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1. Inleiding  
 
Eindhoven is volop in ontwikkeling. Hier ligt de wereld aan je voeten. Dat trekt nieuwe 
mensen aan en maakt van Eindhoven een ambitieuze stad vol slimme koppen, avonturiers 
en harde werkers. Van de families die al generaties lang in Eindhoven wonen, tot de 
nieuwkomers uit alle windstreken. 
 
Maar die veelbelovende vooruitzichten van Eindhoven zijn zeker geen vanzelfsprekendheid. 
Volgens onderzoek van de Rabobank uit 2019 neemt de ongelijkheid tussen hoogopgeleide 
kenniswerkers en mensen uit lagere sociaaleconomische klassen steeds verder toe. De 
laaggeletterdheid groeit, mensen met een laag opleidingsniveau zijn relatief weinig bezig met 
hun verdere ontwikkeling, en de informatievaardigheid en mediawijsheid van ouderen én 
jongeren laat steeds meer te wensen over. 
 
Als ontwikkelaar van mensen zien wij een belangrijke rol voor onszelf om deze ongelijkheid 
tegen te gaan. Wij verbeteren de basisvaardigheden leesvaardigheid en digitale 
geletterdheid van jongeren en ouderen, zodat zij mee kunnen doen aan de maatschappij en 
mee kunnen delen in de welvaart en het welzijn van onze Brainport-economie. 
 
Wij heten nieuwe Eindhovenaren welkom en zorgen ervoor dat zij zich thuis voelen. 
Taalontwikkeling en plezier in taal staan hierin centraal, want taal verbindt en vergroot je 
wereld. Zo verbinden we mensen die van oudsher in Eindhoven wonen en de nieuwe 
Eindhovenaren, zodat ze meer begrip voor elkaar hebben, meer begrijpen en meer van 
elkaar leren.  
Voor ons zijn dit geen buitensporige ambities. Het zijn essentiële functies van een bibliotheek 
in een stad als Eindhoven. Functies die we pas echt goed kunnen uitvoeren als we de 
bibliotheek laagdrempelig toegankelijk maken voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/november/brede-welvaart-in-brainport-naar-een-duurzame-vitale-economische-regio/
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1.1 Accenten in 2021 
 
De begroting voor 2021 is gebaseerd op onze toekomstvisie “De Bibliotheek als ontwikkelaar 
van mensen”, ons vierjarenplan 2021 tot en met 2024 voor Eindhoven “Ontwikkelaar van 
mensen, ontwikkelaar van de stad” en ons meerjarendekkingsplan 2021 tot en met 2024. 
 
Een sluitende meerjarenbegroting is de belangrijkste voorwaarde om subsidie te krijgen en 
daarnaast moet ons weerstandsvermogen op een minimaal niveau zijn om financieel gezond 
te blijven. Dit dwingt ons ertoe om de komende vier jaren fors te bezuinigen voor een 
geschat bedrag van €2.000.000. 
 
Ontegenzeggelijk verschraalt hierdoor de dienstverlening. Heel concreet leidt dit tot minder 
uren voor de inzet op scholen, verminderen van de openingstijden van 54 naar 44 uren per 
week, de sluiting per februari 2022 van onze vestiging in Woensel (Expeditie E) en vanaf 1 
januari 2021 onbemensde toegang of bezetting met vrijwilligers in Expeditie E, de 
vermindering van het programmeringsbudget met 25%. 
Wij verschillen fors van mening met de Cultuurraad en de Stichting Cultuur Eindhoven dat 
het beschikbare budget voldoende is om onze taken goed uit te kunnen voeren. Het verschil 
in bedrag per inwoner ten opzichte van het gemiddelde van Nederland is minimaal € 4,50 per 
inwoner (€1,0 miljoen) en ten opzichte van Tilburg € 7,20 (€1,6 miljoen). 
 
Wij beseffen ons dat er flinke spanning zit op de verschraling van de dienstverlening en de 
ambitie die we hebben verwoord in onze toekomstvisie. 
Dit is een forse ambitie, maar zeker geen luxe zoals de Cultuurstichting doet vermoeden.  
De dreigende tweedeling en maatschappelijke problematieken op de gebieden 
leesvaardigheid/laaggeletterdheid, digitale inclusie en een Leven Lang Leren én de 
groeiambities van de stad Eindhoven vereisen een gefundeerd en structureel antwoord. 
 
Hoopvol en met veel passie en energie blijven we werken aan de toekomst van Eindhoven 
en blijven we ons inspannen de tweedeling te verminderen. 
Op landelijk niveau werken we aan de uitwerking van het convenant tussen het ministerie 
van OC&W, VNG, IPO, SPN en VOB gefocust op leesplezier/leesvaardigheid, digitale 
inclusie en een leven lang ontwikkelen.  
Op provinciaal niveau zijn we met de Brabantse Bibliotheken trekker van het Leesoffensief. 
Het regionale niveau zal zich kenmerken door schaalvergroting//krachtenbundeling. De 
eerste fase van het regiodeal-project “Samen bouwen aan de bibliotheek van de toekomst” 
krijgt zijn beslag. 
Op stedelijk niveau blijven wij ons als kernpartner samen met de gemeente Eindhoven en 
het Summa College inzetten voor het stadsbreed en meerjarig plan voor het verbeteren van 
de basisvaardigheden. In maart 2021 zal de commissie van drie/vier wijzen haar rapport 
afronden over het onderzoek naar de “Bibliotheek van de (nabije) toekomst”. In datzelfde 
kwartaal ziet het gezamenlijke, inhoudelijke en fysieke concept ‘Hotspot’ van de Bibliotheek 
Eindhoven, Eindhoven365 en Holland Expat Center South het licht.  
Op organisatie-niveau gaan we aan de slag met het vergroten van het 
aanpassingsvermogen van de organisatie. 
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De komende jaren zit er een forse spanning op de bibliotheekorganisatie. Naast het runnen 
van een bibliotheek, moeten we blijven vernieuwen en ons aanpassen aan de veranderende 
maatschappelijke omgeving en hebben we ook nog een flinke lijst aan bezuinigingen en 
extra inkomsten die we moéten realiseren. De komende jaren worden spannend. Hopelijk 
brengt de commissie van drie of vier wijzen met haar rapport in maart over de “Bibliotheek 
van de (nabije) toekomst” verlichting. 
 
 
1.2     Leeswijzer 
 
In dit (het eerste) hoofdstuk blikken we terug op de financiële positie van de Bibliotheek 
Eindhoven en kijken we financieel en inhoudelijk vooruit. 
Het tweede hoofdstuk gaat nader in op de missie, de programmalijnen met de activiteiten die 
we uitvoeren. Een aparte paragraaf is gewijd aan innovatie. 
Het derde hoofdstuk geeft aan welke acties er op het gebied van bedrijfsvoering in 2021 op 
stapel staan. 
In hoofdstuk vier komen aan de orde: het lopend boekjaar, de vergelijking met de begroting 
2020 en natuurlijk de financiële uitgangspunten en de tarieven (kaders) voor de begroting 
2021. 
In de bijlagen vindt u de geconsolideerde begroting 2021, de begroting innovatieproject 
2021 en het formatie-overzicht begroting 2021.  
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2. Onze focus

2.1 Wij vinden onszelf opnieuw uit 
Al eeuwenlang speelt de bibliotheek een centrale rol in het verzamelen, ontsluiten en delen 
van kennis. Daarmee leveren we een grote bijdrage aan de wijsheid en zelfstandigheid van 
mensen.  
In 2015 zijn de waarden en de functies van de openbare bibliotheek vastgelegd in de Wet 
Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening. De volgende vijf maatschappelijke functies staan 
hierin beschreven: 
● Het ter beschikking stellen van kennis en informatie.
● Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie.
● Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur.
● Het organiseren van ontmoeting en debat.
● Het laten kennismaken met kunst en cultuur.
De WSOB biedt veel ruimte voor lokale invulling en maatwerk.
De Bibliotheek Eindhoven bestaat sinds 1916, is een gecertificeerde en landelijk erkende
bibliotheek en is aangesloten op de landelijke (digitale) infrastructuur.

2.2 Missie 
Wij zijn niet langer alleen een gebouw vol boeken, we zijn een ontwikkelaar van mensen. Wij 
bieden niet alleen informatie aan, we helpen mensen die informatie te filteren, te beoordelen, te 
begrijpen en om te zetten in praktische kennis en wijsheid. Wij stimuleren mensen eerst 
zelfredzaam te worden en vervolgens om zichzelf verder te ontplooien. Daarbij past de volgende 
missie:  

Wij geven mensen de mogelijkheden 
zich te ontwikkelen.  

Zo stimuleren we zelfredzaamheid 
en zelfontplooiing. 

De bibliotheek is een fijne plek om te studeren, elkaar te ontmoeten, lezingen bij te wonen, 
cursussen te volgen en aan workshops deel te nemen. We hebben een ideaalbeeld van onze 
fysieke en functionele ruimtes geformuleerd en werken de komende jaren aan het realiseren van 
die droom, samen met anderen. 
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2.3 Twee rollen: de bibliotheek als inhoudsregisseur en als 
inhoudsspecialist  

We onderscheiden twee rollen voor onszelf. 
De inhoudsspecialist brengt verdieping aan in informatie en kennis, bijvoorbeeld door: 
• onze specialistische kennis te delen;
• onze expertise van leerprocessen in te zetten;
• advies te geven over leren en ontwikkelen;
• trends en ontwikkelingen met maatschappelijke impact te volgen en te presenteren.

Als inhoudsregisseur werken we samen met anderen om kennis te bundelen en te 
verbinden met de vragen en maatschappelijke initiatieven die leven in de stad. We brengen 
de juiste partijen samen om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. 
Dat doen we aan de hand van het volgende kader: 
• We staan voor onze missie. We vinden dat ieder mens het recht heeft zichzelf te

ontwikkelen. Daar maken we ons hard voor.
• We zijn er voor iedereen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, achtergrond, levensfase of

welvaartsniveau.
• We zetten aan tot reflectie, kritisch denken en bewust handelen. Niet alleen bij onze

doelgroepen, maar ook bij onze partners.
• We kiezen geen partij in gevoelige kwesties, maar maken ons wel hard voor wat wij

zien als fundamentele rechten van de mens.

2.4 Extra energie op zes klantgroepen 
Voor onze consumentenprofielen keken we naar de grootte en groei van groepen en wat we 
voor hen kunnen betekenen. Hiervoor gebruikten we demografische gegevens 
(gemeentecijfers), markt- en segmentatieonderzoek naar typen huishoudens in ons 
werkgebied (Whize) en klantenpanelonderzoek. Met onze keuze voor onderstaande 
klantprofielen bereiken we 80% van de Eindhovenaren en sluiten we aan bij de dynamiek 
van de stad.  

Om te komen tot heldere proposities hebben we de keuze gemaakt voor drie jeugdprofielen 
en drie profielen voor volwassenen. Hier zal de komende vijf jaar onze energie naar uitgaan. 
Dat betekent niet dat we helemaal niets voor de andere groepen betekenen. Soms “liften ze 
mee” op het aanbod dat er is. Maar we ontwerpen onze product/dienst/boodschap op de 
gekozen profielen.  

Klantgroepen jeugd (Eindhoven en Waalre): 
1. Kinderen van 0-4 jaar (voorschool).
2. Basisschoolleerlingen van 4-12 jaar.
3. Jongeren van 12-18 jaar.

We vinden alle kinderen belangrijk, maar kinderen tot 12 jaar geven we de meeste aandacht. 
Als kinderen aan de basisschool beginnen met een taalachterstand, is deze later bijna niet 
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meer in te halen (Broekhof & Nijhof-Broek, 2017, pag. 9). Datzelfde geldt voor een 
achterstand in digitale vaardigheden.  

Klantgroepen volwassenen (Eindhoven): 
1. De genietende actieve senior (kinderen de deur uit).
2. De lager opgeleide bewoner van de volksere wijk (met of zonder kinderen).
3. Het startend hoogopgeleid (tech)talent (zonder kinderen of met kleine kinderen).

De tweede groep kiezen we, omdat ze een extra steuntje nodig hebben om gebruik te maken 
van onze diensten. De eerste en derde groep kiezen we omdat het groeiende groepen zijn 
die al veel gebruikmaken van de bibliotheek en daar ook voor kunnen betalen. 

We keken goed naar hoe Waalre er nu uitziet en hoe het dorp zich de komende tijd 
ontwikkelt. Op basis van informatie vanuit Whize, gecombineerd met informatie uit 
onderzoek, interviews en groeiprognoses stelden we de volgende consumentenprofielen op: 
Klantgroepen volwassenen (Waalre):  

1. De genietende actieve senior (kinderen de deur uit)
2. De lager opgeleide bewoner van de volksere wijk (met of zonder kinderen)
3. Plannende en rennende gezinnen

Met onze keuze voor deze drie profielen bereiken we de Waalrenaren het best. 

2.5 Zo bereiken we de mensen 
De Bibliotheek Eindhoven biedt een netwerk-concept waarbij we diverse kanalen en 
middelen inzetten om onze missie te vervullen. We zijn aanwezig, verspreid over de hele 
stad Eindhoven en Waalre. Dit zie je in onderstaande figuren.  

← Aanwezigheid de Bibliotheek Eindhoven (2019) 

Aanwezigheid de Bibliotheek Eindhoven in Waalre (2019) ↑ 



10 

De Witte Dame 
De publieke ruimte wordt steeds schaarser. Zelfs het gemeentehuis mag je alleen op 
(digitaal gemaakte) afspraak bezoeken. Wij zijn een van de weinige plekken waar je geen lid 
hoeft te zijn en niets hoeft te kopen of te consumeren. 
De bibliotheek is een plaats waar mensen stadsgenoten ontmoeten, waar je terechtkunt voor 
een lezing, advies bij het juridisch spreekuur, of waar je ervaringen uitwisselt met andere 
jonge ouders tijdens het borstvoedingscafé of de voorleesmiddagen. Een plek waar je rustig 
geniet van koffie met een tijdschrift en waar je je ook alleen prettig kunt voelen. Een plek 
waar je uren kunt studeren en bijles kunt geven of krijgen. Dit is zomaar een greep uit wat er 
allemaal te doen is. Onze website, nieuwsbrieven, programmaboekjes en ons 
beeldjaarverslag geven een completer beeld.  
Het gastvrije hart van de bibliotheek is het Bibliotheekcafé. Iedere dag geven we met een 
enthousiast team onze gasten een welkom gevoel. Kortom: volop redenen voor een bezoek. 
Daar maken ieder jaar dan ook zo’n 350.000 mensen (2019) gebruik van. 

Bibliotheek op school/SPIL 
Om deel te kunnen nemen aan de samenleving is het belangrijk goed te kunnen lezen en 
schrijven. Dat niet alleen: je moet in staat zijn om de juiste informatie te verwerven en te 
verwerken. Essentiële vaardigheden waar je zo jong mogelijk mee moet beginnen.  
Alle schoolgaande kinderen in Eindhoven en Waalre en alle kinderen die bij een 
kinderopvang zitten, genieten van een prachtige collectie op school. Een kast met boeken 
gaat pas leven als er met aandacht en plezier mee gewerkt wordt. Vandaar dat we ook de 
komende beleidsperiode investeren in de koppeling tussen mens en materieel, door de inzet 
van een professionele mediacoach.  
Per SPIL-locatie maken wij maatwerkafspraken en afspraken over de voortgang en 
resultaten. Samen met de school bepalen we het aanbod: iedere locatie is uniek. Wij zorgen 
voor een spannend, actueel en toegesneden aanbod van boeken per SPIL-centrum. En we 
helpen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders om hun kennis op het terrein van 
leesplezier, leesbevordering en digitale geletterdheid op peil te houden of te vergroten. 

Wijken en buurten 
Met het sluiten van de wijkvestigingen verdwenen onze gebouwen. De gemeente en 
buurtvrijwilligers richtten bewonersbibliotheken op. Onze leden kunnen hier gereserveerde 
boeken inleveren en afhalen. De geluiden over het gemis van onze wijkvestigingen bleven. 
In april 2018 gaven we hier gehoor aan. We startten met Expeditie E in winkelcentrum 
WoensXL. Een plaats waar ouders makkelijk met hun kinderen terechtkunnen en die goed te 
bereiken is voor ouderen. Expeditie E bleek een groot succes! 
Door onvoldoende indexering de afgelopen én de komende jaren en door toenemende 
financiële verplichtingen als gevolg van de WAB, AVG en diverse codes, zal Expeditie E 
vanaf januari 2021 onbemensd draaien en in februari 2022 sluiten. 
We zijn op allerlei plaatsen aanwezig: bij evenementen, onderwijsbeurzen en 
(wijk)initiatieven, zoals de Eindhoven Maker Faire, het Groot Letterfestival, de Expatfair en 
Leren in Brainport. Je ziet ons ook in de stad met eigen initiatieven als het WEET IK VEEL!-
festival en het Tech & Play Kids Festival.  

https://www.hetjaarinbeeld.nl/
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We werken samen met andere partijen als consultatiebureaus, taalpunten en buurthuizen om 
specifieke doelgroepen beter te bereiken. 

Bibliotheek thuis 
Naast de haal- en brengservice via de bewonersbibliotheken kunnen klanten hun online 
bestelde boeken tegen een vergoeding thuis laten bezorgen. En we overbruggen de afstand 
door leden thuis gebruik te laten maken van een steeds groter en breder online aanbod in de 
vorm van e-books, luisterboeken, webinars, e-learnings, de digitale makersplaats en nog 
veel meer. 

2.6  Ons aanbod 
Om meer richting te geven aan onze missie en rollen, werken we met drie thema’s: 

2.6.1    Taal  
We stimuleren het plezier in taal en het genieten van lezen. Verhalen zijn een bron van 
levenswijsheid en persoonlijke groei, of gewoon ontspannend. Taal staat aan de basis van 
onze ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat we elkaar begrijpen en informatie kunnen overdragen 
en ontvangen. Taal en lezen dragen bij aan het vergroten van onze wereld. Het verbindt en 
zorgt dat mensen zich eerder thuis voelen op een nieuwe plek. 

Een effectieve aanpak van laaggeletterdheid is alleen mogelijk als we ‘dweilen met de kraan 
open’ voorkomen. Samen met diverse partners, zoals het onderwijs (de Bibliotheek op 
School en BoekStart in de kinderopvang), ouders en samenwerkingspartners (met de 
bibliotheek als kernpartner in de aanpak van laaggeletterdheid) proberen we de toename van 
laaggeletterden op duurzame wijze terug te dringen.   
In de uitgave ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ geven de Raad voor Cultuur en de 
Onderwijsraad drie aanbevelingen om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand 
te brengen, waarbij de bibliotheek een belangrijke rol heeft.  

Plezier vinden wij belangrijk in taalontwikkeling. Als kinderen en volwassenen plezier beleven 
aan taal, bijvoorbeeld als ze nieuwe woorden leren of zich verliezen in een mooi verhaal, dan 
begrijpen ze een taal veel beter en sneller. Als je plezier hebt in lezen, ga je vaker lezen. En 
als je vaak leest, ga je steeds beter lezen. 

Ons wekelijkse Taalcafé draagt ook bij aan taalplezier. Hier ontmoeten mensen elkaar om te 
kletsen en spelletjes te spelen, zodat ze op een leuke manier werken aan de beheersing van 
het Nederlands. In kleine groepjes wordt er met een taalvrijwilliger gepraat  over allerlei 
onderwerpen, op een gezellige plek zonder de druk van een lesprogramma. Een bezoek aan 
de supermarkt, het oudergesprek op school, het verjaardagsbezoek bij de buurman – er kan 
allemaal over gepraat worden.  

Gezien de hoge instroom van kenniswerkers en arbeidsmigranten in Eindhoven, richten we 
ons ook op andere talen. We bieden kinderboeken en taalspelletjes aan in diverse talen, van 
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Chinees tot Italiaans. Aangesproken en voorgelezen worden in de moedertaal, vergroot de 
taalvaardigheid van kinderen. Het aanbod Engelstalige jeugdboeken is, in samenwerking 
met Reading Pier, uitgebreid om de vele internationale bezoekers van dienst te zijn. We 
kijken met de gebruikers hoe we onze anderstalige collecties voor volwassenen vorm 
kunnen geven.  
We bundelen krachten met de SPIL-centra en leveren zoveel mogelijk maatwerk. Op alle 
Brede scholen is een mediacoach aanwezig om de professionals te adviseren op het gebied 
van leesplezier. We streven naar de aanwezigheid van deskundige medewerkers op alle 
afdelingen van de bibliotheek om leesadvies te geven, ook aan kinderen en ouders.  

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar ontwikkelden we een doorlopende leeslijn, gericht op 
taalplezier. De mediacoach bekijkt samen met de (voor)leescoördinator van de school welke 
projecten goed aansluiten bij de situatie van de Brede school. De komende vier jaar richten 
we onze aandacht vooral op het vormgeven van een positieve leescultuur in een Brede 
school. Uitgangspunt daarbij is het leesoffensief zoals dat landelijk wordt aangedragen. Kijk 
voor het volledige aanbod in onze webshop.  
Vrijwilligers van “Samen Thuis in Taal” zijn actief op school en bij mensen thuis. 
Vanzelfsprekend nemen we deel aan landelijke campagnes zoals Nederland Leest, de 
Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek. Dit soort campagnes helpen mee om 
het plezier in lezen steeds weer onder de aandacht te brengen en een bezoek aan de 
bibliotheek verrassend en bruisend te maken.  
Voor volwassenen is er een literair programma. In samenwerking met Van Piere en het 
Natlab organiseren we de verkiezing van de stadsdichter, de schrijfwedstrijd voor schrijftalent 
en het boekiebal als afsluiter van de Boekenweek. 

Onze collectie : 
jeugd/jongeren 
● De Witte Dame biedt een jeugdbibliotheek als achtergrondcollectie voor de Bibliotheek

op School én voor kinderen die de bibliotheek met hun ouders bezoeken. Ook als de
school gesloten is.

● De Witte Dame biedt 26.300 jeugdmaterialen.
● We bieden de jeugd 4.200 e-books en toegang tot diverse databanken.
● Een Young Adult-hoek met een “lezen voor de lijst”-afdeling.

volwassenen 
● De nadruk bij de collectie ligt op actualiteit en inspiratie. Actuele titels zijn ruim

voorradig.
● De collectie is ingedeeld in tien werelden met fictie en non-fictie.
● De interactieve Erfgoedtafel biedt verhalen rondom de ontwikkeling van Eindhoven.
● Het tarief voor IBL-aanvragen (materialen uit andere bibliotheken) is kostendekkend.
● De volwassenencollectie bestaat uit:

o 50.500 boeken in de werelden, 2.800 boeken in depot en 26.000 e-books
o 26 e-readers
o 4.200 luisterboeken via een app
o 146 tijdschriftabonnementen en 13 krantenabonnementen

https://eindhoven-edu.op-shop.nl/#/
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o diverse databanken
o 1.450 dvd’s

● We bieden een Internationaal-georiënteerde collectie: Engelstalige boeken,
PressReader (6.000 kranten en tijdschriften uit 100 landen in 60 talen) en BorrowBox
(750 Engelstalige e-books en 40 audiobooks)

● We bieden de service Passend lezen voor volwassenen en kinderen met een
leesbeperking: 75.000 gesproken boeken en 125 gesproken titels van populaire kranten
en tijdschriften, hoorspelen en hoorcolleges.

● We bieden een NT1-collectie, voor Nederlandssprekenden die de taal niet goed
beheersen (laaggeletterden).

● We hebben een uitgebreide collectie voor NT2: niet-Nederlands sprekende mensen die
de taal willen leren.

2.6.2 Digitaal 
Het aanbod van de bibliotheek op het gebied van digitale vaardigheden is de afgelopen jaren 
sterk geprofessionaliseerd en afgestemd op het model ‘21e-eeuwse vaardigheden’ van 
Kennisnet en SLO (zie figuur 5).  
Met het onderwijs zetten we ons in om van leerlingen gevorderde digitale gebruikers te 
maken, die digitale middelen niet alleen met begrip kunnen gebruiken, maar ook de digitale 
technologie naar hun hand kunnen zetten.  

Figuur 5: Tweede tussenproduct curriculum model Curriculum.nu, 2019 

In een tijd waar goede digitale vaardigheden steeds belangrijker worden, nemen wij onze 
verantwoordelijkheid. Wij bieden programma’s en hulp voor alle leeftijden, van peuter tot 
hoogbejaard, voor de vier digitale vaardigheden. Het één kan vaak niet zonder het ander. Als 
je op zoek gaat naar informatie op het internet móet je de computer bedienen (ICT-
basisvaardigheden), weten waar en hoe je informatie online zoekt en beoordeelt 
(informatievaardigheden) en hoe je deze online op een juiste manier deelt (mediawijsheid). 
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Wij zien het als onze taak om brede hulp en voorlichting te bieden aan alle mensen als het 
gaat om digitale diensten van rijks- en gemeentelijke overheid. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van DigiCafés waar we mensen onder andere helpen met het installeren van de 
Covid-19 app en het  geven van de cursussen Klik & Tik en Digisterker.  

In deze digitale informatiesamenleving zijn digitale vaardigheden essentieel. We willen een 
groter publiek bereiken, door een meer afwisselend en gevarieerd aanbod. Bijvoorbeeld 
tijdens het Tech & Play Kids festival, het WEET IK VEEL!-festival, de Media Ukkie Dagen en 
met workshops. De jongste kinderen kunnen door het spelen met Coderups of Beebots de 
voorbereidende stapjes richting coderen en programmeren zetten.  
We vinden het belangrijk om bezoekers van de bibliotheek kennis te laten maken met 
nieuwe ontwikkelingen zoals virtual reality en 3D-printen. Bezoekers kunnen onder 
begeleiding van onze medewerkers in de Makersclub ontdekken, experimenteren en 
ervaren. 
Om mensen bij het oefenen van hun informatievaardigheden te helpen, geven we workshops 
op scholen. Ook de spreekbeurtenhulp via de website is een dienst die hier goed bij aansluit. 
Verder onderwijzen we kinderen hoe je nepnieuws herkent en adviseren wij ouders over 
mediaopvoeding. 
We hebben een doorgaande leerlijn informatievaardigheden ontwikkeld voor de 
basisscholen, die bestaat uit de projecten Wegwijs en Vindingwijs en het digitale programma 
Brainy.   
De komende jaren leggen we binnen het digitale educatieve programma van de Bibliotheek 
op School de nadruk op informatievaardigheden. Mediacoaches ondersteunen ouders en 
professionals om kinderen vroeg kennis te laten maken met het zoeken, selecteren, 
beoordelen en verwerken van informatie. Een belangrijk onderdeel binnen het curriculum van 
de basisscholen dat vanaf 2021 gaat gelden. Hiermee sorteren we voor op de toenemende 
vraag om ondersteuning op dit gebied. 

2.6.3 Mens & Samenleving  
De bibliotheek biedt iedereen de mogelijkheid om in een veilige omgeving te werken aan 
vaardigheden die stimuleren om deel te nemen aan de maatschappij, om maximaal talent te 
ontplooien en onderdeel te zijn van de gemeenschap. Informatie en kennis zijn essentieel 
voor zelfontplooiing. 
Onze boekencollectie biedt de mogelijkheid tot verdieping. Daarnaast organiseren we met 
regelmaat lezingen, workshops, debatten, cursussen, informatieve spreekuren  en 
activiteiten voor jong en oud. Dit doen we met enthousiasme en waar mogelijk in 
samenwerking met andere partijen en verenigingen. We zetten in op een wisselende 
programmering, gebaseerd op (trend)onderzoek en gebruiksonderzoek, passend bij de visie 
van de bibliotheek en de aandachtsgebieden die wij belangrijk vinden. We organiseren 
webinars en (online) cursussen die door Covid-19 een extra impuls kregen Zo creëren we 
een rijke informele leeromgeving. Wij passen ons programma voortdurend aan op de 
behoefte en wensen van de stad. 
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2.7 Onze doelen in 2021

2.7.1 Taal 
Operatie (jaarlijks) 
1. In Eindhoven en Waalre lenen we 692.000 jeugdboeken, 357.000 volwassenboeken en

32.000 e-books uit.
2. We hebben online aanbod voor internationals: PressReader: 6.000 kranten en

tijdschriften uit 100 landen in 60 talen) en BorrowBox: 750 Engelstalige e-books en 40
audiobooks.

3. Inzet circa 13 fte mediacoaches op 67 Eindhovense SPIL-centra en 4 Waalrese Brede
Scholen.

4. Jaarlijks een schrijfwedstrijd, verkiezing van de stadsdichter of de organisatie van een
literair event met anderen.

5. Deelname van gemiddeld 50 mensen per week aan het Taalcafé in Eindhoven en 15 in
Waalre.

Innovatie 
1. Programma ontwikkelen voor het Voortgezet Onderwijs samen met Stichting Lezen.
2. What’s Next (digitaal hulpmiddel om andere boeken te ontdekken) uitrollen.

2.7.2 Digitaal 
Operatie (jaarlijks) 
1. 500 digitale educatieve materialen uitlenen.
2. 250 mensen in het DigiCafé op weg helpen (Eindhoven) en we organiseren 40 x per jaar

een DigiCafé in Waalre.
3. 60 mensen nemen deel aan de cursussen en workshops, zoals  Digisterker en Klik & Tik.
4. Doorlopende leerlijn digitale vaardigheden aanbieden aan ruim 20.000 kinderen in

Eindhovense SPIL-centra en 1466 kinderen in de 4 Brede Scholen in Waalre.
5. Deelname aan landelijke campagnes zoals de Media Ukkie Dagen en de Week van de

Mediawijsheid.

Innovatie 
1. Brainy introduceren op minimaal 30 scholen.
2. Digitale Schoolbibliotheek ontwikkelen.
3. Digitaal informatiepunt overheid opzetten.
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2.7.3 Mens & Samenleving 
Operatie (jaarlijks) 
1. 475 lezingen, informatiebijeenkomsten of debatbijeenkomsten organiseren.
2. Deelname en zichtbaar zijn op vijf evenementen.
3. De programmering verder digitaliseren met webinars en online cursussen.

Innovatie 
1. We stellen een internationaal programma samen.
2. Stedelijke redactieraad vormen met stakeholders voor programmering.
3. We geven samen met Eindhovense Culturele Basisinstellingen het Stedelijk programma

creativiteit vorm.

2.7.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Operatie (jaarlijks) 

1. We begeleiden 150 vrijwilligers en 15 stagiaires.
2. We bieden 10 leerwerktrajecten aan.

Innovatie 
1. We vragen het Keurmerk Goed Geregeld (voor vrijwilligers) aan.
2. We investeren in een vruchtbare samenwerking met Ergon/Participatiebedrijf voor

leerwerktrajecten.

2.7.5 Innovatie 
Afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in innovatie met ons innovatieteam ‘Expeditie 
Anton’, maar ook hebben we inspanningen geleverd in het vernieuwen en verbeteren van 
onze branche. Wij geloven in de toekomst van de bibliotheek en blijven daarom investerenin 
innovatie.  
In 2021 werken we aan: 
• Onze doelen op het gebied van innovatie (zie paragraaf 2.7)
• De projecten van Expeditie Anton. In het bijzonder:

- Bouwen aan de bibliotheek van de toekomst Brainport Bibliotheken (regiodeal)
- Design Thinking for Libraries (lezingen, workshops van 2 tot 4 uur en

eventueel op maat gemaakte (incompany)trainingen)
• Het versterken van een innovatieve cultuur. Dit doen we onder andere met behulp

van een innovatiemodule op ons intranet
• Het ontwikkelen van nieuw aanbod dat naar voren is gekomen uit de

diamantanalyses voor de gekozen consumentenprofielen
• Het vormgeven van Horizon 3 innovatie met een groep vertegenwoordigers van

gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de stad
• Resultatenonderzoek onafhankelijke commissie naar de nabije toekomst van de

bibliotheek (maart 2021)
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• Oplevering Hotspot: gezamenlijke droom van de Bibliotheek Eindhoven,
Eindhoven365 en Expat Center South (eerste kwartaal 2021)

2.8 Waardering door klanten en medewerkers 

De waardering van onze klanten/bezoekers/gebruikers en onze medewerkers vormen het 
fundament voor ons werk. De klantwaardering drukken we uit in een NPS score uit ons eigen 
onderzoek en een score uit het digipanel van de gemeente. De medewerkerstevredenheid 
meten we in een onderzoek gedaan door Effectory en wordt uitgedrukt in een cijfer van 0 tot 
10.  

Waalre 2021 t/m 2024 

Tevredenheid leden en bezoekers (eigen NPS-onderzoek) 

Abonnementsleden NPS + 40 

Jeugd 0-13 en ouders NPS + 50 

Benchmark Probiblio NPS + 41 

Eindhoven 

Tevredenheid leden en bezoekers (eigen NPS-onderzoek) 

Abonnees volwassen NPS + 30 

Jongeren 13-18 (+ ouders) NPS + 0 

Bezoekers activiteiten NPS + 18 

Bezoek Eindhovense culturele instellingen (% 
bevolking volgens digipanel vanaf 15 jaar) 17% 

Rapportcijfers Eindhovense culturele 
instellingen (digipanel vanaf 15 jaar) 7,5 

Medewerkerstevredenheid 8 
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3. Interne organisatie

3.1 Inleiding 

In de volgende paragrafen worden de plannen in 2021 op het gebied van de interne 
organisatie/bedrijfsvoering beschreven: HRM/Organisatie Ontwikkeling, ICT, Marketing & 
Communicatie  en Planning & Control. 

3.2 HRM/Organisatie Ontwikkeling 
De afgelopen jaren heeft de organisatie een cultuurverandering doorgemaakt. De 
verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie komen te liggen, mensen zijn en worden 
gecoacht op zelfredzaamheid, iedereen houdt zich bezig met zijn of haar ontwikkeling, er is 
hard gewerkt om de omstandigheden te creëren dat medewerkers meer ondernemerschap 
en verantwoordelijkheid tonen en het contact zoeken met leden/bezoekers en stakeholders 
van de stad. 
We zetten in 2021 weer stevig in op opleidingen. Het team Publieksdiensten gaat de 
opleiding Community Librarian volgen. Een stap verder in een moderne vorm van de 
dienstverlening waarbij een nieuw toekomstbeeld wordt gegeven op de rol van de 
medewerkers op de werkvloer. 
Verder gaan we in 2021 door met de focusgroepen zoals we die in 2020 hebben ingezet. De 
programma’s en het maatschappelijke effect staan centraal en worden aangestuurd door een 
focusgroep die per jaar de resultaten, samenwerkingspartners en activiteiten bepaalt. De 
ondersteunende functies (ICT, financiën, MarCom, HRM) richten zich naar de behoeften en 
doelen van de inhoudelijke programma’s. Zij ondersteunen de organisatie zodat die in een 
flow kan raken om de missie te volbrengen. 

Kwetsbaarheden in de organisatie 
De kwetsbaarheden binnen de organisatie hebben we in beeld gebracht. In 2021 maken we 
keuzes hoe we met deze kwetsbaarheden omgaan.  

MT+ 
In het kader van Managent Development wordt het MT+ geëvalueerd. We doen dit in 
meerdere sessies. We bekijken hier de positie van het MT+ binnen de organisatie, maar ook 
binnen een grotere context, namelijk de stad. Wat heeft de stad nodig en hoe zouden wij 
onszelf dan het beste inrichten en verhouden om die stad goed te kunnen bedienen. 

Nieuwe CAO en functieweging 
In 2021 is de nieuwe CAO van kracht en daarbij ook een nieuw functiewegingssysteem. Dit 
nieuwe systeem vereist generieke (algemeen beschreven) functies. Wij hebben die 
generieke functies al. De gevolgen van het nieuwe systeem kunnen we op dit moment nog 
niet inschatten. 

ARBO 
Eind 2020 is er een Risico inventarisatie (RIE) gemaakt. Op basis van deze RIE bepalen we 
de prioriteiten en acties. De Arbocommissie begeleidt het geheel. 
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In januari 2021 bieden we wederom aan alle medewerkers een Periodiek Medisch 
Onderzoek (PMO) aan. Als werkgever zijn we dit verplicht aan te bieden, deelname is 
vrijwillig. We vinden het belangrijk te investeren in de gezondheid van onze medewerkers. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
In februari 2021 voert Effectory een onderzoek uit naar de medewerkerstevredenheid. Het is 
voor de tweede keer dat zij zo’n onderzoek uitvoeren. In dit onderzoek is er een nieuw 
hoofdstuk toegevoegd; de gevolgen van COVID-19 op onze medewerkers. 

COVID-19 
In 2020 stuurden we een vragenlijst naar de medewerkers over het thuiswerken en de 
gevolgen daarvan. In 2021 gaan we met een werkgroepje aan de slag met concrete 
interventies om medewerkers vitaal aan het werk te kunnen houden. 

Een leven lang ontwikkelen 
Het vergroten van het organiserend en zelfreflecterend vermogen is een permanent proces 
van beweging, bewustwording en reflectie. De organisatie ondersteunt dit door het 
aanbieden van ontwikkelassessments (inzicht in welke aspecten nog verder kunnen worden 
ontwikkeld), coaching, opleidingen, stages, detacheringen en ondersteuning bij eventueel 
vertrek. Medewerkers maken hiervan veel gebruik. Ook in 2021 stellen we hiervoor middelen 
beschikbaar. 

Diversiteit in het personeelsbestand  
Diversiteit in het personeelsbestand qua kennis, vaardigheden, leeftijd en culturele 
achtergrond vinden wij als organisatie belangrijk. Met diversiteit op de werkvloer bedoelen 
we de verscheidenheid aan medewerkers binnen de Bibliotheek Eindhoven. We hebben het 
dan niet alleen over verschillen in geslacht en cultuur, maar ook over bijvoorbeeld leeftijd en 
kennis. De voordelen van meer diversiteit op de werkvloer zijn; creativiteit, ontwikkelen door 
leren van elkaar, je bent beter op de hoogte van wat er speelt in Eindhoven. In 2021 
ontwikkelen we een diversiteitsbeleid. Hier zullen ook de leidinggevende bij betrokken 
worden en op aangestuurd worden. 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
Hulpmiddelen (bv computerbril, ergonomische aanpassingen) of interventies (denk aan 
workshops, trainingen, coaching) die nodig zijn om medewerkers vitaler in het arbeidsproces 
te houden zullen worden ingezet. We bieden oudere medewerkers ook kansen om minder 
uren te werken. De komende jaren zullen er diverse medewerkers met pensioen gaan, ook 
de begeleiding naar het pensioen maakt onderdeel uit van het werk van HRM. Bijvoorbeeld 
meedenken over eventueel vrijwilligerswerk of een andere invulling van vrije tijd na het 
dienstverband bij de Bibliotheek Eindhoven kunnen hiervan onderdeel zijn.  

PSO certificaat 
PSO staat voor in welke mate de organisatie aantoonbaar werkgelegenheid biedt aan 
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en vergelijkt dit resultaat met andere organisaties 
binnen dezelfde grootteklasse (benchmark). Er zijn 4 niveaus: aspirant, trede 1, trede 2 en 
trede 3. 
De directe bijdrage (het aantal werkzame personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten 
opzichte van het totale personeelsbestand) en de indirecte bijdrage (in welke mate we 
inkopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties en SW bedrijven) wordt gemeten. 
Hieruit komt een score en die score geeft aan wat onze totale sociale bijdrage is. 
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In 2020 kregen we het certificaat direct met trede 2, omdat we al onbewust bekwaam 
handelen als het gaat om een inclusieve organisatie. 
In 2021 streven we ernaar ons te handhaven op trede 2 of op een trede hoger (de hoogste 
trede) op de ladder te komen. Om deze laatste stap te kunnen zetten ontwikkelen we een 
passend onboarding programma en werving- en selectiebeleid dat past bij een inclusieve 
organisatie. 

Vrijwilligers en stagiaires 
In ons vrijwilligersbeleid staat het ontwikkelen van talenten centraal. We helpen onze 
vrijwilligers hun positie te verbeteren bij het vinden van betaald werk, het leren van de 
Nederlandse taal of om uit een sociaal isolement te geraken. We kiezen voor mensen die 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt of de weg weer terug moeten vinden naar de 
maatschappij en/of werk.  
In 2021 gaan we kijken of we nog een extra stap kunnen zetten naar meer instructie/training 
over bijvoorbeeld de begeleiding van psychiatrische patiënten of mensen met een vorm van 
autisme. Dusdanig dat de medewerkers als buddy nog beter uit de voeten kunnen bij een 
introductie of begeleiding van een vrijwilliger. 
In totaal werken wij nu jaarlijks met zo’n 180 vrijwilligers en 20 stagiaires. Wij maken graag 
gebruik van de kennis en kunde van Eindhovense leerlingen van bijvoorbeeld de 
Mytylschool, School23, de Rooi Pannen, Summacollege, Fontys en Sint Lucas. 
Stagiaires zijn een vast onderdeel binnen het personeelsbestand van de Bibliotheek 
Eindhoven en in 2021 blijft dit dus ook.  
Het Bibliotheekcafé is tevens een leerwerkbedrijf waar stagiaires en vrijwilligers werken aan 
hun kennis en vaardigheden. In 2021 willen we onderzoeken met partijen in de stad of we 
voor de begeleiding van een vrijwilliger een vergoeding kunnen ontvangen. We zijn reeds in 
gesprek met twee partijen in de stad. De ene partij houdt zich bezig met het plaatsen van 
vrijwilligers die autisme hebben en de andere partij wil graag vrijwilligers plaatsen als opstap 
naar betaald werk. 
Wij bieden hulp aan vluchtelingen om zich sneller thuis in Eindhoven te voelen door middel 
van stages. 
Voor vluchtelingen vormt een bibliotheekbezoek een vast onderdeel als deelnemers aan de 
workshops rondom de Participatieverklaring. 
We werken samen met Totaal Onderwijs en met Vluchtelingen in de Knel en zijn betrokken 
bij bijeenkomsten van organisaties zoals Combinatiejeugdzorg, het Jongerenhuis en bij de 
officiële ondertekening van de Participatieverklaring op het stadhuis. Hoewel het 
vrijwilligersbeleid van de bibliotheek stevig staat is er altijd ruimte voor verbetering. Scholing 
van de vrijwilligers wordt op dit moment gegeven op basis van de vraag van de vrijwilliger. In 
2021 willen we een scholingsaanbod neerzetten wat overzichtelijk en passend is. Je kunt 
hierbij denken aan trainingen met 21e eeuwse vaardigheden, weerbaarheden, hoe 
presenteer ik mezelf etc. 
Steeds meer jongeren missen de aansluiting met de arbeidsmarkt. Wanneer de afstand tot 
de arbeidsmarkt te groot wordt is re-integratie noodzakelijk. In 2021 zet die trend zich door. 
We willen dan ook graag de begeleiding professionaliseren en meer uitbreiden. Een plek zijn 
waar men arbeidsvaardigheden op kan doen om op korte termijn weer mee te gaan draaien 
in het arbeidsproces. 
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3.3  ICT 
In oktober 2020 is gestart met het bibliotheeksysteem Brocade. Dit is ingegeven door de 
wens om meer regionaal samen te werken. In 2021 wordt de samenwerking gestart met 
Bibliotheek de Kempen, Lage Beemden en Biblioplus (Boxmeer e.o.) op het terrein van 
applicatiebeheer van Brocade.  Ook zullen verbeterwensen gezamenlijk worden ingebracht.  
In 2021 worden de mogelijkheden om klanten te attenderen op lezingen en activiteiten 
vergroot door het personaliseren van het aanbod aan klanten. Deze informatie is afkomstig 
uit het bibliotheeksysteem en het systeem voor kaartverkoop. 
De E-privacy verordening (voluit: Verordening van het Europees Parlement en de Raad met 
betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens 
in elektronische communicatie) zal waarschijnlijk in 2021 van kracht worden. Het betreft een 
verbijzondering op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De 
aanpassingen omvatten onder andere verbetering van de beveiliging en vertrouwelijkheid 
van communicatie, het definiëren van duidelijkere regels over volgtechnologieën zoals 
cookies. Nog onbekend is welke concrete maatregelen wij hiervoor moeten treffen. 

3.4 Marketing & Communicatie 

Marketing-communicatieteam 
Het Marketing-Communicatieteam is het afgelopen jaar goed op elkaar ingespeeld geraakt. 
Er staat een enthousiast, professioneel team. Dit is zeer waardevol gebleken tijdens de 
coronacrisis. Door goed te communiceren met onze leden en bezoekers waren we veel 
vragen voor, die anders bij de medewerkers publieksdiensten/klantenservice terecht 
gekomen waren. Er is geïnvesteerd in helder schrijven op B1 niveau. Nog steeds werken we 
met een zzp-constructie voor de Marketeer/CRM-specialist. Een loondienstverband is met 
het beperkte aantal uren/beschikbare uurtarief niet haalbaar. In 2021 zal haar kennis van 
CRM en de inrichting van marketingcampagnes breder in de organisatie worden verankerd 
zodat we hier minder kwetsbaar zijn. 

Communicatie gericht op zelfredzaamheid 
Het is met de bezuinigingen in personele bezetting van groot belang dat de communicatie via 
al onze kanalen duidelijk is en geen vragen oproept. Er staat een beperkt aantal 
medewerkers op de vloer dat aanspreekbaar is, we zijn ingericht op zelfbediening. De 
communicatie is in hoge mate gericht op het geven van antwoorden voordat de klantvraag 
überhaupt opkomt. De vernieuwde app draagt bij aan de zelfredzaamheid van de klant en zal 
stevig gepromoot worden. 

Implementatie van de huisstijl afgerond 
De implementatie van de ‘transitie-huisstijl’ is met de nieuwe logo’s in het buitengebied 
afgerond. We hebben een eigentijdse, krachtige maar desondanks afdoende neutrale stijl die 
alle ruimte biedt om uiteindelijk sámen met partners een nieuwe merknaam en logo te 
introduceren als wij de droom die we beschrijven in onze toekomstvisie gaan waarmaken. 
Het MarCom-team blijft ook in 2021 de organisatie meenemen in de huisstijl zodat we hier 
ook eenduidig en professioneel naar buiten treden.  
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De vertaling van de toekomstvisie naar concreet (marketing)beleid 
Wij bewegen ons op twee markten:  

a) de consumentenmarkt die bestaat uit potentiele leden/ticketkopers/bezoekers
b) de institutionele markt die bestaat uit organisaties en instellingen als kinderopvang,

primair onderwijs, voortgezet onderwijs maar ook organisaties waarmee we nog geen of
een minder hechte band hebben maar die wel geholpen zouden zijn met ons product- en
dienstenaanbod.

Voor de consumentenmarkt zijn in 2020 heel scherpe keuzes gemaakt. Er is een aantal 
consumentenklantprofielen gekozen en helder omschreven qua kenmerken en behoeften. 
Heel ons product- en dienstenaanbod is samen met de focusgroepen getoetst. Past het 
voldoende bij een van de geprioriteerde consumentenprofielen? Hoe zit het met 
(maatschappelijke) rentabiliteit, de energie die het ons kost versus wat het ons oplevert? We 
stoppen de dienstverlening die niet binnen onze scope ligt en investeren de komende jaren 
op de geïnventariseerde blinde vlekken. Ook wordt een plan gemaakt om inkomsten te 
verhogen op de dienstverlening voor die groepen met een wat ruimer budget (met name 
genietende actieve senioren en hoger opgeleid talent). 
Door corona was het lastiger om de institutionele markt goed in beeld te krijgen. We zouden 
interviews afnemen. Dit verliep wat minder vlot dan we hadden kunnen voorzien (want 
ineens digitaal en iedereen was bezig met corona), desalniettemin is er wel veel informatie 
opgehaald. In 2021 gaan we hiermee verder en brengen we de institutionele markt nog beter 
in beeld en gaan we de diepte in met de potentiële samenwerkingspartners.  
Begin november werden de focusgroepen en het MarCom-team getraind in het formuleren 
van proposities. Een propositie is een heldere formulering waarbij je verwoordt hoe je klant X 
helpt om Y te doen/halen/verkrijgen door hem of haar product/dienst Z aan te bieden. Het 
dwingt ons om de klant als uitgangspunt te nemen en om tot goed verkoopbare producten en 
diensten te komen. Als dit volbracht is, is de volgende stap het ontwikkelen van krachtige 
labels. Het gaat ons in de communicatie enorm helpen. 

CRM en Lifecyclemanagement 
2020 stond door de vertraging die Brocade opliep met name nog in het teken van de acties 
gericht op Business-to-Business. Ons CRM-systeem in Microsoft Dynamics is inmiddels 
gevuld met alle data van Kinderopvang, Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs en we 
hebben ervaring opgedaan met het uitzetten van campagnes hierop. Voor 2020 is een 
campagnejaarkalender gemaakt voor Jeugd en Educatie. We gaan verder met het ons eigen 
maken van de CRM-vaardigheden. Dit vergt nog een behoorlijke investering in 2021.  

We gaan in 2021 verder met het koppelen van de gegevens van individuele klanten (B-to-C) 
uit al onze bibliotheeksystemen: Biblioshop en Brocade. Via het smart marketing platform 
kunnen we dan campagnes vormgeven op leden/bezoekers. Dit zal een grote stap 
voorwaarts zijn omdat we dan écht lifecyclemanagement kunnen implementeren. We kunnen 
dan bijvoorbeeld potentiele afhaakmomenten in het leven van de klant identificeren (denk 
aan het bereiken van de 18-jarige leeftijd) en hier gericht en geautomatiseerd actie op 
ondernemen.  
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Ook valt bijvoorbeeld een reeks welkomstmails te plannen die de klant wegwijst maakt in 
onze dienstverlening. Onze boodschappen zullen door het ‘taggen’ van klanten (in welke 
consumenten-groep of welk interesseprofiel vallen ze?) veel meer op maat zijn. Ook zijn we 
hierdoor veel beter in staat te meten hoe ons bereik is binnen bepaalde groepen.  

Media-middelen-mix - videoteam 
Op social media hebben we een groot bereik. We zijn hierdoor minder afhankelijk geworden 
van de traditionele media. Dat neemt niet weg dat we ons bewust zijn dat hier een nieuwe 
afhankelijkheid is ontstaan. We zijn in zekere zin overgeleverd aan de algoritmes van 
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Eigen data en toestemming om contact op te 
nemen zijn goud waard. Er is inmiddels een mooie database van mensen die ons 
programmaboekje of nieuwsbrieven toegestuurd willen hebben. We weten meer van onze 
klanten en waar ze vandaan komen en zullen deze kennis ook inzetten om meer op maat te 
communiceren. We blijven verduurzamen door print te verminderen waar het kan en digitaal 
te ontwikkelen.  
Het medialandschap is permanent in beweging en de manier waarop mensen informatie tot 
zich nemen verandert continu. We blijven ook investeren in Instagram, LinkedIn en video 
(YouTube). Het professioneel opgeleide videoteam dat een aantal prachtige producties 
maakte, zal zo gauw de situatie qua corona dat weer toelaat verhalen ophalen die het waard 
zijn om te delen.  
Qua persrelaties zijn we kritisch in wat we via de pers naar buiten brengen en wat we zelf 
naar buiten brengen. Via onze eigen kanalen hebben we immers inmiddels ook een heel 
goed bereik en kunnen we onze eigen boodschap verkondigen.  

Ledenbehoud Expeditie E 
De voorgenomen sluiting zal onherroepelijk leden kosten. Juist in de wijk werden mensen lid 
omdat de nabijheid hen over de streep hielp. Desalniettemin zetten we alles op alles om 
leden mee te nemen naar De Witte Dame of hen te interesseren voor ander aanbod in de 
wijken dat nog ontwikkeld wordt.  

Stedelijke samenwerking 
Met de marketeers van de BIS-instellingen is regelmatig overleg. Er zijn gezamenlijke 
concepten geformuleerd die kunnen leiden tot een groter publieksbereik. Ze dienen tevens 
als input voor het Marketingmasterplan zoals dat in de Regiodeal-aanvraag Vergroting bereik 
sport en cultuuraanbod staat die door Stichting Uit in Eindhoven in samenwerking met 
projectpartners EHV365 en EHV247 is ingediend. Het is de intentie van de marketeers om te 
overleggen wat meer te formaliseren (voorzitter, verslaglegging et cetera) 
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3.5 Planning & Control
In oktober 2020 is de Bibliotheek Eindhoven overgegaan van het uitleen- en 
abonnementensysteem Clientrix naar Brocade. De overgang betekent extra werk in het 
eerste kwartaal van 2021. Verder is er nog een aantal onbekende processen in Brocade die 
nog door de leverancier toegelicht en/of uitgewerkt moeten worden. In de loop van het vierde 
kwartaal 2020 en 2021 komt meer duidelijkheid over de gevolgen en welke aanpassingen 
nodig zijn in Brocade. Dit loopt parallel aan het inwerken van de nieuwe assistent controller. 
Voor de overgang van factuurstelsel naar kasstelsel is inmiddels toestemming van de 
Belastingdienst ontvangen. Voorwaarde is dat de impact van de latere afdracht van BTW 
beperkt zal zijn (circa € 1.000 tot € 1.500). Dit levert extra werk op. Hoeveel weten we op dit 
moment nog niet. 
Planning & control zal het nodige werk hebben met de verdere inrichting van de financiële 
administratie en de bijbehorende boekingen van de Steunstichting. Verder zal er aandacht 
moeten worden gegeven aan een goede vennootschapsbelasting vastlegging. 
In de personeelsformatie van P&C is maar beperkt rekening gehouden met de mogelijke 
personele inzet voor de Steunstichting of andere entiteiten. Afhankelijk van de 
werkzaamheden zal daar in de loop van 2021 bijgestuurd gaan worden. De uren die naar de 
Steunstichting worden doorbelast, zijn als een te verwachten/te factureren omzet 
opgenomen in deze begroting. 
In 2021 worden er interne audits uitgevoerd naar: 
• AVG en privacy wetgeving;
• Compliance normen (correcte naleving van wetten, regels en codes).
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4. Financiële uitgangspunten begroting 2021

4.1 De komende jaren: forse financiële opgaven 

In ons Vierjarenplan schetsten wij drie scenario’s en kozen we scenario twee 
“Ondernemerschap”. We blijven investeren in innovatie, ondernemerschap en samenwerking 
maar moeten daarnaast bezuinigen. Concreet vertaald heeft dat tot gevolg dat we Expeditie 
E vanaf 1 januari 2021 met vrijwilligers gaan draaien en per februari 2022 gaan sluiten, dat 
we het programmeringsbudget verlagen met -25%, minder licenties inkopen en minder 
extern personeel inhuren, de openingstijden van de bibliotheek in De Witte Dame gaan 
verminderen van 54 uren naar 44 uren per week en de formatie gaan inkrimpen. 

4.2 2021 vergeleken met 2020

Grootste wijzigingen in de begroting 2021 ten opzicht van de begroting 2020 

De personeelskosten in de begroting 2021 zijn hoger dan in de begroting van vorig jaar. 
Verklaringen hiervoor zijn de loonsverhogingen als gevolg van de nieuwe CAO, de 
tredeverhogingen van medewerkers en het tijdelijk toevoegen van formatie voor  

• 0,5 fte Directeur aansturen Steunstichting (opgenomen bij Expeditie Anton)
• 0,25 fte medewerker voor project Regionale Samenwerking
• 0,39 fte medewerker extra ondersteuning begeleiden vrijwilligers Expeditie E

Daar staat voor een deel een vermindering van de vaste formatie tegenover als gevolg van 
pensionering en het niet invullen van vacatureruimte. 

Huisvesting
Omschrijving Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil

Huur, servicekosten en energie 378.800 377.800 1.000

Afschrijvingen verbouwingen en inventaris 84.100 119.400 -35.300

Schoonmaak, beveiliging, verzekering, belasting en onderhoudskosten (incl grootonderhoud) 172.500 165.500 7.000

Totaal huisvesting 635.400 662.700 -27.300

Personeelskosten
Omschrijving Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil

Personeelskosten salaris 3.050.383 2.963.369 87.014

Opleidingen 65.000 20.000 45.000

Advieskosten 97.000 49.000 48.000

Vrijwilligers 24.855 22.255 2.600

Inhuur personeel (uitzendkkrachten/freelancers) 175.530 201.000 -25.470

Overige personeelskosten 80.435 80.952 -517

Totaal personeelskosten 3.493.203 3.336.576 156.627

Automatisering
Omschrijving Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil

Afschrijvingskosten apparatuur 62.500 56.500 6.000

Licenties, Cloudkosten en onderhoudscontracten 268.610 277.810 -9.200

Datalijnen, verzekeringen en overige automatiseringskosten 21.235 27.280 -6.045

Totaal automatisering 352.345 361.590 -9.245
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Het programmeringsbudget hebben we verminderd met 25%. 

Het budget voor collectie en media is weer aangepast aan het niveau van het aantal boeken 
dat we aanschaften in 2018. 

In het meerjarendekkingsplan hebben we als een van de maatregelen geformuleerd 25% te 
bezuinigen op inhuur. Deze bezuiniging is vertaald in minder marketingbudget in plaats van 
minder personele inzet om relevante kennis te kunnen behouden. 

Kantoorkosten
Omschrijving Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil

Kopieerappartuur/printers 11.500 11.500 0

Porti en transportkosten 11.000 8.500 2.500

Telefonie + callcenter 55.050 51.200 3.850

Bankkosten 19.700 20.250 -550

Salarisadministratie + P&O diensten 12.250 12.250 0

Xafax betaalautomaten 7.300 7.000 300

Overige kantoorkosten 7.250 8.250 -1.000

Totaal kantoorkosten 124.050 118.950 5.100

Programmering/activiteiten
Omschrijving Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil

Programmering van activiteiten jeugd en volwassenen 103.890 133.269 -29.378

Totaal programmering/activiteiten 103.890 133.269 -29.378

Collectie en Media
Omschrijving Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil

Inkoop boeken (bruto inkoopprijzen), tijdschriften en overige collectie 562.750 463.550 99.200

Databanken 0 0 0

Leenrecht 114.600 105.300 9.300

Titelbeschrijvingen (Ai's) 44.500 44.200 300

IBL, transportkosten media, pasjes, inwerkmaterialen en overige collectie 33.143 25.650 7.493

Totaal Collectie en Media 754.993 638.700 116.293

Marketing en communicatie
Omschrijving Begroting 2021 Begroting 2020 Verschil

Kosten direct marketing, marketingcommunicatie en corporate communicatie 113.700 156.800 -43.100

Totaal marketing en communicatie 113.700 156.800 -43.100
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Subsidies en overige opbrengsten 

Subsidies 
In onderstaande tabel is de in de begroting toegepaste subsidie 2021 opgenomen. 

We dienen een vierjarenplan in bij zowel de gemeente als de Stichting Cultuur Eindhoven, 
maar het blijven twee aparte subsidiestromen. 
De subsidie van de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) / gemeente Eindhoven geldt voor de 
periode 2021 tot en met 2024.  
De subsidie van de gemeente Waalre geldt voor de periode 2018 tot en met 2021. Het 
nieuwe contract dat we met hen voorbereiden krijgt een looptijd van 2022 tot en met 2025. 
De indexering van de subsidie gemeente Eindhoven wordt in november 2020 bepaald als de 
begroting van de gemeente Eindhoven wordt vastgesteld. We weten het pas definitief als we 
de formele brief van de Stichting Cultuur Eindhoven hebben ontvangen. 

Abonnements-, leen- en schadegeldvergoedingen 
Voor abonnementsinkomsten en aantal leden, nemen we het gemiddelde ledenverlies over 
de eerste vijf maanden van 2020, wat vervolgens geëxtrapoleerd wordt naar het verwachte 
gemiddeld aantal leden voor 2021. Bij de extrapolatie wordt tevens rekening gehouden met 
effecten van ledenwerfcampagnes. 

Commerciële inkomsten 
Voor 2021 is de verwachting dat de commerciële inkomsten uit Brainy, Jeugd en Educatie, 
inkoop collectie en bijvoorbeeld de regionale samenwerkingsverbanden, zullen toenemen.  
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4.3  Toegepaste indexeringen kosten 

Algemeen 
Het Centraal Planbureau meldt in haar update van juni 2020 het volgende: 
Contactbeperkende maatregelen (tbv Covid-19) om de pandemie tegen te gaan, hebben in 
Nederland geleid tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten van zo’n 10 à 
15%. Om de grote onzekerheid over het verloop van de pandemie en het hersteltempo van 
de economie recht te doen, bevat de zojuist gepubliceerde juniraming van het Centraal 
Planbureau (CPB) verschillende scenario’s. In de basisraming, die uitgaat van matig herstel, 
resulteert een bbp-daling in 2020 van 6%, gevolgd door een stijging van 3% volgend jaar. De 
werkloosheid verdubbelt. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de 
gevarenzone. De verwachting voor de inflatie 2021 (hicp) van het Centraal Planbureau is 
1,5% (2020: 1,1%).  
Omdat er als gevolg van Covid-19 nog zoveel onzeker is, indexeren we de kosten in de 
begroting met 1,5%. Mocht tijdens de begrotingscyclus betere informatie beschikbaar 
komen, passen wij op basis van die informatie de indexering van de kosten aan. 
Belangrijkste afwijkingen op de toegepaste indexering staan hieronder vermeld. 

Huisvestingskosten 
Voor de huisvesting hanteren wij de volgende indexnormen: 

Omschrijving Index 
Huur De Witte Dame 0,0% 
Servicekosten De Witte Dame 1,5% 
Huur Expeditie E 1,5% 
Servicekosten Expeditie E 1,5% 
Huur Het Huis van Waalre 1,5% 
Overige kosten huisvestingskosten 1,5% 

4.4  Personele uitgangspunten 

Formatie (fte/kosten) 
Voor de formatiebegroting 2021 nemen we de formatie per 31 mei 2020 van 48,2 fte als 
uitgangspunt en bepalen we aan de hand van de exploitatiebegrotingen van alle projecten en 
taken de personeelsformatie voor 2021.  
Personeelskosten worden berekend op basis van het huidig loonniveau + CAO 
schaaltredestijging + indexering lonen. Rekening is gehouden met de nieuwe CAO waarover 
in juli 2020 (ingaande vanaf 1-7-2019) overeenstemming is bereikt. De verhoging per 1 
januari 2020 is 3% en vanaf januari 2021 t/m 1 juli 2%. Wij gaan daarom in onze begroting 
2021 uit van een index van 2% vanaf 1 januari 2021. 
Het gemiddelde percentage werkgeverslasten inclusief pensioenkosten zijn voor de 
begroting 2021 ongewijzigd en blijft 32,25% (was 2020; 32,25%). Het gemiddelde 
percentage werkgeverslasten is bepaald op grond van de gemiddelde verloning van zeven 
maanden in 2019 en vijf maanden in 2020.Met ingang van 1 juli 2018 is de Bibliotheek 
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Eindhoven eigen risicodrager voor de WGA en ZW (dit is de WhK premie) geworden. Mits er 
geen onverwachte grote schadegevallen zijn, zal de premie voor 4 jaar vaststaan en worden 
schadegevallen beter gemonitord.  
De werkgeverslasten kunnen als gevolg van Covid-19 afwijken. In de begroting 2021 
verwerken wij de laatst bekende parameters. 

Opleidingen  
Uitgangspunt is een opleidingsbudget van gemiddeld €1.000 per medewerker. Voor de 
gehele organisatie telt dit op tot circa €65.000 (65 medewerkers). 

Netto beschikbare uren per fte 
Onderstaand de standaard opbouw/berekening van de netto beschikbare (effectieve) uren 
voor 1 fte. Beleidsmatig en in de urenverdeling hanteren we een ziekteverzuimpercentage 
van 5%. Het percentage uren scholing/ werkoverleg/ innovatie/overig verzuim bedroeg in 
werkelijkheid in 2019 4,3%.  
De verwachting is dat voor 2021 het percentage uren scholing/ werkoverleg/ innovatie/overig 
verzuim hoger zal zijn dan in 2019 en is daarom voor 2021 op 5% begroot. 

4.6 Risico’s en weerstandsvermogen 

Advies Adlasz BV 
In februari 2020 hebben wij Adlasz BV opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 
onderzoek en het opstellen van een rapport over onze risico’s en het noodzakelijke 
weerstandsvermogen. Daarnaast is Adlasz gevraagd om een advies uit te brengen over het 
benodigde liquiditeitsniveau.  

De risico’s zijn door Adlasz onderverdeeld naar strategische en operationele risico’s. 
• Operationele risico’s komen voort uit dagelijkse activiteiten van de bibliotheek. Het is in dit

kader wenselijk dat de Bibliotheek Eindhoven voor de operationele risico’s een buffer
aanhoudt, zodat zij direct kan bijsturen wanneer deze risico’s zich voordoen.

• Strategische risico’s komen vaak van buiten of hebben een direct verband met de visie op
de organisatie. Wij adviseren u om met uw bestuur en partners in gesprek te treden over
uw strategische risico’s. Het is wenselijk om deze risico’s kenbaar te maken bij bestuur en
partners en met hen in gesprek te gaan op welke wijze u (met hen) deze risico’s wil
afdekken of mitigeren. Daarbij kunnen vragen aan de orde komen als: hoeveel buffer is

Omschrijving 2021 2020
Werkuren per week 36 36
Weken per jaar 52 52
Feestdagen 7 7
Vakantiedagen (180 uur) 25 25

1.616 1.616
Arbeidsverzuim 5,0% 5,0%
Uren scholing/werkoverleg/innovatie/overig verzuim 5,0% 6,0%
Beschikbare netto uren per fte 1.450 1.440
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wenselijk? En wie draagt welke gevolgen bij voorkomen? Wat is de relatie tussen de 
hoogte van de subsidie en de hoogte van de weerstandscapaciteit? 

Het is niet waarschijnlijk dat alle risico’s zich gelijktijdig voordoen. Op basis van onderzoeken 
wordt geadviseerd een zekerheidspercentage van 90% te hanteren.  
Het weerstandsvermogen is voldoende om de operationele risico’s die op dit moment bekend 
zijn op te vangen.  

Benodigde weerstandscapaciteit: 90% € 487.600 = € 438.840 (operationele risico’s) 

Hieruit blijkt dat de Bibliotheek Eindhoven op dit moment voldoende wendbaar is om de 
operationele risico’s op te kunnen vangen.  

Benodigde weerstandscapaciteit: 90% van € 1.212.225 = € 1.091.003 (alle risico’s) 

Het advies van Adlasz is om in ieder geval voor alle operationele risico’s een buffer in stand 
te houden. Dit zou dus een minimaal weerstandsvermogen betekenen van € 438.340.  
Verder verwijzen wij naar de uitgebreide rapportage van Adlasz van augustus 2020.  

Stand en verwacht verloop van het weerstandsvermogen van de Bibliotheek Eindhoven  
Na toevoeging van het resultaat 2019 is per 31-12-2019 het weerstandsvermogen (eigen 
vermogen inclusief bestemmingsreserves) €999.882. Dit is 39,3% van het balanstotaal en 
23,6% van de subsidies van de Stichting Cultuur Eindhoven en gemeente Eindhoven. 
Het weerstandsvermogen is ten opzichte van 2018 lager. Door het negatief resultaat 2019 
van €32.000 en de afname van de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen (opname 
en dotatie gesaldeerd een afname van €274.000) is het weerstandsvermogen met circa 
€306.000 gedaald ten opzichte van 31-12-2018. 

Operationele risico’s Bedrag in € Strategische risico’s Bedrag in € 
Wegvallen omzet cateringactiviteiten 10.000 Afloop huurovereenkomst Witte Dame 429.625
Vervanging meubilair verdieping 1 en 6 200.000 Financiële positie gemeente Eindhoven 215.000
Complexiteit btw-wetgeving  PM Indexering 50.000
Uitleenpakket vs. Belastingwetgeving  PM Dekkingsgraad pensioenfonds  PM 
Kwetsbare posities key-functionarissen 38.400 Regiodeal 30.000
Wegvallen vrijwilligers 39.200
Verlies inkoopvoordeel vaste boekenprijs 200.000
Corona PM
Totaal 487.600 724.625
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In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van balanstotalen en 
weerstandsvermogen van 2019 tot en met 2022 weergegeven: 

In dit overzicht zijn we uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
• In 2020 en 2021 is er nog een behoorlijke inzet van de verschillende

bestemmingsreserves. Zoals in eerdere rapportages aangegeven, beperken we deze
inzet van de reserves tot het hoogstnoodzakelijk. Deze uitname heeft tot gevolg dat het
weerstandsvermogen en het balanstotaal lager worden.

• Als gevolg van de noodzakelijke reparatie en deels vervangen van de vloer op 1ste

verdieping, zal ten laste van de voorziening grootonderhoud circa €145.000 onttrokken
worden.

• In deze ratio’s is rekening gehouden met de gevolgen van Covid-19. De verwachting is
dat maximaal circa €40.000 negatief effect zal ontstaan (verwacht resultaat 2020).

• In maart 2020 is de gehele lening van de Bibliotheek Eindhoven afgelost, die was
verstrekt aan De Witte Dame Monumenten BV. Het gaat om een bedrag van €375.000.
Aan deze lening is een lening van de gemeente Eindhoven aan de Stichting Openbare
Bibliotheek Eindhoven ter waarde van €199.000 gekoppeld. Contractueel zijn wij
verplicht als de lening van €375.000 aan ons wordt afgelost, de lening aan de gemeente
ook af te lossen. In juli 2020 is, na overleg met gemeente Eindhoven, deze lening van
€199.000 dan ook afgelost.

• Er is rekeningen gehouden met de afboeking van de boekwaardes van de activa van
Expeditie E. Dit heeft een negatief resultaat van circa €80.000 tot gevolg en dat verlies
moeten we in 2020 nemen.

• Verder gaan we er vanuit dat de normale exploitatieresultaten voor de jaren 2020 tot en
met 2022 op break-even uitkomen.

In de loop van 2021 daalt, bij de geplande inzet van de bestemmingsreserves, het 
weerstandsvermogen van de Bibliotheek Eindhoven. In 2022 zal het weerstandsvermogen 
circa €492.150 bedragen. Dat is altijd nog boven het weerstandsvermogen dat Adlasz 
adviseerde in haar rapport van augustus 2020.  

4.7 Investeringen 

We stellen een investeringsplan en afschrijvingsbegroting op, op basis van een 
gedetailleerde begroting van de verschillende taken en projecten.  
De afschrijvingskosten 2020, inclusief verwachte investeringen nog in 2020 uit te voeren, 
bedragen circa € 190.000.  

Jaar Balanstotaal Reguliere Subsidie 
SCE en Gemeente 

Eindhoven

Eigen vermogen 
inclusief 

bestemmings-
reserves

Solvabiliteitsratio 
(eigen 

vermogen/totale 
vermogen)

Eigen vermogen / 
subsidie SCE en 

Gemeente 
Eindhoven

2019 2.545.250  4.242.750 999.900  39,3% 23,6%
2020 1.900.250  4.392.129 617.150  32,5% 14,1%
2021 1.705.000  4.458.000 512.150  30,0% 11,5%
2022 1.690.000  4.525.000 492.150  29,1% 10,9%



32 

In de begroting 2021 houden we er rekening mee dat we minder afschrijvingen krijgen bij het 
meubilair van de scholen en Expeditie E. Deze ruimte (€ 30.000) zullen wij niet meer 
herinvesteren. De reden is dat we bij vaststellen van het meerjarendekkingsplan hebben 
bepaald deze ruimte als dekking van het verwachte exploitatietekort in te zetten.    

4.8  Meerjaren cashflowbegroting 

Advies Adlasz BV 
Aan Adlasz BV is gevraagd ook een advies uit te brengen over het benodigde 
liquiditeitsniveau van de Bibliotheek Eindhoven. 
Adlasz geeft in dit advies aan dat de hoogte van de benodigde liquiditeitsomvang afhankelijk 
is van de individuele situatie van een organisatie: bij een relatief constante en voorspelbare 
inkomende en uitgaande cashstroom is het mogelijk een lagere liquiditeitspositie aan te 
houden, dan bij een organisatie met een onvoorspelbare en fluctuerende cashstroom. In 
sommige sectoren wordt een richtlijn van twee maanden omzet gehanteerd als ondergrens 
van de liquiditeitsbuffer. Een dergelijke richtlijn bestaat er niet voor de bibliotheeksector.  
In het verleden is gebruik gemaakt van het uitgangspunt dat er voldoende liquiditeit moet zijn 
om twee maanden de uitgaven te kunnen betalen, zonder dat daar inkomsten tegenover 
staan. Wanneer we deze lijn doorzetten betekent dit voor de Bibliotheek Eindhoven het 
volgende: 
• Uit de liquiditeitsoverzichten uit 2018 en 2019 blijkt dat de gemiddelde uitgaven per

maand €534.000 waren.
• Ondergrens liquiditeitsbuffer = 2 maanden uitgaven = €1.069.000

De Bibliotheek Eindhoven beschikt daarnaast ook over een kredietfaciliteit van €350.000, dat 
gebruikt kan worden om tijdelijke tekorten op te vangen. 

Ondergrens liquiditeitsbuffer € 1.069.000 
Kredietfaciliteit -/-   € 350.000 
Noodzakelijke liquiditeitsbuffer (banksaldo) € 719.000 

Deze berekening is gemaakt op basis van de liquiditeitsoverzichten uit 2018 en 2019. Naar 
verwachting liggen de inkomsten en uitgaven in 2020 in lijn met deze overzichten. Het is wel 
wenselijk om periodiek een herberekening te maken van de liquiditeitsbuffer waarin de 
actuele inzichten worden opgenomen.  
Verder verwijzen wij naar de uitgebreide rapportage van Adlasz van augustus 2020.  
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Stand en verwachte verloop van de liquide middelen van de Bibliotheek Eindhoven  
In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de liquiditeit, weergegeven volgens de 
meerjarencashflowbegroting 2019-2022.  

Bij opstellen van bovenstaande cashflowbegroting, zijn onderstaande uitgangspunten 
gehanteerd en/of posten rekening gehouden: 
• In 2020 en 2021 is er nog een behoorlijke inzet van verschillende bestemmingsreserves.

Zoals in eerdere rapportages aangegeven zullen we deze inzet van de reserves
beperken tot het hoogstnoodzakelijk. Deze daling van de reserves zal grotendeels direct
gevolgen hebben voor de liquide middelen.

• Als gevolg van de noodzakelijke reparatie en deels vervangen van de vloer op 1ste

verdieping zal ten laste van de voorziening grootonderhoud circa €145.000 aan kosten
geboekt worden. De dotaties grootonderhoud hebben overigens een positief effect op de
liquiditeit.

• In deze cashflowbegroting is rekening gehouden met de gevolgen van de Covid-19 crisis.
De verwachting is dat maximaal negatief effect van €40.000 zal ontstaan.

• In maart 2020 is de gehele lening afgelost van de Bibliotheek Eindhoven die was
verstrekt aan De Witte Dame Monumenten BV. Het betreft een bedrag van €375.000.
Aan deze lening is een lening van de gemeente Eindhoven aan de Stichting Openbare
Bibliotheek Eindhoven ter waarde van €199.000 gekoppeld. Contractueel zijn wij
verplicht als de lening van €375.000 aan ons wordt afgelost, de lening aan de gemeente
ook af te lossen. In juli 2020 is, na overleg met gemeente Eindhoven, deze lening van
€199.000 afgelost.

• In het meerjarendekkingsplan is afgesproken dat de vrijvallende afschrijvingslast van het
meubilair op school en de vrijvallende afschrijvingslast van Expeditie E niet zal worden
geherinvesteerd. Dit heeft een positief effect op de cashflow. Wel is rekening gehouden
met de afboeking van de boekwaardes van de activa van Expeditie E. Dit heeft een
verlies van circa €80.000 tot gevolg. Dit verlies nemen wij in 2020. Omdat het hier
investeringen vanuit het verleden betreft, heeft dit geen nadelig gevolg op de liquide
middelen.

• Verder gaan we er vanuit dat de normale exploitatieresultaten voor de jaren 2020 tot en
met 2022 op break-even uitkomen.

Datum Liquidemiddelen

31-12-2019 1.103.250  
31-12-2020 913.250  
31-12-2021 747.500  
31-12-2022 776.000  
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De liquide middelen nemen volgens deze cashflowbegroting af van €1.100.000 naar circa 
€775.000. Het advies van Adlasz van augustus 2020 geeft aan dat de noodzakelijke 
liquiditeitsbuffer, na aftrek van de kredietfaciliteit, €719.000 moet zijn. Gezien de 
meerjarencashflowbegroting komen we in 2022 boven deze grens van €719.000. 

4.9 Huisvesting 

Het gehuurde vloeroppervlak in De Witte Dame is circa 2.850 m² (waarvan 2.340 m² 
publieksruimte) voor de 1e verdieping en 740 m² voor de 6e verdieping. De huur bedraagt € 
57 per m² en wordt niet geïndexeerd tot 1 januari 2028. 
De marktwaarde per m² bedraagt minimaal € 157. Inclusief kantoorruimte huren we in totaal 
3.600 m². De “huursubsidie” van de eigenaar bedraagt dus jaarlijks 3.600 x € 100 = € 
360.000. 
Het gehuurde oppervlakte Expeditie E in Winkelcentrum Woensel bedraagt 164 m² met een 
jaarhuur van €41.000. Deze huur heeft een jaarlijkse indexering en de huurovereenkomst is 
jaarlijks opzegbaar tegen het einde van de lopende huurperiode met inachtneming een 
opzegtermijn van tenminste 1 jaar. De huurovereenkomst loopt op dit moment tot tenminste 
14 februari 2022. 
Voor de gebruikte vloeroppervlaktes in Het Huis van Waalre betalen we sinds 1 oktober 2018 
een geïndexeerde huur en servicekosten van € 20.000 per jaar. Hiervoor is een aanvullende 
subsidie verstrekt door de gemeente Waalre. Deze subsidie is wat betreft indexering gelijk 
aan die van huurindexering. De looptijd van de huurovereenkomst loopt gelijk aan de looptijd 
van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Waalre. 
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Geconsolideerde Begroting 2021

TAAL DIGITAAL MENS EN SAMENLEVING VERDIENMODELLEN OVERIGE
Omschrijving Taal 

Volwassenen

Ehv + Waalre

Taal Jeugd

Ehv + Waalre

Subtotaal Taal Digitaal 
Volwassenen

Ehv +Waalre

Digitaal Jeugd

Ehv + Waalre

Subtotaal 
Digitaal

Mens en 
Samenleving 
Volwassenen

Ehv + Waalre

Mens en 
Samenleving 

Jeugd

Ehv

Subtotaal Mens 
en samenleving

Overige niet 
reguliere 

projecten (bv 
STiT van soc 

domein)

Bibliotheek-café Subtotaal 
verdien-
modellen

Expeditie Anton Facilitair / 
Huisvesting/ 

Ondersteuning

Subtotaal 
verdien-
modellen

Bestuur en Organisatie 26.925 22.200 49.125 2.300 5.900 8.200 9.000 0 9.000 0 0 0 0 4.500 4.500

Huisvesting + facilitaire 29.050 55.800 84.850 0 0 0 1.000 0 1.000 0 6.650 6.650 0 540.400 540.400

Doorbelasting huisvesting 260.832 28.001 288.832 52.997 0 52.997 96.279 7.143 103.422 0 7.143 7.143 0 -563.396 -563.396

Personeel salaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Doorbelasting personeel 374.900 520.400 895.300 109.800 340.900 450.700 350.600 159.600 510.200 42.400 104.400 146.800 179.600 96.900 276.500

Overige personeelskosten 34.200 950 35.150 0 0 0 29.105 0 29.105 14.092 25.200 39.292 25.000 23.600 48.600

Administratie + kantoorkosten 10.775 550 11.325 7.500 0 7.500 2.700 0 2.700 0 0 0 0 73.950 73.950

Automatisering 110.625 129.900 240.525 9.100 7.900 17.000 10.700 3.500 14.200 0 2.700 2.700 0 0 0

Collectie en Media 332.800 488.450 821.250 400 4.250 4.650 2.250 0 2.250 12.543 0 12.543 0 -85.700 -85.700

Programmering 20.950 17.575 38.525 5.100 5.550 10.650 38.066 14.400 52.466 0 0 0 0 0 0

Marketing- en communicatie 30.400 33.400 63.800 16.600 21.700 38.300 30.500 29.800 60.300 2.250 4.100 6.350 0 0 0

Overige Kosten 4.500 0 4.500 3.000 0 3.000 2.000 0 2.000 0 62.055 62.055 0 0 0

Totaal Kosten 1.235.956 1.297.226 2.533.182 206.797 386.200 592.997 572.199 214.443 786.642 71.285 212.248 283.532 204.600 90.254 294.854

Opbrengsten abonnementen en leengelden -440.400 0 -440.400 0 0 0 -3.250 0 -3.250 0 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten consumentenmarkt -18.100 -3.550 -21.650 0 -1.000 -1.000 -17.900 -7.500 -25.400 0 -189.675 -189.675 0 0 0

Opbrengsten zakelijke markt -20.300 -277.300 -297.600 -5.000 0 -5.000 0 0 0 -67.785 0 -67.785 0 0 0

Subsidies -7.200 0 -7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diverse Baten 3.750 -1.500 2.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 -30.000

Totaal Opbrengsten -482.250 -282.350 -764.600 -5.000 -1.000 -6.000 -21.150 -7.500 -28.650 -67.785 -189.675 -257.460 -30.000 0 -30.000

Exploitatie-Resultaat -753.706 -1.014.876 -1.768.582 -201.797 -385.200 -586.997 -551.049 -206.943 -757.992 -3.500 -22.573 -26.073 -174.600 -90.254 -264.854

INNOVATIE EN OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES ORGANISATIE TOTALEN
Omschrijving Taal Digitaal Mens en 

Samenleving
Overige 

projecten tbv 
fonds- of 

bestemmingsres
erves

Expeditie Anton 
Incidenteel

Subtotaal 
Innovatie en 

overige reserves

P&O / OR Planning & 
Control

Marketing en 
Communicatie

ICT Directie & 
Secretariaat

Personeel 
formatie

Sub totaal 
organisatie

Totaal  
Bibliotheek 
Eindhoven

Exploitatie BE 
(excl. 

innovatieproj en 
bestemmings-

reserves)

Bestuur en Organisatie 0 0 0 30.000 0 30.000 1.000 29.200 0 0 -17.615 0 12.585 113.410 83.410

Huisvesting + facilitaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 635.400 635.400

Doorbelasting huisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.002 0 111.002 0 0

Personeel salaris 0 0 0 0 0 0 10.000 8.300 0 0 0 3.057.683 3.075.983 3.075.983 3.075.983

Doorbelasting personeel 0 0 0 0 0 0 167.700 152.300 141.900 70.900 233.300 -3.083.800 -2.317.700 -38.200 -38.200

Overige personeelskosten 15.000 15.000 0 45.000 9.500 84.500 127.725 0 53.900 28.000 75.000 18.648 303.273 539.920 455.420

Administratie + kantoorkosten 0 0 0 0 0 0 12.250 18.325 0 0 0 0 30.575 126.050 126.050

Automatisering 0 0 0 5.000 4.500 9.500 0 0 0 77.920 0 0 77.920 361.845 352.345

Collectie en Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754.993 754.993

Programmering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.640 101.640

Marketing- en communicatie 0 0 0 0 500 500 0 0 -54.800 0 0 0 -54.800 114.450 113.950

Overige Kosten 7.500 7.500 0 4.000 2.750 21.750 0 0 0 0 -209.300 0 -209.300 -115.995 -137.745

Totaal Kosten 22.500 22.500 0 84.000 17.250 146.250 318.675 208.125 141.000 176.820 192.387 -4.969 1.032.038 5.669.496 5.523.246

Opbrengsten abonnementen en leengelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -443.650 -443.650

Overige opbrengsten consumentenmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.371 0 -8.371 -246.095 -246.095

Opbrengsten zakelijke markt 0 0 0 0 0 0 0 -14.400 0 0 0 0 -14.400 -384.785 -384.785

Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.413.765 0 -4.413.765 -4.420.965 -4.420.965

Diverse Baten/vrijval reserves -22.500 -22.500 0 -84.000 -17.250 -146.250 0 0 0 0 0 0 0 -174.000 -27.750

Totaal Opbrengsten -22.500 -22.500 0 -84.000 -17.250 -146.250 0 -14.400 0 0 -4.422.136 0 -4.436.535 -5.669.495 -5.523.245

Exploitatie-Resultaat 0 0 0 0 0 0 -318.675 -193.726 -141.000 -176.820 4.229.749 4.969 3.404.497 0 0
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Begroting innovatieproject boekjaar 2021

Omschrijving Bestrijding 
laaggeletterdhei

d Eindhoven

Inrichting 
Brocade/boeklev

erancier

CRM Indentiteits-
traject

Digitale 
geletterdheid

Mobiliteits-
reserve

Expeditie Anton 
eenmalige deel

Totaal

Bestuur en Organisatie 30.000 0 30.000
Huisvesting 0 2.300
Doorbelasting personeelsuren 0 0 1.500
Personeel inhuur/advieskosten 12.500 5.000 20.000 20.000 12.500 9.500 94.500
Overige personeelskosten 2.500 2.500 0 0 5.000
Administratie + kantoorkosten 0 0
Automatisering 5.000 4.500 22.700
Collectie en Media 0 0
Programmering 0 0 0 500
Marketing- en communicatie 500 4.300
Overige Kosten 7.500 4.000 7.500 2.750 38.650

Totaal Kosten 22.500 10.000 24.000 50.000 22.500 0 17.250 199.450

Totaal Kosten

Opbrengsten abonnementen en leengelden 0
Overige opbrengsten consumentenmarkt 0
Opbrengsten zakelijke markt 0
Subsidies/VVE gelden 0
Diverse Baten/subsidie/vrijval voorzieningen 0

Totaal Opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie-Resultaat 22.500 10.000 24.000 50.000 22.500 0 17.250 199.450
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Formatieoverzicht begroting 2021 

Project/taak FTE in dienst FTE vaste inhuur Totaal FTE FTE in dienst FTE vaste inhuur FTE totaal Personeel Kosten vaste 
inhuur

Totaal Kosten

Taal Volwassenen 6,92 0,64 7,56 7,46 1,33 8,80 389.100 36.000 425.100

Taal Jeugd 8,60 0,00 8,60 8,26 0,38 8,64 548.600 0 548.600

Totaal Taal 15,52 0,64 16,16 15,72 1,72 17,44 937.700 36.000 973.700

Digitaal Volwassenen 1,86 0,00 1,86 2,50 0,00 2,50 109.800 0 109.800

Digitaal Jeugd 4,95 0,00 4,95 4,95 0,00 4,95 318.700 0 318.700

Totaal Digitaal 6,81 0,00 6,81 7,45 0,00 7,45 428.500 0 428.500

Mens en Samenleving Volwassenen 6,22 0,00 6,22 5,98 0,00 5,98 360.800 0 360.800

Mens en Samenleving Jeugd 2,61 0,00 2,61 2,61 0,00 2,61 159.600 0 159.600

Stagiaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000 0 12.000

Totaal Mens en Samenleving 8,84 0,00 8,84 8,59 0,00 8,59 532.400 0 532.400
Verdienmodellen Bibliotheekcafé 2,23 1,12 3,35 2,23 1,44 3,68 104.400 25.200 129.600

Totaal Verdienmodellen 2,23 1,12 3,35 2,23 1,44 3,68 104.400 25.200 129.600

Directie & Secretariaat 1,98 0,05 2,03 2,52 0,11 2,62 233.300 7.500 240.800

Marketing en Communicatie 2,04 0,46 2,50 2,04 0,46 2,50 141.900 51.900 193.800

Expeditie Anton structureel 2,63 0,00 2,63 1,78 0,00 1,78 202.800 0 202.800

P&O 1,57 0,00 1,57 1,70 0,00 1,70 121.900 0 121.900

IcT 0,98 0,17 1,15 0,98 0,22 1,20 70.900 28.000 98.900

Planning & Control 2,02 0,00 2,02 2,06 0,00 2,06 152.300 0 152.300

OR leden 0,76 0,00 0,76 0,76 0,00 0,76 45.800 0 45.800

Facilitair/Huisvesting/ondersteuning 1,69 0,22 1,91 2,33 0,58 2,91 96.900 8.700 105.600

Totaal organisatie 13,67 0,90 14,57 14,17 1,37 15,54 1.065.800 96.100 1.161.900

Totaal exploitatie 47,07 2,66 49,73 48,17 4,53 52,69 3.068.800 157.300 3.226.100

Taal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15.000 15.000

Digitaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Mens en Samenleving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Expedtie Anton incidenteel 0,00 0,06 0,06 0,00 0,06 0,06 0 9.400 9.400

Overige projecten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0 0 0

Totaal Innovatie en overige projecten 0,00 0,06 0,06 0,00 0,28 0,28 0 24.400 24.400

Totaal Bibliotheek Eindhoven 47,07 2,72 49,78 48,17 4,81 52,97 3.068.800 181.700 3.250.500

Innovatie en overige 
bestemmingsreserves

Organisatie

Digitaal

Jaarkosten personeel en inhuur begroting 
2021

Mens en Samenleving

Begroting formatie per 31-12-2021 Werkelijk formatie 31-5-2020

Programmalijn

Taal
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