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RAADSINFORMATIE inzake evaluatie implementatieplan OBD

De volgende informatie verstrekken wij aan u bij wijze van eindevaluatie van het
implementatieplan Openbare Bibliotheek Dordrecht.
1. Aanleiding
De raad heeft in 2004 de gemeentelijke bibliotheekvisie Trefpunt voor Kennis en
Informatie' vastgesteld. In dit document worden beleidsaccenten voor de
toekomst gelegd en zijn meetbare doelstellingen benoemd.
De Openbare Bibliotheek Dordrecht (OBD) heeft op basis van de bibliotheekvisie
een implementatieplan 2005-2010 opgesteld voorzien van een financiële
onderbouwing. Het plan bevatte 13 projecten.
De innovatie diende te worden bekostigd uit een aantal besparingen enerzijds en
extra inkomsten uit projecten anderzijds. In mei 2005 heeft de raad het
implementatieplan vastgesteld.
In april 2008 is een beknopte, en vooral financieel georiënteerde, tussenevaluatie
van het implementatieplan aan u voorgelegd. Eind 2008 heeft de OBD een
uitgebreide inhoudelijke evaluatie van de 13 projecten opgesteld, die Jater in deze
brief wordt samengevat.
Separaat heeft de gemeente/sector Maatschappelijke Ontwikkeling aan het
Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) gevraagd een onderzoek te doen naar de
bekendheid en het gebruik van de OBD (bijlage 1). In oktober 2008 zijn de
gegevens beschikbaar gekomen.
In voorliggend stuk wordt eerst in algemene zin ingegaan op de conclusies uit het
rapport van het OCD. Vervolgens wordt per project een korte omschrijving van het
project en de behaalde resultaten gegeven. Tenslotte worden de
prestatieafspraken uit het implementatieplan op een rij gezet en een financieel
overzicht gegeven van het implementatieplan (stand eind 2008).
2. Onderzoek OCD
In het kader van het implementatieplan heeft de OBD nieuwe diensten en
producten ontwikkeld. In 2007 heeft het OCD de bekendheid en het gebruik van
de OBD onderzocht. Centraal stonden vooral de vragen: wat weet de Dordtse
bevolking van de OBD en waar maakt men wel of geen gebruik van? De helft van
het stadspanel (1.500 inwoners) is door het OCD benaderd, wat heeft geleid tot
een representatieve respons tot 44%.
In 2003 heeft het OCD aan het voltallige stadspanel nagenoeg dezelfde vragen
gesteld waardoor een vergelijking mogelijk is van 2007 ten opzichte van 2003.
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Kort samengevat heeft het onderzoek de volgende informatie opgeleverd.
Sinds 2003 is het aantal leden van de bibliotheek gedaald, van 26.800 naar
22.500. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Belangrijkste reden die door
de respondenten wordt aangeven, is het feit dat ze zelf boeken aanschaffen en
hun informatie van internet halen.
De informatiefunctie wordt gezien als belangrijkste functie van de bibliotheek. De
digitale mogelijkheden zijn recent uitgebreid met een vernieuwde website en
verbeterde functionaliteit. Bijna een kwart van de Dordtenaren bezoekt de website
wel eens. Van de andere producten en diensten zijn vooral internetgebruik en
luisterhoeken bekend bij de respondenten.
De meeste bezoekers zijn tevreden over de openingstijden van de
bibliotheekvestigingen, vooral over de vestiging in het centrum.
Het imago van de OBD is goed: de bibliotheek heeft voor iedereen iets te bieden,
gaat mee met de tijd en is klantgericht, aldus de respondenten.
Het OCD concludeert dat de bibliotheek voldoende bekend en toegankelijk is en
een aantal nieuwe ontwikkelingen goed zijn aangeslagen (m.n. website en via
internet reserveren en verlengen). Aan andere diensten (w.o. +Pas, Al@din) moet
nog meer bekendheid worden gegeven.
3. Evaluatie per project
Project 1 :
Vestigingenbeleïd
Omschrijving bibliotheekvisie:
Beoogd doel was dat de bibliotheek zou doordringen in de haarvaten van de stad
met een aantal wijkvestigingen, die qua taken, omvang en verzorgingsgebeid van
elkaar kunnen verschillen. Bij de besluitvorming over het implementatieplan is het
begrip "bibliopunt" direct weggelaten omdat het onvoldoende recht zou doen aan
de functies van de bibliotheek. Samengewerkt moest worden met maatschappelijke partners, wat tevens zou moeten leiden tot extra inkomsten uit verhuur.
Daarnaast zouden de collecties van de vestigingen worden teruggebracht.
Activiteiten OBD en resultaten:
Ondanks de inspanningen van de OBD richting verschillende instellingen heeft dit
niet geleid tot een gezamenlijke huisvesting met andere organisaties, met
huurinkomsten zoals begroot. Wel is in Dubbeldam het huiswerkinstituut Schenkel
als huurder ingetrokken, wat naast een financieel voordeel ook een inhoudelijk
voordeel oplevert: versterking van de positie van de bibliotheek richting jongeren.
De collecties zijn volgens de afgesproken norm teruggebracht.
In het implementatieplan was met het omvormen van de vestigingen en het
"delen" van de huisvesting met andere partijen een besparing van ruim
€ 176.000,-- voorzien. Bij de tussenevaluatie in april 2008 bleek, mede op basis
van een rapport van het Vastgoedbedrijf, dat dit te optimistische was geraamd. De
taakstelling is bij de kadernota 2008 teruggebracht tot € 40.000,--, een reële
optie aldus het Vastgoedbedrijf. De resterende € 136.000,— is met ingang van
2007 gecompenseerd in de subsidie.
Project 2:
Zelfbediening in de bibliotheek
Omschrijving bibliotheekvisie:
Doel van het implementeren van zelfbediening en betaalautomaten was te komen
tot 95% zelfbediening door klanten. Voordelen waren vooral de besparing op
formatie, waardoor betere dienstverlening en ruimere openingstijden konden
Pagina 2 / 9
Mode! brief actieve informatie

Datum
Ons kenmerk

28 april 2009
MO/2009/544

worden gerealiseerd, het vergroten van de privacy van de klant en het
tegemoetkomen aan ARBOeisen voor bibliotheekmedewerkers.
Activiteiten OBD en resultaten:
Het zelfbedieningssysteem is, na enige kinderziekten, geïntroduceerd en door de
leden goed ontvangen. De verwachte besparing op formatie is 159,5 uur per
week. Ingeschat was dat er 189,5 uur kon worden bespaard. Dit was echter
gebaseerd op theoretische aannames zonder ervaringen uit het land. Het project
is succesvol afgerond.
Project 3:
De virtuele bibliotheek
Omschrijving bibliotheekvisie:
Doel van het project is het aanbod van de virtuele bibliotheek concurrerend te
maken met het aanbod van de fysieke bibliotheek.
Activiteiten OBD en resultaten:
- de website is vernieuwd en meer interactief;
- vanaf 2006 kunnen leners via internet hun materialen reserveren en verlengen;
- vanaf april 2008 kunnen leners via de site materialen aanvragen bij alle
openbare bibliotheken van Nederland (Zoek&Boek);
- vanaf september 2008 kunnen leners de catalogus raadplegen en materialen
aanvragen bij 180 bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.
Het project is afgerond.
Uit het OCD-onderzoek blijkt ten aanzien van dit onderwerp dat 23% van de
Dordtse inwoners de website van de bibliotheek wel eens bezoeken en 14% wel
eens via internet informatie aan de bibliotheek vraagt. Veel inwoners van
Dordrecht zijn bekend met het internetgebruik in de bibliotheek en het reserveren
en verlengen via internet. De relatief nieuwe digitale producten en diensten van de
bibliotheek zoals de online catalogus en Al@din bleken in 2007 nog niet zo
bekend.
Project 4:
Betrouwbare informatie
Omschrijving bibliotheekvisie:
De bibliotheek streeft ernaar een betrouwbare leverancier van informatie in
Dordrecht te blijven: in 2010 weet 80% van de Dordtenaren dat zij voor
betrouwbare informatie bij de bibliotheek terechtkunnen.
Activiteiten OBD en resultaten:
Door deskundigheidsbevordering van medewerkers en digitalisering kunnen
klanten hun vragen in de fysieke en virtuele bibliotheek stellen en een antwoord
op maat krijgen. Uit een in opdracht van de bibliotheek uitgevoerd onderzoek
bleek 80,9% van de bibliotheekbezoekers het aanbod van de bibliotheek als
betrouwbaar te waarderen.
Project 5:
Maatschappelijke organisaties binnen de bibliotheek
Omschrijving bibliotheekvisie:
De bibliotheek wil haar informatiefunctie versterken door samenwerking met
maatschappelijke organisaties.
Activiteiten OBD en resultaten:
Structureel wordt samengewerkt met Seniorweb (computercursussen 50+ers),
AD/De Dordtenaar (spreekuur), de netwerkbibliotheek Zuid-Holland Zuidoost
(Gezondheidsinformatiepunt) en Munten- en Postzegelorganisatie.
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Project 6a:

Jeugdcollectie bibliotheek gekoppeld aan collecties basisscholen
Project 6b: Bibliotheekpunten in het onderwijs
Project 7:
De bibliotheek als aanbieder van leesbevordering
De projecten 6a, 6b en 7 bleken in de uitwerking erg met elkaar samen te
hangen.
Omschrijving bibliotheekvisie:
De bibliotheek wil met het basisonderwijs komen tot een doorgaande lijn in de
leesbevordering en biedt hiervoor een totaal programma De Bieb Ie bontse berg.
Het onderwijs betaalt een kostendekkend tarief voor de dienstverlening van de
bibliotheek.
Van minstens twee basisschoollocaties worden de collecties gekoppeld aan die van
de bibliotheek (bibliotheekpunt). Het "bibliotheekfiliaal" De Staart, dat met budget
van de bibliotheek in stand wordt gehouden moet worden ingepast in het beleid.
Activiteiten OBD en resultaten:
De bibliotheek heeft een keuzepakket op maat ontwikkeld voor alle basisscholen.
Het betreft een leesbevorderingprogramma voor alle groepen, een programma
voor bibliotheekinstructie en een aanbod klassikaal ruilen. Voor deze diensten
wordt aan de basisscholen een tarief in rekening gebracht, waar deze
dienstverlening voorheen gratis was. 17% van de collectie van de jeugdbibliotheek
staat op de basisscholen. 1 1 % van de scholen neem de gehele leeslijn af. 85%
van alle basisschoollocaties maakt in meer of mindere mate gebruik van het
bibliotheekaanbod. Door het berekenen van een tarief is een daling in het gebruik
te zien, wat voor de bibliotheek een structureel financieel probleem oplevert (zie
verder onder par. 4.).
Er zijn 5 MLP's (Makkelijk Lezen Pleinen) ontwikkeld voor kinderen met
leesproblemen vanaf 8 jaar.
De bibliotheek heeft de samenwerking gezocht met MFA Oud Krispijn en offerte
gedaan voor MFA Wielwijk. Dit heeft niet geresulteerd in de gewenste
bibliotheekpunten. Breekpunt bleek de autonomie van scholen en financiële
beperkingen. Voor de Staart blijven de afspraken vooralsnog ongewijzigd; de
scholen komen in 2009 met een projectplan.
Project 8:
De bibliotheek als samenwerkingspartner van het Leerpark
Omschrijving bibliotheekvisie:
De bibliotheek onderzoekt met het Da Vinci College de mogelijkheden om
gezamenlijk een bibliotheekpunt/mediatheek in het Leerpark te vestigen.
Activiteiten OBD en resultaten:
De OBD voert overleg met o.a. Da Vinci College, de gemeente en LeerparkTV.
Door het ontbreken van financiële dekking en vertragingen bij de bouw van het
Leerpark heeft de bibliotheek (nog) geen bibliotheekpunt kunnen realiseren.
Project 9:
Letteren
Omschrijving bibliotheekvisie:
De bibliotheek heeft in 2004 het verzoek gekregen het Letterenbeleid in Dordrecht
te coördineren.
Activiteiten OBD en resultaten:
Er is uiteindelijk geen overeenstemming bereikt over het overdragen van de
coördinatie van het letterenbeleid van de sector Cultuur naar de bibliotheek.
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De bibliotheek heeft in 2006 het eerste literaire platform overleg georganiseerd,
waar alle Dordtse letterenorganisaties aanwezig waren.
Project 10: Bibliotheek in de regio
Omschrijving bibliotheekvisie:
In 2005 was het voornemen van de besturen van 17 gemeenten en 24
bibliotheekvestigingen in de regio Zuid-Holland Zuidoost om verregaand samen te
werken, resulterend in een fusie.
Activiteiten OBD en resultaten:
Zowel de gemeente Dordrecht als de OBD herkende zich uiteindelijk niet in het
eindrapport en organigram van de fusiebibliotheek en hebben zich uit het
fusieproces teruggetrokken, samen met de bibliotheken Zwijndrecht, Alblasserdam
en Ridderkerk. Met deze drie bibliotheken zal de OBD per 2010 fuseren tot de
Bibliotheek A tot Z.
Project 1 1 : Jongeren bibliotheek
Omschrijving bibliotheekvisie:
De bibliotheek moet aantrekkelijker worden voor jongeren van 13 tot en met 17
jaar. De OBD richt twee bibliotheekpunten in, op plaatsen waar veel jongeren
samenkomen (Energiehuis, Leerpark).
Activiteiten OBD en resultaten:
De OBD heeft met tal van organisaties contacten gelegd w.o. Popcentrale,
Leerpark, het voorgezet onderwijs, DWO, De Hoop. Het bibliotheekpunt op het
Leerpark is (nog) niet gerealiseerd. Er is een leesbevorderingaanbod voor het VO.
Circa 800 leerlingen bezoeken jaarlijks in het kader van het CKVonderwijs de
bibliotheek. In Dubbeldam wordt samengewerkt met Huiswerkinstituut Schenkel
(gezamenlijke huisvesting, collectie aangepast aan jongeren, verplicht
lidmaatschap leerlingen).
Project 12: Allochtonen, jong volwassenen en laagopgeleiden
Omschrijving bibliotheekvisie:
De OBD wil een actievere deelname van de groepen allochtonen, jong
volwassenen en laagopgeleiden bewerkstelligen. De diversiteit in de Dordtse
samenleving moet terug te zien zijn in het aanbod van de bibliotheek en het
personeelsbestand.
Activiteiten OBD en resultaten:
- Er zijn twee NT2-pleinen gerealiseerd (Centrale bibliotheek, Crabbehof).
- Het aanbod (boeken, tijdschriften, kranten) is aangepast en gemoderniseerd.
- Er zijn enkele*medewerkers van niet/Nederlandse herkomst in vaste dienst
aangenomen.
Project 13a: Bibliotheek en openingstijden
Omschrijving bibliotheekvisie:
De OBD wil voldoen aan de wensen van het publiek en zal, in ruil voor de
invoering van zelfbedieningsbalies, de openingstijden verruimen.
Activiteiten OBD en resultaten:
De openingsuren zijn met 12 uur verruimd: 4 uur in Centrum, 6 uur in
Stadspolders en 2 uur in Crabbehof.
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Project 13b: Bibliotheek en collectievorming
Omschrijving bibliotheekvisie:
De collectie van de bibliotheek wordt op de vraag afgestemd en verbreed.
Activiteiten OBD en resultaten:
De collectie bestaat uit 224.597 banden (eind 2007). Er wordt centraal
gecollectioneerd. Door aansluiting op Zoek&Boek zijn de mogelijkheden voor
leners verruimd. Er wordt gewerkt met sprintercollectie.
4. Resultaten implementatieplan: inhoudelijk en financieel
Meetbare inhoudelijke resultaten
In de bibliotheekvisie zijn de volgende meetbare resultaten opgenomen.
Meetbaar resultaat:

Evaluatie 2008

INFORMATIEFUNCTIE
2008: 25.000 hits, bezoeken aan website
2010: 60.000 hits (oplopend)

2007: 90.000 raadplegingen
2008: 113.578 raadplegingen

2008: 30% van de reserveringen in virtuele
bibliotheek
2010: 40% (oplopend)

Totaal reserveringen 5.960, waarvan 2.934 via
internet = 49% (inschatting op basis van nieuw
automatiseringssysteem). Definitieve cijfers zijn in
2009 beschikbaar.

2010: 80% van de Dordtenaren vindt informatie Hiertoe zal t.z.t. opnieuw een
gebruikersonderzoek moeten worden gehouden
via bibliotheek actueel, onafhankelijk en
betrouwbaar
2008: 30.000 informatieverstrekkingen
2010: 40.000 (oplopend)

2008: 69.770 informatieve vragen

2008: 10% van de informatie wordt via internet Dit wordt niet gemeten. Wel is bekend dat er in
2008 2.178 vragen via Al@din zijn gesteld/
verstrekt
beantwoord.
2010: 20%
2008: minimaal 3 maatschappelijke organisaties Gerealiseerd
c.q. overheidsinstellingen worden in gelegenheid
gesteld informatie in de bibliotheek aan te
bieden
EDUCATIEVE FUNCTIE
2008: gemiddeld 15% van de jeugdcollectie van 17% van de jeugdcollectie staat op basisscholen
de bibliotheek staat op basisscholen
2010: 20%
2010: 60% van de basisscholen maakt gebruik
van het aanbod voor leesbevordering van de
bibliotheek

85% van de schoollocaties maakt in mindere of
meerdere mate gebruik van het aanbod
leesbevordering. De bibliotheek gaat uit van
52 schoolorganisaties.
In 2006 namen 44 locaties het aanbod van de
Bieb Ie bontse berg af en in schooljaar 2008/ 2009
nemen nog 35 scholen iets af uit het aanbod.

BEREIK, DOELGROEPEN EN TARIEVEN
2008: stijging van het aantal tienerabonnees
(13 t/m 17 jr.) met 15%
2010: stijging van 25% t.o.v. 2003
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Meetbaar resultaat:

Evaluatie 2008

2008: 30% Dordtpashouders lid van bibliotheek
2010: 50%

Niet meer van toepassing

2008: 10% allochtonen maakt gebruik
bibliotheek
2010: 14% (2003=4%)

Hiertoe zal t.z.t. opnieuw een gebruikersonderzoek moeten worden gehouden

Stijging aandeel laagopgeleiden in het gebruik
van de bibliotheek in 2010 tot 20%
(2003=11%)

Hiertoe zal t.z.t. opnieuw een
gebruikersonderzoek moeten worden gehouden

Hiertoe zal t.z.t. opnieuw een
Stijging aandeel mensen met laag inkomen in
gebruik bibliotheek in 2010 tot 20% (2003=9%) gebruikersonderzoek moeten worden gehouden
2008: stijging aantal items in de collectie naar
315.000
2010: tot 235.000 (2003=285.000)

Eind 2007 bedroeg de collectie:
225.971. Reden is dat een deel van het
mediabudget besteed is voor databanken.

2008: alle vestigingen zijn totaal 125 uur per
week open (2003=109 uur)

De vestigingen zijn samen 115 uur open

2010: 90% bezoekers is tevreden over
openingstijden (2003=73%)

Hiertoe zal t.z.t. opnieuw een
gebruikersonderzoek moeten worden gehouden

Financiële resultaten

ultimo

2008

Bibliotheek Dordrecht
IMPLEMENTATIEPLAN
2008
1
2
3
4
5
6a
6b
7
9
11
12
13a
13b

Vestigingen
Selfservice
Virtuele Bibliotheek
Betrouwbare informatie
Maatschappelijke organisaties
Collecties basisscholen 1
Collecties basisscholen 2
Aanbieder leesbevordering
Initiatief taal-en letteren
Jongerenbibliotheek
Allochtonen, laag opgeleiden
Openingstijden
Collectievorming
Totaal 2008

REALISATIE 2 0 0 8
2008
Vestigingen
Selfservice
Virtuele Bibliotheek
Betrouwbare informatie
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Implementatieplan
Totaal
Lasten
implem.
27.530
43.830
16.555
15.472
7.824
39.960
4.497
57.131
22.472
81.424
14.886
43.888
108.790
484.259

Totaal
Lasten
Werkelijk
27.530
50.412
10.450
27.942

2008

Inkomsten
derden
implem.

Besparingen
implem.
176.951
168.480

1.650
38.514
4.872
60.564
22.472
28.000
1.000

157.072

Inkomsten
derden
Werkelijk

18.720
364.151

Besparingen
Werkelijk
8.900
157.686

Totaal
netto
implem.
149.421124.65016.555
15.472
6.174
1.446
3753.43353.424
13.886
43.888
90.070
36.964-

Totaal
netto
Werkelijk
18.630
107.27410.450
27.942
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Bibliotheek Dordrecht
5
6a
6b
7
9
11
12
13a
13b

Maatschappelijke organisaties
Collecties basisscholen 1
Collecties basisscholen 2
Aanbieder leesbevordering
Initiatief taal-en letteren
Jongerenbibliotheek
Allochtonen, laag opgeleiden
Openingstijden
Collectievorming
Totaal 2008

Implementatieplan 2008
4.084
63.745

-

7.200
4.000
14.927
64.306
103.313
377.909

Totaal kosten werkelijk
Kosten volgens implementatieplan
verschil
gecompenseerd ivm terugdraaien huisvestingstaakstelling
nadelig verschil in exploitatie

514

3.570
3.397
14.531
2.692

60.348
14.5314.508

-

24.190

20.002
186.588

4.000
14.927
64.306
83.311
167.131

67.131
36.964204.095136.000
68.095

Bovenstaand overzicht van de financiële stand van zaken implementatieplan 2008
laat een nadelig verschil zien ten opzichte van de destijds geraamde kosten van €
68.095. Dit verschil is voornamelijk te verklaren uit het tekort op de diensten voor
het basisonderwijs. Sinds de basisscholen een kostendekkend tarief moeten
betalen voor het aanbod leesbevordering is de deelname van het aantal scholen
afgenomen, zowel qua aantal locaties als qua omvang van het dienstenpakket.
Men kiest veelal voor een beperkter en dus goedkoper pakket, en niet meer voor
de gehele lijn.
Wanneer de bibliotheek het gehele pakket, de Bieb Ie Bontse Berg, wil blijven
aanbieden bij een gelijkblijvend aantal "klanten" zal dit voor de bibliotheek een
structureel tekort opleveren van circa € 52.000,— per jaar.
In het voorjaar 2009 zal de OBD, als ultieme poging richting het onderwijsveld,
een (regionale) conferentie organiseren over de doorgaande leeslijn en de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leesbevordering van onderwijs,
bibliotheek e.a.. In de zomer 2009 zal blijken of dit resulteert in een grotere
afname van diensten en dus hogere inkomsten. Wanneer dit niet het geval is ziet
de OBD zich genoodzaakt de dienstverlening af te bouwen.
5. Afronding implementatieplan
Nagenoeg alle vernieuwingen uit het implementatieplan zijn door de bibliotheek
ingevoerd en opgenomen in de reguliere dienstverlening. Het apart zichtbaar
blijven maken van de projecten en financiën komt daardoor kunstmatig over en
vraagt veel extra administratie. Met ingang van 2010 worden zowel de activiteiten
uit het implementatieplan als de hiermee gemoeide financiën met in de reguliere
afspraken met de bibliotheek over subsidie en verantwoording opgenomen. Extra
reden voor het op deze wijze afronden van het implementatieplan, is de
aanstaande fusie van de OBD met de bibliotheken van Zwijndrecht, Alblasserdam
en Ridderkerk. In dit proces zullen de vier subsidiërende gemeenten met de
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nieuwe regionale bibliotheekstichting een traject ingaan richting een
productbegroting. Het bestaan van een aparte 'administratie' van projecten hierbij
werkt complicerend.
Omdat in het implementatieplan een aantal resultaatafspraken is gemaakt met als
meetpunt 2010, zullen hierover vanuit Dordrecht bij de subsidieverlening 2010
nadere afspraken worden gemaakt. Zoals aangegeven is op een aantal punten een
gebruikersonderzoek of vervolgpeiling door het OCD nodig.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
' Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burgemeester

Bandell
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