot 

en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger 

komt twintig keer bij hen thuis en maakt de 

kinderen en ouders enthousiast over 

(interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. 

De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf 

voort te zetten. Boeken moeten uiteindelijk 

een blijvende plek krijgen in het dagelijks 

leven van de kinderen. (zie ook bijlage 1) 

 

Studiekring 

Met de SWO is een studiekring opgericht. 

Iedere drie weken komt de studiekring bijeen 
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om met elkaar een onderwerp uit te diepen 

om zo met elkaar te komen tot meer kennis 

over het onderwerp dan wel over de 

verschillende aspecten die met het onderwerp 

te maken hebben. Deze activiteit heeft een 

paar maal in 2021 plaats kunnen vinden. 

 

Ondersteuning Cultuurkring  

De Cultuurkring heeft besloten om in 2021 

niet bij elkaar te komen. 

 

Taal  

In de Bibliotheek zijn er taalbijeenkomsten om 

het spreken van de Nederlandse taal te 

bevorderen. Het spreken van Nederlands is 

onontbeerlijk om goed te functioneren in de 

samenleving. De Bibliotheek levert een actieve 

bijdrage aan het verminderen van 

taalachterstand. In Scherpenzeel noemen we 

het Taal, Thee & Koffie. Er zijn wekelijkse 

bijeenkomsten op de dinsdagmiddag. Taal, 

Thee en Koffie is aangesloten bij de landelijke 

organisatie ‘Tel mee met Taal’ (zie bijlage 1). 

Na de lockdown in maart hebben deze 

bijeenkomsten niet meer plaatsgevonden. 

SeniorWeb 

Onder de paraplu van Leercentrum SeniorWeb 

wordt om de veertien dagen een DigiCafé 

georganiseerd. Maandelijks is er een DigiCafé 

XL. Dit is een informatiebijeenkomst waarbij 

een item naar voren gebracht wordt. 

Er worden ook regelmatig cursussen, 

informatiebijeenkomsten en workshops 

georganiseerd (zie bijlage 1).  

De tweewekelijkse bijeenkomsten zijn 

omgezet naar videobijeenkomsten. Er zijn een 

paar XL- bijeenkomsten geweest, deze zijn 

omgezet naar webinars.  

 

 
 

IDO - Informatiepunt Digitale Overheid 

Het Informatiepunt Digitale Overheid is 

geoperationaliseerd. Tegenwoordig kan van 

alles geregeld worden via internet. Ook 

contact met de overheid gaat steeds vaker 

digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Het 

Informatiepunt gaat deze mensen helpen. 

Verder is afgesproken dat het aantal 

activiteiten om mensen informatievaardiger te 

laten worden, geïntensiveerd wordt.  

Het Informatiepunt is een initiatief van de 

VOB, KB Rijksoverheid en andere aan de 

rijksoverheid gelieerde organisaties. 

Lokaal is er een spreekuur op afspraak voor de 

inwoners. De extra activiteiten zijn verweven 

in het jaarprogramma.  

Klik & Tik 

Wekelijks is er de mogelijkheid om in een 

groep deel te nemen aan Klik & Tik. De cursus 

Klik & Tik is voor de beginnende 

computergebruiker (zie bijlage 1). 

De lessen zijn zo veel mogelijk doorgegaan 

voor de wat meer zelfstandig functionerende 

cursisten. 

 

Digisterker 

Met het programma Digisterker wordt beoogd 

dat mensen beter om kunnen gaan met hun 

DigiD en met de mogelijkheden van de e-

overheid. Tijdens een training van vier lessen 
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krijgen de deelnemers meer zicht op de e-

overheid die veel meer behelst dan enkel de 

Belastingdienst. In het voorjaar hebben we 

een training kunnen geven. 

 

Belastingdienst 

De Bibliotheek stelt een computer en ruimte 

beschikbaar om in de Bibliotheek, buiten de 

openingstijden, belastingaangifte te doen. Op 

deze wijze is de privacy meer gewaarborgd. 

 

Weekend van de Wetenschap 

Een taak van de Bibliotheek is om wetenschap 

toegankelijk te maken voor iedereen. Dit jaar 

is meegedaan met door het organiseren van 

een workshop robotica.  

 
 

 

 

Creation Lab 

Het maandelijkse Creation Lab (voorheen 

Digitale Werkplaats) wordt iedere keer nog 

druk bezocht. In de loop van het jaar zijn de 

projecten en werkwijzen aangepast en 

verbeterd. In januari is gestart met het project 

verdieping van het Creation Lab. Een project 

gefinancierd door de provincie Gelderland.  

 

Mediawijsheid volwassenen 

De volwassenen kunnen bijblijven via het 

SeniorWeb Leercentrum, waar de Bibliotheek 

initiatiefnemer van is. Veel mediawijze 

activiteiten voor volwassenen zijn 

ondergebracht bij SeniorWeb Scherpenzeel. 

Zie hiervoor de afzonderlijke beschrijving. 

Ontmoeting en 

debat  
 

Verfilmd boek 

Twee keer per jaar organiseert de Bibliotheek 

met de Breehoek een kindermiddag met spel, 

film & buffet. Het leeuwendeel van de 

organisatie en coördinatie wordt door de 

Bibliotheek gedaan. Vaak wordt een verfilmd 

kinderboek vertoond.  

 

Maand van de Geschiedenis 

Met de vereniging Oud Scherpenzeel is tijdens 

de maand van de geschiedenis een avond 

georganiseerd met als thema aan het werk in 

scherpenzeel. Een zestal inwoners werd 

geïnterviewd over hun werk in het verleden 

etc.  

 

 

Kunst en Cultuur  
 

Vitrine 

De Bibliotheek heeft ruimte voor kleine 

tentoonstellingen in de vitrinekasten. Deze 

kasten worden gevuld met wisselende 

tentoonstellingen.  
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Kleutermuziek 

Ieder maand wordt er muziek gemaakt naar 

aanleiding van een voorgelezen prentenboek.  

Dit jaar is dit niet doorgegaan.  

Marketing en 

promotie 
 

Marketingcampagnes 

De Bibliotheek doet mee aan de landelijke 

Bibliotheekcampagnes vanuit de branche en 

de CPNB. Verder worden er provinciale 

marketingacties gehouden, specifiek voor 

Gelderland. 

 

Klantonderzoek 

Stelselmatig worden de klanten bevraagd door 

gebruik te maken van Biebpanel. 

Belangstellenden kunnen zich hiervoor 

opgeven. De deelnemers krijgen vier keer per 

jaar een vragenlijst over een specifiek 

onderwerp. 

 

Communicatie 

De Bibliotheek besteedt veel tijd en aandacht 

aan publiciteit.  

Bijna wekelijks worden persberichten 

verstuurd naar de lokale en regionale media 

over de activiteiten die plaatsvinden. 

Van de verschillende activiteiten worden 

posters en flyers gemaakt. De flyers voor de 

jeugdactiviteiten worden ook verspreid op de 

basisscholen. 

De website wordt wekelijks geactualiseerd. 

Sociale media 

Facebook en Twitter worden ingezet om 

informatie over boeken, de Bibliotheek en 

activiteiten te delen. 

Nieuwsbrief 

Iedere maand krijgen de leden van de 

Bibliotheek en veel anderen de digitale 

nieuwsbrief toegezonden met daarin nieuws 

en informatie over de Bibliotheek en 

activiteiten. 

De Seniorweb-nieuwsbrief wordt 

tweewekelijks verzonden met onder andere 

aankondigingen van activiteiten. 

 

Scholing 

medewerkers en 

Bibliotheekvrijwill

igers 
 

Gezien de ontwikkelingen en activiteiten van 

de Bibliotheek is scholing en instructie 

noodzakelijk. Het bijblijven en ontwikkelen 

gebeurt op verschillende manieren. 

Via vakliteratuur, op papier en tegenwoordig 

door online platforms als biebtobieb.nl, 

metdekb.nl, en een groot scala aan 

nieuwsbrieven zowel van binnen de sector als 

aanpalende organisaties als oefenen.nl, 

digisterker.nl, boekstart.nl.  
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De vrijwilligers krijgen informatie en instructie 

via de tweemaandelijkse 

vrijwilligersbijeenkomsten. Via andere kanalen 

zijn de medewerkers geïnformeerd.  

Tijdens de coronaperiode zijn er geen 

werkbesprekingen georganiseerd. 

De vaste medewerkers hebben trainingen, 

instructies, cursussen en workshops gevolgd 

op het gebied van 

• Bedrijfshulpverlening 

• Boekstart in de Kinderopvang 

• Boekstart coach thuis 

• Informatiepunt Digitale Overheid  

• Community Librarian 

• VoorleesExpress  

Daarnaast zijn er op de verschillende terreinen 

o.a. webinars, kenniscirkels om de 

medewerkers te instrueren en betrokken te 

houden bij de producten en diensten van de 

Bibliotheek. Deze zijn zowel landelijk als 

regionaal georganiseerd. Dit kan zowel 

eenmalig als structureel zijn.  

Bijvoorbeeld Boekstart, VoorleesExpress, 

Digitale Maakplaatsen Oost, Informatie Punt 

Digitale overheid, Boekstartcoach. 

Verder krijgt de zelfstudie een groot beslag, 

bijvoorbeeld voor het CreationLab en andere 

projecten. 
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Samenwerking 

Lokale partners en participaties 

• Advies Raad Sociaal Domein 

• Bassischolen in de Scherpenzeel 

• CJG 

• Gemeente Scherpenzeel  

• Kinderdagverblijven 

• Speel-O-Theek de Speelvallei 

• Stuurgroep Cultuur 

• Stuurgroep Sport en Preventie 

• SWO Scherpenzeel en Renswoude  

• Vereniging Oud Scherpenzeel 

• Werkgroep Autisme 

Regionaal samenwerking 

• Cultuur Oost 

• Cultuurgroep – Food Valley 

• Provincie Gelderland 

• Sambis 

• SGB 

• Taalcoördinatie Food Valley 

 

Landelijke organisaties 

• Koninklijke Bibliotheek 

• SeniorWeb 

• Tel mee met Taal  

• VOB  

• VoorleesExpress 

Niet volledig en uitputtend. 
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Lijst met afkortingen 

 
IPO = Interprovinciaal Overleg  
Sambis = Vereniging Samenwerkend 
Bibliotheek Informatiesysteem 
SGB = Samenwerkende Gelderse Bibliotheken 
VNG = Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Vob = Vereniging van Openbare Bibliotheken 
Wino = Werkgeverschap in netwerk Overijssel 
WSOB = Wet stelsel openbare 
bibliothekenvoorzieningen 
 
 

 

Algemene 

gegevens 

 
De Bibliotheek Scherpenzeel 
Markstraat 59 
3925 JP Scherpenzeel 
telefoon: 033 -2773107 
info@bibliotheekscherpenzeel.nl 
www.bibliotheekscherpenzeel.nl 

 

Openingstijden 

Maandag gesloten 

Dinsdag  14.00 – 20.30 uur 

Woensdag 14.00 – 17.00 uur 

Donderdag 10.00 – 12.00 uur 

Vrijdag  14.00 – 20.30 uur 

Zaterdag gesloten 

Zondag   gesloten 

 

Formatie per week 

Vast:      60 uur 

 

Vrijwillig 

Bibliotheek:     28 uur 

Leercentrum SeniorWeb ± 10 uur 

Taal, Thee & Koffie   ± 6 uur  

Digitale Werkplaats    ± 4 uur  

 

 

  

mailto:info@bibliotheekscherpenzeel.nl
http://www.bibliotheekscherpenzeel.nl/
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Betrokkenen personen 

Bestuur 

Voorzitter 

De heer H.R. van Hoevelaken 

Oosthof 6 

3925 SH Scherpenzeel 

Secretaris 

J.A. van ’t Wout – Schinkel 

Dorpsstraat 209 

3925 KB Scherpenzeel 

 

Penningmeester 

De heer B. Kouwenhoven  

De Kleine Haar 2 

3925 MT Scherpenzeel 

 

Bestuurslid 

Dhr. O. Bloem 

Vlieterweg 14a 
3925 GB Scherpenzeel 
 
 
Ambtelijk secretaris 
De heer A.J. Haaksma 
p/a Markstraat 59 
3925 JP Scherpenzeel  

Directeur 

De heer A.J. Haaksma  

Medewerker klantcontacten 

Mevrouw M. de Kruijff 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers – Bibliotheek (op 31 dec 2021) 

 

B. Koelman 

S. Naing Maw 

I. Rottier 

I. Schuur 

Y.C. van de Vate 

T. van de Wetering 

 
Vrijwilligers - Leercentrum SeniorWeb (op 31 dec 
2021) 
B. van Doorn 
A. van Dijk 
G. Gerritsen 
G. Hendrikx 
J. van Kampen 
J. Kobes 
E.J. van Loenen 
T. de Ruig 
 
Vrijwilligers - Taal, Thee & Koffie (op 31 dec 2021) 
D. Beunders  
H. Haggenburg 
 
Digitale Werkplaats Scherpenzeel (op 31 dec 
2021) 
B. van Doorn  
G. Hendrikx  
E.J van Loenen  
J.C. Kobes  
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 Overzicht van activiteiten  
 
Naast de reguliere uitleningen en beschikbaarstelling van materialen organiseert de bibliotheek 
activiteiten voortkomende uit de doelstelling van de bibliotheek. 
 
 

Eductie en ontwikkeling Aantal groepen Aantal bezoekers  

Webinar seniorweb opslaan in de cloud 1 18 

Webinar seniorweb fiets-wandelapps 1 28 

Webinar seniorweb digitaal nalaten 1 30 

webinar seniorweb WhatsApp-fraude 1 19 

Webinar seniorweb muziek streamen 1 25 

CreationLab Xtra - Doodle 3d 1 5 

DigiCafé XL over cookies 1 14 

Workshop e-mailen 1 4 

DigiCafé XL green screen 1 6 

Training digitale prentenboeken kinderopvang 1 3 

Groepsbezoeken groepen 5 5 130 

Groepsbezoek werkstuk/spreekbeurt gr. 6 Glashorst 1 31 

Webinar over feedreader 1 8 
Groepsbezoeken werkstuk/spreekbeurt gr.  5 
Glashorst 2 40 

digicafe video 20 40 

digicafe live 4 30 

thee taal en koffie    

   

kennis en informatie   

Weekend wetenschap - robotarm 1 18 

Groepsbezoeken groepen 3 5 125 

   

kunst en cultuur    

Theater KBW 'Ik wil zingen' 2 200 

Film 'Uilenbal' en buffet 1 57 

   

leesbevordering   

Voorleesdagen 3 20 

Online schrijversbezoek Harmen van Straaten 4 100 

Online schrijversbezoek Gerard van Gemert 4 100 

Online schrijversbezoek Arend van Dam 4 100 

Introductie centrale prentenboeken Korenmaat 5 140 

BoekStardag 1 20 

Kinderjury 1 12 

Introductie centrale prentenboeken Glashorst 3 65 
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Voorleeslunch 1 18 

Ouder-kind bezoeken Korenmaat gr. 1 en 2 16 100 

Voorleeswedstrijd 1 30 

kleutermuziek ?  
Avond over arbeid - Maand geschiedenis 1 80 

   

 96 1616 

   

   

Per Cluster  aantal activiteiten deelnemers 

kennis en informatie 6 143 

educatie en ontwikkeling 43 431 

leesbevordering 43 705 

ontmoeting en debat 1 80 

kunst en cultuur  3 257 

   

totaal 96 1616 
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Vijf jaren overzichten  
 

 
 
 
 
 
 
vijf jaren  overzicht leners      

leners tot 18 jaar 2017 2018 2019 2020 2021 

leners 18 jaar en ouder 1566 1347 1311 1295 1221 

instellingen 653 635 603 567 485 

totaal leners 19 19 18 20 20 

 2238 2001 1932 1882 1726 
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vijfjarenoverzicht uitleningen      

 2017 2018 2019 2020 2021 

media jeugd 32521 31179 30438 23504 20006 

media volwassenen 24901 24175 21820 18888 12710 

totaal 59564 55354 52258 42392 32716 

 
 
 

 
 
 
vijfjarenoverzicht media bezit       

 2017 2018 2019 2020 2021 

media jeugd 8929 8539 8665 8491 8784 

media volwassenen 9752 10012 9618 9359 8138 

      

totaal 18681 18551 18283 17850 16922 

 
 
 

Overige cijfers 

 
nieuwsbrief aantal  
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abonn 31-12-2020 1835  

abonn 31-12-2021 1920  

 
 
 
ebooks 2021 2020    

aantal  accounts 231 144    

uitleningen 4632 4283    
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Bijlage 1 
 

VoorleesExpress 

Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in 

aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om 

deze achterstand daarna weer in te halen. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling 

van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze een goede toekomst 

tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal. De VoorleesExpress: geen kind 

zonder voorlezen! 

 

Wat doet de VoorleesExpress precies? 

De VoorleesExpress helpt autochtone en allochtone gezinnen om de taalontwikkeling van hun 

kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig keer bij hen thuis 

en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. 

De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten. Boeken moeten uiteindelijk een 

blijvende plek krijgen in het dagelijks leven van de kinderen. Ze gaan lezen leuker vinden en 

ontwikkelen zich beter. 

De VoorleesExpress in het kort 

De VoorleesExpress draait inmiddels overal in Nederland. Ook de Bibliotheek van Scherpenzeel 
is van start gegaan met de VoorleesExpress. 

Wat doet de Bibliotheek? 
De Bibliotheek van Scherpenzeel zorgt ervoor dat er vrijwilligers zijn. De vrijwilligers krijgen een 
training in interactief voorlezen en advies voor het kiezen van voorleesboeken. Er worden 
vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Een coördinator zorgt 
voor de begeleiding van de vrijwilligers. Deelnemers worden geworven via: basisscholen, 
kinderdagopvang en het CJG. 
 

SeniorWeb 

Het motto van SeniorWeb is om ouderen (50+) digitaal fitter te maken, zodat ze mee kunnen 

doen in de steeds meer gedigitaliseerde samenleving. Vanuit het Leercentrum worden door het 

jaar heen diverse laagdrempelige activiteiten georganiseerd.  
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Wanneer een individuele benadering beter is, wordt er een afspraak voor een spreekuur 

gemaakt (een-op-een).  

 

DigiCafé is een 14-daagse inloop voor instructie, kleine hulpvragen en informatie-uitwisseling.  

Tijdens DigiCafé XL, workshops en informatiebijeenkomsten en webinars wordt aandacht 

besteed aan een palet van onderwerpen, zoals: digitaal nalaten, WhatsApp-fraude, gebruik van 

Cookies, navigatie 

 

Klik & Tik 

Iedere dinsdagavond en donderdagochtend kan de training Klik & Tik worden gevolgd. Door 

deze methodiek kan iedereen op zijn eigen tempo digivaardiger worden. De bijeenkomsten 

duren een uur.  

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een basistraining als aanloop naar Klik & Tik.  

Klik & Tik komt uit het pakket ‘Oefenen.nl’ en is voor iedereen gratis toegankelijk. De 

bibliotheekmedewerkers ondersteunen en motiveren de deelnemers. 

Jaarlijks zijn er 52 Klik & Tik-bijeenkomsten. 

 

Taal, Thee en Koffie 

Taal, Thee & Koffie wordt georganiseerd voor mensen die graag beter Nederlands willen 

spreken. In kleine groepjes wordt op informele wijze Nederlands gesproken.  

De bijeenkomst is voor iedereen die zijn of haar mondelinge taalvaardigheid wil verbeteren. Er 

wordt alleen Nederlands gesproken, zodat iedereen kan deelnemen. Er wordt gewerkt in kleine 

groepjes met maximaal 4 deelnemers en een begeleider. De deelname is gratis.  

 

Er wordt geen les geven. Hiervoor zijn specifieke opleidingsinstituten en leertrajecten. Taal, 

Thee & Koffie is gericht op het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid. 
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Taal, Thee & Koffie is aangesloten bij ‘Het begint met taal’ een landelijke organisatie die zorgt 

voor materialen, begeleiding en scholing van de vrijwilligers. Taal, Thee & Koffie is een initiatief 

van de Bibliotheek Scherpenzeel en er wordt nauw samengewerkt met  

 

 

verschillende andere lokale maatschappelijke organisaties. 

CreationLab (voorheen Digitale werkplaats) 

In 2017 is gestart met het project Digitale Werkplaats. In februari 2017 is deze geopend.  

Maandelijks zijn er bijeenkomsten waar kinderen kunnen leren en experimenteren met 21-

eeuwse vaardigheden. 

 

De werkplaats is een ruimte waar de kinderen met verschillende digitale projecten zelfstandig, 

onder begeleiding, kunnen werken, ontdekken en leren. 

 

Er zijn projecten zoals: programmeren met Scratch, het bouwen van een website, aan de slag 

met een Arduino en het maken van virtual reality projecten, experimenten met de Makey 

Makey en besturen van de OZObot. De verschillende projecten worden afgestemd op het niveau 

van de kinderen. 

 

 
 

In december 2019 is gestart met een nieuw project: CreationLab Xtra. Tijdens deze extra 

bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan één project om zo meer diepgang te krijgen.  

In 2020 zijn de verdiepingsbijeenkomsten uitgevoerd. Het project verdieping is mogelijk 

gemaakt voor een provinciale subsidie.  

 
 


