
de BiBliotHeek  
alS fuNdameNt  
voor de ontwikkeling van álle inwoners van de provincie Utrecht

Het jaar 2014 stond in het teken van vernieuwing: een nieuw 
provinciaal beleid, waarbij wij als serviceorganisatie voor 
de bibliotheken in de provincie Utrecht meer ruimte 

hebben gekregen om af te stemmen op de behoeften van de 
bibliotheken. Immers, de uitdagingen in grote steden zijn niet altijd 
vergelijkbaar met die in de regio.
 
Door dat maatwerk kunnen wij bibliotheken nog beter ondersteu-
nen bij hun transitie naar een duurzame en actuele bibliotheek- 
voorziening voor alle burgers in de provincie Utrecht.  Dit deden wij 
in 2014 op vier manieren:
 
• Ontzorgen van bibliotheken in de primaire processen, zodat 
     hun aandacht maximaal lokaal kan liggen – bij de eigen 
     gemeente, de partners aldaar, de leden, bij de klant .
• Stimuleren van een bibliotheekdienstverlening die gericht is op 
  geletterdheid en 21th century skills.
• Ontwikkelen van nieuwe proposities voor de klant en het vinden   
  van nieuwe inkomstenbronnen voor bibliotheken . 
• Verbinden van bibliotheken onderling en met relevante 
   (bovenregionale en landelijke) samenwerkingspartners. 
 

Wat is er bereikt in 2014? Vele concrete en tastbare resultaten voor 
de bibliotheken die hun ontwikkeling naar de bibliotheek van de 
21e eeuw versterken. Een selectie van de resultaten leest u terug in 
dit jaarverslag. De belangrijkste speerpunten  waren het modern-
iseren en efficiënter maken van de traditionele uitleenfunctie en 
concrete innovatie op het terrein van de Bibliotheek op School en 
de bibliotheek in het Sociaal Domein.  

In 2014 hebben wij in de provincie Utrecht met beperkte inzet van 
middelen, maximale meerwaarde weten te creëren voor een 
duurzame bibliotheek voor alle inwoners. Maar bovenal zijn wij trots 
dat wij elkaar op regionaal, provinciaal en landelijk niveau steeds 
weten te vinden en samen de schouders zetten onder een 
bibliotheekfunctie die bijdraagt een de ontwikkeling van álle 
inwoners van de provincie Utrecht.  
 
Daar gaan we ook in 2015  voor! 

Hartelijke groet,
Mireille Pondman, Directeur Bibliotheek ServiceCentrum Utrecht
Vragen of reacties? Mail naar:  m.pondman@biscutrecht.nl
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“BoveNal zijN wij trotS  
      op Hoe wij gezameNlijk  
de SCHouderS zetteN  
        oNder de BiBliotHeek  
     vaN de toekomSt”

e-BookS:  
10.311 aCtieve   

aCCouNtS iN  
de proviNCie  
utreCHt eN  

69.431 geleeNde  
e-BookS.



een mini-vestiging van de bibliotheek op de basisschool? 
Dat wordt mogelijk gemaakt door schoolWise - het meest 
geavanceerde schoolmediatheeksysteem dat momenteel 

beschikbaar is voor het primair onderwijs.  
 
In het schooljaar 2014-2015 zijn BiSC en de regiobibliotheken 
gestart met de uitrol van schoolWise. SchoolWISE biedt de 
regiobibliotheek de mogelijkheid om te komen tot een structurele 
samenwerking van bibliotheken met de basisscholen op het 
gebied van leesmotivatie, taalontwikkeling en informatievaar-
digheden.  School en bibliotheek zijn regelmatig met elkaar in 
gesprek over het leesbeleid op school, de schoolcollectie, 
leesactiviteiten in de klas en opbrengst gericht werken (met 
gegevens uit de leesmonitor). SchoolWise staat niet op zichzelf. 
Het is een belangrijke bouwsteen binnen de aanpak van de 
Bibliotheek op school.

Voordelen van schoolWise op een rij: 
∙ kindvriendelijk programma;
∙ draagt bij aan een aantrekkelijke collectie op school; 
∙ geeft inzicht in de collectie van de bibliotheek;
∙ ook thuis te gebruiken (ouderbetrokkenheid);
∙ koppeling met de monitor van de Bibliotheek op school.

 

                In de loop van 2015 zullen naar verwachting 50 scholen  
        zijn aangesloten op schoolWise.

met SCHoolwiSe 
gaat de BiBliotHeek 
weer Naar SCHool! 

In de provincie Utrecht werken de bibliotheken en 
BiSC al jaren samen om  vorm te geven aan een 
stelsel dat uniek is in Nederland. Eén gezamenlijke 
pas, geüniformeerde tarieven en een provinciale 
collectie die voor iedere klant toegankelijk is. In 
2014 is BiSC begonnen met het versterken van de 
communicatie rondom de gezamenlijke mark-
propositie. Een eerste stap was de invoering van 
een gezamenlijke digitale nieuwsbrief. Maar ook 
op het gebied van werven van nieuwe leden heeft 
BiSC een belangrijke stap gemaakt door gebruik te 
gaan maken van Search Engine Advertising (SEA). 
Betaalde advertenties in Google waarmee we 
succesvol, tegen lage kosten, nieuwe leden 

binnenhalen. Daarbij gaat het zowel om jeugd- 
leden als om betalende leden. Om de nieuwe 
bibliotheekleden te verwelkomen en ze  
te blijven wijzen op de  voordelen van hun 
bibliotheek, is BiSC eind 2014 ook gestart met een 
pilot op het gebied van welkom- en behoudscam-
pagnes. Kortom, 2014 stond in het teken van 
voortdurende aandacht voor onze klanten via  
alle kanalen!  

                 In 2015 introduceert BiSC gerichte 
      campagnes waarmee zowel nieuwe als  
        trouwe klanten op het juiste moment de   
      juiste aandacht krijgen. 

1 ColleCtie, 1 paS, gelijke tarieveN

iN 2014 zijN er 30 SCHoleN  
aaNgeSloteN iN 16 vaN de 25 
utreCHtSe gemeeNteN.

 
 2013

Ook in 2014 organiseerde BiSC weer de provinciale finale van zowel de Nationale 
Voorleeswedstrijd als de Pabo Voorleeswedstrijd.   De Nationale Voorleeswedstrijd 
is een succesvol leesbevorderingsproject voor leerlingen uit groep 7 en 8  van het 
primair onderwijs, dat het leesplezier op een spannende manier verhoogt. Het 
bereik is groot: in de aanloop naar de provinciale voorleeswedstrijd organiseren 168 
scholen in de provincie Utrecht ieder een voorleeswedstrijd en kiezen hun kampi- 
oen.  Na de voorrondes in de regiobibliotheken in Utrecht levert iedere regio 
uiteindelijk een finalist voor de provinciale ronde aan. Vanwege het belang van lezen 
op basisscholen, werd in 2014 voor het eerst de Pabo Voorleeswedstrijd georga- 
niseerd. Aankomende leerkrachten doen daarmee kennis op van kinder- en 
jeugdliteratuur en leren hoe ze moeten voorlezen. Met deze wedstrijd willen de 
betrokken organisaties Pabostudenten enthousiasmeren voor kinder- en jeugd-
boeken zodat zij dit op hun (stage)school kunnen overbrengen aan hun leerlingen. 

voorleeSwedStrijd verHoogt leeSplezier

1 april 2014:  
voorleeSwedStrijd

11 maart 2014: BijeeNkomSt de 
moNitor, de BiBliotHeek  
op SCHool

28 mei 2014:  
eerSte BoekSpot op StatioN HouteN

24 maart 2014: BijeeNkomSt  
maatSCHappelijke koSteN/BateN aNalYSe

Op 28 mei opende gedeputeerde Mariette Pennarts op 
station Houten de eerste Boekspot. Het is een pilot, op- 
gezet in samenwerking tussen BiSC, Bibliotheek Lek en  
IJssel en NS Stations. Voor de Boekspot is een speciale  
kast ontwikkeld die wordt beheerd door een groep vrijwil-
ligers. Dit zijn reizigers en de ‘Koffieman’ van station Houten. 
De Boekspot loopt als een trein: er worden veel boeken 
gebracht én meegenomen. Er is een tweede Boekspot op 
het station geopend in de stationshuiskamer van Culem-
borg. BiSC gaat in 2015 verder inzetten op de koppeling van 
het succes van de boekspot aan de bibliotheken.

BoekSpot op Het  
StatioN



BiBliotHekeN vaN  
de toekomSt
De bibliotheek is een belangrijke schakel in de culturele sector in  
de provincie Utrecht. Tijdens de provinciale bijeenkomst Cultuur  
Ontmoet op 15 mei 2014, organiseerde BiSC voor de Utrechtse  
gemeenten een workshop Bibliotheken van de Toekomst.  
Een belangrijkste kernfunctie van de bibliotheek blijft het stimu- 
leren van lezen voor een goede taalontwikkeling van het kind,  
het liefst in nauwe samenwerking met scholen. En ondanks de  
digitalisering van de bibliotheek, heeft de combinatie met een  
fysieke locatie de toekomst.
 

SoCiaal domeiN  
vraagt ziCHtBaarHeid  
eN  SameNwerkiNg

De bibliotheek van de toekomst heeft ook een infrastructuur van de toekomst  
nodig. Dat betekent dat niet alleen het uitlenen of lidmaatschap gefaciliteerd  moeten 
worden, maar dat álle gebruikers, en álle vormen van dienstverlening  moeten worden 
ondersteund.  
 
Door het ontwikkelen en implementeren van een gebruikersinfrastructuur (als uitbreid-
ing op de bestaande lenersinfrastructuur) kunnen bibliotheken activiteiten voor nieuwe 
doelgroepen beter organiseren, communiceren en rapporteren naar gemeenten.

                  Omdat de landelijke infrastructuur niet voorziet in lokale klantrelatiemanage-       
      ment oplossingen zal dit in 2015 provinciaal worden ontwikkeld, in samenwer- 
                  king met leveranciers en stakeholders.

vaN leNerSiNfo, Naar  
relatie met geBruikerS

168 SCHoleN
8 regioNale kampioeNeN
1 proviNCiale kampioeN

voorleeSwedStrijd verHoogt leeSplezier

19 juNi 2014:  
keNNiSCoNfereNtie SoCiaal domeiN

23 SeptemBer 2014:  
BijeeNkomSt 'werkplaN 2015  
eN markpropoSitie'

2 deCemBer 2014: proviNCiaal direC- 
tieoverleg utreCHtS BiBliotHeekNetwerk

juli/auguStuS: 
gipHart leeNt uit

4 NovemBer 2014: 
iNSpiratieSeSSie digitaliSeriNg  

 2015

In de zomer van 2014 zond RTV Utrecht 7 weken 
lang een programma uit over de bibliotheken in de 
provincie Utrecht. In deze afleveringen kwamen 
alle negen regiobibliotheken aan bod, waarbij in 
beeld werd gebracht dat de bibliotheek niet alleen 
boeken uitleent maar vooral ook heel veel 
activiteiten ontplooit op het gebied van onderwijs, 
ouderen en erfgoed. Het programma wordt 
gepresenteerd door Ronald Giphart. Voor het 
bezoek aan de bibliotheken kreeg Ronald Giphart 
een lift van chauffeurs van de vervoersdienst. 

op pad met  
roNald gipHart

Wat is de rol van de bibliotheek in het sociaal domein? Op 19 juni 
organiseerde BiSC - samen met ProBiblio - de conferentie: De Biblio-
theek actief in het sociaal domein. Belangrijke constatering van die 
middag is dat bibliotheken veel doen in het sociaal domein, maar 
dat dit nog lang niet altijd zichtbaar is voor gemeente, welzijnsor-
ganisaties en bewoners. Dat vraagt bibliotheken om duidelijker te 
communiceren over initiatieven die al lopen en aan te sluiten bij ‘de 
taal’ van de gemeente en van maatschappelijke partners. Om 
onderscheidend te kunnen zijn ten opzichte van andere partners, 
zullen bibliotheken hun dienstverlening moeten toespitsen op 
waar zij goed in zijn: dat is onder andere informatie beschikbaar 
maken en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn. Bibliotheken 
kunnen dit verder ontwikkelen in nauw contact met de partners en 
in samenwerking met elkaar.

                 BiSC zal bibliotheken in 2015 verder ondersteunen bij het     
       ontwikkelen van hun beleid en strategie voor het Sociaal      
      Domein door middel van de 3D-krachtenveldanalyse en      
      3D-portfolio-analyse.



Het besluit is genomen - BiSC gaat in 2015 verhuizen  
naar Bunnik! 

Na een intensieve periode van besluitvorming is de definitieve 
beslissing genomen om naar Bunnik te verhuizen. Een verhui- 
zing die naar verwachting op veel terreinen winst oplevert. BiSC 
en Kunst Centraal grijpen dit traject aan om inhoudelijke 
samenwerking te verkennen; beide organisaties werken 
intensief samen met scholen en zijn complementair in kennis 
en competenties. Met de verhuizing naar het nieuwe pand, 
krijgt BiSC ook een nieuw gezicht: het logo en de huisstijl worden 
verfrist en aangepast aan deze tijd. 

Grote pijler onder het ontzorgen van de bibliotheken in het primaire proces is de  ICT- 
dienstverlening.  Ruim 80 procent van de dienstverlening van BiSC raakt aan ICT.   
Naast de reguliere ICT-werkzaamheden heeft BiSC ondersteuning geleverd bij onder  
andere verhuizingen en nieuwbouw. In 2014 zijn Het Eemhuis (Regiobibliotheek Eemland) 
Cereol (Regiobibliotheek Utrecht) en Allemanswaard (Regiobibliotheek Z-O-U-T) geopend. 
Bovendien zijn alle vestigingen gemigreerd van Windows XP naar Windows 7.0/8.1.  
In 2014 is BiSC ook gestart met Werkplek Online via de applicatie Remote App: via deze  
applicatie kunnen bibliotheekmedewerkers vanuit alle locaties toegang krijgen tot hun  
eigen desktop en bestanden.

                  In 2015 gaat BiSC de ICT-dienstverlening opnieuw bezien, zodat deze 
       blijvend aansluit op de huidige wensen en ontwikkelingen van de bibliotheek.  

vooruitBlik 2015: Nieuw paNd, Nieuw geziCHt

iCt alS BaSiS voor de BiBliotHeek  
vaN Nu eN de toekomSt

Nieuwe tijd vraagt Nieuwe  
vaardigHedeN
Wat zijn kansen van techniek en digitalisering voor de samenleving? Dinsdag 4 november 
organiseerde BiSC een ICT-middag in het Eemhuis, waar zo’n 30 bibliotheekmedewerkers aan 
deelnamen. De deelnemers gingen aan de slag met het FryskLab, het mobiele Fablab uit Fryslân, 
werken in de cloud, Google Glass en Google Streetview.

Het benutten van de kansen van digitalisering, vraagt om nieuwe vaardigheden. De bibliotheek is 
de plek waar je in aanraking komt met nieuwe technologie en het gesprek voert over de impact er 
van. Het stimuleren van mediawijsheid en digitalisering is een innovatieve functie van de 
bibliotheken die BiSC helpt ontwikkelen. De middag inspireerde de bibliotheek Eemland om 
Google glass workshops te organiseren.

                Ook in 2015 ondersteunt BiSC bibliotheken bij de ontwikkeling van innovatieve
      diensten, die te maken hebben met omgaan met de digitale samenleving.

pluS-aBoNNemeNt: aBoNNemeNt  
op maat voor veellezer
Voor de echte liefhebber die graag veel boeken leest, is in januari 2014 het 
plus-abonnement ingevoerd in de regiobibliotheken Lek & IJssel en Het Groene 
Hart. Het grote voordeel van het plus-abonnement is dat je onbeperkt kunt blijven 
lenen en dat je partner of huisgenoot een tweede gratis pas kan aanvragen. Daar 
tegenover staat dat de abonnementskosten hoger zijn. Uiteindelijk heeft meer dan 
60 % van alle veellezers gekozen voor dit plus-abonnement. En daarmee is de 
doelstelling om gemiddeld meer inkomsten te generen per lid gerealiseerd. 

                De verdere ontwikkeling van het plus-abonnement hangt samen met de            
               discussie over de landelijke tarievenstructuur van de Nationale Bibliotheek 
      Pas. De ervaringen met het plus-abonnement leveren belangrijke input 
      aan die discussie.

iN 2014 Heeft meer 
daN 60% vaN de 

veellezerS BlijveNd 
voor Het  

pluS-aBoNNemeNt 
gekozeN

80% dieNStverleNiNg 
BiSC raakt iCt

aNalYSe maatSCHappelijke  waarde
Bibliotheken zijn in toenemende mate op zoek naar mogelijkheden om hun maatschappelijke 
waarde zichtbaar te maken en te versterken. Maar wat is nu maatschappelijke waarde? Maar welke 
waarde levert de bibliotheek?  En kun je de maatschappelijke meerwaarde ook economisch 
doorrekenen? Het instrument van een kosten-batenanalyse wordt vaak gebruikt bij publieke 
investeringen/bestedingen en brengt de economische impact in beeld. Samen met onderzoeksbu-
reau RIGO uit Amsterdam is dit onderzoek uitgevoerd voor de bibliotheken Angstel, Vecht en Venen 
en Het Groene Hart. De conclusie is dat de bibliotheek - met name op het gebied van leesvaardig-
heid, arbeidsparticipatie en aantrekkelijkheid van de woonomgeving - een positieve kosten-baten 
waarde biedt. Bepalend hierbij is niet zo zeer de omvang van het bereik van de bibliotheek, maar de 
mate waarin je als bibliotheek de specifieke doelgroepen weet te bereiken. Gemiddeld levert elke 
euro die in de bibliotheek wordt gestoken de maatschappij 2,50 euro op.

                In 2015 wordt het MKBA onderzoek uitgevoerd bij bibliotheken die interesse  hebben. 
               Daarnaast wordt in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheken gekeken hoe                
               bestaand en nieuw onderzoek meer met elkaar kan worden verbonden. 
 

ColofoN
Dit jaarverslag is een uitgave van: 
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