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Achtergrondinformatie Bibliotheek Tynaarlo bij de presentatie  
voor raads- & collegeleden d.d. 1 september 2015  
 
 
Geacht College en leden van de raad, 
 
Op 1 september aanstaande presenteer ik voor u het bibliotheekwerk Tynaarlo. Deze 
presentatie staat in het licht van de bezuinigingstaakstelling voor 2018 waarbij er een 
bedrag van € 280.000 bezuinigd dient te worden. Voor de presentatie is 15 minuten 
uitgetrokken. In die tijd kan en wil ik u graag veel vertellen maar moet me, gezien de 
tijd, beperken tot de hoofdonderdelen. In onderstaand document leest u de toegevoegde 
en achtergrondinformatie met betrekking tot ons bibliotheekwerk in uw gemeente. Dit 
biedt u de kans om vooraf dossierkennis op te doen en u in te lezen in de uitgangspunten 
en resultaten van het werk dat we in uw gemeente neerzetten. Wij zijn ook benieuwd 
naar de procedure die de gemeente in dit traject vastlegt. Uiteraard hebben wij alvast de 
vraag van het college willen beantwoorden welke dienstverlening wij mogelijk voor 
andere subsidiebedragen kunnen verzorgen. Dit kan u als gemeente helpen in de 
discussie. 
Wij hechten er zeer aan om in dit traject van de gemeente in een vroeg stadium te 
vernemen of er een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd, welke criteria hiervoor 
worden vastgelegd en op welke wijze hierover transparantie wordt gegeven. Wij zijn 
immers al 36 jaar de uitvoeringspartij voor uw gemeente en ook volgens alle 
subsidiebeschikkingen naar alle tevredenheid. 
Na de presentatie is er eveneens 15 minuten tijd om vragen van u te beantwoorden. 
Daarnaast ben ik uiteraard graag bereid om, als u daar prijs op stelt, een keer langs te 
komen in uw fractie om samen met u van gedachten te wisselen over de manier waarop 
het bibliotheekwerk in Tynaarlo op de kwalitatief beste manier en binnen de gestelde 
financiële kaders, gestalte zou moeten krijgen. 
 
Namens alle collega’s en bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheken Tynaarlo 
 
Met een hartelijke groet en graag tot 1 september, 
 
 
Lammie van der Tuuk 
Bibliotheekmanager Tynaarlo 
E-mail: l.vander.tuuk@biblionetdrenthe.nl 
Tel: 06 30 85 05 38  
 
 
  



2 
 

De behaalde resultaten op de belangrijkste thema’s: 
 
Algemeen: leden, (web)bezoekers en uitleningen 
• Ruim 32.000 inwoners gemeente Tynaarlo 
• Drie vestigingen, in Eelde, Vries en Zuidlaren  
• Bijna 100.000 bezoekers per jaar in de vestigingen, website bezoekers: 52.771  

per jaar. 
• 10.323 leden. Daarmee is 32% lid van de bibliotheek. Van alle Drentse gemeenten  
 scoort Tynaarlo daarmee (nog steeds) het hoogst. 
• Bijna 300.000 uitleningen per jaar, gemiddeld 29 uitleningen per lid. 
• 90 uur per week geopend, 6 – 7 dagen in de week 
• de Bibliotheek op school op 20 basisscholen in de gemeente 
• 7,9 op klanttevredenheidsonderzoek 
• In 2014 werden tal van goed bezochte en gewaardeerde activiteiten georganiseerd: 

Nationale Voorleesdagen, Nationale Voorleeswedstrijd, Kinderboekenweek, 
Boekenweek (voor volwassenen), Nederland Leest, literaire lezingen, filmavonden, 
Dichter in de tuin, de verkiezing van de eerste kinderdichter van Tynaarlo, Dieuwertje 
Blok leest Sinterklaasverhalen voor, enz.  

• De bibliotheek werkte bij de organisatie van deze activiteiten zo veel mogelijk samen, 
onder meer met de onderwijsstichtingen (Baasis, Conad, en Fidarda), de afzonderlijke 
scholen van het basis- en voortgezet onderwijs, Museum De Buitenplaats, Stichting 
Zomerzinnen, Stichting Poëziepaleis, Cultuurcoach Tynaarlo, de kinderopvang, het 
ICO, Kunst & Cultuur Drenthe, de historische vereniging en de gemeente. Er is in de 
loop van de jaren een goed lokaal netwerk opgebouwd waardoor 
samenwerkingsprojecten goed van de grond komen. 

 
De Bibliotheek op school (dBos) 
De bibliotheek faciliteert en ondersteunt het onderwijs op het gebied van taalverwerving, 
leesbevordering, maar ook de ontwikkeling van informatievaardigheid en mediawijsheid. 
Wij doen dat door het bibliotheekwerk een structurele plaats op de basisschool te geven 
in de vorm van de Bibliotheek op school (dBos) en in de vorm van laaggeletterdheids- en 
leesbevorderingprojecten en activiteiten.  
Scholen besteden veel aandacht aan het technisch lezen, maar vrij lezen is minstens zo 
belangrijk. Uit onderzoek van de Stichting Lezen is gebleken dat kinderen die een 
kwartier per dag lezen 1.000 nieuwe woorden per jaar leren, teksten beter begrijpen en 
gemakkelijker schrijven. dBos is een landelijk concept dat ook door de Drentse 
bibliotheken omarmd wordt. Binnen Drenthe is Tynaarlo de gemeente waar we met dBos 
als eerste bijna 100% dekking hebben gehaald!  
 
Resultaten: 
• 19 van de 20 scholen doen mee! Het gaat daarbij om ruim 3.000 leerlingen. 
• het aantal jeugdleden (incl. de kinderen die alleen op school gebruik maken van de 

bibliotheekdiensten) is met 28% gestegen. 
• het aantal jeugduitleningen is gestegen met 14%, terwijl er vorig jaar een daling was 

van 7%.  
• Uit de evaluatie van het eerste jaar dBos is gebleken dat alle scholen zeer tevreden 

zijn over de dienstverlening van Bibliotheek Tynaarlo. Met name de collectie van de 
bibliotheek wordt zeer gewaardeerd en de inzet van onze professionele leesconsulent. 
Het algehele beeld is dat kinderen veel meer lol hebben in lezen dankzij dBos. Dit 
komt door de wijze van presenteren en het niveau van de collectie. Kinderen vinden 
het heerlijk dat ze boeken mogen zoeken en mogen lenen voor in de klas. De 
bibliotheek is het paradepaardje van de school. 
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• De Bibliotheek op school is in Tynaarlo geheel volgens de landelijke richtlijnen van 
Stichting Lezen ingevoerd en voldoet daarmee aan de landelijk kwaliteitseisen. Deze 
eisen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en alle programma’s zijn 
‘evidence based’. Ook in Tynaarlo wordt met de Monitor de Bibliotheek op school het 
effect van de beoogde resultaten gemeten en krijgt men inzicht in de meerwaarde van 
de bibliotheek voor de school.  

• Er is inmiddels ook wetenschappelijk onderzoek dat het succes van dBos ondersteunt. 
Promovendus Thijs Nielen toont aan dat 70 tot 80% van de dBos-leerlingen beter zijn 
in begrijpend lezen dan leerlingen die niet over dBos beschikken. 

• De kosten voor dBos bedragen € 45 per leerling. De gemeente, het onderwijs en de 
bibliotheek hebben een meerjarenovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd dat 
de scholen € 10 per leerling bijdragen en de bibliotheek € 35 per leerling. 

 
Boekstart 
Boekstart is een programma dat jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 vanaf de 
geboorte kennis wil laten maken met boeken. Kinderen die al op jonge leeftijd in 
aanraking komen met boeken, ontwikkelen een voorsprong met leren lezen, is uit 
onderzoek gebleken. Hier hebben ze hun hele leven voordeel van. Boekstart is een in 
2010 gestart samenwerkingsprogramma tussen gemeente, consultatiebureau en 
Bibliotheek Tynaarlo. 
 
• Als een de baby ongeveer 3 maanden is, krijgen hun ouders/verzorgenden van de 

gemeente een waardebon voor het BoekStartkoffertje. Deze bon is goed voor een 
gratis BoekStartkoffertje, waarin opgenomen: twee babyboekjes, een boekenlegger en 
informatie over wat de bibliotheek kan betekenen + het nut van voorlezen. De stand 
van zaken voor Bibliotheek Tynaarlo was per 31 december 2014 dat van de: 
- 56 0-jarigen woonachtig in de gemeente Tynaarlo 20% lid was 
- 91 1-jarigen 35% lid was 
- 138 2-jarigen 47% lid was 
- 176 3-jarigen 60% lid was (tegen het Drentse gemiddelde van 51%).  

• In januari 2015 hebben de bibliotheek en de kinderopvangorganisaties Trias en Skid 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten om op vier voorschoolse locaties ‘Boekstart 
in de Kinderopvang’ te realiseren. Doel is kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun 
ouders en pedagogische medewerkers via de kinderopvang intensief met boeken en 
het lezen ervan (Collectie boeken, gecertificeerde voorleescoördinatoren, 
voorleesbeleid, enz.) in aanraking te brengen en ze zo te binden aan de bibliotheek. In 
Tynaarlo gaat het om een bereik van 460 kinderen. De feestelijke aftrap voor dit 
vernieuwende traject vindt plaats op 7 en 14 oktober aanstaande. 

 
Digitale Bibliotheek 
De Digitale Bibliotheek is te zien als ‘de bibliotheek op internet’. Waar de ‘fysieke variant’ 
van Bibliotheek Drenthe wordt gevormd door het totaal van de lokale bibliotheken, is de 
Digitale Bibliotheek Drenthe gevestigd op één gezamenlijk centraal (IP) adres, namelijk 
www.bibliothekendrenthe.nl. Dit adres staat ook op de abonnementspassen.. De klant 
krijgt door de ‘look and feel’ het idee dat hij/zij ‘gewoon’ bij zijn/haar eigen bibliotheek 
aan het ‘shoppen’ is”. 
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In de loop der jaren zijn grote delen van de dienstverlening gedigitaliseerd: 
 
Digitale diensten en producten van de bibliotheek 
 

Met name ten aanzien van de uitleenfunctie heeft heel veel digitalisering plaatsgevonden.  
De klant kan:  
 
In de bibliotheek: 
• materialen aan zichzelf uitlenen via selfservice in alle 3 vestigingen in Tynaarlo. 
• gebruikmaken van WiFi in de bibliotheek 
• betalen met iDEAL (vanaf € 4,-) 
• gratis luisteren naar muziek (streaming dienst van Muziekwebluister) 
• de provinciale catalogus raadplegen en materialen reserveren 
• de website raadplegen en materialen verlengen 
• allerhande naslagbestanden en gratis websites raadplegen 
 
Via de website/zijn persoonlijke pagina: 
• de catalogus raadplegen (ook landelijke catalogi) 
• zijn eigen reserveringen, NAW-gegevens en leenhistorie beheren 
• zijn eigen geleende materialen verlengen 
• zelf digitaal lid worden of iemand anders digitaal lid maken 
• geattendeerd worden op nieuwe aanwinsten in door hem aangegeven rubrieken 
• rechtstreeks reserveren bij de Centrale Discotheek Rotterdam 
• een koppeling maken met sociale netwerken waaraan hij deelneemt 
• een lees- en/of luisteradvies krijgen o.b.v. een referentie-auteur en/of referentie-

artiest 
 
Via de catalogus: 
• gratis materialen reserveren 
• een verlanglijstje aanmaken van titels die hij graag wil lenen 
• via web2.0-toepassingen informatie toevoegen: recensies, ratings, tags, een vriend 

tippen en discussiëren  
• titels via allerlei sociale media delen 
• per titel gedetailleerde informatie inzien (uitgever, jaar van uitgave, editie, enz.) 
 
Via de smartphone of tablet: 
• de QR-code bij een titel in de catalogus scannen om deze te onthouden 
• gebruik maken van de Wise-app, voor de meest gebruikte functies (catalogus, 

reserveren, verlengen, enz.)  
 De Wise-app is de app van de Drentse bibliotheken die leners op hun mobiele 

apparatuur kunnen downloaden en zo overal hun bibliotheekzaken kunnen doen. In 
Drenthe was deze app in een van de eerste provincies ingevoerd.  

• gebruikmaken van de LuisterBieb-app, via welke ca. 300 gesproken boeken te 
beluisteren zijn  

 
Via het landelijk e-bookplatform: 
• als lid gratis actuele rechtenvrije en daarmee legale e-books lenen 
• gratis gebruik maken van de VakantieBieb-app die in de vakantieperiode een ruime 

selectie romans, reis- & kinderboeken aanbiedt. Deze service worden door onze leners 
enorm gewaardeerd. 
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De digitale mogelijkheden waren mede aanleiding voor de Drentse bibliotheken hun 
dienstverlening te uniformeren; we hanteren één pas, één set tarieven en 
uitleenvoorwaarden, één catalogus, één website, één huisstijl en één bibliotheeksysteem 
(BicatWise). Klanten kunnen halen en brengen bij welke Drentse bibliotheek ze maar 
willen, reserveren uit de hele Drentse collectie kan gratis en de bibliotheken worden twee 
keer per week bevoorraad. Ook in kleinere vestigingen houden de inwoners daarmee 
toegang tot de grote collectie van het hele provinciale netwerk en via ons ook tot de 
collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Het onbeperkt toegang hebben tot alle collecties 
wordt door inwoners zeer gewaardeerd. 
 
In de nieuwe bibliotheekwet is een nieuwe rol voor de Koninklijke Bibliotheek vastgelegd. 
Zij zorgt voor de inkoop van e-content en de vormgeving van de Digitale Bibliotheek, 
voorziet de digitale collectie van context en doet de inkoop van digitale werken. Het Rijk 
zorgt voor de structurele financiering daarvan. De provinciale serviceorganisatie Biblionet 
Drenthe is verantwoordelijk voor de aansluiting op de landelijke infrastructuur, de 
zoekmachines en het servicemanagement.  
 
Bibliotheek Tynaarlo wil de klant in het digitale domein beter van dienst zijn en draagt bij 
aan de provinciale en landelijke inzet voor betere digitale dienstverlening aan de klant. 
Dit betekent dat wij, samen met de andere Drentse bibliotheken: 
• beoordelen welke innovaties van Bibliotheek.nl (widgets, apps, enz.) haar klant ten 

goede komen en deze implementeert 
• gebruik maken van de landelijk ingekocht digitale content, het landelijke e-

bookplatform, het landelijke gastlenen en de landelijke Nationale Bibliotheekpas (in 
ontwikkeling) 

• waar mogelijk aanhaken bij c.q. gebruik maken van landelijke initiatieven van het in 
een duidelijke context aanbieden van informatie (digitale etalages) 

• de door ons gebruikte systemen (BicatWise, SchoolWise, ScholierenWise, Wisecat+) in 
overleg met de leverancier doorontwikkelen 

• de website door ontwikkelen 
• actief zijn op de relevante sociale media 
• gebruik maken van landelijke subsidieregelingen om de aansluiting met de landelijke 

digitale infrastructuur te regelen. Dit was voor Tynaarlo: 37.000 euro (2012). 
 
De fysieke en digitale dienstverlening van de bibliotheek vormen een symbiose. Ze 
versterken elkaar; het één kan niet zonder het ander en de klant maakt geen 
onderscheid hierin. 
 
E-books 
Vooral e-books – die uiteraard deel uitmaken van de Digitale Bibliotheek – roepen het 
misverstand op dat er helemaal geen fysieke vestigingen meer nodig zijn ‘nu alles 
digitaal kan’. Veel gehoord: “Mijn buurvrouw heeft op de iPad wel 1.000 digitale boeken 
staan, dus waarom zou je nog naar de bibliotheek gaan?” De vraag is hoe legaal zo’n 
schijfje is. Sinds 21 januari 2014 is dat nu juist in de bibliotheek wel netjes geregeld. Via 
een landelijk e-bookplatform zijn, na gezamenlijke onderhandelingen met de uitgevers, 
enkele duizenden rechtendragende titels beschikbaar gekomen voor bibliotheekleden om 
te lenen. De e-books zijn op alle apparaten te lezen: laptop, tablet, e-reader en 
smartphone.  
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Overigens betekent het feit dat e-books legaal bij de bibliotheek geleend kunnen worden, 
niet dat iedereen dat ook (meteen) doet. In 2014 werden op landelijke schaal ca. 
800.000 e-books uitgeleend. Samen goed voor 1% van het totaal aantal uitgeleende 
materialen in openbare bibliotheken! Om het naar de gemeentelijke schaal terug te 
brengen: 437 leners van Bibliotheek Tynaarlo (4,2% van het totaal aantal leners in 
Tynaarlo) hebben een account aangemaakt en samen 2.816 e-books geleend (0,94% van 
het totaal aantal uitleningen in Tynaarlo). E-books zullen ongetwijfeld een groter 
marktaandeel gaan veroveren, maar vooralsnog geeft een groot deel van de klanten de 
voorkeur aan het fysieke boek of een combinatie van beide. 
 
Innovatie 
Bibliotheek Tynaarlo innoveert samen met de andere Drentse bibliotheken en de 
serviceorganisatie. 
• Recent zijn de Drentse bibliotheken als eerste provincie live gegaan met de Wisecat+, 

een zeer geavanceerde titelzoekmachine waarin we – ook als eerste - ook externe 
bronnen beschikbaar hebben voor de klanten, namelijk die van de Drentse archiefbank 
en het Drents filmarchief. 

• Bibliotheek Tynaarlo vindt het haar taak klanten te helpen bij het ontwikkelen van 
(kennis m.b.t.) hun digitale vaardigheden. Wekelijks organiseren de bibliotheken in 
Tynaarlo een digitaal  spreekuur. Klanten kunnen hier terecht met vragen over de 
digitale dienstverlening van de bibliotheek, zoals over het downloaden van de e-books, 
het inloggen op de website, het digitaal verlengen van de uitleentermijn, enz. 
Daarnaast organiseert elke vestiging maandelijks een app-café, waar tabletbezitters 
tips & trucs uitwisselen, ervaringen worden uitgewisseld en een 
bibliotheekmedewerker de klant met raad en daad terzijde staat. Er is veel 
belangstelling voor deze service.  

• In een Visiebrief digitale overheid 2017 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken 
laten weten er naartoe te werken dat ‘alle burgers 2017 hun zaken veilig en makkelijk 
digitaal af kunnen handelen bij alle overheden’. Niet iedereen kan dat; naar schatting 
is ruim een half miljoen senioren voor internet verloren. Bibliotheek Tynaarlo wil – 
samen met de andere Drentse bibliotheken - werk maken van Digisterker, een 
scholingsprogramma dat burgers wil leren werken met de elektronische overheid. 
Zodat zij zelfstandig gebruik kunnen maken van de elektronische dienstverlening van 
bijvoorbeeld de gemeente, het UWV en de Belastingdienst. Ook kan zij fungeren als 
vangnet voor hen die het echt niet meer gaan leren.  

• Afgelopen jaren heeft Bibliotheek Tynaarlo onder andere, als gevolg van 
bezuinigingen, formatie ingeleverd. Desondanks zijn niet alleen de benodigde 
medewerkers voor de Bibliotheek op school uit de eigen uitgeklede formatie gehaald, 
maar zijn ook de openingsuren van de vestigingen sterk verruimd; van 65 naar 90 uur 
per week. Dat is mogelijk dankzij zelfbediening, de flexibele inzet van het personeel 
en de vele vrijwilligers (ca. 45) die de drie bibliotheekvestigingen bijstaan.  

• Op verzoek van de basisscholen in Tynaarlo is de bibliotheek gestart met de 
ontwikkeling van de erfgoedcanon – een website met een daarbij behorend 
lesprogramma - van Tynaarlo voor de groepen 5 tot en met 8, met daarin de 
hoogtepunten uit het erfgoed van de gemeente Tynaarlo. 
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Scenario’s 
 
Wij presenteren drie scenario’s. Omdat wij samen met het onderwijs overtuigd zijn van  
de meerwaarde van de Bibliotheek op school is dit in alle scenario’s opgenomen. 
 
I: Een large bibliotheek (Zuidlaren) en twee extra small  (Vries en Eelde).  
 
Kenmerken: 
• In de large bibliotheek: collectie 18.000 boeken, 40 betaalde personeelsuren, alle 

functies met de nadruk op lezen, leren en informeren.  
• De extra small bibliotheken vervullen dan vooral  de functie ‘lezen’, dit betekent voor 

deze vestigingen:  
 - 8 uur betaald personeel voor de coördinatie van de 2 extra small bibliotheken 
 - Er is geen informatie- en educatiefunctie in de extra small vestigingen 
 - Collectie Vries en Eelde elk 2.500 boeken 
 - Wij gaan er hierbij vanuit dat we geen huisvestingslasten hebben bij de extra 

small. 
 - Geen Boekstart 
 - Het ontbinden van de samenwerkingsovereenkomst met SKID en Trias inzake het 

Boekstart in de Kinderopvang. Wij verliezen hiermee het bereik van 550 kinderen 
in de leeftijd 0 – 4 jaar 

 - Geen Ipad-cafés meer in de extra small vestigingen 
 - Geen digitale spreekuren meer in de extra small vestigingen 
 
II: Een large bibliotheek (Zuidlaren), een extra small (Vries) en een medium 

(Eelde).  
 
Kenmerken: 
• In de large bibliotheek: collectie 18.000 boeken, 40 betaalde personeelsuren, alle 

functies met de nadruk op lezen, leren en informeren.  
• De extra small bibliotheek vervult dan  de functie ‘lezen’ (zie onderdelen bij scenario I)  
• Voor de medium bibliotheek geldt: 
 - Beperkte invulling aan de informatie- en educatiefunctie 
 - 12 uur betaald personeel voor de medium bibliotheek 
 - Een collectie van 7.000 boeken in Eelde 
 - Het bezit van een tijdschriftencollectie in Eelde 
 - In dit scenario kan met name de bibliotheek Eelde iets meer het ‘body’ krijgen die 

het nodig heeft. De vestiging Eelde heeft 3.888 actieve leden en vraagt derhalve 
om een ruimere collectie. Alleen al de vestiging Eelde leent 100.000 exemplaren 
per jaar uit. Daarnaast kunnen we in deze vorm in Eelde ook de activiteiten 
blijven aanbieden op het gebied van lezen en leesbevordering. Juist in Eelde 
worden deze activiteiten heel goed bezocht en gewaardeerd. Eelde in de huidige 
vorm is een zeer goed lopende en druk bezochte bibliotheek (gemiddeld 200 
bezoekers per dag). Als we deze vestiging reduceren tot extra small is er eigenlijk 
geen sprake meer van een bezuiniging, maar breken we kwalitatief goed 
opgebouwd bibliotheekwerk af. 

 - We gaan er hierbij vanuit dat we enigszins huisvestingslasten hebben in Eelde; 
stelpost € 5.000. 

 - Continuering van de samenwerkingsovereenkomst Boekstart in de Kinderopvang 
 - Continuering van de Ipad-café’s en digitale spreekuren in Eelde 
 - Het verzorgen van een thuisbrengservice. 
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III: Een large bibliotheek (Zuidlaren), een extra small (Vries) en een medium 
(Eelde).  

 
Kenmerken: 
• In de large bibliotheek: collectie 18.000 boeken, 40 betaalde personeelsuren, alle 

functies met de nadruk op lezen, leren en informeren.  
• De extra small bibliotheek vervult dan  de functie ‘lezen’ nog (zie onderdelen bij 

scenario I)  
• De medium bibliotheek geeft ook invulling aan de informatie- en educatiefunctie; dus 

ruimte voor bestrijding laaggeletterdheid-, leesbevorderingsprogramma’s en 
mediawijsheid 

• Media educatie krijgt hierbij volle aandacht. Te noemen zijn: 
mediawijsheidprogramma’s, boekstart, Digisterker, Taalhuis enz. 

 - 4 uur betaald personeel voor de coördinatie van de extra small en 12 uur voor de 
medium bibliotheek 

 - Collectie: Eelde 7.000 boeken, Vries 2.500 
 - Het verzorgen van een thuisbrengservice. 
 
Voor meer details: zie de bijlage. 
 

Ter overweging bij de keuze 
De bibliotheek is al 36 jaar een betrouwbare samenwerkingspartner van de gemeente  
geweest. En de klanten dragen de bibliotheek een warm hart toe. Dit blijkt ook uit de  
verschillende acties de die inwoners hebben uitgevoerd nadat de bezuinigingen op  
de bibliotheek bekend werden: 
• Een brief van twee kinderen aan de burgemeester 
• Een protest bij het gemeentehuis 
• Diverse inspreekacties waarin ook werd benadrukt dat inwoners de bibliotheek veel  
 meer functies toekennen dan de traditionele uitleenfunctie. 
• Veel leden zijn al jaren lid; 75% van alle leden is langer lid dan 10 tien jaar!  

De bibliotheek is diep verankerd in de lokale samenleving. Niet alleen door haar 
trouwe leden en de vele samenwerkingsverbanden, maar ook doordat zij werkt met 
ruim 45 trouwe vrijwilligers.  

 
In de Handreiking lokaal bibliotheekwerk (VNG, april 2015) is de volgende tekst  
opgenomen over commerciële aanbieders: 
“De VOB [Vereniging van Openbare Bibliotheken, de branchevereniging] ziet als  
belangenbehartiger toe op een ‘level playing field’ voor de bij haar aangesloten  
bibliotheekorganisaties en zogenaamde commerciële aanbieders/nieuwe toetreders. Het  
gaat erom de activiteiten te kunnen aanbieden op basis van gelijke condities. Een level  
playing field betreft volgens de VOB in elk geval:  
• de arbeidsvoorwaarden (de Cao openbare bibliotheken en de fondsen-cao Stichting 

BibliotheekWerk zijn algemeen verbindend verklaard);  
• het naleven van de auteurswet voor wat betreft het leenrecht en dus het afdragen van 

leenrechtvergoedingen;  
• deelnemen aan de certificering van openbare bibliotheken (en voldoen aan de 

certificeringsnorm);  
• deelname aan de centrale catalogus (Nationale Bibliotheek Catalogus);  
• deelname aan het stelsel van openbare bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer 

[IBL], landelijk collectieplan, gebruik digitale bibliotheek)”. 
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Vooral de laatste twee punten hebben gevolgen voor de klant. De klant van Bibliotheek 
Tynaarlo kan nu, in tegenstelling tot een commerciële aanbieder 
• van de nationale bibliotheekcatalogus gebruik maken; 
• materialen van buiten Drenthe aanvragen; 
• gebruik maken van de digitale (naslag)bestanden die beschikbaar zijn in de  
 bibliotheek; 
• gebruik maken van het ebookplatform en van de digitale etalages die door  
 Bibliotheek.nl zijn gemaakt 
 
Bovendien kan een bibliotheek die geen erkend lid is van het stelsel van openbare  
bibliotheken ook geen lid kan zijn van het Drents Netwerk Bibliotheken. De bibliotheek  
Tynaarlo zou zich daarmee isoleren en daarmee komt de eerder genoemde (uniforme)  
dienstverlening in gevaar: 
• één pas, één set tarieven en uitleenvoorwaarden, één catalogus, één website, één 

huisstijl en één bibliotheeksysteem (BicatWise); 
• het halen en brengen bij welke Drentse bibliotheek de klant dat wil; 
• het gratis reserveren uit de hele Drentse collectie; 
• de bevoorrading van bibliotheken twee keer per week.  
 
Dat geldt ook voor andere gezamenlijke onderdelen: meerjarenstrategie, collectioneren,  
gezamenlijke marketing & PR, enz.  
 
   “De Vereniging Openbare bibliotheken (VOB) is eigenaar van exclusieve rechten, 

formules, producten en diensten die samen met de openbare bibliotheken ontwikkeld 
zijn (…) en beschermt deze tegen vrijelijk gebruik of deelname door externe 
toetreders die geen lid van de branchevereniging zijn en niet gecertificeerd zijn”.  

 
    Dat betekent dat commerciële partijen geen gebruik kunnen maken van de digitale 

bibliotheek, het programma Kunst van Lezen (de Bibliotheek op school, Boekstart), 
Literatuurplein en G!ds.  
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Redenen genoeg dus om te kiezen voor Bibliotheek Tynaarlo. We zetten ze voor u nog 
eens op een rijtje:  

   
15 redenen om te kiezen voor Bibliotheek Tynaarlo 

1 Bibliotheek Tynaarlo bedient ruim 3.000 basisschoolkinderen met het bewezen 
effectieve programma de Bibliotheek op school en ruim 450 kinderen in de 
voorschoolse leeftijd met Boekstart 

2 Bibliotheek Tynaarlo is onderdeel van het Drents Netwerk Bibliotheken. Wij 
hanteren één pas, één set tarieven en uitleenvoorwaarden, één catalogus, één 
website, één huisstijl en één bibliotheeksysteem (BicatWise).  

3 Bibliotheek Tynaarlo werkt nauw samen met 8 Drentse gemeenten en de service-
organisatie en profiteert daardoor van de bijbehorende efficiencyvoordelen: fiscale 
eenheid, mantelcontracten en de subsidie die de provincie beschikbaar stelt voor 
de ondersteuning aan de provinciale serviceorganisatie.  

Bibliotheek Tynaarlo belegt hiermee efficiënt alle diensten als ICT, P&O, financiën, 
boekinkoop, marketing etc. bij de serviceorganisatie .  

4 Bibliotheek Tynaarlo is neutraal, onafhankelijk en betrouwbaar: een 
basisvoorwaarde voor levenslang leren en het onafhankelijk nemen van 
beslissingen en persoonlijke ontplooiing. Zo draagt de bibliotheek er aan bij 
burgers in staat te stellen hun democratische rechten uit te oefenen en een 
actieve rol te spelen in de samenleving. 

5 Bibliotheek Tynaarlo biedt haar klanten een uitgebreide provinciale collectie. 
Klanten kunnen halen en brengen bij welke Drentse bibliotheek ze maar willen. Ze 
kunnen gratis reserveren uit de hele Drentse collectie en de bibliotheken worden 
twee keer per week bevoorraad.  

6 Bibliotheek Tynaarlo geeft haar klanten met hun pas toegang tot de landelijke 
digitale bibliotheek die al meer dan 10.000 e-books heeft 

7 Bibliotheek Tynaarlo biedt haar klanten gebruiksgemak met vele vormen van 
digitale dienstverlening  

8 Bibliotheek Tynaarlo is aangesloten op de landelijke infrastructuur van 
bibliotheken, profiteert van alle (financiële) voordelen en klanten kunnen nu al 
gebruik maken van de Nationale Bibliotheek Catalogus en lenen van buiten 
Drenthe. In de nabije toekomst kunnen ze met de Nationale Bibliotheekpas lenen 
bij bibliotheken over de provinciegrenzen 

9 Bibliotheek Tynaarlo biedt maatwerkoplossingen die niet alleen aansluiten bij de 
vijf kernfuncties (zoals geformuleerd in de wet), maar ook bij de lokale behoefte 
(de Bibliotheek op school, Boekstart, erfgoedcanon, enz.) 

10 Bibliotheek Tynaarlo is niet-commercieel (ANBI-instelling) en valt door een 
uitzondering onder de auteurswet onder leenrecht en niet onder het veel duurdere 
verhuurrecht 
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11 Bibliotheek Tynaarlo heeft gecertificeerde bibliotheken, die voldoen aan de 
landelijke kwaliteitsnormen en daarmee onderdeel mogen zijn van de landelijke 
bibliotheekbranche. 

12 Bibliotheek Tynaarlo werkt met competent, goed geschoold personeel dat binnen 
een grote organisatie kan profiteren van alle ontwikkelingen en 
loopbaanmogelijkheden. De cao Openbare bibliotheken wordt nageleefd. 

13 Het voorkomen van procedures omtrent het ontbinden van vele contracten (met 
zowel gemeente als samenwerkingspartners) , ontslagprocedures van 
medewerkers en de kapitaalvernietiging die met voornoemde procedures gemoeid 
gaat. 

14 Bibliotheek Tynaarlo ontvangt subsidie van gemeente Tynaarlo. Daarover hoeft de 
gemeente geen BTW af te dragen. 

15 Bibliotheek Tynaarlo is diep verankerd in de lokale samenleving. Niet alleen door 
de vele samenwerkingsverbanden maar ook doordat zij werkt met al lang aan de 
bibliotheek verbonden vrijwillige (medewerkers). Klanten waarderen de 
bibliotheek Tynaarlo met een 7,9! 
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Bijlage: 

scenario's bibliotheekwerk Tynaarlo   

 
 

   
 

 
   

   scenario scenario scenario 
   I. II. III. 
         

 karakter van de (fysieke) voorzieningen 1 large bibliotheek 1 large bibliotheek 1 large bibliotheek 
 

  

2 extra small bibliotheken, geen 
activiteiten lees en 
leesbevordering 

1 medium bibliotheek 1 medium bibliotheek 

 

  

  1 extra small bibliotheek, geen 
activiteiten lees en 
leesbevordering 

1 extra small bibliotheek, geen 
activiteiten lees en 
leesbevordering 

 

  

beperkte vernieuwing beperkte vernieuwing wel informatiefunctie, 
digisterker, laaggeletterdheid 

         
         
 vestiging Zuidlaren large > idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 
 

  
magere professionele bezetting > idem, als bij scenario 1 professionele bezetting 

   collectie 18.000 titels > idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 
 

  
activiteiten lees en 
leesbevordering 

> idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 

   educatie & informatie functie > idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 
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vestiging Eelde extra small medium > idem, als bij scenario 2 
   geen huisvestingslasten huisvesting; stelpost € 5.000 > idem, als bij scenario 2 
 

  

4 uur professionele bezetting, 
uitlening met vrijwilligers 

12 uur (deels) professionele 
bezetting 

> idem, als bij scenario 2 

   collectie 2.500 titels collectie 7.000 titels > idem, als bij scenario 2 
   geen tijdschriftencollectie een tijdschriftencollectie > idem, als bij scenario 2 
 

  
geen lees en 
leesbevorderingsactiviteiten 

activiteiten lees en 
leesbevordering 

> idem, als bij scenario 2 

 
  

geen educatie & informatie 
functie 

educatie & informatie functie > idem, als bij scenario 2 

 
  

  continuering ipad café en 
digitaal spreekuur 

> idem, als bij scenario 2 

         
 vestiging Vries extra small > idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 
   geen huisvestingslasten > idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 
 

  

4 uur professionele bezetting, 
uitlening met vrijwilligers 

> idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 

   collectie 2.500 titels > idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 
   geen tijdschriftencollectie > idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 
 

  

geen lees en 
leesbevorderingsactiviteiten 

> idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 

 
  

geen educatie & informatie 
functie 

> idem, als bij scenario 1 > idem, als bij scenario 2 

         
 de Bibliotheek op School volledig op 19 van de 20 scholen 

conform landelijke 
kwaliteitseisen 

volledig op 19 van de 20 
scholen conform landelijke 
kwaliteitseisen 

volledig op 19 van de 20 
scholen conform landelijke 
kwaliteitseisen 

         
 boekstart geen inspanningen aanwezig aanwezig 
 



14 
 

boekstart in de kinderopvang geen inspanningen aanwezig aanwezig 
 digsterker geen inspanningen geen inspanningen aanwezig 
 mediawijsheid geen inspanningen geen inspanningen aanwezig 
         
 thuisbreng service nee ja ja 
         
 benodigde subsidie € 275.000 € 330.000 € 400.000 
         
 

 
   

  


