
JAARVERSLAG 2017 
Een jaar vol informatie.

bibliotheekgooienmeer.nl

https://www.bibliotheekgooienmeer.nl


2



3

We hebben onze 
vierjaarlijkse 

certificering glansrijk 
doorstaan.

BIBLIOTHEEK GOOI EN MEER IS ALTIJD IN ONTWIKKELING

Daarom presenteren we graag de mooie resultaten van 2017 waarin we 
de bundeling van krachten uit de fusie hebben voortgezet en uitgebreid.
 
De bibliotheek zorgt voor een levendige plek waar iedereen zich thuis kan 
voelen, waar mensen en organisaties zich verbinden met elkaar en hun 
omgeving. We maken ook nieuwe media toegankelijk en zorgen ervoor 
dat iedereen een leven lang kan blijven leren. Dat doen we met onze vele 
activiteiten voor piepjong tot stokoud en een goede mix van nieuwe en 
vertrouwde media. 
 
Met onze collectie bieden wij toegang tot informatie en dragen wij graag 
bij aan een gedemocratiseerde samenleving, 
waarin iedereen mee kan doen.
 
In dit jaarverslag laten we daarvan de 
hoogtepunten zien, waarmee we niet 
pretenderen daarin volledig te zijn.
 
Marian Buvelôt
Directeur – bestuurder 

Presentatie Meerjarenplan 2017 – 2020
Begin 2017 presenteerde Bibliotheek Gooi en meer haar meerjarenplan
2017 – 2020 dat, net als de vorige succesvolle editie, samen met Bibliotheek 
Huizen-Laren-Blaricum is geschreven. Dit plan resulteerde in een overzicht van 
samenwerkingsprojecten waarmee we direct aan de slag gingen.

Wie leert heeft de toekomst! 

Via de link hieronder vindt u:
- Cijfers Bibliotheek Gooi en meer 2017
- Activiteiten 2017
- Laag-geletterden/ minder digitaal-vaardigen 2017
https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/
over-ons/bij-jaarverslag-2017.html

https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/over-ons/bij-jaarverslag-2017.html
https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/over-ons/bij-jaarverslag-2017.html


4

OM ONZE VLIEGENDE START 
met het verrijken van mensen na de fusie tot 
Bibliotheek Gooi en meer in 2017 kracht bij te zetten 
stond het afgelopen jaar in het teken van informatie;

door te zorgen voor de juiste informatie, toegankelijke 
informatie, nieuwe informatie, goed geïnformeerde 
medewerkers en bekendheid met onze activiteiten. 

in onze vestigingen in Bussum, Eemnes, Loosdrecht, Muiden, 
Naarden en Weesp, met servicepunten in Muiderberg en 
Nederhorst den Berg en Bibliotheken op school in Ankeveen, 
Bussum, Kortenhoef en Loosdrecht. 

Online, bij u thuis, in instellingen en op scholen en samen 
met vele partners in ons werkgebied, ook buiten de deur. 

INFORMATIE BRENGEN, HALEN,
DELEN EN SAMEN CREËREN

VERRIJKEN, UITDAGEN 
EN VERBINDEN MET INFORMATIE 

WE DOEN VEEL EN DAT DELEN WE GRAAG….
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 BRENGEN 

Voor ouderen in 18 zorgcentra / instellingen verzorgen we:

    UITLENINGEN IN 3 INSTELLINGEN
                    VOORLEZEN OP 17 PLEKKEN AAN 23 GROEPJES OUDEREN
   NATIONALE VOORLEESLUNCH OP 8 LOCATIES

Ook waren de bewoners erg enthousiast 
over ons Rijksmuseumboek.

Er zijn 34 vrijwilligers die 58 mensen blij 
maken met de Bibliotheek aan huis. 

10.764 leerlingen van basisscholen en 6.086 
leerlingen in het voortgezet onderwijs deden 
mee aan verschillende lesprogramma’s, lazen 
thema-collecties en bezochten de bibliotheek 
met school. In totaal 1.094 keer. 
 
We openden nog drie Bibliotheken op school 
in Bussum (2) en Loosdrecht (1) en werken nu 
op zeven scholen op deze manier samen. Op 
vier kinderopvanglocaties is BoekStart in de 
kinderopvang feestelijk gestart. Boekstart 
hebben we nu op 15 locaties.
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 HALEN

Ruim 20.000 jeugdleden en 10.000 volwassen leden kwamen bij de 
bibliotheek 606.446 boeken en andere materialen halen. 

 
 WE ONTVINGEN MEER BEZOEKERS, 
 VOORAL MET ACTIVITEITEN 
 ALS SPREEKUREN, THEMA-
 OCHTENDEN EN TAALCAFÉS.

‘ALS IK NAAR DE SCHOOL VAN MIJN 

DOCHTER GA KAN IK BEGRIJPEN 
WAT DE DOCENT ZEGT.’
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 DELEN

In Eemnes (samen met Goede Buren) en Loosdrecht hebben 68 taalcafés 
plaatsgevonden met 1.637 bezoekers. Hier kun je als nieuwe Nederlander
op een ontspannen manier de taal leren.

Voor alle mensen met vragen over taal, moeite met lezen en schrijven en/of 
computers is er het Digi & Taalhuis Gooise Bibliotheken. 

https://www.bibliotheekgooienmeer.nl/dam/bestanden/infograf-digitaalhuis-2017.jpg

602 mensen bezochten de inloopspreekuren in de regio en 
305 de inloopspreekuren bij Bibliotheek Gooi en meer. 
Met 123 deelnemers aan de taalprogramma’s 
zorgden we voor meer participatie. 

15 mensen volgden de cursus Digisterker 
en 19 de cursus Klik & Tik.

‘ALS IK NAAR DE SCHOOL VAN MIJN 

DOCHTER GA KAN IK BEGRIJPEN 
WAT DE DOCENT ZEGT.’

‘DE LES ZORGT ERVOOR DAT IK MEER ZELFVERTROUWEN 
HEB.’
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 SAMEN CREËREN

Elkaar ontmoeten bij de koffie en meer leren over een interessant onderwerp 
of digitale vragen beantwoord krijgen? Dat kan tijdens onze themaochtenden, 
bedacht en georganiseerd door onze 22 bibliotheekambassadeurs. 

OVER: REIZEN, VALPREVENTIE, DEMENTIE, KUNST, VRIENDSCHAP, 
ARCHEOLOGIE, DIGICAFÉS, KLASSIEKE MUZIEK, 

BIBLIOTHEEK-APPS, RUSSISCHE POËZIE, VLOGGEN, 
EEMNESSER DICTEE, RINDERT KROMHOUT, FILM….

Op 7 september is het regionaal taalakkoord 
getekend. Dit bevat de concrete invulling van wat we 

samen (gaan) doen voor mensen die moeite hebben 
met lezen, schrijven en digitale vaardigheid. 

Dit betreft 12.000 inwoners van 
de Gooi en Vechtstreek 

(245.000 inwoners totaal). 
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 VERRIJKEN

In Muiden presenteerde Frédéric Dorfmann een avond vol Franse chansons. 
Ook werd hier tijdens een digicafé de historische kaart van Muiden 
onthuld, in samenwerking met de Historische kring Muiden. 
Hetzelfde gebeurde in Weesp. 

Samen met Twinburgering en Vluchtelingenwerk 
Midden Nederland hebben wij participatietrajecten 
ondersteund. 

WAARBIJ DE BIBLIOTHEEK 111 HALFJAAR-ABONNEMENTEN 
EN 9 RONDLEIDINGEN HEEFT VERZORGD. 

We hebben een mooie NT2 collectie taalspellen aangeschaft. 
In de zomer boden we Zomertaal en Zomerexpress aan. 
Terwijl de ouders oefenden met de taal, samen lazen 
en spraken konden de kinderen samen spelen.

Participatie-
trajecten succesvol 

ondersteund
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 UITDAGEN

Onze VoorleesExpress daagt kinderen tussen de 2 en 8 jaar uit om taal 
op een speelse manier te gebruiken. Ze worden taalvaardiger en hun 
ouders krijgen de kans de taalontwikkeling ook zelf te stimuleren. 
In 2017 werd er in het werkgebied van Bibliotheek Gooi en meer zo’n 
1.800 keer voorgelezen aan 92 gezinnen. 

5 - jarig bestaan 
Servicepunt Sociaal 
Cultureel Centrum 

Nederhorst den Berg
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 VERBINDEN 

Elke 1e en 3e vrijdag van de maand vindt ‘Haak maar aan’ plaats in 
Loosdrecht. 15 tot 20 dames haken samen, voor de gezelligheid en het 
goede doel.

Er waren Tegenlicht meet ups in Bussum met thema’s als ‘Eurotopia’ en ‘Boer 
zoekt voedselflat’ in samenwerking met Soupurbe. Met elkaar werd 
naar de uitzending gekeken en daarna werd er 
gediscussieerd naar aanleiding van fragmenten. 
Interessante, interactieve avonden met veel 
leerzame momenten.
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 DE JUISTE INFORMATIE

We creëerden een op de toekomst gerichte collectienota 2017-2020 
samen met de Bibliotheek Huizen Laren Blaricum.

   ONDERSTEUNING VAN STRATEGISCHE LIJN; 
   TAAL-EN LEESBEVORDERING, 
   TERUGDRINGEN LAAG-GELETTERDHEID, 
   PARTICIPATIE, 
   LEVENDIGE LOCATIE, CULTUUR 
   EN EEN LEVEN LANG LEREN

ACTIEVE INZET OP PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING, LEESPLEZIER 
EN RELEVANTE LOKALE THEMA’S
AANDACHT VOOR TRENDS EN 
ONTWIKKELINGEN 
MEDIAGEBRUIK
INTENSIEVER GEBRUIK JEUGDCOLLECTIE
NT2 COLLECTIE



630 spreekuren
met 1.305 
bezoekers
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 TOEGANKELIJKE INFORMATIE

In 2017 hebben we ons aanbod aan informatie uitgebreid met 
meer spreekuren in samenwerking met een heel scala aan partners, 
onder andere uit het sociale domein. Zeer toegankelijk voor iedereen
in onze bibliotheken.
    
 
 DE RECHTSWINKEL
    VERSA WELZIJN 
    DE WIJKCOACH
    GGD
    E-BOOKS SPREEKUREN
    SCHULDHULPMAATJE
    BEWEEGCOACH

Er is een convenant tussen de Belastingdienst en Koninklijke Bibliotheek 
Nederland gesloten om te zorgen dat iedereen straks zelf gemakkelijk digitaal 
aangifte kan doen. Wij zorgden voor veilige PC’s en voor workshops over het 
doen van belastingaangifte in al onze vestigingen. 
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 NIEUWE INFORMATIE

Bij CoderDojo leren jongeren van 7-17 jaar programmeren 
ondersteund door veel enthousiaste ouders en vrijwilligers, 
waaronder studenten. Elke Dojo was volgeboekt! 

WEGENS SUCCES IN WEESP EN 
BUSSUM IN 2018 OOK IN ANDERE 

VESTIGINGEN.  

Door de raad is budget beschikbaar 
gesteld en een akkoord gegeven aan 

de bouw van het Huis van Eemnes.

2017 was een jaar 
vol voorbereidingen. 
Het Huis van Eemnes 

wordt volgens 
planning opgeleverd 

in 2019.

In Naarden 
ontwikkelt de 
gemeente een 
Multifunctioneel 
Centrum waarin 
de bibliotheek 
mogelijk partner 
wordt. 

Er heeft een kleine 
herinrichting in 
Bussum plaats-
gevonden tot één 
balie voor alle 
publieksvragen. 
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 GOED GEÏNFORMEERDE MEDEWERKERS
 
Onze medewerkers zijn onder andere getraind in het omgaan met 
privacy gevoelige gegevens bij het helpen van klanten. 

Daarnaast hebben alle medewerkers klantenservice 
een opleiding gevolgd, waardoor ze alle(n) 
informatievragen kunnen beantwoorden.

NAAST 60 MEDEWERKERS HELPEN 
RUIM 350 VRIJWILLIGERS 

ONS OM VEEL ACTIVITEITEN TE 
ORGANISEREN. 

De bibliotheek voor en door iedereen!  

In de gemeente Gooise meren 
werken wij samen met het 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen Gooise Meren. 
10 deelnemers volgden een 
re-integratie-traject bij de 
bibliotheek.
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 BEKENDHEID VAN ONZE ACTIVITEITEN 

We organiseerden een netwerkbijeenkomst in Weesp voor 
politieke stakeholders en verantwoordelijken uit het onderwijsveld rond het 
thema ‘Rol van de bibliotheek in het onderwijs’ met een lezing van Kees 
Broekhof;  
 

Samen met onder andere Versa 
Welzijn en de Seniorenraad Gooise 

Meren hielden we een seniorenmarkt 
met 200 bezoekers in sportcentrum 

de Zandzee. Daar was aandacht 
voor dienstverlening aan senioren en 

werden er vrijwilligers geworven. 

Tijdens lobby-gesprekken met bijna alle partijen uit de vier gemeentes werd 
er veel positiefs over de bibliotheek gedeeld. Daaruit kwam ook de wens 
voort dat de bibliotheek debatten rond de verkiezingen in 2018 organiseert. 

     EN DAT GAAN WE DOEN.  

’HOE LEERT EEN KIND 
DOOR (VOOR)LEZEN.’ https://www.youtube.com/

watch?v=JbQcAskw3TE

https://www.youtube.com/watch?v=JbQcAskw3TE
https://www.youtube.com/watch?v=JbQcAskw3TE


IN 2017 IS ER 5X 
OVERLEG GEWEEST 

TUSSEN DE DIRECTEUR EN 
DE ONDERNEMINGSRAAD.
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RAAD VAN TOEZICHT

De Bibliotheek Gooi en meer werkt met een Raad van Toezicht volgens 
de Code Cultural Govenance. 

    

    LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
    IN 2017:

    Frank Elion (voorzitter)
    Dick Spel (vice-voorzitter)
    Fred Winnnubst
    Eline Lemstra
    Ellen van Vossen
    Fer d’Arnaud
    Bert Boertje

De RVT is in 2017 5 x bij elkaar gekomen.
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