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hoogtepunten en cijfers

De vijfde Bibliotheek op school in de gemeente
Rijssen-Holten werd geopend in het najaar. Dit
betekent meer aandacht voor leesbevordering en
leesplezier.

Vliegen met drones, autootjes op zonne-energie,
virtual reality… techniek is in de Bibliotheek de
gewoonste zaak van de wereld!

Ontwikkelingen in grote lijnen
Techniek heeft haar intrede gedaan in de Bibliotheek door de

(informatieve) bronnen te raadplegen. Het aantal gratis thuis

samenwerking van de Twentse Bibliotheken met Tetem

te raadplegen bestanden voor onze leden is sterk uitgebreid.

Enschede. Hieruit zijn de Twentse Maakplaatsen ontstaan die
workshops organiseren voor kinderen en volwassenen om ze te

Ook voor digitaal lezen kan men uitstekend in de Bibliotheek

laten kennismaken met techniek, iets dat in het dagelijks leven

terecht. Ieder jaar worden er meer e-books geleend. In 2019

steeds belangrijker wordt.

leenden onze leden ruim 15.000 e-books. Onze bibliotheek telt
820 actieve e-book gebruikers. Ook de Vakantiebieb, een app met

Wij zijn dit jaar een SeniorWeb leslocatie geworden, waardoor

e-books voor leden en niet-leden werd dit jaar erg goed gebruikt.

wij meer senioren zullen gaan bereiken met meer computer-

Hetzelfde geldt voor de Luisterbiebapp met luisterboeken.

cursussen. Een en ander is nog volop in ontwikkeling.

In de zomerperiode zijn er spreekuren voor extra hulp bij het
gebruik van e-books.

De cursus internet voor beginners (Klik&Tik) was dit jaar een
groot succes. Dit kwam onder andere door doorverwijzing

Voor hulp en advies kan men tijdens de bemande openingsuren

vanuit ViaVie Welzijn, maatschappelijk werk en ouderenbonden.

in beide vestigingen terecht bij onze medewerkers.

De cursus over omgaan met websites van de overheid
(Digisterker) trok helaas relatief minder deelnemers.
De boekencollectie wordt zorgvuldig beheerd volgens de daarvoor
geldende normen; oude boeken maken geregeld plaats voor
nieuwe. Materialen die niet in onze Bibliotheek aanwezig zijn
kunnen bij bibliotheken in het hele land aangevraagd worden.
De toegang voor onze leden tot wetenschappelijke literatuur is
dit jaar verbeterd doordat men via onze website materialen kan
aanvragen bij universiteiten, musea en onderzoeksinstellingen.
In of via de Bibliotheek zijn ook de door de KB geleverde digitale
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Activiteitenprogramma
Nationale Voorleesdagen

een aantrekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvang, met een

Dinsdag 29 januari was er in de Bibliotheek Holten een

collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van

Voorleesfeest ter gelegenheid van de Nationale Voorlees-

pedagogisch medewerkers, het betrekken van ouders, een

dagen. Het werd bezocht door kinderen met juffen en ouders

voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderings-

van kinderopvang Dijkerhoek, De Vossebelt, en de Liezen-

netwerk.

boerderij. Boer Jan Bronninkreef dé winnaar van Expeditie

Met het BoekStart-abonnement heeft de kinderopvang

Robinson 2018 heeft voorgelezen uit het Prentenboek van het

toegang tot materialen en verschillende activiteiten voor de

Jaar, Een huis voor Harry en hij deed dat geweldig.

kinderen en workshops voor de medewerkers.

Op 31 januari was het Voorleesfeest met wethouder Ben Beens
en kinderen van de Morgenster, Zonneroosje en Kiddo in

MamaPapacafé

Rijssen. Bibliotheekmedewerkers bezochten ook een groot

De MamaPapacafés in beide bibliotheken lopen naar wens.

aantal groepen in de kinderopvang op locatie (Madeliefje,

Tijdens de maandelijkse MamaPapacafés is er niet alleen

Pinksterbloem). Kruimeltje en PSZ Veeneslagen kwamen met

veel aandacht voor lezen en voorlezen, maar ook voor

alle groepen op bezoek in de Bibliotheek. In totaal bezochten

opvoed- en gezondheidsvragen. Verschillende deskundigen

349 peuters de Bibliotheken in 2019.

haken bij deze ochtenden aan om hun kennis te delen. Er
was veel belangstelling voor de ochtenden over slaap-

Nationale Voorleeswedstrijd

problemen, babygebaren en muziek op schoot. We werken

Op woensdag 6 maart hebben twaalf kampioenen uit de

samen met Fysio Koninginneweg en Trifitt in Holten.

groepen zeven en acht meegedaan aan de Voorleeswedstrijd
in het Kulturhus in Holten. Vier uit Holten en acht uit Rijssen.

VoorleesExpress

Twee van de deelnemers waren jongens. Keano Kreijkes uit

De VoorleesExpress loopt in Rijssen-Holten uitstekend en

groep zeven van de Klim-Op school in Rijssen was de

groeit nog steeds. Dit jaar heeft de Bibliotheek Rijssen-Holten

terechte winnaar. Hij ging door naar de regionale ronde, maar

31 gezinnen ( 2018 23) met kinderen met een risico op een

kwam helaas niet verder.

taalachterstand bereikt met dit programma. Ouders en
kinderen werden door vrijwilligers in contact gebracht met

BoekStart

het ‘voorleesritueel’.

Het programma BoekStart om jonge ouders te stimuleren

Uit onderzoek, dat gedaan is door de Erasmus Universiteit in

hun baby of peuter voor te lezen loopt naar wens. Ouders van

opdracht van Stichting Lezen, is het volgende gebleken:

pasgeboren baby’s krijgen een brief van de gemeente die

twintig keer bezoek van een VoorleesExpress vrijwilliger heeft

hen informeert over dit project. Ouders die hun kindje gratis

een aantoonbaar positief effect op verhaalbegrip bij kinderen.

lid maken krijgen het BoekStartkoffertje met twee baby-

Verhaalbegrip is een belangrijke voorspeller voor later

boekjes en informatie over voorlezen cadeau. Zelf krijgen

schoolsucces.

ze een korting van 50% op een abonnement.
Lezen en voorlezen zijn essentieel voor een goede taal-

Doorlopende leeslijn/Bibliowijzer

ontwikkeling.

Vijf scholen maakten gebruik van Bibliowijzer. Op de website

Met het programma BoekStart stimuleren wij jonge ouders te

Bibliowijzer vinden scholen materialen en handvatten om het

gaan lezen met hun baby of peuter.

leesplezier bij de leerlingen te vergroten. Meer plezier in lezen
zorgt ervoor dat leerlingen vaker een boek pakken, waardoor

BoekStart in de kinderopvang

ze hun taalvaardigheid vergroten. De materialen kunnen

We werken samen met zeven kinderopvanglocaties: PSZ ’t

aangepast worden aan de wensen van de school.

Kruimeltje, PSZ Veeneslagen, KDV Madeliefje, KDV

Vijf scholen van het basisonderwijs hebben met verschillende

Zonneroosje (in combinatie met de Johan Frisoschool) maken

klassen gebruikgemaakt van de mogelijkheid voor een

gebruik van het BoekStart –abonnement. De Liezenboerderij,

groepsbezoek.

De Vossebelt en Kiddo zijn locaties met volledige BoekStart in

De twee eerstejaars groepen van het Praktijkonderwijs van

de kinderopvang.

Reggesteyn zijn vlak voor de zomervakantie ook op bezoek

BoekStart in de kinderopvang is een leesbevorderings-

geweest.

programma voor de kinderopvang. Het is een uitbreiding van
BoekStart, bedoeld om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders
en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen
in aanraking te laten komen. De Bibliotheek ondersteunt met
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De Bibliotheek op school

Er deden 26 kinderen mee van veertien basisscholen (elf uit

Met dit landelijk ontwikkelde programma richten de school

Rijssen, drie uit Holten).

en de Bibliotheek zich samen op taalvaardigheid, lees-

Het dictee was geschreven door Margreet Koster van

motivatie en informatievaardigheden. De school maakt

Text&Event en het werd voorgelezen door dochter Nina Koster

gebruik van de kennis van een leesconsulent van de

en haar vriendin Nicole Oude Mulders. Zij leverden ook de

bibliotheek en er wordt een Bibliotheek op de school ingericht.

inspiratie voor de inhoud van het dictee, met als titel ‘Coole

In september 2019 sloot de Johan Frisoschool als vijfde school

ouders’.

aan. De nieuwe dBos –bibliotheek werd feestelijk geopend

De drie winnaars gaan door naar het Juniordictee Overijssel.

door wethouder Bert Tijhof.

Dit wordt in april 2020 gehouden.

Project Taal Werkt

Zomerlezen

De Bibliotheek Rijssen-Holten doet mee met het door de

Acht basisscholen deden deze zomer mee met Zomerlezen.

provincie ondersteunde project Taal Werkt. Het project is

Jonge lezers die in de zomervakantie niet of nauwelijks lezen,

bedoeld om laaggeletterdheid te voorkomen of te bestrijden.

vallen gemakkelijk één of twee avi-niveaus terug in hun

De Bibliotheek Rijssen-Holten werkt hierin samen met de

leesontwikkeling. Dit project stimuleert kinderen uit groep

Johan Frisoschool en kinderdagverblijf het Zonneroosje van de

drie en vier om te blijven lezen. De groepen bezochten de

Kindertuin. Samen gaan wij laaggeletterde ouders opsporen

bibliotheek en mochten een passend boek lenen voor de

om via gezinsaanpak laaggeletterdheid tegen te gaan. Het

vakantie. Doormiddel van een bingokaart werden de kinderen

lerarenteam van de school en het kinderdagverblijf heeft in

uitgedaagd op gekke plekken en tijdstippen een boek te lezen.

november een training van twee avonden gehad over het

Techniek in de Bibliotheek

herkennen van laaggeletterdheid.

Dit jaar is een groot aantal Twentse Bibliotheken een

Schrijversfestival

samenwerking aangegaan met techniekmuseum Tetem

In 2019 kwamen bij acht scholen schrijvers op bezoek. Corien

Enschede. We werken nu samen als Twentse Maakplaatsen. De

Oranje en Manon Sikkel brachten een bezoek aan

Twentse Maakplaatsen bieden een speels en prikkelend

verschillende groepen op deze scholen om te vertellen over

activiteitenprogramma voor kinderen en volwassenen dat

hun werk en boeken. Kinderen worden hierdoor enthousiast

gericht is op technologie, digitalisering en maakprocessen.

voor lezen en er zijn er altijd wel een paar die ook schrijver

In de zomervakantie waren er workshops over zelfrijdende

willen worden.

auto’s (zonne-energie en zwaartekracht), in de herfstvakantie
over Virtual Reality en in de kerstvakantie over vliegen met en

Junior Dictee Rijssen-Holten

programmeren van drones. De workshops in onze beide

Het Junior Dictee werd dit jaar gewonnen door: Lieke ten

vestigingen waren in een mum van tijd vol.

Wolthuis - OBS Dijkerhoek - , Hendrik Claus - In den Climtuin -

Begin november was er voor volwassenen een workshop over

en Matthijs van de Weerd - De Ronde Maat.

fotogrammen. De acht deelnemers leerden hoe ze van een
digitale foto een analoge foto kunnen maken.
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Nederland Leest

ouderen ook een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te

In november las heel Nederland het geschenkboek

leren kennen.

Winterbloei van Jan Wolkers. In dit gratis boek met verhalen

Op maandag 28 januari kwamen vijftien vrouwen van

over de natuur van de bekende schrijver, belicht biograaf

Vrouwen van Nu Rijssen op bezoek. We gaven een presentatie

Onno Blom de schrijver en hoe hij in staat was de aarde te

over de maatschappelijk educatieve bibliotheek en een

bewonderen. Het boek past mooi bij het thema

rondleiding. Er ging een wereld open voor de deelnemers.

‘Duurzaamheid’ dat op dit moment erg in de belangstelling

Op 21 augustus organiseerden wij in samenwerking met

staat. Het geschenkboek was ook beschikbaar als

ViaVie Welzijn in Holten een hele leuke lezing over het

grootletterboek.

onderwijs van vroeger en nu door oud-onderwijzer Gerard
Leijsen. Hij had zich zelfs verdiept in de scholen die er vroeger

Groot Dictee Rijssen-Holten

in Holten waren. Hij vertelde goed en duidelijk, mooi voor de

De winnaars van het Groot Dictee Rijssen-Holten waren dit

ouderen. De zestien aanwezigen hebben genoten en er

jaar: Hanneke Pors, Erna Schuitemaker en Elbert Dijkgraaf.

werden veel herinneringen opgehaald. Gerard had veel

Het herkenbare dictee over het puberbrein werd geschreven

voorwerpen en schoolplaten bij zich en een van de bezoekers

door Margreet Koster van Tekst&Event en voorgelezen door

had haar prachtige poesiealbum meegenomen.

burgemeester Arco Hofland.
Wij ontvingen dit jaar een recordaantal deelnemers, 37, in

Walk&Talk

Parkgebouw Rijssen. Er was voor het eerst een wachtlijst. Twee

De maandelijkse netwerkbijeenkomsten voor

dicteefanaten van buiten de gemeente deden buiten

werkzoekenden die wij vorig jaar in samenwerking met het

mededinging mee en hielpen met nakijken.

Participatiepact waren gestart, zijn niet goed van de grond
gekomen. Na de zomer hebben we geprobeerd met

Activiteiten voor ouderen

inloopvragenuren nog mensen te bereiken, maar aan het eind

De Studiekringen in beide vestigingen hebben ook dit jaar

van het jaar is besloten te stoppen met Walk&Talk.

mooie bijeenkomsten gehouden.
Op woensdag 22 mei is in Holten een Senialeeskring literatuur

Computercursussen

opgericht. De Senialeeskring in Rijssen draait op volle toeren.

Sinds de zomer zijn beide vestigingen een officiële leslocatie

De Bibliotheek ondersteunt de Senialeeskringen met het

van SeniorWeb. Hierdoor kunnen wij meeliften met

reserveren van boeken.

promotieactiviteiten van SeniorWeb en kunnen wij gebruik

De Nationale Voorleeslunch die in samenwerking met ViaVie

maken van hun vrijwilligers. Wij hopen hierdoor het

Welzijn in oktober gepland was bij de Haarschool in Holten,

cursusaanbod uit te kunnen breiden. Het oude SeniorWeb

ging helaas niet door vanwege te weinig belangstelling.

Rijssen is opgeheven.

De uitleenposten in de Welle, de Schutse en de Parkstede

De cursus internet voor beginners – Klik&Tik- trok ook dit jaar

draaiden ook dit jaar naar verwachting. Bij elkaar zijn er ruim

veel deelnemers. Er zijn vier cursussen aangeboden in Rijssen

zestig gebruikers. Van de service Boek-aan-Huis werd door

met in totaal 30 deelnemers.

tien leden gebruik gemaakt. Voor de Diessenplas in Holten

In Holten zijn ook vier cursussen geweest, één van deze

verzorgden wij ook in 2019 een wisselcollectie van dvd’s.

cursussen is uitgebreid met een aantal extra lessen.

De computercursussen worden door ouderen erg

In Holten waren 24 deelnemers.

gewaardeerd. Docent Henk van de Maat past de cursus aan

De belangstelling voor de cursus DigiSterker was wat minder.

aan de wensen van de cursisten. De cursussen zijn voor

Deze cursus is in de vestigingen zes keer aangeboden. In totaal
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waren er 23 deelnemers. Daarnaast werd er nog een

in wat onze klanten beweegt en waar ze behoefte aan hebben

Digisterker voor vluchtelingen gehouden. Deze lessen werden

kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. In 2020 gaan we

gevolgd door vijf deelnemers.

hiermee aan de slag. Het rapport is gemaakt door the

In maart was er een cursus voor Androïd tablets van zes lessen

Alignmenthouse in opdracht van SPN (samenwerkende POI’s).

met acht deelnemers.
Er zijn ook succesvolle workshops geweest over e-books,

Taalpunt Rijssen-Holten

Facebook, Instagram en WhatsApp.

Ook in 2019 heeft het Taalpunt prima gedraaid. Het bereiken

Op maandag 7 oktober was er in samenwerking met de

van de NT1-er (cursist met Nederlands als moedertaal) blijft

gemeente een workshop over de website van de gemeente

een aandachtspunt.

met vier deelnemers. Eind mei namen zes senioren deel aan

In mei heeft de gemeente een Taalmeterdag gehouden. Op

een workshop over het openbaar vervoer gegeven door

deze dag werd de Taalmeter afgenomen bij alle cliënten

bibliotheekmedewerkers.

met een uitkering. Er zijn gesprekken gevoerd met mensen die
mogelijk laaggeletterd zijn. Dit leverde vier nieuwe cursisten

Marketing

(NT1) op voor het Taalpunt. Er zijn ook mensen doorverwezen

Dit jaar was de Vakantiebiebapp in juli en augustus weer

naar de cursussen voor digitale vaardigheden van de

beschikbaar voor leden en niet-leden. Voor de jeugd om de

Bibliotheek.

vakantieleesdip tegen te gaan en voor volwassen om het

De leesclub heeft gedraaid tot de zomervakantie. In de tweede

gebruik van e-books van de Bibliotheek te bevorderen. Voor de

helft van het jaar waren er geen geschikte deelnemers. Maar

jeugd was de vakantiebieb al in juni beschikbaar, zodat er op

wanneer er weer genoeg deelnemers zijn start de club weer

de scholen aandacht aan besteed kon worden.

op. In de Week van de Alfabetisering was er een schrijf-

Eind vorig jaar is de website grondig vernieuwd. Dit jaar is de

workshop voor de cursisten. Zij maakten een Elf en een

tevredenheid van de gebruiker onderzocht en is de online

verhaal over hun ervaringen met het Taalpunt. De

vindbaarheid verbeterd door SEO beter toe te passen. Bij het

werkstukken worden gebundeld in een boekje.

tevredenheidsonderzoek behaalde onze website een positieve

Helaas is het Taalcafé in Holten gesloten wegens onvoldoende

score.

aanloop. Het Taalcafé in de Oude Plus in Rijssen draait heel

De Bibliotheek Rijssen-Holten heeft meegedacht en

goed.

meegewerkt aan twee filmpjes die alle Overijsselse
bibliotheken kunnen gebruiken op social media of website.

Informatieve lezingen

Eén filmpje gaat over de digitale vaardigheidscursussen en

Maandag 4 februari vertelde Gerhard Hormann, schrijver

werd in onze bibliotheek opgenomen. Het andere filmpje

van Het Plakbandpensioen hoe je toch eerder kunt stoppen

gaat over e-books. Er is nog een ander filmpje gemaakt over

met werken als je je pensioen niet goed geregeld hebt. Er

het techniekaanbod in (meestal grotere) bibliotheken:

waren 19 voornamelijk dertigers en veertigers die uitgelegd

Makerkids.

kregen hoe je je financiën het beste kunt regelen om later een

Eind van het jaar is er een nieuw rapport (Whize) uitgekomen,

appeltje voor de dorst te hebben.

dat onze doelgroepen in beeld brengt. Whize is de opvolger

Maandag 18 november vertelde Tamara de Waal van de

van het tot nu toe gebruikte Mosaïc. Door inzicht te hebben

Nederlandse Transplantatie Stichting over de gevolgen van de
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nieuwe Wet Orgaandonatie. Zij probeerde antwoord te geven

Website, nieuwsbrief en social media

op de volgende vragen: hoe gaat orgaandonatie in zijn werk

De website wordt continue verbeterd.

en hoe maak je de voor jou juiste keuze? Er waren tien

Het raadplegen van de catalogus, verlengen en reserveren zijn

aanwezigen.

mogelijk via onze website. Via de website kunnen klanten
doorklikken naar de online bibliotheek, die e-books en

Literaire lezingen en activiteiten

luisterboeken beschikbaar stelt. Op de website zijn ook onze

Op 18 januari gaf bergbeklimster Katja Staartjes een zeer

activiteiten te vinden en –met behulp van een zoek- en

boeiende theaterlezing met prachtig beeld en geluid in een

filtersysteem- alle producten die wij aanbieden. Verlengen,

uitverkochte grote zaal van het Kulturhus in Holten. De lezing

reserveren en de eigen gegevens inzien is ook mogelijk via een

werd georganiseerd in samenwerking met Kunst en Cultuur

app op tablet of smartphone.

Holten.

Via de website is een groot aantal sites met gecontroleerde

In de Boekenweek met als thema: De moeder, de vrouw,

informatie gratis thuis te raadplegen voor onze leden.

vertelde stijladviseur Carolien Luitjes over kleur- en figuur-

Voorbeelden hiervan zijn: Het Financieel Dagblad, theorie-

types en welke kleding daarbij het beste past. Ieder uiterlijk is

examens van het CBR en digitale prentenboeken. Via onze

prima, maar zorg ervoor dat je de mindere kanten niet

website kun je doorklikken naar www.jeugdbibliotheek.nl,

accentueert was de boodschap. Er waren vijftien vrouwelijke

een nieuwe landelijke site met informatie voor spreekbeurten

belangstellenden.

en leesboeken op het juiste niveau.

Donderdag 19 september ontvingen wij samen met Kunst en

De Bibliotheek is te vinden op Facebook, Twitter, Pinterest en

Cultuur Holten de filosoof Lammert Kamphuis in een volle

voorzichtig op Instagram. Facebook is het belangrijkste

lounge in het Kulturhus (zestig personen). Het was een

medium met 830 volgers.

interactieve avond, waarbij de aanwezigen met elkaar in

Maandelijks versturen wij een digitale nieuwsbrief naar onze

gesprek gingen en tot mooie inzichten kwamen.

leden die daarvoor toestemming gegeven hebben.

WO2 café

Gemeenteraad op bezoek

Op vrijdag 5 april was RTV Oost in de Bibliotheek Holten met

Donderdag 21 maart brachten vijftien leden van de

de inzameltournee, die georganiseerd was ter voorbereiding

gemeenteraad een bezoek aan onze bibliotheek. Bij het

op 75 jaar bevrijding van Overijssel.

bespreken van de begroting had de VVD-fractie vragen over de

RTV Oost ging vijftien bibliotheken langs voor een lunch-

taken van de Bibliotheek.

bijeenkomst, waar mensen met bijzondere voorwerpen en

De directeur en twee back-office medewerkers gaven een

verhalen uit de Tweede Wereldoorlog uitgenodigd werden

presentatie over hun werk. Het bestrijden van laag-

hun verhaal te vertellen. In Holten zijn vier opnames gemaakt

geletterdheid, het bevorderen van leesplezier en alle

voor het programma dat in 2020 uitgezonden wordt. Onder

activiteiten en cursussen van de bibliotheek maakten indruk

andere is het verhaal van een mevrouw opgenomen die een

op alle gemeenteraadsleden.

jurk had gemaakt van stof van een parachute.

De collega die de computercursussen geeft, vertelde wat hij
zoal tegenkomt bij Klik&Tik en Digisterker en er waren twee

Spreekuren en gebruik van de ruimte
door derden

vrijwilligers van de VoorleesExpress die vertelden over hun
ervaringen.

Ten opzichte van vorig jaar is hierin niets veranderd.
Het maandelijks gratis juridisch inloopspreekuur ging in 2019

Joris’ Kerstboom

door, evenals het maandelijkse inloopvragenuur van de

Dit jaar hebben wij voor het eerst meegedaan met de

provinciale OV-ambassadeurs.

landelijke actie Joris’ Kerstboom. In beide vestigingen konden

Op de eerste zaterdag van de maand kan men vragen stellen

bezoekers ‘een dierbare in het licht zetten’. Men kon een foto

aan logopediste Yasmin Wevers.

en een tekst op een papieren kerstbal plakken en deze in de

Ons eigen tweewekelijkse Digicafé loopt prima onder leiding

boom hangen. Bezoekers kunnen op deze manier met elkaar

van twee vrijwilligers.

en met bibliotheekmedewerkers in gesprek komen. Een mooie

Andere groepen die regelmatig gebruikmaken van de

invulling van de ‘ontmoetingsfunctie’ van de Bibliotheek.

Bibliotheek zijn: Studiekring voor senioren, groepen voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) en de GGD (prenatale
voorlichting).

Jaarverslag 2019

7

de Bibliotheek Rijssen-Holten

Verslag Raad van Toezicht 2019
De Raad van Toezicht richt haar werkzaamheden in op basis van

het aantal leden van de Raad tot 5. Deze omvang van de Raad

de Code Cultural Governance. Voor onze Raad zijn met name de

voldoet aan de statuten en achten wij passend bij de grootte

kaders van de Statuten, Bestuursreglement, Reglement Raad van

van de organisatie.

Toezicht en Integriteitscode van belang.
De verslaglegging van de 5 RvT vergaderingen in 2019 werd

Bezetting RvT

verzorgd door een onafhankelijke notuliste.

In januari 2019 hebben wij de vacature die via lokale media en
internet verspreid was binnen zowel Rijssen als Holten,
kunnen invullen met mevrouw Gerrie Reeves. Hiermee kwam
RvT Rijssen-Holten

Functie

Aftredend

Zittingsperiode

Mirre de Noo

voorzitter

eind 2020

1

Hilda Paalman-Vos

lid HR

eind 2020

2

Obbe Meijer

lid auditcie

eind 2021

1

Henk Grotenhuis

lid auditcie

eind 2021

1

Gerrie Reeves

lid HR

eind 2022

1

Ontwikkelingen

Zelfevaluatie

Het jaar 2019 heeft de RvT gebruikt om haar taken en

Uit onze jaarlijkse zelfevaluatie komt naar voren dat wij

functioneren kritisch te beoordelen en de agenda verder te

tevreden zijn over de onderlinge relatie en inhoudelijke inzet

professionaliseren. Tevens heeft de Raad besloten om met

van de huidige leden van de RvT. Het is ons als Raad duidelijk

portefeuilles te gaan werken. Zo hebben wij de volgende

geworden dat er relatief weinig ruimte is voor strategische

portefeuilles gedefinieerd voor de Raad:

invulling aangezien de bibliotheek Rijssen-Holten is ingebed

*

Intern & extern stakeholdermanagement

in een netwerk van stakeholders.

*

Human Resources en contact met het personeel

*

Financiën en Auditcommissie

In sep 2019 vierde onze directeur-bestuurder mevrouw Karen
Pennewaard haar 40-jarig jubileum in het bibliotheekvak.

Door te werken met portefeuillebeheerders kan een

Wij feliciteren haar nogmaals met deze bijzondere prestatie

verdieping op specifieke onderwerpen bereikt worden en is

en denken met plezier terug aan de viering van haar jubileum.

de Raad beter in staat om contacten te beheren en uit te
breiden. Tevens biedt dit voor de toekomst duidelijke profielen

Wij zien ook de komende jaren met vertrouwen tegemoet,

wanneer er vacatures ontstaan binnen de Raad.

hoewel wij ons bewust zijn van de uitdagingen waar de

Op onze agenda voor de vergaderingen waren vooral de

bibliotheek voor staat met de digitalisering en

volgende zaken dominant:

individualisering van de maatschappij. Wij ondersteunen

-

Strategische personeelsplanning

in ieder geval van harte het belang van de bibliotheek in zowel

-

Inzet van vrijwilligers

Rijssen als Holten als ontmoetingsplek voor informatie,

-

Transitie en positionering bibliotheek Rijssen-Holten

educatie, cultuur en ontspanning.

-

Taakherschikking bibliotheken in algemeen

-

Risicomanagement

Dr. M.E. de Noo, voorzitter Raad van Toezicht

In het bijzonder is hierbij op te merken dat de portefeuillehouders van de HR gesprekken hebben gevoerd met een
afvaardiging van het personeel. Daarin werd de transitie van
de bibliotheek en de daaruit voortvloeiende taakherschikking
besproken.
Tevens voert de Raad elk jaar een functioneringsgesprek met
de directeur-bestuurder, waarbij vermeld dient te worden dat
de Raad geen juridische werkgever van de directeurbestuurder is, maar wel verantwoordelijk is voor het toezicht
op het bestuur.
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Personeel en vrijwilligers

Kerngetallen

De omvang van het personeelsbestand per 31-12-2019 was
289,5 uur per week, verdeeld over 15 mensen. Aan het eind van

Categorie

2018

2019

het jaar stroomde één personeelslid uit.

Bezoekers

130.000*

133.000*

Het ziekteverzuim in 2019 in Bibliotheek Rijssen-Holten

Bezoekers website

107.270

102.000

bedroeg 6.12 % en de meldingsfrequentie was: 0,70 %.

Uitleningen

462.223

452.127

(ZV: 5.85 % en 0,78 MF Rijnbrink )

Uitleningen e-books

13.021

15.018

Naast het vaste personeel waren er 65 vrijwilligers enkele

Uitleningen dBos

7.095

6.873

uren per week werkzaam. Zij hielden zich voornamelijk bezig

Openingsuren p/w

100

100

met opruimen van boeken, voorlezen bij de gezinnen thuis,

Mediabezit

60.478

63.785

hulp bij activiteiten en de boek-aan-huis dienst. Ook de

Personeel u/w

298.5

289.5

computerinloop werden begeleid door vrijwilligers.

Jeugdleden

5.821

5.537

De volgende cursussen en opleidingen werden gevolgd in

Volwassen leden

3.681

3.540

2019: Op weg naar zelforganisatie, masterclass monitor
Bibliotheek op school, eigenaarschap, consulent

*) schatting

basisvaardigheden, marketingdagen, effectenmonitor (KB),
bijeenkomsten landelijke collectie, opleiding
voorleesconsulent Boekstart.

Openingstijden

De vestigingen van de bibliotheek Rijssen-Holten kennen de volgende openingstijden:
Rijssen				

Holten

maandag

11.00 - 17.30 uur

maandag

09.00 - 20.00 uur

dinsdag

11.00 - 20.00 uur

dinsdag

09.00 - 17.30 uur

woensdag

11.00 - 17.30 uur

woensdag

09.00 - 17.30 uur

donderdag

11.00 - 20.00 uur

donderdag

09.00 - 20.00 uur

vrijdag		

11.00 - 20.00 uur

vrijdag		

09.00 - 20.00 uur

zaterdag

11.00 - 15.00 uur

zaterdag

09.00 - 15.00 uur

Algemene gegevens
Werkgebied: 		

Gemeente Rijssen-Holten

Inwoners:		38.178
Bibliotheekvoorziening: Vestigingen in Rijssen, Holten en uitleenposten in wooncentra voor senioren De Schutse,
				

De Wellehof en De Parkstede

Adresgegevens:		

de Bibliotheek Rijssen-Holten • Kerkstraat 4, 7461 LC Rijssen

				

T 0548 51 34 31 • E info@bibliotheekrijssenholten.nl • www.bibliotheekrijssenholten.nl

