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VERGROOT JE WERELD MET DE BIEB
De Bibliotheek Gelderland Zuid is gericht op de toekomst. We bieden een actuele collectie voor verdieping, verbreding en  
ontspanning. We bieden hulp bij taal- en digitale vaardigheden om mensen zelfstandiger te maken binnen de maatschappij. 
Aan scholen bieden we ondersteuning in leesbeleid en werken we samen aan leesplezier en digitale geletterdheid om  
taalvaardigheid te verbeteren en de wereld van leerlingen te verbreden. Ons educatieve programma B/Slash en onze robots  
zijn landelijk bekend. Ook onze ludieke ‘Night at the Library’ is overgenomen in steden als Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. 
Waar nodig schieten we graag te hulp met onze kennis...en onze tentjes.

In deze printversie is slechts de basistekst van het interactieve online jaarverslag overgenomen, voor wie een fysieke versie  
van ons jaarverslag nodig heeft. In het online jaarverslag vind je naast de bijgaande tekst ook foto’s, filmpjes, infographics en  
leden- en uitleencijfers. Kijk op www.obgz.nl/jaarverslag.

EDUCATIEVE MEERWAARDE
Samen met educatieve instellingen vergroten we het leesplezier en de lees-, taal- en mediavaardigheden bij iedereen.  
We brengen mensen in contact met taal en lezen. De bibliotheek is een plek waar je een leven lang informeel kunt leren.

Opgroeien met de bibliotheek
Kennismaken met taal- en digitale vaardigheden is belangrijk voor baby’s, peuters, kleuters en kinderen vanaf het allereerste 
begin. Daarvoor is iedereen welkom in de bieb. Bovendien zijn we een specialistische samenwerkingspartner voor kinderdag-
verblijven, scholen en gemeenten. Soms ondersteunen we zelfs bij gezinnen thuis. Uitgangspunt is dat we leesplezier en  
taalvaardigheid stimuleren en peuters en kinderen uitdagen om op digitale ontdekkingstocht te gaan. Zo voorkomen we  
laaggeletterdheid en digibetisme. Bekijk het filmpje in ons online jaarverslag.

Leesbevordering bij baby’s en peuters
Onderzoeksresultaten laten zien dat voorlezen vanaf heel jonge leeftijd 
bijdraagt aan de taalontwikkeling van kinderen. Ons ledenaantal in  
de leeftijdscategorie 0-4 jaar is in 2017 sterk gegroeid. Vanuit de  
bibliotheek benaderen we deze doelgroep met ‘BoekStart’, een  
leesbevorderingsprogramma voor ouders met kinderen van 0-4 jaar.

Kersverse ouders in gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Lingewaard, 
Nijmegen en Overbetuwe krijgen in de bieb een BoekStartkoffertje, 
met handige voorleestips en twee babyboekjes. Ook krijgen ouders  
een gratis lidmaatschap voor hun kind (tot 18 jaar). Met ‘BoekStart in 
de kinderopvang’ hebben we inmiddels op 13 peuterspeelzalen en  
voorschoolse instellingen een stimulerende voorleesomgeving  
ingericht en een (voor)leesplan opgesteld. Daarnaast hebben we met ons educatieprogramma voor kinderopvang en  
andere voorschoolse instellingen bijna 800 kinderen in deze leeftijdscategorie bereikt.
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1
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Landelijke interesse voor onze projecten
Voor ons leesbevorderingsproject B/Slash, ontwikkeld voor middelbare scholen, is veel interesse in én buiten ons werkgebied.  
De landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) presenteerde ons interactieve en multimediale lesprogramma als 
voorbeeldproject voor een toekomstbestendige bibliotheek. Bibliotheekorganisaties konden bij ons ‘train de trainer’- 
bijeenkomsten volgen. Zo kunnen bibliotheken in heel Nederland dit succesvolle leesbevorderingsproject makkelijk uitvoeren 
op scholen in hun eigen regio. 

15 bibliotheekorganisaties en 2 provinciale ondersteuningsinstellingen voor bibliotheken volgden de trainingen, waaronder die 
van Amsterdam (OBA), Rotterdam en Groningen. 3 bibliotheken startten al met B/Slash op scholen in hun werkgebied. Kijk voor 
meer informatie over dit project op www.obgz.nl/bslash. 

Cobi Oosterveld, specialist Jeugd en Educatie en Mediacoach bij Noord Oost Brabantse Bibliotheken >
“Leerlingen en docenten vinden B/Slash van Bibliotheek Gelderland Zuid een superleuk project. De uitspraak van jongeren  
‘Een boek in vier weken? Ik lees nog geen boek in een jaar!’ veranderde in ‘Dit boek is keigaaf’. Leerlingen van vmbo-basis en -kader 
hebben thuis gelezen, sommigen lazen zelfs twee boeken. Dat vonden hun docenten zeer bijzonder.” 

Digitale geletterdheid

Groepsbezoeken op school
Naast groepsactiviteiten die we hebben om leesplezier te bevorderen, 
heeft de bibliotheek ook activiteiten die 21e-eeuwse vaardigheden  
stimuleren.  Informatievaardigheden en digitale geletterdheid zijn 
steeds belangrijker om mee te kunnen draaien in de maatschappij. 
Nieuw in ons aanbod was dit jaar onder andere het educatieproject 
‘Nepnieuws’, waarmee we ruim 800 leerlingen bereikten.  
Scholen beoordelen de educatieve waarde van dit project met een 8. 

Peter Vermeulen, leerkracht groep 8, OBS de Oversteek > 
“Het project Nepnieuws past goed in de tijd van nu, kinderen moeten 
leren filteren op internet.”

In totaal maakten 500 schoolklassen in 2017 gebruik van onze  
verschillende groepsbezoeken. Zo bereikten we ruim 12.000 leerlingen. 
Gemiddeld beoordeelden scholen de activiteiten met een 8,1.

Hackathons
Eind 2016 presenteerden we twee eigen NAO-robots Robin en Bibi. Met deze robots maakten we in 2017 onder meer het  
onderwijsproject ‘Hackathons’. Ruim 100 leerlingen onderzochten tijdens deze Hackathons hoe ze de robots kunnen inzetten  
om maatschappelijke problemen op te lossen. Zo leren ze onderzoeken, presenteren én programmeren.

Dit project past binnen onze ambitie om digitale geletterdheid op middelbare scholen te vergroten. Deze visie deelt de  
bibliotheek met VO, MBO, HAN en gemeente Nijmegen. Om hierin stappen te zetten, zijn we samen de Nijmeegse Beweging 
(Digitale) Geletterdheid (NB(D)G) gestart. In totaal bereikten we met onze projecten voor het Voorgezet Onderwijs ruim  
3000 leerlingen.

Wim Schouten, docent Verpleegkunde ROC Rijn IJssel >
“De robot-hackathon betekende vijf weken contextrijk leren en volop een beroep doen op 21e-eeuwse vaardigheden.” 
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Jong én oud leren verder in de bieb

Digital Playground
Nieuwsgierige kinderen die op ontdekkingstocht willen in de digitale wereld, kunnen sinds dit jaar aansluiten bij onze  
‘Digital Playground’-activiteiten. Daarin draait alles om experimenteren en vertrouwd raken met nieuwe digitale technieken. 
Van Augmented en Virtual Reality tot 3D-Printen, van de mysterieuze EEG-headset tot het programmeren van bijvoorbeeld  
robots. Kinderen pakken deze technieken snel op, als ze er maar voldoende mee in aanraking komen. In ons werkgebied  
maakten ruim 550 kinderen en jongeren kennis met deze 21e-eeuwse vaardigheden tijdens onze workshops, bijeenkomsten en 
Meet & Greets.

Oud Geleerd, Jong Gedaan
Ook in de zomer zaten we niet stil. In Bibliotheek Beuningen en Bibliotheek Muntweg boden we een serie zomercolleges aan 
volgens de opzet ‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’. Enthousiaste studenten gaven interactieve colleges aan senioren, over allerlei  
interessante thema’s. In Bibliotheek Muntweg was de serie van vier colleges over het brein uitverkocht, in Beuningen sloten  
36 senioren aan voor 4 colleges over populisme. Het project Oud Geleerd, Jong Gedaan biedt een leuke tijdsbesteding voor  
senioren én relevante werkervaring voor studenten. Een win-win situatie dus, voor jong en oud.

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
De bibliotheek is een maatschappelijke partner die samen met andere organisaties uitdagingen in de samenleving aanpakt.  
Wij dragen eraan bij dat meer mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Iedereen kan bij de bibliotheek nieuwe kennis en 
ideeën opdoen, zichzelf ontwikkelen en in contact komen met anderen. Zo dragen wij bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid 
en eenzaamheid.

Taalcafé op 11 locaties
Ons Taalcafé wordt goed bezocht door mensen met uiteenlopende nationaliteiten: Polen die hier komen werken, Italianen die  
in Nederland de liefde hebben gevonden, statushouders die een nieuw leven willen opbouwen, uitwisselingsstudenten die 
meer Nederlands willen oefenen. Hoewel hun achtergronden heel verschillend zijn, is hun doel in het Taalcafé hetzelfde: beter 
Nederlands leren spreken.

Inmiddels kun je voor het Taalcafé terecht in 11 van onze bibliotheken. Omroep Gelderland was op 12 oktober aanwezig bij de 
opening van het Taalcafé in Bibliotheek Beuningen. In totaal zijn de Taalcafés in 2017 ruim 2100 keer bezocht. Daarnaast werd  
er goed gebruik gemaakt van de speciale Taalcollectie binnen onze ‘Taalpunten’, met lesboeken, beeldwoordenboeken en andere 
oefenmaterialen. Met meer dan 5500 uitleningen is er een groei van 16 procent ten opzichte van 2016.

De VoorleesExpress breidt uit
Na een succesvolle pilot en uitbreiding van het project ‘de VoorleesExpress’ in gemeente Nijmegen, startten we in 2017 ook in  
gemeente Berg en Dal met dit project. 13 gezinnen sloten in die gemeente aan voor een voorleestraject van 20 weken.  
In gemeente Nijmegen kwamen we dit jaar over de vloer bij 49 gezinnen, dankzij net zo veel enthousiaste voorlezers.  
Lokale omroep N1 keek mee bij 2 gezinnen en was op 1februari aanwezig bij de feestelijke uitreiking van de voorleescertificaten 
door burgemeester Hubert Bruls (bekijk de uitzending in ons online jaarverslag). In de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe 
zijn de voorbereidingen in volle gang om de VoorleesExpress in 2018 te starten.

Joop Bexkens, voorlezer > 
“Gisteren heeft Ayman een leestest gedaan en daaruit bleek dat zijn niveau 3 stappen vooruit is gegaan!”
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Levende boeken
Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse konden bezoekers bij de Bibliotheek De Mariënburg ‘levende boeken’ lenen. Onder meer een 
ex-verslaafde, een vrijwillige prostituee, een transgender, een dochter van een NSB’er en een Parkinsonpatiënt vertelden hun 
levensverhaal in een open gesprek. Lezers konden alles vragen en bespreken. De ‘Human Library’ is een beproefd concept van 
Deense oorsprong. Het brengt mensen met elkaar in contact, om vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. In Nijmegen 
werd dit project georganiseerd door Bibliotheek Gelderland Zuid en Europe Direct Nijmegen.

De Volkskrant over Human Library in Nijmegen > 
“Naar de bibliotheek ga je om geestelijke rijkdom op te doen. Uit boeken, van cd’s, maar ook van mensen. Dat is de gedachte achter 
de Human Library. Raadpleeg een ‘levend boek’ en steek er iets van op.”

Taal en digitaal voor jong en oud

Week van de alfabetisering
Op 6 september trok het Voorleesfeest in Bibliotheek Beuningen bijna 100 bezoekers. In het kader van de Week van de  
alfabetisering werkten we deze ochtend met gemeente Beuningen samen om het taboe van laaggeletterdheid te doorbreken. 
De aanleiding daarvoor was een sterke toename van het aantal peuters met een mogelijke (taal)achterstand. In gemeente 
Beuningen wijst de GGD deze jonge kinderen door naar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Tijdens het Voorleesfeest werden 
peuters voorgelezen en kregen ouders informatie over het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling van hun kind.  
Twee voormalig laaggeletterden deelden hun ervaringen en gaven tips. De bibliotheek denkt graag met gemeenten mee om 
laaggeletterdheid en digibetisme onder inwoners bespreekbaar te maken, te bestrijden én te voorkomen.

Nederland Leest
De landelijke campagne ‘Nederland Leest’ draaide dit jaar om robots. Heel november kreeg je in elke bibliotheek - of je nu lid 
was of niet - het boek ‘Ik, Robot’ cadeau. Zo kon iedereen in Nederland tegelijkertijd hetzelfde boek lezen en deelnemen aan 
dezelfde discussie: de toekomst met robots. De bibliotheek is van oudsher een plek waar je kunt kennismaken met nieuwe  
technieken en waar veel verschillende informatiebronnen samenkomen. Om tijdens de landelijke campagne het debat over 
robots aan te jagen, ging onze biebrobot Bibi aan de hand van stellingen in gesprek met bekende Nederlanders.

Drie nieuwe vestigingen in de gemeente Lingewaard
Gemeente Lingewaard zet zich in voor behoud van basisvoorzieningen in de kleine kernen. Met dit doel openden we in 2017  
drie nieuwe bibliotheken in deze gemeente: in Angeren (2 juni), Doornenburg (9 september) en Haalderen (26 oktober).  
Voor ontspanning, zelfontplooiing en ontmoeting. We wilden de bibliotheek dichter naar de mensen brengen, om de  
leefbaarheid in kleine kernen te bevorderen. Met hulp van de gemeente is dat gelukt.

ECONOMISCHE MEERWAARDE
Door het bestrijden van laaggeletterdheid en versterken van digitale vaardigheden en informatievaardigheden, realiseren we  
besparingen voor de maatschappij. De bibliotheek helpt mensen om informatie te ontsluiten, van context te voorzien en te  
selecteren. Een onmisbare schakel tussen mensen, informatie en (digitale) instanties.

Digitaal op weg met de bieb

Klik & Tik
In 2017 startten we in Bibliotheek Hatert en Zwanenveld (Nijmegen), Beek-Ubbergen, Malden en Beuningen met Klik & Tik, onze 
basiscursus voor computergebruik. In totaal bieden we de cursus nu aan in 14 van onze vestigingen. 
Tijdens Klik &Tik zetten cursisten onder meer hun eerste stappen op internet. Belangrijk, want steeds meer organisaties  
benaderen hun klanten online, terwijl uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat 1,2 miljoen Nederlanders van 12 jaar en 
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ouder nog nooit internet gebruikt heeft. 

In 2017 behaalden 142 cursisten het certificaat van de cursus. Samen met SeniorWeb en ForteFit bieden we cursisten de  
mogelijkheid om verder te leren in de bieb. Het televisieprogramma ‘Gelderland Helpt’ kwam in 2017 langs voor een uitzending, 
deze is te bekijken in ons online jaarverslag.

Werken met de digitale overheid
Om te kunnen werken met de digitale overheid, moet je online goed je weg kunnen vinden. 20 procent van de Nederlanders  
(16-74 jaar) heeft echter een laag niveau van digitale vaardigheden (Bron: Eurostat, 2015). Met onze cursus ‘Werken met de digitale 
overheid’ bieden we hulp. 

In 2017 hebben we de eerste 4 cursuslocaties uitgebreid met de bibliotheken Beuningen, Malden, Millingen en Zwanenveld 
(Nijmegen). 104 cursisten behaalden een certificaat. In 2018 pakken we de ondersteuning bij online belastingaangifte nog verder op. 
Iedereen kan dan in de bibliotheek terecht voor de gratis informatiebijeenkomst ‘Online belastingaangifte doen - Hoe werkt dat?’. 
Zodat mensen daarna online aan de slag kunnen met hun aangifte.

Theo Kuijpers (68), inwoner gemeente Lingewaard > 
“Na drie computercursussen in Bibliotheek Huissen heb ik al mijn digitale ontdekkingen gebundeld in een digitale presentatie over 
wijn, speciaal voor bezoekers van de Universiteit van Lingewaard.”

Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid kost de Nederlandse maatschappij naar schatting  
1 miljoen per jaar, blijkt uit onderzoek (zie infographic). De aanpak van 
laaggeletterdheid kan de maatschappij dan ook veel opleveren. 

Naast een financiële besparing, levert het voorkomen en bestrijden  
van laaggeletterdheid gezondere mensen op, die zelfstandiger mee 
kunnen doen in de samenleving. Lees onder ‘Maatschappelijke  
meerwaarde’ welke acties we ondernemen om laaggeletterdheid  
te bestrijden.

Kennis delen als specialist
Als bibliotheek delen we graag onze kennis en ervaring op het gebied 
van laaggeletterdheid, digibetisme en leesbevordering. Als specialist, 
adviseur en gesprekspartner sluiten we aan bij diverse initiatieven, bondgenootschappen en stuurgroepen, zoals de Gelderse 
adviesgroep laaggeletterdheid en regiegroep jeugd en onderwijs van Stichting Gelderse Bibliotheken. Ook brengen we zelf  
partijen bij elkaar om innovatie te bevorderen. Zo werken we in de regio efficiënt samen aan gezamenlijke doelen.

Samenwerken voor werkzoekenden
De bibliotheken in gemeente Overbetuwe en het Leerwerkloket Midden Gelderland hebben in 2017 de handen ineen geslagen 
om werkzoekenden betere kansen te bieden. Tijdens Walk&Talk, de netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden in de  
bibliotheek, sluit het Leerwerkloket aan om bezoekers informatie te bieden tijdens een inloopspreekuur. Ook in gemeente  
Beuningen weten de bibliotheek en het Leerwerkloket elkaar goed te vinden tijdens Walk&Talk. 

In 2017 bezochten 460 werkzoekenden de bijeenkomsten in 5 bibliotheken van de Bibliotheek Gelderland Zuid.
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SCHATTING MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN 
LAAGGELETTERDHEID IN NEDERLAND

Totale kosten bĳna 1 miljard euro per jaar

Meer criminaliteit
€ 0,8 miljoen

Hogere kosten 
gezondheidszorg
€ 264 miljoen

Gemiste 
belastingen

€ 239 miljoen

Lagere 
productiviteit
werkende 
laaggeletterden
€ 330 miljoen

Lagere inkomsten 
werkloze laaggeletterden 

€ 34 miljoen

Groter beroep op 
sociale zekerheid

€ 104 miljoen



CULTURELE MEERWAARDE
Cultuur doet zich voor in taal, verhalen, erfgoed, kunst en theater. Cultuur geeft betekenis. Vertelt ons wie we zijn, waar we  
vandaan komen, en geeft richting aan de toekomst. De bibliotheek maakt literatuur, cultuur en kennis voor iedereen toegankelijk 
en slaat een brug tussen verschillende culturen.

Collectie

Persoonlijk en bereikbaar
Onze collectie, de basis van al het bibliotheekwerk, blijft steeds  
veranderen en vernieuwen. Het Bibliotheek Collectie Beheersysteem 
(BCB) zorgt er bovendien voor dat het aanbod in elke bibliotheek is 
afgestemd op de behoefte van de gebruikers. Daarnaast kunnen onze 
leden gebruikmaken van boeken, cd’s of dvd’s uit alle vestigingen 
van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Na een reservering online, via de 
Bibliotheek Wise-app of in de bibliotheek, komt de reservering vanzelf 
naar de gekozen vestiging toe. Met een kort filmpje hebben we  
bezoekers vanaf juni nog beter bewust gemaakt van deze mogelijkheid. 
In juli groeide het aantal reserveringen met 8,5 procent.

Uitbreiding digitaal aanbod
Het aantal e-books dat voor bibliotheekleden beschikbaar is, groeit nog steeds flink. Leden waarderen deze service, want het 
aantal uitleningen van e-books is gestegen met 15 procent. De e-books lijken te voorzien in een leesbehoefte die los staat van 
onze fysieke collectie. Want naast het succes van de e-books zien we ook een lichte stijging in de fysieke uitleningen. (Kijk voor 
meer informatie in ons online jaarverslag. Bij ‘Over ons’ vind je de cijfers van leden en uitleningen)

Sinds april 2017 kunnen bibliotheekbezoekers ook gebruik maken van PressReader, een online dienst die ruim 4.300 kranten en 
tijdschriften uit 100 landen aanbiedt. Dit kranten- en tijdschriftenaanbod komt bovenop onze eigen collectie van ruim een half 
miljoen items.

Taal en verhaal in Nijmegen
In Nijmegen is de bibliotheek ‘ketenintendant’ op het gebied van literatuur. Dat wil zeggen dat de bibliotheek talent- 
ontwikkeling en samenwerking binnen de literaire keten stimuleert. In 2017 zorgden we voor zichtbaarheid van de literaire 
overvloed in Nijmegen met een stadskaart en -tas voor ‘Taal en verhaal’. Zo weet iedereen in Nijmegen bij welke organisaties  
je terechtkunt om je te laten inspireren op het gebied van literatuur.

Samenwerken aan talentontwikkeling en literair aanbod
In oktober brachten we kleine en grote literaire partijen bij elkaar voor het organiseren van ‘buiten zinnen’, een literair  
festival voor de moeilijk bereikbare doelgroep ‘jongvolwassenen’. Bij dit festival werden ruim 120 jongeren uitgedaagd hun 
schrijftalenten te ontwikkelen tijdens workshops, inspiratiesessies met bekende schrijvers en een open podium. 

Daarnaast waren het Nijmeegs Poëziefeest (500 bezoekers), het Nijmeegs Boekenfeest (ruim 900 bezoekers) en het  
Nijmeegs Kinderboekenfeest (ruim 400 bezoekers), grote publiekstrekkers. Deze drie activiteiten zijn geïnitieerd door  
Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen (SLAN).

We bieden initiatieven als Boek op de Bank, Mensen Zeggen Dingen en Onbederf’lijk Vers een centraal podium in de stad.  
Samen met de landelijke Stichting CPNB verzorgden we tijdens de Vierdaagsefeesten goedbezochte luisterlezingen van  
Özcan Akyol, René ten Bos en A.L. Snijders in de Stevenskerk (in totaal ruim 400 bezoekers).
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10.544 tĳdschriften
15.820 stripboeken
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Colleges voor jong en oud

Voor nieuwsgierige kinderen
In meer dan 10 van onze bibliotheken, verdeeld over de 6 gemeenten in ons werkgebied, verzorgden we in totaal  
25 kindercolleges voor nieuwsgierige kinderen tussen de 9 en 12 jaar. We vonden uiteenlopende interessante sprekers  
bereid om te vertellen over hun beroep, expertise of liefhebberij. 

Van een reis door je lichaam van snoep tot poep (Bibliotheek Malden), tot een avontuurlijk buitencollege over de polder  
(Bibliotheek Gendt). Wetenschapsjournalist Diederik Jekel, bekend van zijn heldere uitleg over wetenschap in De Wereld  
Draait Door, trapte de reeks kindercolleges in september af met een kindercollege over wetenschap. Na de aftrap waren alle  
kindercolleges gratis toegankelijk. We bereikten in totaal ruim 550 bezoekers.

Universiteit van de bieb
Ruim 600 geïnteresseerden bezochten onze ‘Universiteit van de bieb’, dit jaar nieuw in gemeenten Lingewaard, Heumen en 
Overbetuwe. In Beuningen, Berg en Dal en Nijmegen is de ‘Universiteit van de bieb’ inmiddels bekend en goed bezocht.  
Regionale experts verzorgden in totaal 36 laagdrempelige colleges over uiteenlopende onderwerpen. De colleges bieden de 
mogelijkheid je te verdiepen in nieuwe onderwerpen, en mensen uit de regio te ontmoeten.

OVER ONS
In 2017 zette de Bibliotheek Gelderland Zuid nieuwe stappen richting onze doelgroepen. We kwamen letterlijk dichterbij door te 
groeien van 23 naar 26 vestigingen. Om laaggeletterdheid en digibetisme te voorkomen en te bestrijden verruimden we ons  
aanbod. De teksten voor onze klanten hebben we herzien, met het doel zoveel mogelijk in eenvoudig (B1) Nederlands te  
communiceren. Als organisatie blijven we kritisch naar onszelf te kijken en vragen we de klant en gebruiker om feedback.

Nieuwe directeur-bestuurder
Bert Hogemans startte begin september als nieuwe directeur-bestuurder van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Hogemans werkte 
de afgelopen 12,5 jaar in de publieke sector namens een zakelijk dienstverlener. Daar was hij sinds een paar jaar  
verantwoordelijk voor strategie en beleid, organisatieontwikkeling en partnerships. Zijn overstap naar de Bibliotheek  
Gelderland Zuid is gedreven door zijn wens en ambitie om een maatschappelijke bijdrage te leveren. “De activiteiten, aanpak, 
uitstraling en resultaten van de Bibliotheek Gelderland Zuid zijn prachtig. Daar het gezicht van mogen zijn, is een voorrecht.” 

Fusies en uitbreidingen
In 2017 opende de Bibliotheek Gelderland Zuid drie nieuwe vestigingen: in Angeren (2 juni), Doornenburg (9 september) en 
Haalderen (26 oktober). Ook verhuisde de Bibliotheek Huissen naar de nieuwe locatie ‘t Convent (voorheen Het Stadhues). 

Per 1 januari 2017 zijn de Bibliotheek Gelderland Zuid en de Bibliotheek Groesbeek gefuseerd. Vanaf oktober 2017 is Bibliotheek 
Groesbeek geïntegreerd in het bibliotheeksysteem van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Doordat onze systemen van elkaar  
afweken, hebben we gekozen voor een gefaseerde integratie. De leden van Bibliotheek Groesbeek hebben twee brieven  
ontvangen waarin we vertelden over de gevolgen van de fusie. Eventuele gegevenswijzigingen hebben we inmiddels  
doorgevoerd. Met 153.345 uitleningen is Bibliotheek Groesbeek de grootste bibliotheek in gemeente Berg en Dal.
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Verbeterde website
Veel Nederlandse bibliotheken werken sinds 2015 met het websitesysteem van de Koninklijke Bibliotheek. De opbouw van  
deze website was echter niet berekend op de diversiteit, het aantal vestigingen en de hoeveelheid activiteiten van de  
Bibliotheek Gelderland Zuid. In 2017 hielden we een gebruiksvriendelijkheidsonderzoek onder bezoekers van onze website.  
Ruim 400 bezoekers deden mee, waardoor hun behoeften goed inzichtelijk werden. Naar aanleiding van dit onderzoek is onze 
website hetzelfde jaar nog aangepast, binnen de mogelijkheden van het systeem. Landelijk helpen we andere bibliotheken  
door onze ervaringen te delen.

Ledenaantallen, uitleningen en de Governance Code Cultuur
Kijk voor de ledenaantallen, ledensamenstelling en uitleningen van de 
Bibliotheek Gelderland Zuid in het online jaarverslag onder ‘Over ons’.  
Hier worden cijfers per gemeente aangeboden en lichten we bovendien 
toe hoe de Bibliotheek Gelderland Zuid omgaat met de Governance Code 
Cultuur.

Ons uitgebreide online jaarverslag is te vinden op  
www.obgz.nl/jaarverslag 
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