
Bestaande routes  
en nieuwe wegen 
In 2015 sloeg BiSC nieuwe wegen in, terwijl we bestaande routes 
vervolgden. Nieuw was de bibliotheekwet (Wsob), die die op  
1 januari 2015 in werking trad en waarin de rollen van de verschil-
lende partners in het landelijke bibliotheeknetwerk opnieuw 
werden benoemd. We namen afscheid van de naam PSO en 
kregen daar, overeenkomstig de wet, een nieuwe naam voor 
terug: POI; provinciale ondersteuningsinstelling. Naast een 
formele naamswijziging, betekende de wet dat de POI’s voortaan 
wettelijk verankerd zijn in het landelijke bibliotheekstelsel.  
 
Nieuwe samenwerking
In de Wsob is een belangrijke rol beschreven voor de Koninklijke 
Bibliotheek. Met veel enthousiasme werken wij intussen samen 
met deze nieuwe stelselpartner, mede in het kader van onze 
wettelijke innovatietaak.
Ook nieuw was het pand in Bunnik, waar we halverwege vorig jaar 
met ons personeel introkken. De verhuizing betekende de  
introductie van een nieuwe manier van werken, die als doel heeft  
 
 

samenwerking tussen BiSC-collega’s van verschillende afdelingen 
verder te verbeteren. Dat zorgde voor een meer integrale en 
efficiënte werkwijze voor onze klanten. De samenwerking in 
Bunnik bleef niet beperkt binnen de muren van ons eigen kantoor; 
ook met onze nieuwe buren, Kunst Centraal, werken we inmiddels 
op verschillende terreinen samen.  

Vervolgen koers
Tegen de achtergrond van al deze nieuwe ontwikkelingen, 
vervolgden we in 2015 de koers die we in 2014 in ons werkplan 
uitstippelden. Bijdragen aan een duurzaam bibliotheekstelsel in 
de provincie Utrecht was daarbij onverminderd onze inzet. In deze 
jaarimpressie leest u wat BiSC het afgelopen jaar  heeft gedaan 
voor de bevordering van dit stelsel voor alle inwoners  
van de provincie Utrecht.
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2015 in cijfers

JAARIMPRESSIE 2015

Aantal boekspots

60

Aantal leden

232.631

Aantal uitleningen

9.002.427

Raadplegingen catalogus

 3.966.883
Raadplegingen muziekcatalogus

 108.758

Aantal nieuwe 
bibliotheekleden

52.448 

Aantal calls servicedesk
(E-mail of telefonisch)

7.872

Het aantal E-book 
accounts in de 
provincie steeg in 
2015 met 80%, het 
aantal uitleningen 
van e-books verdub-
belde bijna

Aantal aan reserveringen gerelateerde 
transportbewegingen

728.740

58%
jeugdleden

Aantal E-book  
accounts: 

18.320
Aantal E-book  

leningen:  
 123.376



Lezen en voorlezen bevorderen de ontwikkeling van een kind. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die veel lezen of voorgelezen 
worden onder meer hoger scoren op Cito-toetsen en verder 
komen in het onderwijs. Daarom zette BiSC ook in 2015 in op 
leesbevorderingsprogramma’s als de Bibliotheek op school en 
de Nationale Voorleeswedstrijd.  

Op 27 maart organiseerde BiSC de provinciale voorronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd voor basisscholieren uit groep 7 en 
8. Voorafgaand aan de provinciale finale, hielden de deelne-
mende basisscholen een eigen voorleeswedstrijd. Maar liefst 
168 scholen uit de provincie Utrecht deden mee aan deze 
voorrondes, die georganiseerd werden door de openbare 
bibliotheken. Door mee te doen aan De Nationale Voorleeswed-
strijd leren leerlingen op een speelse manier dat voorlezen leuk

BiSC ondersteunt zeven provinciale bibliotheken, die meedoen 
aan het landelijke programma de Bibliotheek op school (dBos). 
Met dBos werken bibliotheken en scholen structureel samen 
aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van 
kinderen. Een belangrijk doel is kinderen te stimuleren om meer 
te lezen, op school en thuis. BiSC vormt de schakel tussen het 
landelijke programma en de lokale uitvoering ervan door 
scholen en bibliotheken. We volgen de landelijke ontwikkelin-
gen en zorgen ervoor dat bibliotheken in ons werkveld hierop 
aangesloten zijn. Verder ondersteunt BiSC de voorleesconsu-
lenten die namens de bibliotheken de scholen helpen bij het 
vormgeven van hun leesonderwijs. Tot slot implementeren en 
onderhouden we het mediatheeksysteem dat de samenwerk-
ing tussen bibliotheken en scholen binnen dBos ondersteunt. In 
2015 deden we dat voor 65 scholen; daarmee bereikten we 

 en waardevol is. Ook organiseerde BiSC een voorleeswedstrijd 
voor pabo-studenten. Een aankomend meester of juf die 
plezier heeft in lezen kan van onschatbare waarde zijn voor zijn 
leerlingen. De landelijke finale voor pabo-studenten werd 
gewonnen door de Utrechtse kandidaat, Simone van der Laar. 
Dat gaf de wedstrijd voor onze provincie een gouden randje.

13.686 leerlingen. Zij leenden samen meer dan 90.000 boeken 
via dBos. Het mediatheeksysteem is zo ingericht, dat kinderen 
vanuit huis toegang hebben tot de collectie van dBos. Zo 
worden ook ouders betrokken bij het leesonderwijs. 

Lezen met  
plezier 

DBos: schakel tussen  
landelijk beleid en  
lokale uitvoering

Op donderdag 5 maart was de feestelijke ondertekening van het 
huurcontract van de nieuwe BiSC-locatie in Bunnik. In het bijzijn 
van gedeputeerde Mariëtte Pennarts, burgemeester Hans Martijn 
Ostendorp en de collega’s van BiSC en Kunst Centraal werd het logo 
op het nieuwe pand onthuld. Vanuit het gezamenlijke pand blijven 
de twee organisaties zich inzetten voor bevordering van cultuur- 
educatie op basisscholen en een duurzame en innovatieve 
bibliotheekfunctie in de provincie Utrecht. 

De samenwerking tussen BiSC en Kunst Centraal werd gesymboli-
seerd door ‘de voorleesstoel’. Deze stoel is beschikbaar voor alle 
partijen waarmee de twee organisaties samenwerken. Door 
samenvoeging met Kunst Centraal in één pand realiseren de 

organisaties efficiencywinst op hun huisvestinglasten. Daarmee 
creëren zij een solide basis voor de komende jaren. Op het terrein 
van leesbevordering en cultuureducatie, de Bibliotheek op school 
en mediawijsheid kunnen de twee provinciale organisaties elkaar 
versterken. Zo kunnen zij nog meer van betekenis zijn voor burgers, 
scholen, lokale culturele voorzieningen en gemeenten. De voor-
leesstoel is een eerste voorbeeld van deze samenwerking. 
 

Samenwerking BiSC  
en Kunst Centraal beklonken

Aan de slag met het 
klanttevredenheidsonderzoek

 
 2015

26 maart: 
Voorleeswedstrijd

29 januari 2015: Bijeenkomst 
Bibliotheek van de Toekomst

16 juni: Bezoek aan 
Bibliotheek Gouda

1 oktober: Mini-conferentie met  
cultuurambtenaren in Zwolle 

9 december: Met twee workshops op  
het Nationale Bibliotheek Congres  

5 maart: Ondertekening huurcontract met  
Kunst Centraal en provincie Utrecht

19 februari: Bijeenkomst:  
terugblik over 2014

2 juli: BiSC inloopmiddag 3 november: ICT-inspiratiemiddag

 
 2016

Op woensdag  9 december was BiSC met twee workshops vertegenwoordigd op het Nationale Biblio- 
theek Congres. Programmamanager Stefan de Bruijn gaf in samenwerking met mediabedrijf Coosto een 
workshop over social CRM. De workshop ging onder meer in op de vraag hoe je op een effectieve en 
duurzame manier het contact met bestaande én nieuwe doelgroepen kunt onderhouden. Ook kwam 
aan de orde welke bijdrage het social CRM-monitoring tool Coosto daaraan kan leveren. In een tweede 
deelsessie ging Stefan de Bruijn het gesprek aan over de financiële mogelijkheden en grenzen aan 
uitlenen en uitleenproposities, zoals de mogelijkheden van het nieuwe Plus-abonnement. 

De Provincie Utrecht organiseerde, in samenwerking met BiSC, op donderdag 29 januari de 
jaarlijkse bijeenkomst De Bibliotheek van de toekomst. Zo’n dertig Bibliotheekwethouders 
en -ambtenaren van de Utrechtse gemeenten kwamen samen om van gedachten te 
wisselen over de toekomst van de bibliotheek in de provincie. Thema’s die de revue pas-
seerden, waren de rol van de bibliotheek in het sociaal domein en onderwijs en het 
heruitvinden van de bibliotheek op basis van experiment.
De middag maakte de nodige discussie los bij de aanwezige wethouders en ambtenaren. 
Duidelijk werd dat iedere gemeente op zijn eigen manier naar de bibliotheek van morgen 
kijkt. Over een ding waren de deelnemers het zeker eens: dat een blijvende betrokkenheid 
bij de toekomst van de bibliotheek van belang is voor de samenleving. 

Het uitwisselen van ervaringen stond centraal tijdens de ochtend voor (voor)leesconsulenten BoekStart en de 
Bibliotheek op school (dBos) op donderdag 10 december. Van tevoren hadden de consulenten wat huiswerk 
meegekregen en nagedacht over de vragen waar ze trots op zijn en waar ze tegenaan lopen in hun werk. Het 
werd een levendige ochtend met veel ruimte voor uitwisseling van tips en ook succesverhalen. De bijeenkomst 
werd afgesloten met de constatering dat kennisuitwisseling voor (voor)leesconsulten zeker voor herhaling 
vatbaar is. Het landelijke programma de Bibliotheek op school ondersteunt lezen en voorlezen op scholen. De 
(voor)leesconsulten bezoeken de scholen en begeleiden de kinderen en docenten op het gebied van leesonder-
wijs. Naast het faciliteren van kennisdeelbijeenkomsten, levert BiSC onder meer de inhoudelijke kennis over het 
programma de Bibliotheek op school. 

Twee workshops op het 
Nationale Bibliotheekcongres

Bijeenkomst Bibliotheek  
van de toekomst 

Leesconsulenten  
wisselen ervaringen uit

In 2016 bouwen Kunst Centraal en BiSC de samenwer- 
king verder uit. Zo ontwikkelen zij samen een program-
ma voor basisscholen rond 3D-printen. Doel is leerlin-
gen kennis te laten maken met deze techniek, die naar 
verwachting steeds vaker toegepast zal worden.  

168  
Utrechtse scholen deden mee  
aan de voorleeswedstrijd.

  
In 2015 werden 

3.494 
leerlingen via dBos ook 
bibliotheeklid. 

Wat vinden de bibliotheken van de dienstverlening door BiSC? 
Dat lieten wij in een klanttevredenheidsonderzoek door een 
onafhankelijk bureau onderzoeken. Ook voerden we een 
rondetafelgesprek met vertegenwoordigers namens de 
bibliotheken om door te praten over de BiSC-dienstverlening. 
Hieruit blijkt dat er in het algemeen waardering is voor onze 
dienstverlening en dat op onderdelen ruimte bestaat voor 
verbeteringen.

Een kleine greep uit de overige resultaten: klanten waren erg 
tevreden over onze logistieke en financiële dienstverlening. 
Ook waren ze positief over de bereikbaarheid van BiSC. Uit het 
onderzoek kwam verder een aantal aandachtspunten voor 

BiSC, waarmee we aan de slag zijn gegaan. Zo zijn we in 2015 
een traject ingegaan om onze ICT-contracten zo in te richten 
dat ze beter passen bij de veranderde vraag van de bibliothe- 
ken. BiSC wil de nieuwe wensen van bibliotheken op het 
gebied van ICT vertalen naar passende functionaliteiten. 
Verder voeren we voortaan werkplangesprekken met alle 
bibliotheken om te toetsen of het BiSC-werkplan aansluit op 
de wensen en verwachtingen. Zo zorgen we ervoor dat we ons 
werk afstemmen op de bibliotheekpraktijk. 

In 2016 ronden we het traject rond de nieuwe ICT- 
dienstverlening af. Vanaf 1 januari 2017 bieden we  
deze nieuwe dienstverlening aan bibliotheken aan.



Digitale diensteninnovatie en  
ondernemerschap centraal
Van een interactieve quiz over digitale toepassingen tot een sessie over digitale dienstenin-
novatie. Het kwam aan bod tijdens de ICT-inspiratiemiddag die BiSC op 3 november organi-
seerde. Bibliotheek de Tweede Verdieping vormde het toneel voor deze middag. Thema was 
‘ICT van de toekomst’. Naast een ICT-markt, konden deelnemers kennis maken met een 
aantal nieuwe projecten. Zo introduceerde programmamanager Innovatie Ronald Huizer de 
pilot social CRM en praatten sprekers van de Economic Board Utrecht en CoLAB de deelne-
mers bij over digitale diensteninnovatie door nieuwe samenwerkingsvormen met partijen 
binnen én buiten de branche. Ook gaf BiSC het startschot voor twee nieuwe projecten. 

Tijdens de middag kwam het belang van gezamenlijk ondernemerschap op het gebied van 
ICT en innovatie duidelijk naar voren. Afgesproken werd dat BiSC het initiatief neemt om dit 
gezamenlijke ondernemerschap verder uit te werken binnen Digilabs, een programma waarin 
21e eeuwse vaardigheden centraal staan. Doel is om te komen tot een proeftuin-concept 
waarbinnen bibliotheken vernieuwende digitale toepassingen ontwikkelen en delen.  

                 In 2016 wordt het programma Digilabs verder uitgewerkt en staan de eerste 
                 bijeenkomsten op de agenda.

Samen kom je verder
Ook in 2015 zochten de Utrechtse bibliotheken de samenwerking binnen de gezamenlijke 
marktpropositie. In dit - voor ons land - unieke stelsel hebben bibliotheken afspraken gemaakt 
over één gezamenlijke pas, geüniformeerde tarieven en een provinciale collectie die voor 
iedereen toegankelijk is. 2015 stond in het teken van het bijdragen aan een betere dienstver-
lening richting klanten. Zo werden de uitleenvoorwaarden voor klanten vereenvoudigd en 
deed de digitale acceptgiro zijn intrede. Het laatste leverde een flinke kostenbesparing op.
Om het betaalverkeer te kunnen digitaliseren, zijn mailadressen nodig. Eind 2015 voegden we 
daarom de daad bij het woord. Klanten van wie de mailadressen nog niet bij de bibliotheek 
bekend waren, ontvingen een brief met het verzoek het mailadres door te geven. Het 
resultaat? Inmiddels kunnen de bibliotheken met 90% van hun klanten digitaal communice- 
ren. Verder zetten we ook andere gezamenlijke acties, zoals de online marketingcampagnes, 
voort. In 2015 introduceerden we campagnes die ervoor zorgden dat nieuwe en trouwe leden 
op de juiste momenten aandacht krijgen. 

Koop uw kaartje met TicketWise

In december startte Bibliotheek Lek & IJssel de kaartverkoop via TicketWise. Bibliotheken kunnen 
met TicketWise op een eenvoudige en professionele manier de verkoop van kaarten administreren 
en beheren. Een bibliotheeklid kan met zijn inloggegevens snel en gemakkelijk kaartjes kopen, 
bijvoorbeeld voor bijeenkomsten die in de bibliotheek gehouden worden. Klanten die (nog) geen 
lid zijn van de bibliotheek kunnen dat ook; bibliotheeklid worden is daarbij niet verplicht. BiSC 
leverde de technische ondersteuning en begeleidde Bibliotheek Lek & IJssel bij de implementatie. 

TicketWise maakt het mogelijk om activiteiten al ver van te voren in de agenda te plaatsen en 
verschillende prijzen in te voeren, bijvoorbeeld voor leden en niet-leden. Ook hebben bibliotheken 
inzicht in het aantal verkochte kaarten voor een activiteit. TicketWise kan zowel vooraf als na afloop 
van een activiteit (management-)rapportages leveren over verkoop, bezoekers, annuleringen etc. 
Geschikte gegevens om eventueel gerichte (klant)acties op te ondernemen.  Zo levert, naast 
gemak voor de bibliotheek en haar eindgebruiker, TicketWise ook een bijdrage aan het verkrijgen 
van een integraal klantbeeld. 

                  In 2016 is de pilot-fase van TicketWise afgerond en is de toepassing beschikbaar  
       gekomen voor andere bibliotheken. Bibliotiotheek Z-O-U-T gaat in 2016 aan de slag  
                 met de invoering van TicketWise. 

Dit jaarverslag is een uitgave van: 
BiSC 
Fruitweg 48 / 3981 PA Bunnik  / T 030 635 46 76
info@biscutrecht.nl  / www.biscutrecht.nl 

Ontwerp & Illustraties: Roch Design 
Fotografie: Koen Peters, Merel Maissan, Jacqueline van der Kort 
Beeldbank de Bibliotheek op School

Kwartaalrapportages  
verschaffen meer inzicht

Colofon

In 2015 breidde BiSC haar dienstverlening op het gebied van de kwartaalrapportages uit. 
Daarmee kwamen we tegemoet aan de wens van bibliotheken om op meer onderwerpen een 
rapportage te kunnen maken. Sinds 2011 verzorgt BiSC ieder kwartaal standaardrapportages 
voor bibliotheken op het gebied van ledenaantallen, uitleencijfers en reserveringen. 

In 2015 kwam er een groot aantal onderwerpen bij, waar over gerapporteerd kan worden. De 
bibliotheken kunnen op vestigingsniveau zelf analyses maken. Zo kunnen ze de instroom en 
uitstroom van nieuwe leners meten en ook de doorstroom per abonnementssoort en het 
aantal reserveringen per betalend lid. Verder is het mogelijk een cijfermatig overzicht te 
maken over het aantal reserveringen. Bovendien zijn de (kwartaal)rapportages sneller 
beschikbaar dan in het verleden. Hierdoor is het mogelijk om al op de tweede dag nadat een 
kwartaal geëindigd is, een rapportage over de afgelopen drie maanden te maken. 

    

Samenwerking van Utrechtse  
Bibliotheken bekrachtigd 

Acht Utrechtse bibliotheken en BiSC blijven zich gezamenlijk inzetten voor een 
toekomstbestendig bibliotheekstelsel. Dat was de uitkomst van een overleg van  
de directeuren van de organisaties op donderdag 24 september. De bibliotheken 
staan de komende jaren voor een belangrijke uitdaging: het consolideren van  
de bestaande dienstverlening en parallel daaraan het innoveren en herijken  
van bibliotheekfuncties.


