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Geachte heer Thissen, 
 
De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) verklaart dat de bibliotheek Boekenberg op basis van 
de audit, gehouden op 4 oktober te Spijkenisse, voldoet aan de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken 
2014-2017. Wij willen u van harte feliciteren met dit behaalde resultaat! 
 
U ontvangt twee ingebonden exemplaren van het definitieve auditrapport en een losbladige versie voor 
eventuele kopieerdoeleinden. Het certificaat en het gevelplaatje ontvangt u binnenkort via het secretariaat van 
SCOB.  
 
Nieuw in deze derde certificeringsronde, en belangrijk binnen het auditproces, is de communicatiefase. VOB, 
VNG en SCOB vinden het van belang dat de bibliotheek aan alle belanghebbenden laat zien dat zij 
gecertificeerd is en aan haar toekomst werkt. Op deze manier draagt u bij aan het zichtbaar maken van de 
kwaliteit van het openbare bibliotheekstelsel. Wij willen u vragen om van de certificering een mooi moment te 
maken. 
 
Communicatiefase 
De bibliotheek wordt verzocht op basis van het auditrapport en de zelfevaluatie een eigen document te maken 
– ‘het verhaal van de bibliotheek’ - en dit te presenteren aan alle belanghebbenden, inclusief leden en 
gemeente. Het gaat om een toekomstgericht document startend met de bevindingen van de audit. De 
bibliotheek is vrij om zelf de vorm, omvang en benaming te bepalen. Wij willen u vragen om ook mee te 
werken aan deze fase van het certificeringsproces. Uiteraard willen wij u graag helpen met het verspreiden en 
promoten van ‘het verhaal van uw bibliotheek’ via onze communicatiekanalen. Voor vragen hierover kunt u 
contact opnemen met ons via: secretariaat@certificeringob.nl.  
 
Evaluatie 
In het kader van onze eigen kwaliteitsbewaking zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met deze audit. Hoe 
heeft u het gehele proces ervaren? Waar kunnen verbeteringen worden doorgevoerd? Wat is overbodig? Waar 
liggen tekortkomingen? Middels een evaluatie vernemen wij graag uw mening over het proces rondom de 
audit, over het auditteam en over de audit zelf. Aan de hand van evaluaties kunnen wij het proces van 
certificering aanscherpen en verbeteren. Onderzoeksbureau IVA van de Universiteit van Tilburg voert de 
evaluatie uit. Zij hebben deze ervaring en kennen onze branche. Binnenkort ontvangt u een mail van IVA met 
een link naar de evaluatie. De evaluatie duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem en vertrouwelijk.  
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Certificeringsdocumenten 
Na afronding van het auditrapport en het verstrijken van de termijn voor bezwaar worden de documenten die 
aan de certificering ten grondslag lagen vernietigd. Indien u documenten graag retour ontvangt vernemen wij 
dit graag van u voor het verstrijken van de termijn. 
 
Nogmaals gefeliciteerd en ik wens u veel succes bij het maken van ‘het verhaal van uw bibliotheek’. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Willem Camphuis 
Directeur Stichting Certificering Openbare Bibliotheken 
 
 
 
 
CC brief naar:  
• Secretariaat VOB 
• Uw auditteam, Tieske Slim en Ralf Kramer 
• Onderzoeksbureau IVA 
 
 
Bijlagen: 
• Twee ingebonden exemplaren van het auditrapport 
• Een losbladig exemplaar van het auditrapport 
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 De audit 
(voorbereiding en uitvoering) 

 

 Voorafgaande aan de audit heeft op 

 21 september 2017 

 een voorgesprek plaatsgevonden tussen het auditteam en de 

 directeur (de heer Victor Thissen) 

 van 

 Stichting Openbare Bibliotheek “De Boekenberg” (hierna ook genoemd: De 
Boekenberg) 

 In dit gesprek is voornamelijk gesproken over de ambities en dilemma’s van 
de bibliotheek. 

 Dit gebeurde aan de hand van de door de bibliotheek opgestelde zelfevaluatie (zie pagina 5) 
en een aantal beleidsdocumenten. 
Tijdens het voorgesprek is het programma voor de auditdag besproken. De directeur heeft 
vervolgens, in afstemming met het auditteam, het definitieve programma opgesteld. Op 
verzoek van het auditteam heeft De Boekenberg relevante aanvullende documenten 
toegezonden. 
 
Door het lezen van zelfevaluatie en documenten en op basis van de informatie uit het 
voorgesprek hebben beide  auditoren zich een eerste beeld gevormd over De Boekenberg 
(met vestigingen in Spijkenisse, Geervliet-Heenvliet en Zuidland). 
 
Als onderdeel van het auditprogramma zijn gesprekken gevoerd met managers en 
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of werkzaam zijn op het terrein van diverse 
beleidsonderdelen. Concreet is tijdens de audit op 4 oktober naast de directeur gesproken met 
de volgende bibliotheekmedewerkers: 

• voorzitter Personeelvertegenwoordiging, tevens specialist Collectie 
• hoofd Marketing, communicatie en evenementen, tevens MT-lid 
• medewerker Marketing, communicatie en evenementen 
• hoofd Educatie en Content, tevens MT-lid 
• specialist Educatie en Advies 
• medewerker Sociaal domein 
• teamleider dienstverlening, tevens MT-lid 
• medewerker Algemene zaken 
• medewerker Klant-, leen en verwijsservice 

. 
Tevens zijn gesprekken gevoerd met de voorzitter van de Raad van Toezicht en met de 
beleidsambtenaar van de gemeente Nissewaard. 
Het auditteam heeft tijdens de auditdag de vestiging in Spijkenisse geobserveerd; tijdens de 
rondleiding is ook gesproken met de coördinator Horeca en verhuringen. 
In de gesprekken is - naast de diverse normelementen -  getoetst in hoeverre de door het 
management genoemde ambities en dilemma’s binnen de organisatie en door de gesproken 
stakeholders worden gedeeld en in hoeverre de PDCA-cyclus in de dagelijkse praktijk is 
geïntegreerd. 
     

 
Aan het einde van de auditdag heeft het auditteam op hoofdlijnen haar 
beeld van de bibliotheek en de belangrijkste bevindingen ten aanzien van 
conformiteit met de certificeringsnorm mondeling aan de 

 directeur 

 
teruggekoppeld. Hierbij is tevens aangegeven in welke mate de 
bevindingen passen bij de vooraf geformuleerde ambities en dilemma’s.  
In deze rapportage worden de resultaten van deze audit beschreven. 
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 Algemeen beeld van de bibliotheek 

 Stichting Openbare Bibliotheek “De Boekenberg” verzorgt het bibliotheekwerk in Nissewaard, 
de gemeente die in 2015 is ontstaan door de fusie van Spijkenisse en Bernisse. De gemeente 
omvat het gehele (voormalige) eiland Putten, en het oosten van het (voormalige) eiland 
Voorne.  
Nissewaard heeft 10 kernen waarvan de stad Spijkenisse verreweg de meeste inwoners telt. 
Het werkgebied telt in totaal circa 85.500 inwoners. In de stad Spijkenisse, in Geervliet-
Heenvliet en in Zuidland zijn  bibliotheekvestigingen aanwezig. De laatste twee – sinds 1 juli 
2017 deel uitmakend van Bibliotheek “De Boekenberg” – zijn gehuisvest in een basisschool. 
 
De vestiging Spijkenisse bewoont sinds 2012 een van de meest spraakmakende 
bibliotheekgebouwen van Nederland: De Boekenberg, een glazen piramide in het centrum van 
de stad, ontworpen door architectenbureau MVRDV. De naam van dit gebouw wordt 
toegepast voor de bibliotheekorganisatie in haar geheel. 
De Boekenberg ondersteunt vijf basisscholen door middel van dienstverlening volgens de 
dBOS-formule. 
 
In 2016 telde De Boekenberg 6.713 jeugdleden en 4.420 volwassen leden. Het aantal 
bezoekers was 185.000, het aantal uitleningen bedroeg 204.000. Jaarlijks organiseert De 
Boekenberg 350 activiteiten. 
 
De bibliotheek heeft een personeelsformatie van 17 fte, verdeeld over 24 medewerkers in 
vaste dienst. Ongeveer 4 fte wordt ingevuld door middel van inhuur. Daarnaast worden er ca 
170 vrijwilligers ingezet, onder meer als gastvrouw en als vrijwilliger bij het DigiTaalhuis. 
 
De huisvesting in het markante gebouw in Spijkenisse past in het streven van De Boekenberg 
zich nadrukkelijk  te profileren als brede maatschappelijke bibliotheek. Allianties met een deel 
van de samenwerkingspartners (natuur- en milieu educatief centrum, oudheidkamer, 
schaakvereniging) worden voor een breed publiek zichtbaar doordat ze een plek hebben in De 
Boekenberg. Het DigiTaalhuis – een samenwerkingsverband met meerdere partners – heeft er 
onderdak op een prominente plaats. Een professionele horecavoorziening in het hart van de 
bibliotheek versterkt de verblijfsfunctie.  
 
De visie en de strategische doelstellingen zijn afgestemd op het beeld dat de organisatie voor 
zich ziet in 2020: ‘Een bibliotheek die nieuwsgierig maakt, in een gebouw dat uitnodigt, waar 
mensen werken die gastvrij en deskundig zijn. Waar je naar toe komt om je te ontwikkelen, 
om te ontdekken, ontspannen of ontmoeten. Waar het net zo gewoon is om kennis en 
informatie te halen als te delen. Een kennis- en informatiehuis, dat gericht bijdraagt aan de 
informele lees- en leercultuur in de stad en in de kernen’. 
 
De belangrijkste speerpunten van beleid formuleert De Boekenberg als volgt: 
 

 Versnelde doorontwikkeling van de brede maatschappelijke bibliotheek 
 Werken aan een optimaal gebruik en professionele exploitatie van gebouw De 

Boekenberg 
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 Zelfevaluatie 

 In het voorgesprek op 4 oktober 2017 is de door De Boekenberg opgestelde zelfevaluatie 
besproken. Bij het opstellen van de evaluatie waren zeven medewerkers van De Boekenberg 
actief betrokken. 
Onderdeel van de zelfevaluatie is een terugblik op de verbeterpunten en aanbevelingen naar 
aanleiding van de audit die plaatsvond in 2013. Per verbeterpunt en per aanbeveling is 
aangegeven of er en zo ja, welke vervolgstappen zijn ondernomen. 
Aan de hand van het format van de SCOB is per beleidsterrein de stand van zaken 
weergegeven, inclusief vermelding van betreffend bronnenmateriaal. Ook wordt er per 
beleidsterrein naar de toekomst gekeken in termen van ambities. 
Aan het slot zijn ambities en te verwachten resultaten samengevat. In de gesprekken met de 
directeur zijn de dilemma’s geformuleerd; zie hieronder. 
 
 
 

 

 Ambities en dilemma’s 

 Ambities 
- Ontwikkeling richting maatschappelijke bibliotheek met kracht voortzetten, 

samen met de gemeente, meer richting outcome 
- Ons verhaal uitdragen, intern en extern 
- Cultuur en ruimte om te ondernemen stimuleren en faciliteren 
- Medewerkers meenemen in groei en perspectief 
- Inzet van vrijwilligers professionaliseren en verankeren 
- Meer efficiency in procesbeheersing 
- Meer projectmatig werken 
- Meer ondernemerschap en meer derde geldstromen ontwikkelen 
- Meer budgetverantwoordelijkheid lager in de organisatie 
- Nieuwe en bestaande structurele samenwerkingsverbanden versterken en 

verankeren 
- Meer aandacht in de organisatie voor het belang van marketing en 

communicatie 
- Meer efficiency en samenwerking, ook met en t.b.v. specifieke doelgroepen 
- Slimme innovatie van het collectieproces, ook in kwaliteit 

 
 

Dilemma’s 
- Het klassieke beeld dat het gros van de traditionele gebruikers heeft van de 

bibliotheek, terwijl juist deze groep een grotere rol zou kunnen spelen in de 
ontwikkeling richting maatschappelijke bibliotheek. 

- De wens om een drempelloze bibliotheek te zijn (zo mogelijk zelfs 
contributievrij) versus de wens en noodzaak om meer derde geldstromen te 
genereren. 
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 Algemene bevindingen t.a.v. de audit 

 De Boekenberg heeft zich tijdens de audit leren kennen als een relatief kleine 
organisatie die kansen pakt waar dat mogelijk is en die de mogelijkheden van het 
bijzondere bibliotheekgebouw in Spijkenisse goed benut. Er heerst een open en 
transparante bedrijfscultuur; de interne communicatielijnen zijn kort. De 
bibliotheek heeft ambities die breed gedeeld worden binnen de organisatie en door 
de gemeente Nissewaard. 
 
De certificeringsaudit 2017 is plezierig verlopen en was goed georganiseerd. De 
geïnterviewde medewerkers en de overige gesprekspartners hebben op een open 
en constructieve manier meegewerkt aan de audit; hierdoor verliepen de 
gesprekken goed en kreeg het auditteam de benodigde informatie. 
 
De visie van de bibliotheek en de belangrijkste ambities en beleidslijnen zijn 
congruent in de verschillende beleidsdocumenten verwerkt en worden tijdens de 
gesprekken door medewerkers van de bibliotheek en de vertegenwoordigers van 
respectievelijk de Raad van Toezicht en de gemeente Nissewaard bevestigd.  
De onderlinge relatie met de gemeente kan getypeerd worden als betrokken en 
constructief; de maatschappelijke functie van de bibliotheek wordt, volgens de 
gesproken beleidsambtenaar, breed gedragen. 
 
Tijdens de audit zijn ook de door de bibliotheek genoemde dilemma’s herkend; deze 
vragen continu om het maken van duidelijke beleidskeuzes en het stellen van 
prioriteiten, rekening houdend met de beschikbare financiën en de daarmee 
samenhangende personele mogelijkheden. 
 
Kijkend naar het certificeringskader constateert het auditteam dat De Boekenberg 
goed op weg is in het uitvoeren van haar visie met bijbehorende programmalijnen. 
De bibliotheek voldoet dan ook aan het grootste deel van de certificeringsnormen. 
Het onderdeel ‘Processen’ is echter voor verbetering vatbaar; het expliciet en 
volledig  toepassen van de PDCA-systematiek (een voorwaarde voor een lerende 
organisatie) is een aandachtspunt. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat bij De Boekenberg voldoende 
randvoorwaarden aanwezig zijn om de vastgestelde ambities te kunnen realiseren. 
Ten aanzien van de in dit kader genoemde dilemma’s heeft het auditteam 
geconstateerd dat het management zich bewust is van deze knelpunten. Ook de op 
pagina 28 genoemde verbeterpunten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de 
verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van De Boekenberg. 
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 Normelementen 

1 Leiderschap 
uit welke bronnen/gesprekken blijkt dit? 

1 De leiding heeft een visie op de 
richting waarheen de openbare 

bibliotheek zich dient te 
ontwikkelen, geconcretiseerd in 

de te behalen resultaten. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Interview directeur 
• Interview programmamanager/teamleider 

 

2 De visie is helder verwoord, 
inspireert en wordt gedeeld 

binnen de bibliotheek. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Alle interviews met bibliotheekmanagers en -medewerkers 
 

 

3 Raad van Toezicht en 
gemeente(n) zijn bekend met 

deze visie en steunen de leiding in 
de wijze waarop leiding deze wil 

realiseren, passend binnen de 
Governance Code van de 

bibliotheek. 

• Intentieovereenkomst gemeente Nissewaard en De Boekenberg (2015) 
• Interview voorzitter Raad van Toezicht 
• nterview beleidsambtenaar gemeente Nissewaard 
 

 

4 De leiding toont ambitie in het 
realiseren van  die visie. 

• Interview directeur 
• Alle interviews met bibliotheekmanagers en -medewerkers 
• Interview bestuurslid (penningmeester) 
• Interview beleidsambtenaar gemeente Nissewaard 

 
 

 

gemiddeld resultaat 
 

Voldoet op uitstekende wijze aan de normeis 
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 Bevindingen en conclusies 

1 Leiderschap 

 Uit de documenten blijkt een heldere visie op de richting waarin De Boekenberg  
zich verder wil ontwikkelen. 
Rekening houdend met een veranderende omgeving houdt De Boekenberg vast aan 
de oorsprong van het openbare bibliotheekwerk: het bieden van een zo 
drempelloos mogelijke toegang tot onafhankelijke informatie en cultuur voor 
iedereen. De vijf kerntaken zijn vertaald naar speerpunten. 
 
De leiding bestaat uit de directeur, het hoofd Educatie & Content en het hoofd 
Marketing & Communicatie. Samen vormen zij het managementteam. De 
teamleider dienstverlening is tevens lid van MT. 
 
Uit de tijdens de audit gevoerde gesprekken blijkt dat visie en missie zoals 
geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan binnen de organisatie breed worden 
gekend en gedeeld. 
 
Er is een duidelijke formele overlegstructuur; daarnaast is het in positieve zin 
merkbaar dat de lijnen kort zijn. 
Het auditteam constateert dat De Boekenberg een professioneel proces van 
beleidsvorming tot aan -verantwoording hanteert. 
 
Met de Raad van Toezicht is voorafgaand aan de vaststelling van het 
meerjarenbeleidsplan meermalen overlegd over visie en koers. De Raad deelt de 
gekozen richting en waardeert het ambitieniveau van de leiding.  
De Raad hanteert de Governance Code Cultuur - de code is een regelmatig 
terugkerend punt op de agenda. 
 
Ook met vertegenwoordigers van de gemeente en van diverse lokale 
maatschappelijke organisaties is vanuit De Boekenberg gesproken over de koers van 
de bibliotheek. De gemeente herkent zich in het meerjarenbeleidsplan en ziet De 
Boekenberg in toenemende mate als samenwerkingspartner. 
 
Het management heeft een voortrekkersrol in het uitdragen en realiseren van visie 
en missie. Binnen de uitgezette koers krijgen medewerkers de nodige regelruimte. 
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 Normelementen 

2 Strategie 
uit welke bronnen/gesprekken blijkt dit? 

1 De bibliotheek laat zien welke 
(jaar)plannen zij heeft 

geformuleerd ten aanzien van de 
in de Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen 
geformuleerde kernfuncties. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Strategisch Marketingplan 2017-2020 (2017) 
• Jaarplan Educatie, Sociaal domein en Collectie (inclusief Actielijsten 2017) 
• MARCOM Jaarplan 2017 
• Interview directeur 
• Interview over Marketing en Communicatie 
• Interview over Educatie, Content en Sociaal domein 

 

 

2 De bibliotheek toont aan welke 
resultaten zij concreet wil 

bereiken voor de lokale 
doelgroepen en vestigingen.  

Zij laat zien wat zij concreet wil 
bereiken; alleen en/of in 

samenspel met andere partners in 
het netwerk. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Strategisch Marketingplan 2017-2020 (2017) 
• Jaarplan Educatie, Sociaal domein en Collectie (inclusief Actielijsten 2017) 
• MARCOM Jaarplan 2017 
• Interview directeur 
• Interview over Marketing en Communicatie 
• Interview over Educatie, Content en Sociaal domein 

 

3 Dit wordt voor 
belanghebbenden zichtbaar 

gemaakt in tenminste een jaarlijks 
verslag, inclusief financiële 

verantwoording, een 
(meerjaren)beleidsplan en een 

tweejaarlijkse zelfevaluatie.  Ook 
via de aansluiting op het 

datawarehouse kan informatie 
worden ontsloten. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Jaarverslag 2016 (juni 2017) 
• Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek “De Boekenberg” (mei 

2017) 
• Begroting 2018 De Boekenberg 
• Zelfevaluatie (zomer 2017) 
• Interview directeur 

 

4 De bibliotheek laat daarbij zien 
dat ze leert van de wijze waarop 

de strategie concreet gestalte 
heeft gekregen en past dat waar 

nodig aan. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Partnertevredenheid bij Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse (2016) 
• Interview directeur 
• Interview voorzitter Raad van Toezicht 
• Interview beleidsambtenaar gemeente Nissewaard 

 

gemiddeld resultaat 
 

Voldoet aan de normeis 
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 Bevindingen en conclusies 

2 Strategie 

 De Boekenberg werkt vanuit een meerjarige beleidsvisie. Het beleidsplan 2017-2020 
vormt de basis voor de onderliggende (jaar)plannen op de diverse deelgebieden.  
 
De strategische doelstellingen zijn helder geformuleerd en waar van toepassing 
gekoppeld aan de drie belangrijkste doelgroepen: kinderen tot 12 jaar, ouderen en  
minder zelfredzamen. 
De Boekenberg heeft aan zowel gemeente als aan samenwerkingspartners helder 
gemaakt wat de bibliotheek concreet voor welke doelgroepen wil bereiken, 
bijvoorbeeld door middel van een intensieve programmering (350 uiteenlopende 
activiteiten per jaar), dBoS, diverse loketfuncties en sociale café’s. 
 
De Boekenberg legt verantwoording af in een jaarverslag en een jaarrekening. Het 
jaarverslag laat de rol, de functie en het bereik van De Boekenberg zien in de 
Nissewaardse samenleving. 
De transitie naar een maatschappelijke bibliotheek en een meer professionele 
exploitatie van het gebouw De Boekenberg is zichtbaar in de begroting. 
Voor wat betreft de zelfevaluatie is er nog geen sprake van een tweejaarlijkse 
frequentie. 
Aansluiting op het landelijke datawarehouse is nog niet gerealiseerd. 
 
Na een eerdere korting op de subsidie heeft De Boekenberg richting de gemeente 
zichtbaar gemaakt waarvoor zij staat. De bakens zijn verzet door in te spelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij samenwerking met andere partijen 
voorop staat. Kenmerkend is de voortrekkersrol die De Boekenberg op zich neemt 
in het sociaal domein. Een voorbeeld daarvan is het DigiTaalhuis waarmee het 
aandeel van de bibliotheek in het sociaal domein op de kaart is gezet. 
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 Normelementen 

3 Medewerkers 
uit welke bronnen/gesprekken blijkt dit? 

1 De bibliotheek stuurt succesvol 
op de randvoorwaarden 

waaronder haar medewerkers 
optimaal kunnen functioneren om 

de gewenste resultaten te 
behalen. Dit komt tot uiting in o.a. 

arbeidsvoorwaarden, 
deskundigheidsbevordering, 

opleidingsbeleid en voldoende 
inbreng en medezeggenschap van 

  

• HRM-beleid 2016-2010 (concept; 2016) 
• Interview directeur 
• Alle interviews met bibliotheekmanagers en -medewerkers 

 

2 Daarvoor beschikt de 
bibliotheek over directe en 

indirecte feedback van de 
medewerkers zelf, waaronder 

vanuit medezeggenschap.  
De leiding benut merkbaar de 

uitkomsten van deze feedback. 

• Medewerkerstevredenheidonderzoek  bij Bibliotheek Boekenberg 
Spijkenisse (mei 2016) 

• Interview directeur 
• Interview met voorzitter Personeelsvertegenwoordiging 

 

3 De ontwikkeling van de 
kwaliteiten van de medewerkers 

groeit mee met de ontwikkeling in 
de functies van de bibliotheek en 

de verandering in taken. 

• HRM-beleid 2016-2010 (concept; 2016) 
• Interview directeur 
• Interview met voorzitter Personeelsvertegenwoordiging 
• Alle interviews met bibliotheekmanagers en -medewerkers 

 

4 De vrijwilligersfunctie is ingebed 
in het beleid, inclusief 

noodzakelijke scholing. 

• Vrijwilligersbeleid Bibliotheek de Boekenberg (zonder datum) 
• Opleidingsplan 2017 de Bibliotheek Gemeente Nissewaard (mei 2017) 
• Interview over Marketing en Communicatie 
• Interview over Dienstverlening 

 

 

gemiddeld resultaat 
 

Voldoet aan de normeis 
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 Bevindingen en conclusies 

3 Medewerkers 

 Bij De Boekenberg werken 24 medewerkers in vaste dienst, in fte’s uitgedrukt 17. 
Daarnaast is er sprake van 8 medewerkers die worden ingehuurd, een zgn. ‘flexibele 
schil’; samen goed voor ongeveer 4 fte.  
Van een verplichting tot een ondernemingsraad is geen sprake, maar De 
Boekenberg kiest er bewust voor om de medezeggenschap formeel te regelen door 
middel van een Personeelsvertegenwoordiging.  
 
De Personeelsvertegenwoordiging ervaart de relatie met de bestuurder als ‘prettig 
direct’. De vertegenwoordiging wordt tijdig betrokken bij het ontwikkelen van 
(nieuw) beleid en voelt zich serieus genomen als gesprekspartner en/of klankbord. 
Een voorbeeld: op instigatie van de Personeelsvertegenwoordiging is een 
vertrouwenspersoon van buiten de eigen organisatie aangewezen. 
 
Uit het in 2016 gehouden medewerkersonderzoek blijkt een grote mate van 
tevredenheid en betrokkenheid. Er komen twee verbeterpunten naar voren: een 
(te) hoge werkdruk en de interne communicatie. De personeelsvertegenwoordiging 
onderschrijft het laatste punt: er zou met name meer één-op-één gecommuniceerd 
kunnen en moeten worden. Een punt van zorg is het ontbreken van de borging van 
een aantal functies. De collectievorming (in handen van één medewerker) is daar 
een voorbeeld van. 
In het algemeen voelen medewerkers zich gehoord door het management en 
vinden dat ze tijdig worden betrokken bij beleidsontwikkelingen en -veranderingen. 
Beide verbeterpunten zijn opgepakt door de organisatie, met name door meer 
verbinding tussen front-office en back-office te realiseren. 
Feedback van medewerkers leidt regelmatig tot aanpassingen of nieuwe 
maatregelen. Een recent voorbeeld daarvan is de manier waarop overlast door 
jongeren is aangepakt: zowel door de aanscherping van de huisregels als door 
scholing van medewerkers. 
 
De Boekenberg kent een cyclus van functioneringsgesprekken en 
voortgangsgesprekken, waardoor er voor leidinggevenden en medewerkers twee 
keer per jaar de gelegenheid bestaat om in een formele setting samen tot afspraken 
te komen en deze te checken. In de praktijk wordt het aantal van twee gesprekken 
per jaar echter niet altijd gehaald. Naast werkdruk is een van de genoemde 
oorzaken het feit dat er al vaak informeel overleg plaatsvindt. 
 
Om de transitie van een traditionele bibliotheek naar een educatieve en 
maatschappelijke bibliotheek te kunnen maken zijn er de afgelopen jaren 
medewerkers aangesteld met de daarvoor benodigde expertise, zoals bijvoorbeeld 
voor het DigiTaalhuis. In teamverband is er veel aandacht voor de vanwege de 
transitie onontbeerlijke ontwikkeling van het personeel, onder meer door het 
organiseren van zogenaamde ‘focusavonden’. Wel is er in dit verband meer 
aandacht nodig voor de medewerker op individueel niveau. Het zou een van de 
mogelijke maatregelen zijn waardoor De Boekenberg inderdaad een lerende 
organisatie kan worden. 
 
Het inzetten van vrijwilligers gebeurt vanuit het beleid dat hierover is geformuleerd, 
en past in de transitie naar een maatschappelijke bibliotheek. Functies die 
vrijwilligers bekleden zijn bijvoorbeeld die van gastvrouw of van taalmaatje in het 
DigiTaalhuis.  
De aanpak ten aanzien van vrijwilligers is dusdanig positief opgevallen dat De 
Boekenberg op verzoek van de gemeente samen met de Stichting Welzijn Ouderen 
een visie voor gemeentelijk vrijwilligersbeleid heeft opgesteld. Als vervolg hierop 
heeft De Boekenberg van de gemeente de opdracht gekregen om de 
Vrijwilligersacademie Nissewaard te ontwikkelen en te implementeren. 
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4 Processen 
uit welke bronnen/gesprekken blijkt dit? 

1 De bibliotheek beschikt over een 
goed doordachte werkwijze voor 

elke kernfunctie, met daar aan 
gekoppelde processen en 

projecten met bijbehorende 
doelgroepen. 

• Voorbeelden van werkinstructies: kasinstructie (2016), Nationale 
bibliotheekpas (zonder datum) 

• Interview over Dienstverlening 
• Interview over Educatie en Content 
• Interview over Marketing en Communicatie 

Interview over Collectievorming 

 

2 De processen worden zo breed 
als nodig gekend en gedragen.  

Op basis van signalen van klanten 
en partners wordt actie genomen. 

De processen ontstijgen het 
niveau van een checklist en 

helpen de bibliotheek tijdig te 
vernieuwen. 

• Tevredenheid van klanten met Bibliotheek Boekenberg (2016) 
• Procedure ‘Suggesties en Klachten’ (website) 
• Interview over Dienstverlening 
• Interview over Educatie en Content 
• Interview over Marketing en Communicatie 
• Interview over Collectievorming 

 

3 Bij activiteiten van tijdelijke 
aard wordt een projectmatige 

opzet gehanteerd met herkenbare 
operationele en financiële doelen 

en tijdpad. Ook uit de evaluatie 
hiervan wordt geleerd. 

• Op iedere basisschool in Nissewaard een Bibliotheek op School (2017) 
• Partnertevredenheid bij Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse (2016) 
• Interview over Educatie en Content 
• Interview over Marketing en Communicatie 
• Interview over Dienstverlening 

 

 

4 Het proces op basis waarvan het 
landelijk digitaal aanbod in de 

lokale dienstverlening wordt 
geïntegreerd is beschreven en 

wordt permanent gemonitord. 

• Website 
• Interview over Collectievorming 
• Interview over Dienstverlening 

 

 

gemiddeld resultaat 
 

Zwak 
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 Bevindingen en conclusies 

4 Processen 

 Bij de Boekenberg zijn de werkzaamheden vastgelegd in de vorm van instructies, 
handleidingen en checklists. Bij het opstellen hiervan worden de betreffende 
medewerkers betrokken. Dankzij de omvang van de organisatie en de goede 
overlegstructuur kon De Boekenberg voorheen goed uit de voeten met deze 
pragmatische aanpak. Nu de organisatie is uitgebreid met een groot aantal 
vrijwillige medewerkers en medewerkers in een ‘flexibele schil’ wordt de noodzaak 
gevoeld om processen meer gestructureerd vast te leggen. De onderbrenging van 
de vestigingen in Zuidland en Geervliet-Heenvliet – waar volledig met vrijwilligers 
wordt gewerkt – maakt de noodzaak des te groter. Men is zich hier bij de 
Boekenberg van bewust, maar het heeft (nog) niet geleid tot concrete stappen 
richting een meer structurele benadering van de processen. 
 
Op andere onderdelen wordt de PDCA-cyclus door De Boekenberg wel doorlopen. 
Voorbeelden hiervan zijn de beleidscyclus, de omgang met de uitkomsten van  
suggesties- en klachten door klanten, een klantenpanel, evaluaties van de 
activiteiten en evenementen, een klanten- en een partnertevredenheidsonderzoek, 
een medewerkersteredenheidsonderzoek.  
 
Activiteiten van tijdelijke aard worden planmatig aangepakt. Elke activiteit wordt 
gekoppeld aan een of meer kernfuncties. Door de vier betreffende teams (1. 
Marketing, Communicatie en Programmering. 2. Educatie en Sociaal Domein. 3. 
Dienstverlening. 4. Leescafé, catering en verhuur) wordt daar in samenhang 
uitvoering  aan gegeven. 
Een recent voorbeeld van een projectmatige aanpak betreft het plan dat tot doel 
heeft om tussen nu en 2021 op iedere basisschool in Nissewaard een Bibliotheek op 
School gerealiseerd te hebben. 
 
Het landelijke digitale aanbod is toegankelijk via internet en via de website. 
De Boekenberg volgt de landelijke en provinciale ontwikkelingen op dit gebied. 
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5 Middelen 
uit welke bronnen/gesprekken blijkt dit? 

1 De middelen, financieel en niet
financieel, dragen bij aan het 

realiseren van de kerntaken van 
de bibliotheek, sluiten aan bij de 
strategie en werken op basis van 
een goed werkend administratief 

systeem, ook bij uitbesteding. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Begroting 2018 De Boekenberg 
• Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek “De Boekenberg” (mei 

2017) 
• Interview directeur 

 

2 De inzet van middelen is 
toekomstbestendig door een 
meerjarig perspectief op alle 

roerende en onroerende 
middelen, inclusief de middelen 

voor de digitale functies. 
Wettelijke eisen en landelijke 

standaarden voor privacy, 
toegankelijkheid en veiligheid 

worden toegepast. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek “De Boekenberg” (mei 
2017) 

• Interview directeur 
• Interview bestuurslid (penningmeester) 
• Interview wethouder en beleidsambtenaren gemeente Nissewaard 

 

 

3 De bibliotheek kan tijdig 
(bij)sturen doordat zij beschikt 

over een goed administratief 
systeem, inclusief 

accountantsverklaring. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek “De Boekenberg” (mei 
2017) 

• Verslag van bevindingen en controleverklaring 2016 / IPA ACON 
accountants (mei 2017) 

• Interview directeur 
• Interview voorzitter Raad van Toezicht 
 

 

 

4 De bibliotheek weet bij 
wijzigingen in bijvoorbeeld 
kernfuncties en het aantal 

vestigingen tijdig de nodige 
middelen in te zetten. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek “De Boekenberg” (mei 
2017) 

• Interview directeur 
• Interview voorzitter Raad van Toezicht 
 

 

 

gemiddeld resultaat 
 

Voldoet aan de normeis 
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 Bevindingen en conclusies 

5 Middelen 

 De Boekenberg zet de beschikbare financiële en niet-financiële middelen in om 
doelen en kerntaken re realiseren, aansluitend bij de gekozen strategie. Het 
auditteam stelt vast dat er ondanks een korting op de subsidie veel van de ambities 
wordt waargemaakt. 
Om de kwaliteit van de geboden diensten te kunnen borgen is meer continuïteit in 
de subsidie wenselijk; tot nog toe wordt het subsidiebedrag per jaar vastgesteld. 
Om de verdere uitrol van de dBOS-formule op afzienbare termijn op alle scholen te 
kunnen realiseren gaan De Boekenberg en gemeente met elkaar in gesprek. 
 
Opvallend is het - ondanks de hierboven genoemde bezuiniging - toegenomen eigen 
vermogen: het negatieve eigen vermogen van 2013 is omgebogen naar een 
positieve algemene reserve van ca 10% van de exploitatie.  
 
Een van de speerpunten van beleid is het toewerken naar een optimaal gebruik en 
professionele exploitatie van het gebouw De Boekenberg. Door middel van een 
gericht verhuurbeleid hoopt de organisatie de eigen inkomsten verder te verhogen. 
Om de verblijfsfunctie te versterken is de bibliotheek in het voorjaar van 2016 
begonnen met de exploitatie van een professionele horecavoorziening. Vanuit dit 
café wordt ook catering voor verhuringen verzorgd. De opbrengst van het café zal 
naar verwachting in 2018 het break even punt bereiken. Zaken als deze passen in de 
ambitie om meer ondernemerschap in de organisatie te brengen. 
 
Al met al heeft De Boekenberg in de afgelopen beleidsperiode aangetoond te 
kunnen meebewegen met en anticiperen op wijzigingen in de uitvoering van de 
kernfuncties. 
 
De financiële administratie is - net als de salarisadministratie en de 
personeelsadministratie - uitbesteed aan ProBiblio. Financiële maandrapportages 
worden intern besproken. Minimaal vier keer per jaar is er overleg met de financieel 
deskundige van de Raad van Toezicht.  
Aan de jaarrekening 2016 is een accountantsverklaring toegevoegd. 
  
De Boekenberg voldoet aan de wettelijke eisen en landelijke standaarden voor 
privacy, toegankelijkheid en veiligheid. Er is veel aandacht voor het aspect 
‘privacy’: zowel de vaste als de vrijwillige medewerkers in de frontoffice hebben 
deelgenomen aan een workshop over dit onderwerp. In het kader van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming werkt De Boekenberg samen met het 
Rijnmondoverleg en met ProBiblio. Naar verwachting zullen er een regionale en een 
lokale privacy-coördinator worden benoemd. 
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6 Netwerk 
uit welke bronnen/gesprekken blijkt dit? 

1 De bibliotheek maakt 
aannemelijk dat de samenwerking 

met netwerkpartners, in het 
bijzonder het onderwijs, op lokaal 
niveau in zowel fysieke als digitale 
vorm bijdraagt aan het realiseren 
van haar doelen op de kerntaken.  

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Jaarplan Educatie, Sociaal Domein en Collectie (2017) 
• Op iedere basisschool in Nissewaard een Bibliotheek op School (2017) 
• Interview over Educatie en Content 
• Interview over Marketing en Communicatie 

 
 

 

2 De bibliotheek weet 
mogelijkheden vanuit het 

regionale en landelijk 
bibliotheeknetwerk te vertalen in 

het lokale aanbod. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Jaarplan Educatie, Sociaal Domein en Collectie (2017) 
• Jaarverslag 2016 De Bibliotheek De Boekenberg (2017) 
• Website 
• Interview over Educatie en Content 
• Interview over Marketing en Communicatie 

 

 

3 De bibliotheek draagt op haar 
beurt bij aan het regionale en 

landelijk netwerk van openbare 
bibliotheken, waaronder het 

interbibliothecaire leenverkeer, 
collectiebeleid, digitale 

infrastructuur, ledenadministratie  
en algemene voorwaarden. 

• Jaarverslag 2016 De Bibliotheek De Boekenberg (2017) 
• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 

Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 
• Website 
• Interview directeur 
• Interview over Dienstverlening 
• Interview over Collectievorming 

 

4 De aanleiding voor het starten 
of beëindigen van samenwerking 

met een partner is inzichtelijk. 

• Interview directeur 
• Interview over Educatie en Content 
• Interview over Marketing en Communicatie 

 

 

gemiddeld resultaat 
 

Voldoet op uitstekende wijze aan de normeis 
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 Bevindingen en conclusies 

6 Netwerk 

 De Boekenberg stelt zich op als een proactieve ‘maatschappelijk ondernemer’, om 
op die manier de doelen, behorend bij de kerntaken, te kunnen realiseren. In 
samenwerking met partners uit onder meer onderwijs en welzijnswerk bereikt de 
Boekenberg diverse doelgroepen. 
 
De organisatie is actief in het regionale en landelijke netwerk van bibliotheken, 
waarbij er steeds kritisch wordt gekeken naar de daadwerkelijke meerwaarde van 
deelname aan gremia. 
Er is sprake van een nauwe samenwerking met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, 
mede doordat de directievoering van zowel De Boekenberg als van Zuid-Hollandse 
Delta in handen is van een en dezelfde persoon. Verder is De Boekenberg actief 
deelnemer aan het Rijnmondoverleg. Binnen dit samenwerkingsorgaan is De 
Boekenberg initiatiefnemer van diverse innovaties en projecten, zoals de 
Bibliotheek voor Ondernemers. Op landelijk niveau neemt De Boekenberg deel aan 
o.a. een werkgroep die het concept ‘Gratis Bibliotheek’ uitwerkt. 
 
Ook in het lokale netwerk is De Boekenberg actief. Samen met de gemeente 
Nissewaard en lokale onderwijspartners  is een duurzame dienstverlening op het 
gebied van educatie en sociaal domein ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn 
Boekstart, BoekStart Pro, de Bibliotheek op School en het Taalhuis Nissewaard 
 
De Boekenberg sluit zoveel mogelijk aan bij campagnes van KB, VOB, CPNB en de 
Stichting Lezen & Schrijven. Er wordt actief gebruik gemaakt van het IBL en van 
digitale diensten, zoals op het gebied van e-books. 
 
Vanuit de leiding wordt deelname in het netwerk door medewerkers nadrukkelijk 
gestimuleerd. 
 
Een relatie wordt gestart of beëindigd afhankelijk van de zichtbare 
maatschappelijke meerwaarde van de samenwerking. De visie en de strategische 
doelstelling van De Boekenberg, opdrachten van de gemeente en de vraag uit het 
werkgebied zijn hierbij leidend. Indien uit evaluaties blijkt dat een vorm van 
samenwerking weinig of geen meerwaarde oplevert, dan wordt deze in goed 
overleg met de betreffende partner(s) beëindigd. 
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7 Dienstverlening 
uit welke bronnen/gesprekken blijkt dit? 

1 De bibliotheek maakt bewuste 
keuzes in de wijze waarop zij, in 

samenhang met de landelijke 
digitale bibliotheek, haar aanbod 
fysiek en digitaal presenteert en 

communiceert. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Strategisch Marketingplan 2017-2020 (2017) 
• Jaarplan Educatie, Sociaal Domein en Collectie (2017) 
• Jaarverslag 2016 De Bibliotheek De Boekenberg (2017) 
• Website 
• De Boekenberg bestaat 5 jaar! ; programma sep t/m dec 2017 

(publieksfolder) 
• Interview over Marketing en Communicatie 
• Observatie in de vestiging in Spijkenisse 

 

 

2 De bibliotheek gaat daarvoor 
structureel na in hoeverre haar 

aanbod van diensten en 
activiteiten aansluit bij de vraag 

van de verschillende doelgroepen 
en stelt haar aanbod zo nodig bij. 

• Bouwen aan de brede maatschappelijke bibliotheek voor heel 
Nissewaard ; meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

• Strategisch Marketingplan 2017-2020 (2017) 
• Interview over Marketing en Communicatie 
• Interview over Educatie en Content 
• Interview over Dienstverlening 

 

 

3 De bibliotheek toont aan dat 
haar wijze van ‘cultureel 

ondernemerschap’ leidt tot de 
gewenste resultaten. 

• Jaarverslag 2016 De Bibliotheek De Boekenberg (2017) 
• Interview directeur 
• Interview voorzitter Raad van Toezicht 
• Interview beleidsambtenaar gemeente Nissewaard 
• Observatie in de vestiging Spijkenisse 

 

 

4 De bibliotheek geeft aan dat zij 
leert van de reacties, inclusief 

klachten, van klanten en partners 
op geleverde diensten en 

activiteiten. Zij onderzoekt tevens 
de concrete en potentiële vraag.  

• Partnertevredenheid bij Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse (2016) 

• Tevredenheid van klanten met Bibliotheek Boekenberg (2016) 
• Interview directeur 
• Interview over Marketing en Communicatie 

 

 

gemiddeld resultaat 
 

Voldoet aan de normeis 



 20 
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7 Dienstverlening 

 De keuzes die De Boekenberg maakt aangaande presentatie van en communicatie 
over het aanbod zijn gerelateerd aan de eigen doelen en aan de landelijke (digitale) 
bibliotheek. Dat is terug te zien op de website, in een digitale nieuwsbrief  en in de 
vestiging Spijkenisse. 
Met specifieke campagnes richt De Boekenberg zich op jongeren, volwassenen en 
nieuwkomers. 
 
Cultureel ondernemerschap uit zich bij De Boekenberg o.a. in de voortdurende 
kritische blik op het (grote) aanbod van activiteiten. Met het oog op bereik en 
rendement wordt er bij de programmering rekening gehouden met de 
samenstelling van de Nissewaardse bevolking. Door het uitbreiden van de 
dienstverlening en door intensivering van het samenwerkingsprogramma lukt het 
De Boekenberg om de eigen inkomsten te verhogen. 
 
Daarnaast worden de mogelijkheden van community vorming en ‘friendraising’ 
onderzocht. Deze manier van fondsenwerving heeft tot doel om volledige 
laagdrempeligheid van de bibliotheek te kunnen realiseren. 
 
Door middel van klanttevredenheidsonderzoek, BiebPanel,  monitoring van digitale 
nieuwsbrieven, social media en webtraffic wordt onderzocht of aanbod en vraag 
aansluiten bij de doelgroepen; hier wordt op een gestructureerde manier een 
vervolg aan gegeven. 
De tevredenheid van samenwerkingspartners wordt structureel onderzocht door 
middel van evaluaties  en partnertevredenheidsonderzoek. 
 
Om onder meer potentiële klanten in beeld te krijgen zijn er klantprofielen 
ontwikkeld op basis van zogenaamde persona’s. Deze klantprofielen worden 
leidend bij de invulling van de dienstverlening. 
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8 Collectie 
uit welke bronnen/gesprekken blijkt dit? 

1 Aansluitend op het landelijk 
collectiebeleid, beschikt de 

bibliotheek over een actuele 
collectie die past bij de 

geformuleerde doelen en 
doelgroepen. 

• Toekomst Collectie Boekenberg; versie 2017 e.v. (2016) 
• Interview over Collectievorming 
• Interview over Marketing en Communicatie 
• Observatie in de vestiging Spijkenisse 

 

2 De collectie van  de bibliotheek 
ondersteunt in alle vestigingen de 

kernfuncties van de openbare 
bibliotheek, met kennis  en 

aandacht voor lokale publicaties 
en activiteiten. 

• Toekomst Collectie Boekenberg; versie 2017 e.v. (2016) 
• Interview over Collectievorming 
• Interview over Marketing en Communicatie 
• Observatie in de vestiging Spijkenisse 

 

 

3 De bibliotheek wijst de weg, ook 
ten aanzien van het regionale en 
landelijke aanbod. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van faciliteiten 

als de nationale bibliotheek 
Catalogus (NBC), het 

interbibliothecair leenverkeer 
(IBL) en de landelijke digitale 

infrastructuur, waarop de 
bibliotheek is aangesloten. De 

bibliotheek biedt op lokaal niveau 
toegesneden informatie over en 

toegang tot het aanbod, inclusief 
website, social media e.d. 

• Toekomst Collectie Boekenberg; versie 2017 e.v. (2016) 
• Interview over Collectievorming 
• Interview over Marketing en Communicatie 

Observatie in de vestiging Spijkenisse  

 

4 Cijfers over het feitelijk en 
potentieel gebruik van de collectie 

in zowel fysieke als digitale vorm 
worden gebruikt en zijn 

richtinggevend. 

• Toekomst Collectie Boekenberg; versie 2017 e.v. (2016) 
• Interview over Collectievorming 
• Interview over Marketing en Communicatie 

Observatie in de vestiging Spijkenisse  
 

 

gemiddeld resultaat 
 

Voldoet aan de normeis 
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8 Collectie 

 De collecties van De Boekenberg ondersteunen de kernfuncties en de hieruit 
voortvloeiende activiteiten. 
De collecties komen tot stand op basis van beleid dat zich richt op zowel de 
bibliotheekvestigingen en alle activiteiten die daar plaatsvinden, als op de 
Bibliotheek op School. 
 
Voor de aanschaf van boeken wordt gebruik gemaakt van de selectieservice en 
standing order abonnementen van de NBD. Overige collectie-onderdelen en boeken 
die in het brandpunt van de actualiteit staan worden aangeschaft door de specialist 
Collecties. Actuele titels kunnen zodoende in één week beschikbaar zijn. Bij 
uitzondering wordt er expresservice geleverd: zeer actuele titels zijn dan binnen één 
dag beschikbaar voor bibliotheekklanten. 
 
Zowel de NBD als de eigen specialist Collectie maken gebruik van collectieprofielen. 
Deze worden jaarlijks vastgesteld, en worden zo nodig halfjaarlijks bijgesteld.  
De samenstelling van de collectie wordt in toenemende mate bepaald door de vraag 
in plaats van het aanbod. Het gebruik van de collecties wordt gemonitord en 
geanalyseerd. De uitkomsten zijn bepalend voor aanpassingen in het collectiebeleid. 
Daarnaast vormen opmerkingen en wensen vanuit de front office (collega’s, 
klanten) aanleiding om aanpassingen door te voeren. 
Jaarlijks wordt er circa 10% van de collecties afgeschreven; met een even groot 
percentage worden de collecties vernieuwd en ververst. 
 
De presentatie van de collectie wordt in de vestiging Spijkenisse sterk bepaald door 
de bijzondere architectuur van het gebouw, niet voor niets ‘De Boekenberg’ 
geheten. Elementen zoals frontale presentatie van een deel van de boeken zorgen 
voor een uitnodigend kastbeeld. Opvallend is dat een deel van de getoonde boeken 
vanwege de hoogte letterlijk onbereikbaar is geworden. Voor zover er vraag is naar 
deze ‘magazijnboeken’ (of andere titels waarover De Boekenberg niet beschikt) 
wordt er een beroep gedaan op het interbibliothecair leenverkeer.  
Omgekeerd stelt  De Boekenberg de eigen titels beschikbaar voor het 
interbibliothecair leenverkeer en Zoek en Boek.  
Vanuit de eigen collectie wordt circa 92% van de vraag gehonoreerd. 
 
De Boekenberg maakt gebruik van het landelijk aanbod digitale content. Het gebruik 
van e-books wordt gestimuleerd doordat De Boekenberg naast de landelijke 
campagnes zelf actief het lenen van e-book promoot. 
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 Normelementen 

9 Gemeente(n) 
uit welke bronnen/gesprekken blijkt dit? 

1 De bibliotheek geeft uitvoering 
aan de opdracht van de 

gemeente(n) in het werkgebied 
met betrekking tot de 

kernfuncties, inclusief het 
vestigingsbeleid. 

• Intentieovereenkomst gemeente Nissewaard en De Boekenberg (2015) 
• Jaarverslag 2016 De Bibliotheek De Boekenberg (juni 2017) 
• Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek “De Boekenberg” (mei 

2017) 
• Interview directeur 
• Interview met beleidsambtenaar gemeente Nissewaard 

 

 

2 De bibliotheek werkt als partner 
samen met de gemeente(n) om de 

maatschappelijke doelen van de 
gemeente(n) te halen.  

De bibliotheek laat zien hoe het 
(groepen) burgers informeert en 

betrekt bij deze maatschappelijke 
doelen. 

• Intentieovereenkomst gemeente Nissewaard en De Boekenberg (2015) 
• Jaarverslag 2016 De Bibliotheek De Boekenberg (juni 2017) 
• Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek “De Boekenberg” (mei 

2017) 
• Interview directeur 
• Interview met beleidsambtenaar gemeente Nissewaard 

 

 

3 Frequentie en aard van  
de contacten tussen 

vertegenwoordigers van 
bibliotheek en gemeente(n)  

zijn zodanig dat verwachtingen  
en prestaties over en weer 

bekend zijn. 

• Interview directeur 
• Interview met voorzitter Raad van Toezicht 
• Interview met beleidsambtenaar gemeente Nissewaard 

 
 

 

4 De inzet van de bibliotheek 
wordt positief gewaardeerd door 

het bestuur en de ambtelijke 
ondersteuning van de 

gemeente(n). 

• Interview met voorzitter Raad van Toezicht 
• Interview met beleidsambtenaar gemeente Nissewaard 

 
 

 

 

gemiddeld resultaat 
 

Voldoet op uitstekende wjize aan de normeis 
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 Bevindingen en conclusies 

9 Gemeente(n) 

 De relatie tussen De Boekenberg en de gemeente Nissewaard is goed en 
constructief. Visie en strategie van de bibliotheek zijn afgestemd op de 
gemeentelijke speerpunten van beleid. Voorafgaand aan de totstandkoming van het 
meerjarenbeleidsplan 2017-2020 zijn diverse functionarissen van de gemeente 
geconsulteerd, net zoals overigens contactpersonen van andere instellingen. 
 
De Boekenberg wordt door de gemeente  in toenemende mate gezien als een 
vanzelfsprekende partner. Zeer duidelijk komt dat tot uitdrukking in het gebruik van 
het spraakmakende gebouw in Spijkenisse. Het streven van de bibliotheek om het 
gebouw professioneel te exploiteren past bij de wens van de gemeente om er ‘the 
place to be’ van te maken. Ook de dienstverlening van de bibliotheek in het sociaal 
domein (waaronder het DigiTaalhuis) geeft een positieve impuls aan de 
samenwerking. 
 
Er vindt minimaal vier keer per jaar overleg plaats tussen de directeur van De 
Boekenberg en de wethouder(s). Tijdens deze gesprekken worden ideeën, plannen 
en visies met elkaar gedeeld. Ook op niet-bestuurlijk niveau zijn er contacten: 
medewerkers van de teams Educatie & Sociaal Domein en Marketing & 
Communicatie onderhouden werkrelaties met ambtenaren en wethouders. 
 
Tenminste een keer per jaar is er overleg tussen de Raad van Toezicht en de 
bestuurder(s) van de gemeente. In 2015 is de samenwerking tussen Raad van 
Toezicht en gemeente vastgelegd in een intentieovereenkomst met als basis de 
Cultural Governance Code en een cultuur van ‘no surprises’. 
 
Uit het interview met de  beleidsambtenaar van de gemeente Nissewaard blijkt 
tevredenheid over de bereikte resultaten. De ontwikkeling naar een educatieve, 
maatschappelijke bibliotheek wordt gezien en positief gewaardeerd. De 
verwachting is dat De Boekenberg het voortouw blijft nemen in het sociale domein, 
de bibliotheek wordt gezien als een partner met een dragende rol. 
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 Totaalscore 
gemiddeld resultaat 

 

1 Leiderschap 
 

Voldoet op uitstekende wijze aan de normeis 

 

2 Strategie 
 

Voldoet aan de normeis 

 

3 Medewerkers 
 

Voldoet aan de normeis 

 

4 Processen 
 

Zwak 

 

5 Middelen 
 

Voldoet aan de normeis 

 

6 Netwerk 
 

Voldoet op uitstekende wijze aan de normeis 

 

7 Dienstverlening 
 

Voldoet aan de normeis 

 

8 Collectie 
 

Voldoet aan de normeis 

 

9 Gemeente(n) 
 

Voldoet op uitstekende wijze aan de normeis 

 
 

Totaal 
 

Erkenning 
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 Advies ten aanzien van certificering 
Op basis van de auditbevindingen brengt het auditteam het volgende bindende 
advies uit aan het bestuur van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. 
Gezien aantal en aard van de geconstateerde afwijkingen van de certificeringsnorm 
adviseert het auditteam om de bibliotheek: 

 te beoordelen met erkenning 

 
 
 Ga naar uitleg 'Niveaus van beoordeling' 
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 Good Practice van de bibliotheek 
Het auditteam benoemt op basis van haar bevindingen de volgende onderwerpen 
waarin de bibliotheek zich onderscheidt en welke als good practice kunnen dienen: 

 . 
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 Verbeterpunten vanuit de certificeringsnorm 
Het auditteam constateert op basis van de informatie uit documenten, gesprekken 
en observatie de volgende verbeterpunten ten opzichte van de certificeringsnorm. 

1 Leiderschap  

 

2 Strategie  
 

 

                  3 Medewerkers - Voer de gesprekscyclus consequent uit door de halfjaarlijkse gesprekken 
daadwerkelijk met alle medewerkers te voeren. Geef de daarin gemaakte 
afspraken op gestructureerde wijze een vervolg. 

- Draag zorg voor het borgen van alle primaire functies (zoals m.b.t. 
collectievorming). 

 

  

 

4 Processen - Leg de kritische processen zodanig vast dat er structurele verbeteracties op 
ondernomen kunnen worden en efficiencywinst kan worden behaald.  

- Pas systematisch versiebeheer toe op alle documenten. 
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5 Middelen . 
 
 

 

6 Netwerk  
 

 

7 Dienstverlening  

 

8 Collectie  

 

9 Gemeente(n)  

 De certificeringsaudit en het certificeringsbesluit maken deel uit van een continu 
proces van kwaliteitszorg. De verbeterpunten moeten in dit licht worden gezien. 
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 Niveaus van beoordeling  
 
Erkenning 
Er is conformiteit. De bibliotheek komt in aanmerking voor certificering. Het 
auditrapport geeft aan waar nog verbeteringen mogelijk zijn. De bibliotheek kan in 
een document naar haar belanghebbenden melden dat ze aan de norm voldoet en 
een verhaal voor de toekomst heeft. De ‘best practices’ worden door de sector 
verspreid. 
 
Voorwaardelijke erkenning 
Op enkele onderdelen zijn tekorten geconstateerd die op korte termijn reparabel 
zijn. De bibliotheek verkrijgt een nieuw oordeel na 3 maanden,  op de gebleken 
kwetsbaarheden. Dit gebeurt door hetzelfde auditteam dat  de oorspronkelijke 
audit heeft gedaan. Bij kwetsbaarheden die niet eenvoudig hersteld kunnen 
worden, presenteert de bibliotheek een plan van aanpak.  Bij vitale maar echt kleine 
gebreken kan een schriftelijke rapportage dat ze hersteld zijn voldoende zijn. 
 
Geen erkenning, heraudit 
Uitgebreide rapportage op kwetsbare punten. Geen certificering. Heraudit  niet 
eerder dan een half jaar na de audit, niet later dan twee jaar na de audit. Bij 
heraudit kijkt het auditteam ook naar de onderdelen die wellicht geen onderdeel 
hebben uitgemaakt van de eerste audit op basis van het introductie-gesprek. Wordt 
voldoende actie op verbeterpunten geconstateerd bij heraudit: certificering. 
 
Erkenning niet mogelijk 
Het auditteam presenteert een verkorte rapportage met de belangrijkste 
bevindingen aan Directie en Bestuur, resp Bestuur en Raad van Toezicht van de 
betrokken bibliotheek, met afschrift aan SCOB met het voorstel de audit  te staken. 
Op dat moment kan er geen sprake van certificering of heraudit zijn. Na afloop van 
de beroepstermijn vindt melding van het oordeel aan  SCOB / VOB plaats. Bij herstel 
van de bibliotheek kan opnieuw een audit worden aangevraagd. 
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