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DIRECTIEVERSLAG 2018 

De Bibliotheek Wijchen 

 

 

Vooraf 

In dit directieverslag wordt het jaar 2018 belicht. Als bijlagen zijn daarbij opgenomen het 

Productenboek Resultaten 2018, inclusief de cijferbijlage en de Voorlopige Jaarrekening 

2018. 

Deze is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2019. 

Het onderdeel ‘Producten en diensten” uit dit directieverslag is tevens als inleiding bij het 

Productenboek Resultaten 2018 opgenomen. 

 

 

Directie en beleidsteam 

Het verslagjaar startte met Ria Oudega als interim-directeur welke functie zij vervulde 

sinds Anja Kaashoek haar directietaken door ziekte vanaf begin 2017 moest neerleggen. 

Vanaf najaar 2017 werkte Anja in een opbouwend schema aan haar re-integratie en 

vanaf het voorjaar 2018 kon Ria haar interimtaken langzaam afbouwen. Anja nam haar 

directiefunctie op 1 april weer op zich met inhoudelijke ondersteuning van Ria voor één 

dag per week tot 1 mei. Anja’s re-integratieproces werd op 15 mei succesvol afgesloten. 

 

Als onderdeel van de terugkeer van Anja in haar directiefunctie hebben er een aantal 

ontwikkelsessies met het beleidsteam, bestaande uit teamleider Caroline Rossen, 

domeinspecialisten Judith Nagtegaal en Martin Bergsma en Anja zelf als directeur, 

plaatsgevonden onder leiding van Romy de Rijk. Dat traject is in 2018 succesvol 

afgerond. 

 

 

Producten en diensten 

Het jaar 2018 was het tweede jaar van de vierjarige beleidsperiode, waarin gewerkt werd 

op basis van de strategie en doelstellingen die in het beleidsplan “Verder kijken” 

vastgelegd zijn. 

 

De brede publieksdienstverlening heeft zich in het verslagjaar verder ontwikkeld op basis 

van het gedachtengoed van de Bibliotheek van 100 Talenten. Het grote aantal 

activiteiten en de diversiteit getuigt daarvan. De resultaten zijn te vinden in het 

Productenboek Resultaten 2018.  

 

In 2018 is overgegaan tot het terugbrengen van het aantal openingsuren van de 

vestiging aan de Campulaan, zodat mogelijk werd dat tijdens alle openingsuren een 

professionele bezetting aanwezig is. Dat heeft geen noemenswaardige problemen bij de 

doelgroepen gegeven.  

 

De ‘klassieke’ uitleenfunctie neemt landelijk en ook in Wijchen verder in betekenis af. 

Voor ons betekende dit totaal 8,5 % minder leden in 2018. Een deel daarvan wordt 

veroorzaakt door de ontdubbeling in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar als gevolg van 

het gebruiken van de gecombineerde leerlingenpas door de leerlingen van het Maaswaal 

College. In deze leeftijdscategorie was de terugloop daardoor 27%. Daarbij  is aantal 

inwoners van 0-16 jaar in de gemeente Wijchen is de afgelopen jaren met ruim 9% 

teruggelopen, dat verklaart in het algemeen de daling in het aantal jeugdleden.  

 

Tegelijkertijd nam het aantal deelnemers aan de 433 activiteiten rond lezen, 

leesbevordering en ontwikkelen van leessmaak, de persoonlijke ontwikkeling van mensen 

en de activiteiten rondom de basisvaardigheden, net als in 2017, ook weer toe. Deze 

staan allemaal vermeld in het Productenboek. In de innovatiekolom is verantwoord in 

hoeverre het nieuwe dienstverlening betreft. 
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Om uit de veelheid een aantal succesvolle voorbeelden te noemen: 

 Taalcafé voor anderstaligen om hun Nederlands te oefenen;  

 Digisterkercursussen om mensen te leren zelf hun Digi-D aan te maken en gebruiken 

voor communicatie met de overheden; 

 Digitale InloopOchtend (DIO) voor mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn; 

 Politieke Zeepkist rondom de gemeenteraadsverkiezingen waar alle partijen zich 

konden presenteren; 

 Kampvuurvertellingen, buitenvoorstelling met verhalenvertellers; 

 Talentenatelier ontwikkelen door kinderen, kunstenaars en professionals; 

 Zomervakantieprogramma voor kinderen; 

 Beebot-lessen in de onderbouw basisschool; 

 Collecties saneren op basisscholen; 

 Intensieve samenwerking met Maaswaal College Oosterweg; 

 Taalcursussen Spaans, Duits, Frans; 

 GGZ-café over thema’s psychische kwetsbaarheid; 

 Wiegges Koffieloopje langs de tegels van het Wiegges PraotPad over de betekenis van 

de woorden en het Wijchens dialect. 

 

Meer en meer worden we gevonden door deskundige Wijchenaren die hun kennis en 

passie willen delen in de bibliotheek door het geven van workshops, lezingen en het 

vullen van de inspiratiewand. Het wordt langzaamaan vanzelfsprekender dat organisaties 

en instellingen de bibliotheek gebruiken voor hun activiteiten of activiteiten aanbieden in 

en via de bibliotheek.  

 

Dankzij de betrokken en maximale inzet van het hele team kon het brede pakket aan 

publieksactiviteiten gerealiseerd worden. Alle mogelijkheden zijn benut, de grens van het 

haalbare is bereikt.     

 

           

Financiën  

Het is inmiddels een bekend gegeven dat de financiële positie van de Bibliotheek Wijchen 

kwetsbaar te noemen is. Naast de bezuiniging op de gemeentesubsidie die van 2012 tot 

2014 opliep naar 30% is als een belangrijke oorzaak te noemen dat de 

exploitatiesubsidie sinds 2010 niet meer geïndexeerd werd. Daarover zijn wij steeds 

opnieuw met de gemeente in gesprek gegaan. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de 

gemeenteraad heeft besloten om vanaf 2018 de budgetsubsidie weer te indexeren op 

basis van de septembercirculaire. Dat geeft meer lucht in de exploitatie omdat 

prijsverhogingen in principe opgevangen kunnen worden zonder financieel verder in te 

boeten en daardoor te moeten bezuinigen.  

 

De inkomsten vanuit lidmaatschappen, conform landelijke trend, bleven ook dit jaar 

verder teruglopen. In 2018 lijkt de teruggang iets af te vlakken. Het percentage 

betalende volwassenen leden was in Wijchen altijd al lager dan landelijk waardoor de 

gebruikersinkomsten altijd al lager lagen. 

De inkomsten uit activiteiten zijn achtergebleven bij de begroting. De reden daarvan is 

dat veel activiteiten kosteloos worden aangeboden door onze partners en Wijchenaren 

met een bepaalde expertise. Voor die activiteiten wordt dan geen entree gevraagd. 

 

In 2018 werden er, net als in 2017, extra kosten gemaakt voor de ziektevervanging van 

de directeur. Deze kosten konden niet in de exploitatie opgevangen worden. De 

gemeente heeft, analoog aan 2017, deze kosten voor haar rekening genomen. De 

declaratie daarvan is in 2018 ingediend en afgehandeld.  

 

Het verslagjaar is met een klein positief resultaat afgesloten. Dit wordt toegevoegd aan 

het Eigen Vermogen. Het is noodzakelijk dat dit weerstandsvermogen groeit om 

onverwachte tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen. Deze algemene reserve 

mag conform subsidieverordening maximaal 10% van de jaarlijkse budgetsubsidie 



 3 

bedragen. Het is raadzaam om in het bestuurlijk overleg de exacte grenzen daarvan te 

bespreken. 

 

 

Personeel en Organisatie 

Er vonden in het verslagjaar een aantal veranderingen plaats in het vaste betaalde team. 

Begin 2018 startte de werving van twee nieuwe medewerkers waarvoor in 2017 

vacatureruimte was ontstaan: één ten behoeve van het publieksteam en een 

management-assistent. Beide vacatures zijn in februari succesvol ingevuld door 

respectievelijk Julia Arnscheidt en Patricia Vossenberg. 

 

Op 1 april verliet Rini Willems-Hendriks na ruim 45 jaar op eigen verzoek de organisatie 

vanwege het bereiken van haar 65-jarige leeftijd. De vacature die daardoor in het 

publieksteam ontstond is per die datum ingevuld door Marieke Kokshoorn. 

Vervolgens verliet Karel van Ewijk op eigen verzoek op 30 juni de organisatie na een 16-

jarig dienstverband vanwege het bereiken van de 66-jarige leeftijd. De vacatureruimte 

die daarmee ontstond, is intern ingevuld door uitbreiding van het vaste dienstverband 

van Sylvia Tunnessen waardoor zij haar takenpakket heeft uitgebreid met ICT-

werkzaamheden, zowel voor de organisatie als ten behoeve van de dienstverlening. Het 

dienstverband van Julia Arnscheidt kon tevens met een aantal uren worden uitgebreid 

waardoor er weer iets meer noodzakelijk volume voor de publieksdienstverlening 

beschikbaar is gekomen. 

De totale betaalde formatie is daarmee onveranderd op 8,7 fte, verdeeld over 13 

personen gebleven. 

 

Het publieksteam is een stevige, betrouwbare, deskundige kern. De enorm veel 

activiteiten die genoemd staan in het Productenboek worden door hen uitgevoerd, 

gefaciliteerd door de teamleider, Caroline Rossen en inhoudelijk ondersteund door de 

domeinspecialisten Judith Nagtegaal en Martin Bergsma. Deze drie medewerkers op 

beleidsniveau voeren gedeeltelijk ook zelf de activiteiten uit. Enerzijds om dichtbij de 

dienstverlening aan doelgroepen te blijven staan en anderzijds omdat het publieksteam 

te klein is om, bijvoorbeeld in piektijden, alles zelf uit te kunnen voeren. Een klein 

uitvoerend team blijkt daarbij ook kwetsbaar, bijvoorbeeld bij onverwachte uitval.  

 

Ook in 2018 is aan teamontwikkeling gewerkt vanuit het Leerbeleidsplan 2017-2019 

“Samen werken=Samen leren” dat tot doel heeft de deskundigheid en persoonlijke 

ontwikkeling van de medewerkers te vergroten en te stimuleren. 

 

In het bibliotheekteam waren naast de betaalde formatie door het jaar heen heel veel 

vrijwilligers en andere additionele krachten (zoals dagbesteding, stagiaires) actief. In 

totaal waren dat 61 personen. Samen goed voor 5,5 fte. 

De samenwerking en het samenspel tussen de vele vrijwilligers en het vaste team is van 

groot belang voor de kwaliteit van de dienstverlening. In 2018 is dit sterk verbeterd door 

veel aandacht te besteden aan de deskundigheid, de juiste mens op de juiste plek, het 

uitgaan van ieders talenten en waarde en niet in het minst door iedere werkdag 

gezamenlijk te starten met een korte bespreking over de bibliotheekactiviteiten van die 

dag en week. Zo wordt iedereen meer bij elkaar en het bibliotheekwerk betrokken. Het 

coördineren van een goede en grote groep vrijwilligers vraagt onevenredig veel tijd van 

de teamleider. In 2019 wordt gezocht naar een structurele oplossing in de organisatie. 

  

Op 3 november ontving Frits Hess tijdens een feestelijke middag in de bibliotheek uit 

handen van burgemeester Verheijen een Koninklijke Onderscheiding voor al zijn 

vrijwillige inzet gedurende een flink aantal jaren, zowel voor de Bibliotheek Wijchen als 

voor andere organisaties in Wijchen. 
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Bestuur 

Het bestuur vergaderde in 2018 zeven maal volgens het vooraf vastgestelde 

vergaderschema. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals jaarstukken en 

begroting, financiële en inhoudelijke rapportages, uitvoeringsovereenkomst met de 

gemeente en de bestuurlijk overleggen, kwam ook de overdracht van directie, 

bestuurssamenstelling, keuze accountant en de evaluatie en ontwikkeling van de 

governance aan de orde. 

 

Wat het op bestuurlijk niveau onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met ’t 

Mozaïek betreft, gaf hun bestuur begin 2018 aan voorlopig een pas op de plaats te willen 

maken vanwege ontwikkelingen in hun interne organisatie. Op directieniveau vond in 

2018 wel overleg plaats over inhoudelijke samenwerking op dienstverleningsniveau ten 

behoeve van doelgroepen.                                                                                           

Aan het einde van het verslagjaar liep de zittingsperiode van één bestuurslid af. 

Algemeen lid Wilma Verheijde-Reijmer heeft gedurende twee termijnen deel uitgemaakt 

van het bestuur. De Bibliotheek Wijchen dankt haar voor haar betrokkenheid bij de 

teamontwikkeling, haar bijdrage op strategisch niveau in het algemeen en in het 

bijzonder met betrekking tot de bouw, overdracht van pand en grond aan de Oude 

Klapstraat aan de gemeente in 2015 en de totstandkoming van het huurcontract voor de 

Campuslaan 8. Vooruitlopend op haar vertrek is op 3 oktober 2018 Stijn Kuijpers 

benoemd als algemeen bestuurslid waarmee het aantal bestuursleden op 1 januari 2019 

op vijf personen blijft. Voorzitterschap was in 2018 in handen van Michiel Heijmans. 

 

 

Wijchen, 28 maart 2019 

 

Anja Kaashoek 

directeur 


