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De Bibliotheek Het Groene Hart is gevestigd in de gemeente Woerden, met  
vestigingen in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld, en in de gemeente 
Oudewater. De vestigingen in de gemeente Montfoort, in Linschoten en Montfoort, 
moesten eind 2015 sluiten door bezuinigingen van de gemeente Montfoort.  
De zeven vestigingen waren gezamenlijk 130,5 uur per week geopend. Daarvan 
waren 63 service uren en 67,5 zelfservice uren. 

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2015
Ed Zwennis voorzitter
Jan van der Stoep secretaris
John van der Meer penningmeester
Marianne van der Geld lid
Alien Cnossen lid
Jan Verschuur lid
Vacature lid

Samenstelling van het management team per 31 december 2015
Mirjam van den Bremen directeur
Jantine Jansen manager publieke dienstverlening
Marja Leferink programmaleider jeugd en educatie 

Personeel
Eind december waren bij de Bibliotheek 23 beroepskrachten in dienst (12,59 fte) en 
waren 103 vrijwillige medewerkers actief. In de vestigingen Harmelen en Montfoort 
waren 7 middelbare scholieren 398 uur actief in het kader van hun maatschap
pelijke stage. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2015 6,4%. De Bibliotheek 
Het Groene Hart heeft een backoffice in Harmelen die de lokale bibliotheek
voorzieningen (frontoffice) ondersteunt.

De Bibliotheek, toegangspoort tot kennis
Vrijheid, welvaart en de ontplooiing van samenleving en individu zijn 
fundamentele menselijke waarden. Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door 
goed geïnformeerde burgers, die in staat zijn hun democratische rechten uit te 
oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving. Constructief deelnemen 
aan het maatschappelijk leven en meewerken aan het vormgeven van de 
democratie zijn afhankelijk van voldoende opleiding en van vrije en onbeperkte 
toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie. De openbare bibliotheek, 
de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde voor 
levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van 
individuen en maatschappelijke groeperingen.

Uit: Unesco manifest over de openbare bibliotheek

Jeugd en jongeren
Doorgaande leeslijn voorschools
Er komt steeds meer aandacht voor voorlezen aan baby’s en jonge kinderen als 
manier om taalachterstand te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat baby’s die al 
worden voorgelezen voor ze acht maanden oud zijn, later en dan vooral op de 
lange termijn hoger scoren op taal. BoekStart en BoekStart in de Kinderopvang zijn 
programma’s die het lezen met heel jonge kinderen bevorderen. Onder invloed van 
BoekStart, beginnen meer ouders al vroeg met voorlezen en zijn ouders bekender 
met de Bibliotheek en babyboekjes. BoekStart in de Kinderopvang is mede mogelijk 
gemaakt door een startsubsidie van Stichting Lezen en een subsidie van de  
gemeente Woerden.

In Harmelen organiseerde de Bibliotheek een stemfeestje. Creatief schrijver 
Raymond Zachariasse en illustrator van jeugdboeken Inge LeonoraDen Ouden 
leerden kinderen om hun eigen illustraties te maken. En de kinderen konden 
luisteren naar een verhaal van verhalenbedenker Nico Smaling. 

In Kamerik hebben ruim 25 kinderen meegelezen. Vrijwilligers hielpen de kinderen 
om te stemmen via internet of om thuis te stemmen. Daarnaast organiseerde de 
vestiging een stemfeestje met schrijfster Helga Warmels als speciale gast. 
Er kwamen lovende reacties van kinderen en ouders.  

Overige activiteiten

Archeologische detective voor één dag
Tijdens de eerste Nationale Archeologiedagen konden kinderen in Bibliotheek 
Woerden oude scherven onderzoeken. Onder begeleiding van vrijwillige archeolo
gen leerden 30 kinderen wat de scherven vertellen over de geschiedenis. En dan 
vooral over de geschiedenis van Woerden zelf, want de scherven waren afkomstig 
uit de afgegraven grond van het Romeinse schip dat in 2003 in Woerden werd 
gevonden. 

Nieuwe Hoofdpiet 
Woerden moest een nieuwe Hoofdpiet kiezen. In samenwerking met het 
Sinterklaascomité konden mensen in de Bibliotheek stemmen. Hier kwamen veel 
kinderen op af en ruim 70 kinderen werden ter plekke lid van de Bibliotheek.

Kinderen doen mee tijdens de Kinderboekenweek
Acht groepen van vier scholen uit Harmelen, Zegveld, Oudewater en Woerden 
kwamen langs in het ‘Raar maar waar walhalla’ van de Bibliotheek. In dit walhalla 
gingen kinderen op onderzoek uit en experimenteerde zij met verschillende 
proefjes. Ook buiten de scholen om, maakten kinderen tijdens de Kinder boeken
week in de verschillende vestigingen kennis met natuur, wetenschap en techniek. 

In Kamerik heeft tijdens de Kinderboekenweek een tafel met geduldspelletjes en 
breinbrekers gestaan. Een enorm succes volgens vestigingscoördinator Barbera de 
Reuver: ‘Kinderen en hun ouders maakten veel gebruik van de tafel. En ook de 
thematafel met boeken over wetenschap en breinbrekers was erg populair’. In 
Oudewater konden kinderen proefjes doen en in Harmelen deden verspreid over de 
week ongeveer 20 kinderen mee aan een speurtocht door de Bibliotheek.  De 
Kinderboekenweek werd in Bibliotheek Woerden feestelijk afgesloten met een 
voorstelling door Kindertheater deepdeep. 60 kinderen tussen 38 jaar en hun 
ouders zongen en deden mee met de interactieve en muzikale voorstelling ‘Zo 
draait de molen’.

BoekStart (0-2 jaar)
De Bibliotheek werkte samen met consultatiebureaus. Als een baby tussen drie en 
vijf maanden oud is, wordt er doorgaans met de ouders gesproken over de taalont
wikkeling van hun baby en het belang van samen lezen, zingen, praten en voorle
zen. Ouders kregen een bon waarmee ze hun kind gratis lid konden maken van de 
Bibliotheek en de baby’s die lid werden ontvingen een BoekStartkoffertje met 
informatie over taalontwikkeling en samen lezen met je kind.

Beter in taal met BoekStart in de Kinderopvang (0-4 jaar)
In 2015 heeft de Bibliotheek maar liefst negen pilots van BoekStart in de 
Kinderopvang uitgevoerd, dit zijn er twee meer dan gepland. Kinder opvanglocaties 
die BoekStart introduceerden zijn: Paddenstoel, ’t Kloddertje en Bolleboos 
(Woerden), Nijntje Pluis (Harmelen), Kiekeboe en Duimelotje (Linschoten),  
Jip & Janneke en de Schommel (Oudewater), en de Poppenkast (Kamerik). 

Negen medewerkers van kinderopvanglocaties zijn opgeleid tot Voorlees
coördinator. In hun nieuwe rol bevorderen zij het voorlezen met als resultaat dat 
voorlezen is opgenomen in het educatieve beleid van de kinderdag verblijven en er 
inmiddels dagelijks wordt voorgelezen. Ook richtten zij in overleg met de 
Bibliotheek op de kinderopvanglocaties een leeshoek in en tijdens de opening 
kregen ouders uitleg over het belang van lezen en voorlezen voor taalvaardigheid. 

De Bibliotheek organiseerde cursussen interactief voorlezen. 33 medewerkers in de 
kinderopvang leerden om tijdens het voorlezen kinderen aan te zetten tot naden
ken, meer uit te leggen en kinderen op elkaar te laten reageren. 

Doorgaande leeslijn basisonderwijs
Veel kleuters hebben bij aanvang van de basisschool een achterstand van 2.000 
woorden (Bron:  Appel, Kuiken & Vermeer, 2001). Bij het verlaten van de basisschool 
heeft 25% van de leerlingen een taalachterstand van 2,5 jaar. Noch de gemeente, 
noch kinderopvang, noch de scholen kunnen dit probleem individueel oppakken. 
‘Bibliotheek op School’ is een meerjarige samenwerking tussen scholen en de 
Bibliotheek rondom lezen en mediawijsheid. Doel is kinderen te stimuleren om 
meer te lezen, op school en thuis. De Bibliotheek biedt een doorgaande leeslijn tot 
12 jaar om taalachterstand en laaggeletterdheid op latere leeftijd te voorkomen.

Leesbevordering met Bibliotheek op School
In 2015 hebben 146 groepen uit het basisonderwijs deelgenomen aan programma
onderdelen van ‘Doorgaande Leeslijn 412 jaar’. En in het najaar van 2015 hebben 
alle zeven scholen van Montfoort en Linschoten besloten om Bibliotheek op School 
te implementeren.

Eén van de bouwstenen van Bibliotheek op School is het digitale portaal 
Schoolwise. In het Groene Hart werken nu vijf scholen met Schoolwise. Zij gebrui
ken het portaal om hun schoolbibliotheek te beheren, om gebruik te maken van 
instrumenten gericht op leesplezier en informatievaardigheden die aansluiten bij 
het huidige taal en leesonderwijs en om de Monitor uit te voeren. De Monitor is 
een andere belangrijke bouwsteen van Bibliotheek op School, het meet leesplezier 
en –gedrag en scholen kunnen het gebruiken voor hun lees en mediaplan.

Leesbevorderingsactiviteiten in de vestigingen

Het begint bij voorlezen
Kinderen die worden voorgelezen scoren beter op school, hebben een grotere 
woordenschat en zijn beter in het verwoorden van emoties, dit blijkt uit onderzoek 
(Bron: Notten, 2011). De Bibliotheek organiseert daarom het hele jaar door voorlees
activiteiten die vrij toegankelijk zijn voor alle kinderen in de regio. 

Interactief voorlezen
In 2015 is een groep vrijwilligers getraind in interactief voorlezen, wekelijks lazen zij 
voor in de vestigingen (met uitzondering van de zomermaanden). Een groepje 
vaste kleuters bezocht de voorleessessies en daarnaast is er extra aanloop. Vaak 
lazen de vrijwilligers voor rondom thema’s zoals de Kinderboekenweek, de 
Nationale Voorleesdagen en de verkiezing van het Prentenboek van het Jaar. 

Daarnaast zijn de voorlezers ook actief geweest buiten de vier muren van de 
Bibliotheek. Zoals in Oudewater, waar vrijwilligers op 5 mei voorlazen tijdens een 
voorleesactie in de stad. En tijdens de Week van de Alfabetisering nam een inter
actief voorlezer van de Bibliotheek kinderen en ouders van peutergroep 
’t Kloddertje in Woerden mee in de wereld van het boek. Op de kinderdagverblij
ven ‘de Kwikstaartjes’ in Harmelen en ‘de Paddenstoel’ in Woerden werd door 
ouders voorgelezen aan kinderen. Hieromheen informeerde de Bibliotheek 
ouders over de relatie tussen voorlezen, spelenderwijs bezig zijn met taal en de 
taalontwikkeling van hun kinderen. 

Wie is de beste voorlezer? Nationale Voorleeswedstrijd voor basisscholen
Kinderen die al kunnen lezen, wil de Bibliotheek aansporen om zelf voor te lezen. 
Bibliotheek Oudewater organiseerde de regiorondes van de Nationale Voor
leeswedstrijd voor basisschoolleerlingen. 15 scholen deden mee en bijna  
80 bezoekers kwamen op de wedstrijd af, veel van hen waren medeleerlingen van 
de deelnemers. De jury bestond uit schrijfster Helga Warmels, wethouder 
Oudewater Ad de Regt, bestuurslid de Bibliotheek Het Groene Hart,  
Jan van der Stoep en interactief voorlezer Rob van Amerongen. Zij kroonden  
Lieke Broekhuizen van de St. Bavoschool Harmelen tot beste voorlezer van  
regio Groene Hart.

Kinderen lezen mee met de Kinderjury
Elk jaar kunnen alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar stemmen op hun favoriete 
kinderboek. De Bibliotheek organiseerde verschillende activiteiten om kinderen te 
verleiden om pas verschenen jeugdboeken te lezen.
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Leesbevorderingsactiviteiten

Leden maken kennis met boeken
Ook in 2015 presenteerden auteurs hun boeken in de Bibliotheek aan leden en 
nietleden. De Harmelense auteur Ina van Beek vertelde tijdens de ‘Week van het 
Romantische Boek’ over haar familieromans. En Anna Alles presenteerde haar boek 
in Woerden. In totaal waren er in 2015 vier boekpresentaties. 

Juni was de Maand van het Spannende Boek. In Harmelen, Kamerik, Oudewater en 
Zegveld konden leden ‘Blind Date’ tassen lenen. Een dichte tas met boeken en dvd’s 
waarvan alleen het thema bekend werd gemaakt. Ruim 250 mensen hebben zich 
laten verrassen met een tas en de Bibliotheek kreeg veel positieve reacties. 

In samenwerking met Het Klooster en Libris Boekhandel Woerden worden er in 
theater Het Klooster Literaire middagen georganiseerd. Voorafgaand aan het 
schrijversbezoek verzorgt de Volksuniversiteit een introductie van de schrijver. In 
2015 waren er Literaire Middagen van Adriaan van Dis en Kader Abdollah.

Samenwerken en verbinden

Tabletcafé: bezoekers leren omgaan met de iPad en Android tablet
Elke eerste dinsdag van de maand bezochten 1520 personen het Tabletcafé in 
Bibliotheek Harmelen en Bibliotheek Woerden. Met het Tabletcafé creëert de 
Bibliotheek een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen met vragen over 
apps, email, ebooks en nog veel meer. Standaard is er een vrijwilliger met kennis 
aanwezig om bezoekers op weg te helpen. Op deze manier ondersteunt en stimu
leert de Bibliotheek burgers om actief deel te nemen aan de moderne en digitale 
samenleving. 

Exposities in de Bib1iotheek
In alle vestigingen is ruimte voor wisselende tentoonstellingen. Ook in 2015 werd 
hier weer volop gebruik van gemaakt door kunstenaars en de Bibliotheek zelf. In 
totaal zijn er in de vestigingen 27 tentoonstellingen geweest. Wisselend van een 
permanente expositie van Kunstkring Woerden tot aan een korte expositie  
georganiseerd door Welzijn Kamerik. De exposities trokken vaak tientallen extra 
bezoekers. 

Nachtcultuur Woerden
Tijdens Nachtcultuur Woerden was de Bibliotheek tot middernacht geopend en 
konden bezoekers met een zaklamp in de hand op zoek naar kunstwerken van 
lokale kunstenaars. 

70 jaar bevrijding in Woerden en Harmelen
In april en mei waren in Woerden en Harmelen tentoonstellingen rondom 70 jaar 
bevrijding. In Harmelen werden voedselbonnen, huishoudelijke artikelen, spot
prenten en reclameaffiches tentoongesteld. Met een bijzondere rol voor verzets
strijder de heer Van Bemmel. Schoolklassen kwamen langs en medewerkers van de 
Bibliotheek vertelden de leerlingen over de tentoonstelling en lazen oorlogsherin
neringen voor. Vestigingscoördinator Sjannie Smits: ‘Het organiseren van de 
tentoonstelling 70 jaar bevrijding vond ik het afgelopen jaar het leukst om te doen. 
Veel positieve reacties van de ouders en enthousiaste en ontroerde kinderen.’ 

Familieleden van Van Bemmel en enthousiaste inwoners van Harmelen waren 
nauw betrokken bij de totstandkoming en daadwerkelijke vorm van de expositie. 
En met succes, bezoekers uit de hele provincie Utrecht kwamen langs en verschil
lende kranten en radio gaven lovende reacties op de expositie en de Bibliotheek. 

Volwassenen leren lezen en schrijven met het Taalhuis
In Nederland kunnen 1 op de 9 mensen tussen de 16 en 65 jaar niet goed 
Nederlands lezen, schrijven en spreken. En dat terwijl taal zo belangrijk is om mee 
te kunnen doen in het dagelijks leven. De Bibliotheek heeft daarom samen met 
verschillende regionale organisaties in december 2015 het Taalhuis geopend.

Bij Taalhuis Het Groene Hart kan iedereen terecht die moeite heeft met taal en dit 
graag wil veranderen. Medewerkers helpen mensen via een formeel traject of door 
iemand te koppelen aan een Taalmaatje. De Bibliotheek wil er met het Taalhuis aan 
bijdragen dat ook mensen die moeite hebben met taal, actief mee kunnen doen in 
de samenleving. In 2015 hebben 50 medewerkers van de verschillende samenwer
kingspartners de cursus Herkennen en Doorverwijzen gevolgd. 30 personen hebben 
de Basistraining voor Taalmaatje gevolgd en zijn direct ingezet als taalmaatje. In 
2016 zal verder moeten blijken hoeveel mensen het Taalhuis weten te vinden. 

Samenwerking
Het Taalhuis is een samenwerking in 3 gemeentes (Oudewater, Montfoort en 
Woerden) tussen de Bibliotheek, FermWerk, Welzijn Woerden, Sociaal Stadsteam 
Welzijn Oudewater, SWOM, Vluchtelingenwerk Montfoort/Linschoten, Prago en 
Stichting Lezen en Schrijven. 

De Bibliotheek informeert
Een leven lang leren. Onder dat motto organiseerde de Bibliotheek in 2015 verschil
lende lezingen en workshops. De Bibliotheek zocht samenwerking met lokale, 
regionale en landelijke partijen om gezamenlijk met interessante onderwerpen te 
komen die de zelfredzaamheid en participatie van burgers vergroot.

Veel mensen weten niet precies wat de Provinciale Staten en de Waterschappen 
doen. Om mensen voor te bereiden op de verkiezingen van maart, organiseerde de 
Bibliotheek samen met ProDemos een informatieavond over de verkiezingen en de 
taken van de Provinciale Staten en de Waterschappen. Ongeveer 45 personen 
bezochten de informatieavond. En in juni presenteerde schrijfster en journalist 
Helga Warmels in Bibliotheek Woerden over haar pogingen om afvalvrij te leven. 
Andere lezingen en workshops gingen over: betaalbaar wonen, Harmelen tijdens en 
na de Tweede Wereldoorlog, budgetteren en sociale media. 

Sluiting Bibliotheekvestigingen Montfoort en Linschoten 
In november sloot de Bibliotheek haar vestigingen in Montfoort en Linschoten. Een 
direct gevolg van bezuinigingen van de gemeente Montfoort. 

De Bibliotheek vindt het belangrijk dat bewoners van deze gemeente toegang 
houden tot de collectie. Met het programma de Bibliotheek op School blijven de 
Bibliotheek Het Groene Hart en de 7 basisscholen in de gemeente Montfoort 
samenwerken als het gaat om lezen en taal. De volwassenencollectie is opgenomen 
in de collectie van andere vestigingen en er zijn plannen gemaakt voor nieuwe 
Boekspots in Montfoort en Linschoten. Ook andere vestigingen en ebooks kunnen 
een mooi alternatief zijn. De collectie ebooks en dat alle leden, jeugd en volwasse
nen, met hun pas terecht kunnen bij andere vestigingen, is extra onder de aan
dacht gebracht.

BiebPanel: leden denken mee 
Ook in 2015 gingen we door met het BiebPanel. De Bibliotheek vraagt de leden van 
dit klantenpanel viermaal per jaar om hun mening. Hieruit bleek dat panelleden 
vooral naar de Bibliotheek komen om materiaal te lenen, vragen te kunnen stellen 
aan medewerkers, rond te snuffelen en materiaal ter plekke te lezen. Ze zien dan 
ook graag ruimere openingstijden, een betere presentatie van de collectie en een 
horecagelegenheid. De panelleden vinden de Bibliotheek verder waardevol voor het 
opdoen van kennis. Voor zichzelf, maar ruim de helft van de leden zou ook een 
laaggeletterde of digitaal niet vaardige buurman/buurvrouw doorverwijzen naar 
cursussen of spreekuren van de Bibliotheek. 

Collectie 
Net als voorgaand jaar, verschoof de nadruk van de fysieke collectie naar de digitale 
collectie. Het aantal digitale uitleningen steeg ten opzichte van het aantal fysieke 
uitleningen en de Bibliotheek verkleinde de fysieke collectie, terwijl het aantal 
ebooks juist is toegenomen. 

E-books
Eind 2015 bood de Bibliotheek al meer dan 10.000 titels aan als ebook.
In de tweede helft van het jaar zijn veel titels toegevoegd, zoals de boeken van 

Loes den Hollander en Lulu Wang. Het aantal accounts groeide flink; van 647 in 2014 
naar 4.025 in 2015. En het aantal downloads is in 2015 ruim verdubbeld naar 
8.531 titels. 

Fysieke collectie
De gezamenlijke collectie van de vestigingen bestond op 31 december 2015 uit 
85.579 banden. De grootste collectie staat in de Bibliotheek Woerden: 47.018 banden. 
De kleinste in de Bibliotheek Kamerik: net geen 6.000 banden. 

Uitleningen 
In 2015 zijn 550.581 uitleningen gerealiseerd. Ruim de helft van deze uitleningen 
(meer dan 300.000) betreft jeugdmaterialen. 

Leden
Op 31 december 2015 had de Bibliotheek 13.739 leden. Ruim de helft is jonger dan 
18 jaar: 7.760. Het percentage inwoners lid van de Bibliotheek was 18%. In Zegveld en 
Woerden was dit percentage met 21% het hoogst, in Kamerik en Montfoort/
Linschoten met 14% het laagst.

Bezoekers
Er zijn in 2015 in totaal 270.834 bezoeken gebracht aan één van de zeven vestigin
gen. Het aantal bezoeken aan de website daalde ten opzichte van 2014 naar 
140.004, ook het aantal bezoekers daalde; in 2015 telde de website 51.127 unieke 
bezoekers.

Volwassenen 
non-fictie

Jeugd fictie
34.450
(40%)

Jeugd 
non-fictie

Collectie

Historisch
Inwoners Fysieke  

bezoeken
Digitale  

bezoeken
Uitleningen Leden Collectie

2014 74.082 286.240 165.862 621.737 14.048 108.767

2015

Woerden 36.858 154.057 309.972 7.622 47.018

Harmelen 8.178 29.637 52.274 1.548 12.412

Kamerik 3.808 10.116 19.892 525 5.992

Zegveld 2.308 10.928 22.495 479 6.675

Montfoort
13.783

19.020 53.639 1.353

Linschoten 15.876 22.272 599

Oudewater 10.049 31.200 70.037 1.613 13.482

Ebooks 8.531

Totaal 74.984 270.834 140.004 559.112 13.739 85.579

Tarieven

Abonnement Prijs Aantal

017 jaar gratis 7.760

Klein € 30,25 745

Standaard € 51,25 3.998

Plus € 79,50 971

Overig 265

Inschrijving € 2,50 / korting bij betaling via automatische incasso € 2,50 per jaar

Resultaatrekening

Bedragen x €1.000 2015 2014

Baten
Opbrengst diensten en producten
Subsidiebaten
Overige baten
Totaal de baten

369
1.230

14
1.613

367
1.235

13
1.615

Lasten
Personeelskosten
Huisvesting
Collectie en media
Afschrijving vaste activa
Overige lasten
Totaal der lasten

690
392
268

16
264

1.630

709
394
307

23
210

1.643
Bijzondere baten en lasten per saldo 0 6
Resultaat -17 -22

Balans na resultaatrekening

Bedragen x €1.000 2015 2014

Activa
Activa
Totaal activa

967
967

979
979

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige passiva
Totaal passiva

249
293
425
967

267
293
419
979

Financiën
De Bibliotheek Het Groene Hart ontving subsidie van de gemeenten Woerden, 
Montfoort en Oudewater. 

Bezuinigingen
Als gevolg van het raadsbesluit in de gemeente Montfoort van november 2014 
waarin staat dat de subsidie in twee jaar (2016 en 2017) wordt teruggebracht met € 
135.000, zijn in 2015 afspraken gemaakt over de invulling van de bezuiniging. 
Besloten is de beide vestigingen in de gemeente Montfoort in november 2015 te 
sluiten. De beschikbare subsidie zal worden ingezet ten behoeve van Bibliotheek op 
Schooldienstverlening. In de raadsvergadering van november 2014 besloot de 
gemeenteraad van Oudewater tot een bezuiniging in twee jaar van € 50.000 op de 
basisdienstverlening, naar een bedrag van € 50.000. Daarnaast blijft een bedrag 
van € 60.000 beschikbaar voor huisvesting in het Cultuurhuis. Om de eerste 
bezuiniging van € 25.000 op te vangen, zal per 1 januari 2016 de dienstverlening 
worden teruggebracht naar het niveau van een servicepunt. 

Toekomstplannen
In februari 2015 heeft de Bibliotheek Het Groene Hart haar Visie 2018 gepresenteerd 
aan de colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten. In reactie 
daarop is met ondersteuning van de provincie Utrecht, in 2015 een nieuw bedrijfs
model ontwikkeld. Dit bedrijfsmodel vormt de basis voor de afspraken over de 
invulling en aanpassing van de dienstverlening in Woerden en Oudewater. Als 
gevolg van de bezuinigingen en met de nieuwe visie als uitgangspunt, is in decem
ber 2015 een reorganisatie in gang gezet die in 2016 afgerond zal worden. De effec
ten in de exploitatie zijn voor het boekjaar 2015 nog beperkt en zullen hun volle 
omvang in 2016 bereiken. Mede op verzoek van de gemeente Stichtse Vecht en 
Ronde Venen is, met ondersteuning van BMC Advies, onderzocht of structurele 
samenwerking tussen Bibliotheek Het Groene Hart en Bibliotheek Angstel, Vecht en 
Venen tot een meerwaarde op het gebied van toekomstbestendigheid en kwaliteit 
van de dienstverlening zou leiden. De uitkomsten hiervan waren positief. Op basis 
van dat advies hebben beide organisaties deze samenwerking in gang gezet.

In 2015 hebben Stadsmuseum Woerden, Cultuur Platform Woerden, KUVO, Het 
Klooster en Bibliotheek Het Groene Hart hun gezamenlijke ambitie vastgelegd in 
‘Woerden, meest creatieve stad van Nederland (voorbij het gemiddelde)’. In novem
ber is deze ambitie als onderdeel van het nieuwe cultuurbeleid voor de komende 
jaren vastgesteld door de gemeenteraad.
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