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VOORWOORD
2021 liet zich 
wederom kenmerken 
door Covid-19. 



Met name ook scholieren en studenten vonden snel hun plek weer in de biblio-

theek om te komen studeren, huiswerk te maken of gezamenlijk aan opdrachten  

te werken. Door de continue opening van de bibliotheek groeide deze groep  

bezoekers in 2021.

Huisvesting bleef ons ook in 2021 bezighouden: over het Muziekkwartier werd 

door de gemeenteraad een positief besluit genomen. De raad nam daarbij wel een 

amendement aan om de wijkfilialen open te houden. Dat betekent dat we onze 

visie ter attentie van de Bibliotheek Twekkelerveld en Prismare hebben herzien, 

maar daarbij wel kijken naar de functies van de bibliotheek die wij voor deze filialen 

het meest geschikt achten. 

Voor het Muziekkwartier zijn diverse gebruikersgroepen ingericht die voorberei-

dingen treffen voor onder meer gezamenlijke programmering, communicatie en 

front office. De kosten voor de realisatie van het Muziekkwartier (waaraan tot eind 

2021 nog steeds berekend werd) volgen we met enige zorg.

Voor de huisvesting in Zuid trekken we samen op met de gemeente Enschede  

richting de projectontwikkelaar; helaas leverde dit nog geen doorbraak op. Ook 

hebben we met de Bibliotheek op school een flinke stap voorwaarts gemaakt en 

veel scholen willen hier nu op aansluiten.

Verheugd waren we dat we konden melden dat we als Bibliotheek voor een periode 

van vier jaar weer zijn gecertificeerd. De auditcommissie was bijzonder lovend over 

de stappen die de Bibliotheek Enschede in een periode van ruim twee en half jaar 

heeft gezet om te komen tot een educatief maatschappelijke bibliotheek.

Op het gebied van ontmoeting en debat lieten we zien, dat, ondanks de beper-

kingen van Covid-19, wel weer wat mogelijk was: de lezingen van Kluun, Tommy 

Wieringa en Twan Huys werden bijzonder goed bezocht, wat ook geldt voor de 

najaarsmanifestatie welke we in september samen met de Stichting Literaire  

Manifestaties Enschede organiseerden.

Anders dan in 2020 werd de bibliotheek in 2021 aangemerkt als essentiële 

voorziening. Voor ons betekende dit dat we, naast de extra service die we 

in 2020 al boden door de lockdowns, zoals “Fiets-to-go” en Bieb-to-go”, 

open mochten blijven voor publiek. 

Jan Hoogenberg
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2. 
2021 IN 
CIJFERS

BEZOEKERS 
BIBLIOTHEEK

Werkgebied: 
gemeente Enschede

Totaal aantal inwoners: 
stijging van 8% naar

 159.732 
inwoners in 2021

Aantal eigen vestigingen: 6

Aantal jeugdleden: 

17696
Aantal volwassenleden:

 12938

Aantal bezoekers Centrum:

282000 
Aantal leden:

30634

PERSONEEL
Medewerkers:

55 
(daling 3,5% t.o.v. 2020 namelijk 57)

Vrijwilligers:

100+



COLLECTIEWerkgebied: 
gemeente Enschede

Totaal aantal inwoners: 
stijging van 8% naar

 159.732 
inwoners in 2021

Aantal eigen vestigingen: 6

Aantal jeugdleden: 

17696
Aantal volwassenleden:

 12938

Boeken: Audiovisuele 
materialen:

Collectie boeken de 
Bibliotheek op school:

Uitleningen totaal:

Meest geleende titel:

ACTIVITEITEN

TOTAAL BEREIK IN CIJFERS 
SOCIAL MEDIA:

PERSONEEL

Aantal activiteiten:

Aantal bezoekers:

Aantal partners:

Basisvaardigheden:
(taal- en digitale vaardigheden)

Leesbevordering 
en leesplezier:

Ontmoeting en debat:

155

800+

75+

89

47

19

200.000 7088

22250 350294

Jeugd: 

Donald Duck Galaxy
Volwassenen: 

Droomplek, Reina Crispijn

December 2020 December 2021 Groei in %

Facebook 1855 1982 1,07%

Instagram 512 732 1,42%

Twitter 4515 4439 1%

LinkedIn 167 241 1,44%



Dit jaar is kritisch gekeken naar de collectie en daarbij ingespeeld op de vraag 

van de klant. We hebben de keuze gemaakt voor het bibliotheeksysteem 

V-smart. Dit systeem is goedkoper en de overgang zal plaatsvinden in 2022. 

Reden om ook hier de collectie op aan te passen en primair te bestellen wat in 

Enschede noodzakelijk is. Het blijft mogelijk voor andere bibliotheken om te 

reserveren.

We zijn overgegaan op NBD Biblion, een organisatie die bibliotheken onder-

steunt en ontzorgt: onze nieuwe collega op afstand per 1 januari 2022.

Tot slot hebben we het beheer van de collectie voor de Bibliotheek Haaksbergen 

overgenomen. Haaksbergen gaat werken met hetzelfde systeem.

De collectie van de Bibliotheek is groot te noemen; in alle genres is 

ruim voorzien; de Bibliotheek beschikt daarnaast ook over een Twente 

collectie en een grote collectie bladmuziek. De collectie bladmuziek 

is overgedragen aan Rijnbrink in Deventer. Deze provinciale onder-

steuningsinstelling beheert de collectie bladmuziek ten guste van het 

werkgebied van Rijnbrink (Overijssel en Gelderland).

3 COLLECTIE
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4 DE BIBLIOTHEEK ENSCHEDE IN TIJDSPAD

• Fiets to Go
 (125 boeken bezorgd met de fiets)

•  Abonnementen bibliotheekleden 
 nieuwe structuur

Jaarverslag 

• Boekenweek (29 mei t/m 6 juni) Kluun  
 & Tommy Wierenga uitverkocht

• Start project: Letters van FC Twente

• Raamgedicht bij STOET 4 en 5 mei

8 april eerste succesvolle Human 

Library – online: 40 bezoekers

Verhuizing 

Muziekkwartier: 

gemeenteraad 

akkoord

Intranet implementatie 

JANUARI 

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI



4 DE BIBLIOTHEEK ENSCHEDE IN TIJDSPAD

Deelname aan 
Enschede Fietsstad app

•  Week van Lezen en Schrijven:  
9 september, Spoken Word met Mark  
de Geest, workshop 12 jongeren

• Schrijversevent 26 september

• Opening IDO in de Bibliotheek Centrale 

• Inrichten Digitaalplein 053

•  Start online aanbod voor Werk en  
Inkomen:16 weken lang online aanbod 
voor werkzoekenden 

•  Boekenweek jongeren

•  Start voorleesuurtje elke zaterdagoch-
tend in de Centrale Bibliotheek

•  Pakhuis Oost start samenwerking debatten: 
13 en 27 oktober over Laaggeletterdheid 
met o.a. Yvonne Kroonenberg en Wet-
houder Arjan Kampman.

•  Agenda van de Stad van start: diverse 
onderdelen. Exposities: Legokerk,  
kwallenexpositie, film Lucky Plastic  
en debatten/lezingen

•  Opstart gebruikerscommissies Muziek-
kwartier

•  Introductie Zelfie Zuil; extra faciliteit 
voor klanten

•  Nederland Leest: lezing Twan Huys over 
zijn boek Wandellust 

•  Klachtenprocedure vervangen

• BiebBakFiets 

•  Kinderboekenweek: diverse voorstellingen

•  CBTC-certificering

•  BoekStartkoffer opnieuw ingericht

•  Personeelsexcursie 28 oktober

•  Expositie Family Portraits 

• Kersttafel met als thema  
 ‘Boeken op het menu’  
 gemaakt in de Bibliotheek  
 Centrale

•  Invoeren Slimme kasten  
op de Bibliotheek Zuid

Verhuizing 

Muziekkwartier: 

gemeenteraad 

akkoord

JUNI

JULI

AUGUSTUS
• Nieuwe website live

• Gestart met 18 extra scholen voor  
 de Bibliotheek op school

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER



Ook zijn we in 2021 gestart met het Leesoffensief, 

een aanpak om jongeren te interesseren voor lezen 

en laaggeletterdheid te voorkomen. Juist ook in de 

Covid-19 periode is gebleken hoe belangrijk het stimu-

leren van lezen bij onder meer leerlingen in het VMBO 

is: in deze periode heeft deze groep gemiddeld een 

jaar leesachterstand opgelopen.

In 2021 zijn we begonnen met het inventariseren van 

de wensen van scholen ten aanzien van een school-

abonnement. Er is steeds meer behoefte aan een in-

houdelijke samenwerking in de vorm van dBos of een 

andere variant. Alleen het lenen van boeken vinden 

scholen onvoldoende om leesplezier te bevorderen. 

De coronaperiode en NPO gelden hebben de scholen 

doen inzien dat lezen en schrijven heel belangrijk zijn; 

ze maken graag gebruik van deze middelen. Ook de 

behoefte aan dBos is erg groot. Dit zetten we in 2022 

voort.

BoekStart
Er is grondig gekeken naar de inhoud en het proces 

van het BoekStartkoffertje. We zijn voorleesochtenden 

begonnen en gestart met een samenwerking bij twee 

kinderdagverblijven (Deppenbroek en Esmarke).  

Daar hebben we pedagogisch medewerkers getraind 

in het herkennen en bespreekbaar maken van laagge-

letterdheid bij ouders. Deze samenwerking wordt in 

2022 uitgebreid.

De Bibliotheek op school 
De Bibliotheek op school (dBos) is één van de uitge-

breidere samenwerkingstrajecten die bijdraagt aan 

de leescultuur op school, maar ook laaggeletterdheid 

aanpakt. Het is een bewezen effectieve aanpak en 

heeft een enorme groei doorgemaakt in Enschede. 

Welgeteld 27 scholen hebben zich aangesloten bij 

de Bibliotheek op school. Op moment van schrijven 

staan er alweer tien scholen (PO en VO) op de wacht-

lijst die interesse hebben in dBos. Voor 2022 gaan we 

door met het opzetten van dBos; met dank aan een 

subsidieregeling van de gemeente hebben we extra 

mogelijkheden gekregen.

Bij het bevorderen van lezen en stimuleren van leesplezier richtten we ons op meerdere 

doelgroepen; kinderen van 0-4 jaar, kinderen van 4-12 jaar en young adults (12-18 jaar).  

Bij het voorkomen van laaggeletterdheid focussen we vooral op jonge kinderen en hun 

ouders. Daarvoor bieden we programma’s als BoekStart aan, organiseerden we onze eerste 

voorleesmiddagen, en richtten we bij basisscholen de Bibliotheek op school (dBos) in.

5  LEESPLEZIER EN 
LEESBEVORDERING
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Young adults (12+ jaar)
De taalvaardigheid van jongeren in Nederland loopt 

schrikbarend terug. Uit het Pisa rapport van 2018 

blijkt dat een kwart van de jongeren het risico loopt 

op laaggeletterdheid. Enschede zit landelijk in de top 

3 wat betreft laaggeletterdheid. Ook in Enschede daalt 

het leesplezier en de taalvaardigheid onder jongeren. 

Landelijk is daarom het Leesoffensief gestart vanuit 

de overheid. De Bibliotheek Enschede is aangesloten 

met het project Leesoffensief053. Afgelopen jaar 

hebben we meet ups in de vorm van een pizza avond 

georganiseerd met jongeren om meer te weten te 

komen over hun leefwereld. Deze jongerenambas-

sadeurs helpen de bibliotheek met activiteiten voor 

jongeren vanuit leesplezier en leesbevordering.  

Het Leesoffensief krijgt een vervolg in 2022.

Door de inbreng van nieuwe boeken (ook digitaal), delen van 

kennis en leesbevorderende activiteiten beleefden de leerlin-

gen en leerkrachten meer plezier aan het lezen, waardoor de 

leerlingen meer zijn gaan lezen en betere schoolresultaten 

behaalden. Ook ouders werden betrokken, waardoor zij hun 

kinderen beter konden helpen of zelf zijn geholpen door andere 

organisaties bij het verbeteren van de taalvaardigheden.

j a a r v e r s l a g  2 0 2 1   |   1 3



In Enschede is 

dat zelfs 1 op 4. 

6  BASIS- 
VAARDIGHEDEN
In Nederland hebben 2,5 miljoen 

mensen moeite met lezen,  

schrijven en/of rekenen dat  

ze onvoldoende kunnen  

participeren in de maatschappij. 



Informatiepunt Digitale Overheid 
In augustus is het Informatiepunt Digitale Overheid 

(IDO) opgezet en van start gegaan. Bij dit informa-

tiepunt kunnen mensen terecht met vragen over de 

overheid. Denk aan vragen over huurtoeslag, AOW, 

werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg en  

toeslagen. De medewerkers van het informatiepunt 

helpen zoeken naar de juiste informatie. Dit jaar 

stonden heel veel vragen in het teken van Corona: het 

helpen downloaden van de Corona check app en hulp 

bij het gebruik van DigiD i.v.m. testen en vaccineren.

Digitaalplein 053
Sinds september hebben we een Digitaalplein in 

de Bibliotheek vormgegeven. Deze bestaat uit het 

Informatiepunt Digitale Overheid, de Digidesk en het 

Huis voor Taal en Meedoen. In 2022 worden Lab053 en 

Game053 hieraan toegevoegd. Op 10 september 2021 

werd door wethouder Kampman het Informatiepunt 

Digitale Overheid (IDO) geopend. Onze Digidesk met 

publieks PC’s (samenwerking met ROC van Twente) 

bevond zich daar al. Daarna is ook het Huis voor Taal 

en Meedoen fysiek naar deze plaats verhuisd. Doordat 

we deze drie punten van dienstverlening op één plek 

fysiek hebben samengevoegd, kunnen we meer  

mensen helpen die moeite hebben met lezen,  

schrijven of digitale vaardigheden. 

Naast programma’s als Thuistaal (in samenwerking 

met Pabostudenten) voor gezinnen die nog maar kort 

in Nederland zijn en daaropvolgend de VoorleesEx-

press, voor gezinnen waar niet vanzelfsprekend wordt 

voorgelezen of de Nederlandse taal onvoldoende 

wordt beheerst, voert de Bibliotheek het Tabletpro-

ject Swoesj uit, gericht op laaggeletterde autochtone 

inwoners die over het algemeen slecht te bereiken 

zijn. Sinds 1 januari 2021 ontvangen we hiervoor geen 

subsidie meer; mede vanwege het succes van deze 

aanpak hebben we het een vervolg gegeven. In 2021 

zijn we met twee groepen bij DCW gestart en zijn we 

in gesprek gegaan met Schoonmaakbedrijf Huis in ‘t 

Veld om een Swoesj groep te starten. Via het Leer-

werkloket zetten we Swoesj op de kaart; zij brengen 

het ook actief aan de ‘man’. Beide samenwerkingen 

zetten we voort.

Afgelopen jaar zijn leesmediaconsulenten en  

programmacoördinatoren getraind om presentaties 

over laaggeletterdheid te geven. In afstemming met 

onze partners van het Huis van Taal & Meedoen gaan 

we dit in 2022 inzetten bij (basis)scholen, maar ook bij 

andere organisaties. Zo maken we professionals  

bewust van de problematiek rondom laaggeletterd-

heid en kunnen zij hun klanten (ouders, cliënten, 

bezoekers) beter begrijpen en helpen.

Daarom vinden we dat we als Bibliotheek onze maatschappelijke rol moeten oppakken. In tegen-

stelling tot het beeld dat er vaak over mensen met een taalachterstand bestaat, bestaat de groep 

mensen om wie het gaat voor tweederde deel uit autochtone Nederlanders. En hoewel het me-

rendeel van deze groep weer bestaat uit vijftigplussers, wordt de groep jongeren, jonge mensen 

die de middelbare school met een lage taal- en informatievaardigheid verlaten, ook steeds groter. 

Daarom zetten we ook in op programma’s zoals de Bibliotheek op school en het Leesoffensief zoals 

in het vorige hoofdstuk beschreven.
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7  ONTMOETING  
EN DEBAT

Zeker in Coronatijd hebben we gemerkt dat aan de kernfunctie ‘Ontmoeting en Debat’ veel behoefte 

bestaat. Een deel van 2021 hebben we door Corona fysiek geen bezoekers mogen ontvangen. Online 

hebben we veel gedaan zoals de Human Library en activiteiten voor werkzoekenden. De animo voor de 

lezingen die we in de Boekenweek in juni (Kluun en Tommy Wieringa) organiseerden, was bijzonder 

groot. Ook de bijeenkomsten in oktober over laaggeletterdheid (met o.a. Yvonne Kroonenberg), samen 

met Pakhuis Oost, werden goed bezocht. 

De horeca van Stoet is verder uitgebreid de Bibliotheek 

in. In 2022 zal de samenwerking met Stoet nog meer 

vorm krijgen en zijn we ook op dit vlak een nauwe 

samenwerking gestart met de partners van het 

Muziekkwartier. Bij overige activiteiten zijn we veelal 

samenwerkingen aangegaan met partners zoals 

Concordia, SLME (Stichting Literaire Manifestaties 

Enschede), Boekhandel Broekhuis, DIE Dichters en de 

stichting Schrijvers Binnen. 

Agenda van de Stad
Samen met de Bibliotheek Hengelo en 1Twente start-

ten we Agenda van de Stad. Met deze lokale omroep 

en burgers zijn we op zoek naar een lokale informa-

tiestructuur die een meerwaarde oplevert. Het doel 

is dat inwoners van Enschede en Hengelo nieuwe 

inzichten krijgen waardoor ze een meer gefundeerde 

mening kunnen vormen over een lokaal vraagstuk. 

Ze komen met mensen in contact die ze anders niet 

zouden hebben ontmoet en voelen zich ook meer 

betrokken bij lokale vraagstukken. Ook de verbindende 

rol van de Bibliotheek als ontmoetingsplek krijgt  

hierdoor meer bekendheid.

Family Portraits
Een familiefoto in een lijstje op de kast. Een kiekje op je 

smartphone. Voor veel mensen is dat heel gebruikelijk, 

maar voor families die hun land zijn ontvlucht niet. 
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Fotografe Joey O’Loughlin maakte de afgelopen drie 

jaar traditionele familiefoto’s in de vluchtelingen-

kampen op het Griekse eiland Lesbos. Dit deed ze in 

partnerschap met Movement On The Ground. Deze 

Family Portraits waren van 1 december tot en met 30 

december te bewonderen in de Bibliotheek Enschede.

Als bibliotheek staan we middenin de samenleving en 

daarom zoeken we voortdurend naar onderwerpen 

waar iedereen door aangesproken wordt. En december 

is de maand waar je met familie bij elkaar komt, of 

juist niet. Met deze expositie en de daarbij horende 

portretten hebben we die familiebijeenkomsten in 

een ander licht proberen te zetten en de toeschouwer 

erover laten nadenken.

Ontwikkelen BiebBakFiets
Via de gemeentelijke regeling Wendbaar en Weerbaar 

hebben we een subsidie gekregen voor De BuitenBieb: 

oftewel de BiebBakFiets en de LeesTent. De fiets is 

ontworpen door een lokale kunstenaar en wordt o.a. 

ingezet om laaggeletterdheid aan te pakken, lees-

plezier te stimuleren, voor het dBos programma, de 

Boek-Aan-Huis-Dienst. Met de bibliotheek onder de 

arm gaan we met deze fietsende toolkit op pad, de 

inhoud passen we aan afhankelijk van de doelgroep.



8  ORGANISATIE
Organisatieontwikkeling
De Bibliotheek Enschede is, naast het aanbieden van 

een actuele collectie in aantrekkelijke vestigingen, 

steeds meer activiteiten voor verschillende doelgroe-

pen gaan programmeren. Voor de inwoners van de 

gemeente Enschede willen we een laagdrempelige 

en inspirerende ontmoetingsplek zijn waar verbin-

ding en kennisdeling tot stand komt. Ook zijn we 

steeds meer een vanzelfsprekende partner voor de 

educatieve instellingen in onze gemeente. Zowel de 

voorschoolse instellingen, het primair onderwijs als 

het voortgezet onderwijs weten ons inmiddels goed 

te vinden. Dat partnerschap geven we vorm door het 

aanbieden van landelijke diensten en projecten als 

bijvoorbeeld de Bibliotheek op school en BoekStart.  

In hoofdstuk 5 lees je meer over deze projecten.

We zijn diepgaande samenwerkingsverbanden 

aangegaan en blijven ernaar streven om bij diverse 

organisaties het bevorderen van (voor)lezen en aan

pak van laaggeletterdheid onderdeel te maken van 

hun dienstverlening. Samen met lokale organisaties 

kunnen we bovendien een bijdrage leveren aan de 

preventie en bestrijding van laaggeletterdheid, aan 

de bevordering van digitale vaardigheden en aan 

leesbevordering. Digitale innovatie, samenwerking, 

ontmoeting/verbinding/debat en ondernemerschap 

zijn daarbij centrale thema’s geweest in het afgelopen 

jaar.

Op 1 januari 2021 is de laatste fasering van de nieuwe 

organisatiestructuur van start gegaan. We werken nu 

definitief met twee teams: Educatie en Programmering.

In de afbeelding hieronder is de organisatiestructuur 

weergegeven waar we in een periode van twee jaar 

geleidelijk naar toe werkten.

Directeur-
bestuurderRvT

Ondersteuning

Manager

Team Programmering Team Educatie

Manager

Staf

OR 
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Personeel en verzuim
Team Educatie is uitgebreid met een specialist Educa-

tie. Er is verder vormgegeven aan Programmering. Het 

team is uitgebreid met drie bibliotheekmedewerkers, 

één opruimkracht en we zijn gaan werken met gast-

heren en –vrouwen op vrijwillige basis. De naam zegt 

het al: gastheren en –vrouwen, zij verwelkomen onze 

bezoekers en helpen hen met algemene en simpele 

vragen.

Daarnaast is het Marketing & Communicatie team 

uitgebreid met een medewerker Marketing &  

Communicatie. 

Samen werkten we aan een nieuwe organisatie waar-

bij we deze zes kerncompetenties naleven; samen-

werken, vraaggericht, proactief, klantgericht, flexibel, 

groei en ontwikkeling.

Behalve dat we genoodzaakt waren om met Teams 

te werken en op een andere manier dan face-to-face 

kennis te delen, werken we veelal via Sharepoint.  

Binnen dit systeem kunnen we eenvoudiger docu-

menten delen en tegelijkertijd bewerken. Hetzelfde 

geldt ook voor het Intranet. Alle onderlinge kennis en 

het laatste nieuws wordt via Intranet gedeeld.

j a a r v e r s l a g  2 0 2 1   |   1 9

Het jaar 2021 is ook het jaar waarin we de verhouding 

Bibliotheek CAO en gemeente CAO hebben doen  

veranderen. Respectievelijk 40% van de personeelsleden 

is ondergebracht in de gemeente CAO tegenover 60% 

CAO Openbare Bibliotheken. 

Het aantal medewerkers in dienst is op 31 december 

2021 31,3 fte (2020: 32,6).

De gemiddelde leeftijd is 46,16 jaar. Over 2020 was de 

gemiddelde leeftijd 47,93 jaar.
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Het verzuimpercentage is in 2021 uitgekomen op 3,44% 

ten opzichte van 6,53% in 2020. Het verzuim ligt onder het 

branchegemiddelde van 4,6% over 2020 (bron: verzuim-

cijfers VOB1). Ook de meldingsfrequentie (het gemiddeld 

aantal keer dat een medewerker zich heeft ziekgemeld 

in de afgelopen 12 maanden) is gedaald ten opzichte van 

2020 (resp. 0,49 en 0,76).

4

12
11

15

Jaar Verzuim %
Incl. zwangerschap

Verzuim %
Excl. zwangerschap

2020 6,53 6,53

2021 3,44 3,44



9  HUIS-
 VESTING

HOOFDVESTIGING
CENTRUM

DE BIBLIOTHEEK 
ZUID

•  De ontwikkelingen m.b.t. de verhui-
zing richting het Muziekkwartier zijn 
voortgezet

•  Gebruikerscommissies zijn in het 
leven geroepen om vorm te gaan  
geven aan de verhuizing en samen-
werkingen met de partners op het 
gebied van o.a. programmering

Telefoon: 
053 - 4 804 804

E-mail: 
info@bibliotheekenschede.nl

Website: 
www.bibliotheekenschede.nl

 Hier richtten we ons op de wijziging van 
huisvesting, wordt vervolgd in 2022

Bezoekadres: 
Pijpenstraat 15, 7511 GM  Enschede

 

Bezoekadres: 
Wesselernering 46, 7544 JC  Enschede



HOOFDVESTIGING
CENTRUM

DE BIBLIOTHEEK 
GLANERBRUG

DE BIBLIOTHEEK 
PRISMARE

(jeugdbibliotheek)

DE BIBLIOTHEEK 
TWEKKELERVELD

•  Er is een nieuw contract afgesloten 
met de gemeente 

•  We herzien de inrichting en gaan aan 
de slag met onderhoud 

 Besloten om te blijven in 
aangepaste vorm

In gesprek met partners en bewoners over 
hoe we invulling gaan geven aan deze locatie

Bezoekadres: 
 Gronausestraat 1166, 7534 AS  Enschede

Bezoekadres: 
 Roomweg 165h, 7523 BM  Enschede

Bezoekadres: 
Zonstraat 1, 7521 HD  Enschede

Bezoekadres: 
Meindert Hobbemastraat 28, 7545 CK  Enschede

DE BIBLIOTHEEK 
STADSVELD



10   FINANCIËLE  
VERANTWOORDING 

De besparing die we wilden realiseren hebben we gedaan en de overgang op een ander  

bibliotheeksysteem, V-smart, hebben we voor volgend jaar (2022) begroot. Wel is er  

deelbetaling gedaan voor de migratiekosten voor V-Smart (€ 6.950).

De besparing, effectieve resultaten van €100.000,-,  komt ten goede aan de ontwikkeling van de  

organisatie. Dat is ook hard nodig want we maken een enorme groei door.

Er is in 2021 een aantal projecten uitgevoerd die niet in de begroting verwerkt waren. De belangrijkste 

is de subsidie voor de uitrol van de Bibliotheek op school op 17 basisscholen en 2 kinderdagverblijven. 

Deze subsidie heeft betrekking op de periode september 2021 tot en met december 2022 en bedraagt 

in totaal € 328.000,- . De besteding van deze subsidie in 2021 is € 63.030 geweest. Daarnaast zijn niet 

begrote subsidies ontvangen voor het Leesoffensief (€ 10.000), Digitale inclusie (€ 12.719) en Tel mee 

met Taal (€ 9.854).

2 2   |   j a a r v e r s l a g  2 0 2 1

2019 2020 2021

Inwoners 158.986 159640 159.732

Banden 185.637 170737 130202

Leden 25.732 29267 30652

Formatieplaatsen 28,2 32,6 31,3

Uitleningen 1.039.260 611107 449524

Jaarlasten totaal € 3.685.499,00 € 3.600.765,00  €  3.532.887,00 

Subsidie gemeente € 2.773.752,00 € 2.791.227,00  €  2.912.810,00 

Eigen inkomsten € 801.549,00 € 703.569,00  € 834.606,00 

Gebruikersinkomsten € 484.978,00 € 466.004,00  €  479.091,00



j a a r v e r s l a g  2 0 2 1   |   2 3

Kengetallen 2019 2020 2021

Aantal banden per inwoner 1,2 1,07 0,82

Aantal banden per lid 7,2 5,83 4,25

Percentage inwoners lid 16,20% 18,33% 19,19%

Uitleningen per inwoner 6,5 3,83 2,81

Uitleningen per lid 40,4 20,88 14,67

Uitleningen per formatieplaats 36.853 21503 14362

Uitleningen per band 5,6 3,6 3,45

Jaarlasten per inwoner € 23,18 € 22,56  € 22,12

Jaarlasten per lid € 143,23 € 123,03  € 115,26

Jaarlasten per uitlening € 3,55 € 5,89  € 7,86

Subsidie per inwoner € 17,45 € 17,48  €  18,24

Subsidie per lid € 107,79 € 95,37  €  95,03

Subsidie per uitlening € 2,67 € 4,57  €  6,48

Eigen inkomsten per inwoner € 5,04 € 4,41  €  5,23

Eigen inkomsten per lid € 31,15 € 24,04  €  27,23

Eigen inkomsten per uitlening € 0,77 € 1,15  €  1,86

Gebruikersinkomsten per lid € 18,85 € 15,92  €  15,63





11   RAAD VAN TOEZICHT 
De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) per 31 december 2021 was als volgt:

Naam Maatschappelijke functie Aftreden (A)/ 
herbenoemen (H)

F.H. van Beusekom, 
voorzitter

Eigenaar VanBeusekom 
Consult 01-03-2021 (H)

Dr. C. Hesselman Directeur SIDN Labs en voor-
zitter bestuur NLnet Labs 01-03-2020 (H)

M.T. Lammers Manager Onderwijs 
Innovatie Hub, Saxion 01-09-2024 (H)

H.S. Meijer Bestuurssecretaris Aveleijn 01-09-2024 (H)

B.I. Sauer Accountant 01-09-2024 (H)

De RvT werd in 2021 secretarieel ondersteund door mevrouw A. Robben-van der Vecht.

Werkzaamheden
De Raad van Toezicht werkt volgens het model van de 

Code Cultural Governance. 

De Bibliotheek Enschede kent een reglement voor de 

Raad van Toezicht en een directiereglement.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 vijf keer regulier 

vergaderd. De Raad van Toezicht vergadert over diverse 

thema’s zoals: de jaarrekening 2020, het organisatie-

plan, de begroting voor 2021 en het beleidsplan.

De bezoldiging van de directeur-bestuurder past binnen 

de kaders van de Wet Normering Topinkomens.

Commissies 
Zowel de Auditcommissie als de Remuneratiecommissie 

zijn enkele keren bijeengeweest. In de Auditcom-

missie werd de voortgang van de financiële positie 

nauwlettend gevolgd. In de Remuneratiecommissie 

werden het functioneren en de persoonlijke doelen 

van de directeur/bestuurder besproken.

Twee leden voerden een constructief gesprek met de 

leden van de Ondernemingsraad.

De RvT is de directie en de medewerkers erkentelijk en 

dankt hen voor hun inzet in het afgelopen jaar.

j a a r v e r s l a g  2 0 2 1   |   2 5



12   VOORUITZICHT 2022 
Twee jaar geleden hadden we niet verwacht dat de pandemie onze samenleving en economie 

wereldwijd zo lang in haar greep zou houden. Inmiddels is de crisisfase van de pandemie  

achter ons en kijken wij vooruit naar een nieuw jaar met nieuwe voornemens:

Muziekkwartier
Gaat de verbouwing beginnen? We hopen dat we dit 

jaar van start kunnen gaan. Ook gelet op het verloop 

van de oorlog in Oekraïne, verwachten we dat de 

bouwwerkzaamheden medio 2022 gaan beginnen.

De Bibliotheek op school
De taal- en leerachterstanden bij kinderen en jongeren 

liepen in coronatijd verder op. Met de Bibliotheek op 

school hebben we een belangrijk instrument in handen 

om deze negatieve trend te keren. Verdere uitrol van 

deze formule in 2022 is daarvoor noodzakelijk.



Huisvesting Twekkelerveld
Goed nieuws want het huurcontract wordt voor  

anderhalf jaar voortgezet. Op dit moment onderzoeken 

we de mogelijkheden voor een ‘pop up’ Huis van de Wijk.

Boek aan Huis Dienst
In het kader van eenzaamheidsbestrijding hebben 

voor de verdere ontwikkeling van de Boek aan Huis 

Dienst een subsidieaanvraag ingediend. Vanuit de 

wens het verbindend hart van Enschede te zijn (Jaar-

plan 2022), met een veilig (elektrisch) vervoersmiddel, 

kan de Boek aan Huis Dienst weer de dienst worden 

die de bezorgservice combineert met een persoonlijk 

contactmoment met de klant.



DE BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

de Bibliotheek Enschede

Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede

Tel.: 053-4804804

info@bibliotheekenschede.nl

www.bibliotheekenschede.nl

Volg ons:


