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De Bibliotheek Het Groene Hart is gevestigd in de gemeente Woerden, met 
vestigingen in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld, in de gemeente Montfoort 
met vestigingen in Linschoten en Montfoort, en in de gemeente Oudewater.
Samenstelling van het bestuur, directie en MT per 31 december 2013:

Bestuur
Ed Zwennis   voorzitter
Jan van der Stoep  secretaris
John van der Meer  penningmeester
Marianne van der Geld  lid
Arjen Draisma   lid
Jan Verschuur   lid
Rinus Groenewegen  lid

Management Team
Mirjam van den Bremen  directeur
Jantine Jansen   manager publieke dienstverlening
Marja Leferink   programmaleider jeugd en educatie

Personeel
De Bibliotheek Het Groene Hart is een professionele organisatie met betaalde en 
vrijwillige medewerkers. De organisatiestructuur kent een frontoffice en een back-
office. De backoffice ondersteunt de lokale bibliotheekvoorzieningen (frontoffice) 
en is gevestigd in Harmelen. 
Op 31 december 2013 omvatte de formatie 12,43 fte per week. 
Het ziekteverzuim bedroeg 4,3 procent.  In 2013 waren er wekelijks circa 109 vrijwil-
ligers circa 223 uur (6,2 fte) actief in of voor de Bibliotheek. 
In de vestigingen Woerden, Harmelen, Montfoort, Linschoten en Oudewater waren 
in 2013 in totaal 15 middelbare scholieren 363 uur actief in het kader van hun 
maatschappelijke stage. In de vestiging Woerden is in 2013 een jobcoaching-traject 
gestart voor 15 uur per week.

De Bibliotheek, toegangspoort tot kennis
Vrijheid, welvaart en de ontplooiing van samenleving en individu zijn fundamen-
tele 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

Programma voorschools: BoekStart
BoekStart is een landelijk taalstimulerings-
project voor de allerjongsten, waarbij con-
sultatiebureau, gemeente en de Bibliotheek 
nauw samenwerken. Bij het consultatiebezoek 
krijgen ouders een waardebon waarmee zij gratis 
een BoekStartpakket kunnen ophalen in de Biblio-
theek, bestaande uit een bibliotheekabonnement en 
een BoekStartkoffertje met babyboekjes. 
In 2012 was een start gemaakt met BoekStart in enkele vestigingen. In mei 2013 is in 
de overige vier vestigingen (Harmelen, Montfoort, Kamerik en Zegveld) een Boek-
Starthoek ingericht met gelden uit een vervolgsubsidie. In november is regiobreed  
het jaarlijks overleg gehouden met de jeugdverpleegkundigen van de consultatie-
bureau’s en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
BoekStart krijgt een vervolg in de vorm van BoekStart Kinderopvang (2-4 jaar). In 
december is een start gemaakt met de implementatie hiervan. Begin 2014 zal dui-
delijk worden waar de pilots zullen starten. 

Programma basisonderwijs

Zoals ieder jaar hebben ook in 2013 weer veel basisschoolleerlingen een bezoek 
gebracht aan de Bibliotheek: 7 kleutergroepen, 9 groepen 3 en 14 groepen 6 zijn op 
bezoek geweest (787 leerlingen). Verder zijn er enkele themacollecties aangevraagd. 
In 2013 is het leesbevorderingsproject voor kleuters uitgebreid met extra kisten. Dit 
project bestaat uit een kist met prentenboeken waarbij kleuters passief en actief 
met taal in aanraking komen en waarbij ook de ouders gestimuleerd worden thuis 
extra voor te lezen. 
Nieuw in 2013 was het leesprogramma Beestachtig, een programma waarbij het 
vrij lezen op school wordt gestimuleerd. Met een kist leesboeken binnen één thema 
worden kinderen gestimuleerd zelf te lezen, op school én thuis. Dit programma is 7 
keer aangevraagd, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. 

Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek is dit jaar een programma georganiseerd waarbij de 
Bibliotheek naar de school toe kwam. Onder het motto ‘Klaar voor de start; Boeken 
scoren met sporthelden’  hebben 8 groepen 4 + 5 (211 leerlingen) een bibliothecaris 
op bezoek gehad in de klas. 

Jeugd en jongeren

      Met 15 minuten 
    (voor)lezen per dag 
 leert een kind duizend 
  nieuwe woorden per jaar.

    Lianne Tijsmans van 
  Basisschool De Molenwiek 
in Woerden werd Regionaal
   Voorleeskampioen.

Doorgaande leeslijn (0 - 12 jaar)

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Veel 
voorlezen en zelf lezen helpt het kind een goede lezer te worden. Onder de noemer 
‘Doorgaande leeslijn’ levert de Bibliotheek een bijdrage aan het verbeteren van 
het taal- en leesniveau. Dit gebeurt door samen met de voorschoolse opvang en 
de basisschool de kinderen (en hun ouders) te stimuleren veel te lezen. Daarbij is 
het onderwijs verantwoordelijk voor het technisch lezen en de Bibliotheek voor het 
plezier in lezen. Vrij lezen heeft een positief effect op de taalontwikkeling.

Nationale Voorleeswedstrijd
In februari waren de twee rondes van de Nationale Voorleeswedstrijd. In Cultuur-
huis De Brede Vaart in Linschoten hebben 21 schoolkampioenen gestreden om de 
titel. Lianne Tijsmans van Basisschool De Molenwiek in Woerden was de winnaar. 

Leesbevorderingsactiviteiten
Eind januari waren de Nationale Voorleesdagen. Speciaal voor de kinderen tot 
6 jaar die nog niet zelf kunnen lezen, stond het boek Nog honderd nachtjes slapen 
van Milja Praagman centraal. Het boek is in alle vestigingen voorgelezen. 
Het stemmen voor de Jonge Jury (12-15 jaar) gaat sinds 2013 uitsluitend digitaal. 
Daarmee is er geen zicht meer op het aantal stemmen. Wel wordt de Jonge Jury 
actief gepromoot door de JJ-boeken prominent te plaatsen.
Tijdens de Nederlandse Kinderjury (maart t/m mei) hebben circa 350 kinderen via 
de Bibliotheek weer meegelezen voor de Kinderjury, dé publieksprijs voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar. In alle vestigingen waren prominente plaatsen ingericht met de 
Kinderjury-boeken.

De Bibliotheek op School (Kunst van Lezen)
De Bibliotheek Het Groene Hart startte in 2013 met een aantal componenten van 
de Bibliotheek op School (‘d BoS). Er is een Abonnement Educatie geïntroduceerd, 
waarbij scholen de mogelijkheid krijgen extra boeken ten behoeve van vrij lezen in 
de klas, informatieve boeken en andere materialen te lenen. Ook geeft dit abonne-
ment de mogelijkheid van klassikaal boeken ruilen. 
De Monitor ‘d BoS is aangeboden, een digitale vragenlijst die inzicht geeft in het 
leen- en leesgedrag van kinderen, op school en thuis. Met de uitkomsten kunnen 
school en de Bibliotheek de samenwerking optimaliseren om zo te komen tot een 
optimaal leesklimaat op school.
De Cursus Open Boek is aangeboden, een opleiding tot Leescoördinator op school.

Verder heeft de Bibliotheek, in het kader van de start van ‘d BoS, deelgenomen aan 
diverse informatiebijeenkomsten. Zo is samen met genodigden uit onderwijs en 
gemeenten deelgenomen aan de Provinciale Conferentie ‘Meer lezen, beter in taal’, 
er is een interne studieochtend gehouden voor alle medewerkers van de Biblio-
theek en op uitnodiging van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs heeft de 
Bibliotheek deze schooldirecties geïnformeerd over het model ‘d BoS. 
Na de zomervakantie is in de Bredeschool Schilderskwartier een start gemaakt met 
‘d BoS in verband met de sluiting van de jeugdbibliotheek aldaar in juni. 
Vanuit het model ‘d BoS is er een structurele samenwerking aangegaan met de 
voormalige samenwerkingspartners de R. van Rijnschool, de W. Alexanderschool, 
Peuterspeelzaal ‘t Kloddertje en Kinderopvang Bengels om een goede schoolbiblio-
theekvoorziening te behouden. ‘d BoS  is gerealiseerd in een lokaal van de R. van 
Rijnschool. Het aantal uitleningen voor het 2e half jaar van ‘d BoS Schilderskwartier 
bedroeg 2.353. 
Verder waren er eind december 4 basisscholen met een Abonnement Educatie.

Overig

Kleutervoorlezen
Op 6 november is in alle vestigingen tegelijk de aftrap gegeven voor structureel 
voorlezen aan kleuters. In elke vestiging wordt vanaf dat moment twee maal per 
maand voorgelezen op woensdagmiddagen. Daarvoor is een groep vrijwilligers 
(veelal met onderwijsachtergrond) getraind. Binnen deze groep is een kerngroep 
gevormd die de planning doet en de thema’s kiest. 
De aftrap was een feestelijk gebeuren met wethouders en een beleidsmedewerker 
die kwamen voorlezen:
Oudewater: wethouder Johan van Everdingen
Montfoort: wethouder Gert Jan Weierink
Linschoten: wethouder Jan Vlaar en echtgenote
Woerden: wethouder Bob Duindam
Kamerik: wethouder Martin Schreurs
Zegveld: wethouder Cor van Tuijl
Harmelen: Pepijn v.d. Burgt, beleidsmedewerker onderwijs en jeugd

Samenwerking met cultuurhuizen/bredescholen
In juni heeft de Bibliotheek meegewerkt aan de Bredeschooldag in Basisschool 
Schilderskwartier. 
In Oudewater is bredeschool-breed de Kinderboekenweek geopend met een spet-
terend dansprogramma op het plein en een sport- en spel ochtend in het gebouw. 
De Programmaleider jeugd & educatie van de Bibliotheek was mede-jurylid van 
de gedichtenwedstrijd die door het Cultuurhuis Oudewater was opgezet voor alle 
Oudewaterse scholen. Het winnende gedicht werd door de winnaar voorgedragen 
tijdens dodenherdenking in Oudewater  

Week van de mediawijsheid (23-30 november)
De vestigingen Woerden, Oudewater en Montfoort hebben ondersteuning verleend 
aan Mediamasters, een spannende en levensechte media-ervaring voor groepen 7 
en 8. De 8 deelnemende scholen konden in de Bibliotheek een grote bieb-opdracht 
doen en ondersteuning krijgen in het zoeken naar antwoorden. De ervaring wijst 
uit dat de leerlingen hiervoor de Bibliotheek wel digitaal maar niet fysiek bezoeken.

Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Pleinen
Naast de al bestaande MLP’s in Woerden, Schilderskwartier en Oudewater zijn 
successievelijk ook de andere vestigingen voorzien van Makkelijk Lezen Pleinen of 
Plekken. 
In de Bibliotheek Woerden is op 19 maart een informatiebijeenkomst gehouden 
rond het gebruik van de MLP’s voor een gezelschap van 26 Intern Begeleiders BO en 
logopedisten.   
Eerste helft april zijn in Oudewater, Harmelen en Woerden Makkelijk Lezen Feesten 
gehouden voor de doelgroepkinderen (8-12 jaar) en hun IB’ers, in aanwezigheid van 
schrijfster Vivian den Hollander. Daarbij zijn de pleinen feestelijk in gebruik 
genomen.
Deze activiteiten zijn allemaal gerealiseerd uit Siob-subsidie.

     De wethouders 
 Gert Jan Weierink in 
Montfoort en Cor van Tuijl 
 in Zegveld geven de aftrap
       voor het Kleuter-
          voorlezen



Boekenweek
Tijdens de Boekenweek (16-24 maart) draaide het om de zon- en schaduwzijde 
van ons verleden. Onder het motto ‘Gouden tijden, Zwarte bladzijden’ stond onze 
vaderlandse geschiedenis centraal.  In de literatuur zijn talloze boeken te vinden die 
de donkere momenten in onze geschiedenis illustreren. Van de Max Havelaar van 
Multatuli tot de ‘kleine’, persoonlijke geschiedenissen die de zwarte kanten bloot-
leggen, zoals Het pauperparadijs van Suzanna Jansen. Maar ook de Gouden Eeuw is 
talloze malen het onderwerp van publicaties geweest. 

Maand van het Spannende Boek
De Maand van het Spannende Boek is niet meer weg te denken uit de boekenwe-
reld. Tijdens dit jubileumjaar - het 25e jaar - stond het spannende boek zelf centraal. 
Onder het motto ‘25 jaar Juni - Maand van het Spannende Boek’ zette de Biblio-
theek een kwart eeuw thrillers en detectives in de schijnwerpers.  

Nederland Leest
Dit jaar stond tijdens de leescampagne Nederland Leest het beroemde boek van 
Godfried Bomans centraal Erik of het klein insectenboek. Zoals ieder jaar kregen 
bibliotheekleden het boekje cadeau. En voor een fotowedstrijd werden leden én 
niet-leden uitgenodigd insectenfoto’s te posten op de nieuwe Facebookpagina. De 
actie was een groot succes, ruim 80 foto’s zijn ingestuurd en de actie heeft veel likes 
opgeleverd. Winnaar werd Anja van der Meer. Haar vlinderfoto werd met 30 likes de 
meest populaire insectenfoto.

Volwassenen

   Feestelijke 
start samenwerking 
 in de Bibliotheek
       Woerden.

Cijfers en resultaten

Cijfers

Historisch

Inwoners Bezoekers Uitleningen Leden Collectie

fysiek digitaal

2010 72.937 736.044 16.990 133.493

2011 72.689 323.910 103.080 773.024 17.065 130.571

2012 73.503 309.543 99.021 723.967 15.996 118.976

2013

Woerden 36.310 143.461 333.160 7.608 44.181

Schilderskw. 3.030 9.646 - -

Harmelen 8.202 36.712 73.196 1.859 15.000

Kamerik 3.767 13.357 22.699 599 6.573

Zegveld 2.310 11.157 24.400 506 5.900

Montfoort 13.621 31.207 85.037 1.988 16.322

Linschoten 23.143 36.241 789 7.315

Oudewater 9.872 36.158 90.480 1.936 15.172

Totaal 73.839 298.223 168.380 674.859 15.285 110.463

Tarieven

Abonnement Prijs Lenen - reserveren - internet
0-17 jaar gratis - onbeperkt lenen jeugdboeken gratis

- onbeperkt lenen dvd’s, cd’s tegen betaling
- reserveren binnen HGH gratis, daarbuiten € 1,00
- eerste half uur internet gratis

Klein € 28,75 - max. lenen 20 boeken, tijdschriften per jaar gratis
- onbeperkt lenen sprinters, dvd’s, cd’s tegen betaling
- eerste half uur internet gratis
- reserveren € 1,00

Standaard € 49,00 - onbeperkt lenen boeken, tijdschriften gratis
- onbeperkt lenen sprinters, dvd’s, cd’s gratis
- reserveren binnen HGH gratis, daarbuiten € 1,00
- internet gratis

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

Resultaatrekening

2013 2012
Baten
Opbrengst diensten en producten
Subsidiebaten
Overige baten
Totaal der baten

€
€
€
€

380.281,00
1.227.608,00

17.388,00
1.625.277,00

€
€
€
€

384.139,00
1.268.640,00

29.535,00
1.682.314,00

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

€
€
€
€
€
€

708.006,00
386.466,00
309.877,00
36.649,00
225.150,00

1.666.148,00

€
€
€
€
€
€

794.550,00
301.388,00

306.485,00
37.777,00

223.853,00
1.664.053,00

Bijzondere baten en lasten per saldo € 24.599,00 €   - 11.824,00
Resultaat € - 16.272,00 € 6.437,00

Balans na resultaatbestemming

2013 2012
Activa
Activa
Totaal activa

€
€

975.387,00 
975.387,00

€
€

1.019.593,00
1.019.593,00

Passiva
Eigen vermogen
Overige passiva
Totaal passiva

€
€
€

581.669,00
393.718,00
975.387,00

€
€
€

636.941,00
382.652,00

1.019.593,00

Samenwerken, verbinden en activiteiten 
In de Bibliotheek Woerden is in 2013 een samenwerking gestart met Nu Doen!, 
Toeristisch Informatiepunt (TIP), Groene Hart Winkel (Stichting Het Groene Hart), 
(Stichts-Hollandse Historische Vereniging) SHHV en de vrijwilligersvacaturebank 
Woerden. De samenwerking is in september feestelijk ingeluid met een open dag 
in het thema ‘Hollandse Meesters’. 
In de Bibliotheek Oudewater is in oktober een plek ingericht voor de vrijwilligers-
vacaturebank Oudewater, onderdeel van Welzijn Oudewater. Elke donderdagmid-
dag is er inloopspreekuur. Organisaties op zoek naar vrijwilligers en vrijwilligers op 
zoek naar passend werk kunnen elkaar hier vinden.
In de Bibliotheek Harmelen heeft Rien Griffioen een boekpresentatie gehouden 
over zijn jeugd in Harmelen: Doolhof. De slalom van mijn jeugd. 
In de Bibliotheek Oudewater heeft mevrouw Toos Janmaat-Kats uit Oudewater haar 
verhaal verteld. Mevrouw Janmaat is misschien wel de oudste schrijversdebutant 
van Nederland. Op 90-jarige leeftijd schreef zij haar eerste boek: Te vroeg geboren.
Tijdens de Linschotense kunstroute in oktober was in de Bibliotheek een tentoon-
stelling te bezichtigen van ‘hoeden van Beatrix’, gemaakt door de Timotheusschool. 
Verder zijn in alle vestigingen het hele jaar door diverse tentoonstellingen 
georganiseerd van veelal plaatselijke kunstenaars en amateurs.

Service aan leeskringen
De Bibliotheek biedt leeskringen de mogelijkheid om boekenpakketten, voorzien 
van achtergrondinformatie, te lenen. Bij de keuze van de titels wordt gekeken naar 
actuele literaire en maatschappelijke trends en onderwerpen. De collecties kunnen 
via de website aangevraagd worden. Leeskringen die gebruik maken van deze lees-
kringtassen betalen een bedrag per geleende collectie. Van de inkomsten uit deze 
dienstverlening worden nieuwe leeskringtitels gekocht.
 
Bibliotheekdienst aan Huis
Ook niet-mobiele ouderen, zieken en gehandicapten willen toegang hebben en 
houden tot de Bibliotheek. Vanuit de vestigingen en servicepunten wordt deze 
dienst geheel verzorgd door vrijwilligers. Om gebruik te kunnen maken van deze 
service moet men lid zijn van de Bibliotheek. In de gemeenten Woerden, Montfoort 
en Oudewater worden inwoners bezocht door de Bibliotheekdienst aan Huis. Klan-
ten van deze dienst wonen zowel zelfstandig als in de diverse woonzorgcentra. 
In een aantal woonzorgcentra is een bibliotheek ingericht met eigen materiaal 
aangevuld met een wisselcollectie van de Bibliotheek. 

BiebPanel
In 2013 is gestart met structureel klantonderzoek. BiebPanel is het online klanten-
panel waarbij leden én niet-leden vier maal per jaar, online, hun mening kunnen 
geven over de Bibliotheek. BiebPanel is een landelijk onderzoeksprogramma, waar-
bij naast interpretatie van eigen gegevens ook benchmark mogelijk is. 
In het eerste onderzoek werd de interesse en bekendheid gemeten van de activi-
teiten. Veel klanten gaven aan de activiteiten in de Bibliotheek heel belangrijk te 
vinden. Echter diezelfde klanten gaven ook aan de activiteiten niet veel te bezoeken. 
Jeugdactiviteiten daarentegen worden duidelijk meer bezocht.
In een ander onderzoek werd gevraagd wat de mening van klanten is over het 
personeel. De panelleden zijn erg te spreken over de persoonlijke benadering. De 
medewerkers worden gezien als vriendelijk, behulpzaam en deskundig. Het perso-
neel van de Bibliotheek wordt daarnaast gezien als een bijzonder belangrijke factor 
in het totaaloordeel.
De resultaten van alle onderzoeken worden gepubliceerd op de website. En afhan-
kelijk van het onderwerp van het onderzoek leveren de reacties via BiebPanel vaak 
direct concrete verbeterpunten op, die zo snel mogelijk verwerkt worden. 

Automatisering: Van Bicat naar Wise
Bicat was het bibliotheeksysteem waar alle bibliotheken in de Samenwerkende 
Utrechtse Bibliotheken (SUB) gebruik van maakten om hun primaire proces uit te 
voeren, zoals het aanschaffen van materialen, het uitlenen en innemen, het voe-
ren van een ledenadministratie en het beheren van collecties. Bicat houdt op te 
bestaan. Veel Bicat-bibliotheken in Nederland waren inmiddels overgegaan op de 
opvolger: Wise.
Begin 2013 is ook de SUB overgegaan op dit nieuwe systeem.
Voor de ombouw in de Bibliotheek was een week nodig. Tijdens deze week, begin 
januari, waren de vestigingen voor het publiek gesloten. 

PR & marketing

Belangrijkste reden dat de inkomsten achter zijn gebleven ten opzichte van de 
raming is dat het aantal betalende leden in 2013 verder is gedaald. Een andere 
oorzaak is het per 1 december 2011 in werking treden van de Wet Stilzwijgende 
verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige over-
eenkomsten, waardoor de Bibliotheek bij tussentijdse opzeggingen van abonne-
menten, de contributie over het resterende deel van het jaar moet terugbetalen. 

Maatschappelijk ondernemen
In 2013 is de Bibliotheek fondsen- en subsidiewerving structureler gaan inzetten. 
Met het werven van aanvullende gelden en het aangaan van samenwerkings-
verbanden is de Bibliotheek op weg naar een betere balans tussen eigen inkomsten 
en subsidie. 

Woerden werd een structurele korting op de basissubsidie van € 180.000,- door-
gevoerd. In Montfoort werd de basissubsidie wederom verlaagd met een bedrag 
van € 25.000,-. De gemeente Oudewater verlaagde de basissubsidie met ruim 
€ 18.000,-. 
De Bibliotheek kreeg daarnaast te maken met gestegen kosten als gevolg van 
gestegen prijzen. Onder andere voor de huur van de diverse locaties.

De Bibliotheek ontvangt inkomsten uit lidmaatschappen, vergoedingen en verkoop. 
Sinds 2009 voeren de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken een gezamenlijk 
tarievenstelsel. In 2013 betaalden volwassen leden voor het standaardlidmaatschap 
€ 49,-. Een klein abonnement kostte € 28,75. Het lidmaatschap voor jeugd en jonge-
ren tot 18 jaar is gratis. 

Vestigingen
De Bibliotheek Het Groene Hart heeft in 2013 als invulling van de bezuinigingen in 
Woerden de locatie Schilderskwartier moeten sluiten. Daarnaast zijn in alle vesti-
gingen zelfservice-uren ingevoerd en is het aantal service-uren opnieuw vastge-
steld: in Woerden, Montfoort en Oudewater 15 service-uren, in Harmelen, Zegveld, 
Kamerik en Linschoten 4 service-uren. In alle locaties zijn de openingstijden mini-
maal hetzelfde gebleven. De zeven vestigingen waren in 2013 gezamenlijk 133 uur 
per week geopend. 
In de zomervakantie en rond de feestdagen kent de Bibliotheek aangepaste ope-
ningstijden. En in verband met de migratie naar een nieuw (bibliotheek-)automati-
seringssysteem waren alle vestigingen de eerste week van januari gesloten.

Collectie
De gezamenlijke collectie bestond eind 2013 uit 110.463 banden. De fysieke collectie 
is aan het krimpen door de kleinere budgetten en het vrij maken van beschikbaar 
budget  voor de digitale collectie/digitale content. Door onderlinge samenwerking 
binnen de regio van Het Groene Hart en met de andere bibliotheken kan, met 
behoud van de kwaliteit van het titelaanbod, worden volstaan met kleinere fysieke 
collecties in de vestigingen.

Uitleningen
In 2013 zijn 674.859 uitleningen gerealiseerd aan 15.285 leden. Dit aantal uitlenin-
gen betekende een daling ten opzichte van 2012. In alle vestigingen liep het aantal 
uitleningen in meer of mindere mate terug. De daling is niet alleen in deze regio 
een feit, ook landelijk is een daling te zien. Daarnaast heeft de sluiting van de 
jeugdbibliotheek Schilderskwartier (de laatste jaren goed voor ruim 20.000 uitle-
ningen), de beperking van de service-uren en het feit dat de bibliotheken in 2013 
meer sluitingsdagen kenden hier zeker aan bij gedragen.

Leden
Ook het aantal leden daalde ten opzichte van 2012. Met name het aantal betalende 
leden blijft dalen. In de jongste ledengroep (0-6 jaar) blijft het aantal leden wel con-
stant. Het percentage inwoners lid van de Bibliotheek liep in 2013 terug naar 19%. In 
2012 was dit nog 22%. De daling wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal 
inwoners in het werkgebied in combinatie met een daling van het aantal leden. 

Bezoekers
Er waren in 2013 in totaal 298.223 bezoekers die een bezoek brachten aan één van de 
bibliotheekvestigingen. Dat betekent een daling ten opzichte van 2012. Echter, in de 
vestigingen Woerden, Linschoten en Kamerik was er sprake van een stijging van het 
aantal bezoekers: in Woerden kwamen 7% meer bezoekers, in Linschoten ruim 1% 
en in Kamerik bijna 1%. Het gemiddelde aantal bezoeken per inwoner bleef gelijk: 4. 

Percentage lid
Uitleningen per lid
Uitleningen per band
Uitleningen per inwoner
Banden per inwoner
Bezoeken per inwoner

19%
44

6
9

1,5
4

Overige kengetallen
Verdeling leden 

naar leeftijd 

0-6 jaar: 
12% 

7-12 jaar: 
27% 

13-17 jaar: 
14% 18-64 jaar: 

35% 

65+
11% 

            In Woerden 
    maken steeds meer 
    scholieren en studenten 
   gebruik van de Bibliotheek  
 als studieplek. Uitbreiding 
 van openingsuren heeft 
    deze trend in gang 
            gezet. 

Financiën
De Bibliotheek Het Groene Hart ontvangt subsidie van de gemeenten Woerden, 
Montfoort en Oudewater. In 2013 kwamen de integratiegelden en de jaarlijkse 
provinciale vergoeding voor de directievoering te vervallen.
In 2013 werden de subsidiebedragen van de drie gemeenten verder verlaagd. In 

Doelsubsidie
Sinds 1 maart 2012 is Saskia Wulterkens in dienst als 
Programmacoördinator Cultuurhuis Oudewater. 
De Bibliotheek kreeg voor 2 jaar een doel-
subsidie van de gemeente Oudewater 
voor het werkgeverschap van de 
programmacoördinator. 
In december besloot de gemeente-
raad in Oudewater de functie per 
1 januari 2014 een structureel 
karakter te geven. De opdracht is 
aangepast: de nadruk zal komen te 
liggen op het combinatiefunctionaris-
schap Cultuur voor heel Oudewater. 

Voordeel met je Biebpas 
In december zijn alle bibliotheken in de provincie Utrecht van Schat op je pas 
overgegaan op Voordeel met je Biebpas. Dit culturele loyaliteitsprogramma van de 
Bibliotheek heeft, in tegenstelling tot het provinciale Schat op je Pas, een landelijke 
dekking. Bibliotheekklanten kunnen in heel Nederland op vertoon van hun biblio-
theekpas korting krijgen op musea, theater, film, dierenparken en meer. 
Via de speciale website www.voordeelmetjebiebpas.nl kunnen bibliotheekleden 
zoeken naar interessante voordeelacties. 

De Digitale Bibliotheek
Naast informatie over openingstijden en nieuws fungeert de website als een WaaS, 
Website as a Service, met veel (nieuwe) digitale diensten. Ook biedt de website 
toegang tot de digitale collectie van de Bibliotheek. Dat de website ook daadwerke-
lijk als een ‘extra digitale vestiging’ fungeert blijkt uit de enorme groei in bezoekers: 
bijna 70% meer dan het voorgaande jaar.
In de zomer heeft de Bibliotheek Nederland (BNL) de VakantieBieb-app gelanceerd, 
een app waarmee leden en niet-leden tijdens vakanties e-books kunnen downloa-
den. De app was steeds beschikbaar rondom de schoolvakanties.
Daarnaast heeft BNL de LuisterBieb-app geïntroduceerd, een app waarmee op 
eenzelfde manier als bij de VakantieBieb-app een selectie luisterboeken en hoorcol-
lege’s gedownload kunnen worden. 
Eind 2013 is BNL een samenwerkingsverband aangegaan met de HEMA. Bibliotheek-
leden kunnen gratis een online cursus volgen bij de HEMA-academie. Er is keus uit 
drie pakketten: Vrije tijd, ICT en Social media.


