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In dit jaarverslag 2014 hebben we voor u de belangrijkste  

activiteiten van de VOB op een rij gezet. We bieden u zicht op  

onze inspanningen en resultaten.

Aan de basis van de werkzaamheden van en voor de vereniging 

staan het ‘Verenigingsbeleidsplan 2014 – 2017’, de strategische 

brancheagenda 2012 – 2016 ‘De Bibliotheek levert waarde’ en het 

statutair vastgelegde profiel: 

‘De VOB is de branchevereniging voor alle organisaties die tezamen 

de branche van het openbaar bibliotheekwerk vormen: basis

bibliotheken, provinciale serviceorganisaties (PSO’s) en landelijk 

werkende organisaties. De taken zijn collectieve belangen

behartiging en marktontwikkeling, het in en extern organiseren 

van de branche en het leveren van collectieve diensten. Maat

schappelijke legitimatie c.q. leveren van maat schappe lijke 

meer waarde en zichtbaarheid van de openbare bibliotheekbranche 

binnen de politiekbestuurlijke en sociaal economische context zijn 

daarbij strategische perspectieven. Net als de versterking van de 

kwaliteit van de dienstverlening, bedrijfseconomische effectiviteit 

en het vergroten van het veranderend vermogen. De focus is 

maatschappelijk ondernemerschap, eigentijds werkgeverschap  

en inspirerend leiderschap’. 

De VOB wordt (h)erkend en gehoord in haar beleidsomgeving.  

De Tweede Kamer toont zich gevoelig voor de mogelijkheden én 

moeilijkheden in de branche. De media besteden met regelmaat 

aandacht aan de bibliotheken. Het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) noemt het belang van een goede 

bibliotheekvoorziening en een landelijk dekkend bestel. Een 

signaal dat helaas weinig door gemeenten en provincies wordt 

opgepakt, gezien de vele en vaak forse bezuinigen op de subsidies 

van bibliotheken en PSO’s. De VOB bleef daarom het lobbycircuit 

bespelen, de maatschappelijke meerwaarde van het bibliotheek-

werk uitdragen en de publiciteit zoeken, dit jaar mede in aanloop 

van de Provinciale Statenverkiezingen begin 2015. De inzet op 

Public Affairs werd aanzienlijk versterkt, ook in verband met de 

lobby inzake de nieuwe bibliotheekwet (Wsob). De VOB beïnvloedde 

de kaders van de wet (formuleringen over de functies en kenmerken 

van de lokale bibliotheek), de randvoorwaarden met betrekking 

tot de nieuwe taken van de Koninklijke Bibliotheek (o.a. inzake de 

selectie en inkoop van digitale content) en de condities waaronder 

het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting  

Bibliotheek.nl per 2015 in de Koninklijke Bibliotheek integreren. 

En een greep uit de andere activiteiten: regie voeren op de uitvoering 

van de strategische brancheagenda 2012 – 2016, onder  handelen 

over een nieuwe cao en de modernisering van de arbeids verhoudingen 

agenderen, de veranderingen in de pensioen  wetgeving volgen en 

besluiten nemen over het pensioenreglement, uitvoeren van het 

programma ‘De B ibliotheek onder neemt’, plannen smeden voor 

een doorstart van de LibrarySchool, een nieuw kwaliteitskader 

voor de certificering laten vaststellen, publiceren van een handrei-

king aanbestedingen en versterken van het concurrerend 

vermogen,  een handreiking over de nieuwe Werkkostenregeling, 

een level playing field realiseren voor alle partijen in het land die 

bibliotheekdiensten willen leveren. En dit is slechts een selectie uit 

de activiteiten 2014. Zie verder het jaarverslag en volg ons via de 

wekelijkse digitale nieuws brief. 

Bestuur, medewerkers én leden zijn dit jaar actief geweest op veel 

belangrijke onderwerpen voor de toekomst van het collectief van 

openbare bibliotheken en (provinciaal) ondersteunende organisaties. 

Er is veel werk verzet. Het oordeel of het ook goed was, is aan u. 

We danken alle leden die een actieve bijdrage hebben geleverd 

aan de uitvoering van de verenigingsactiviteiten. En natuurlijk 

ook alle leden die daaraan hebben deelgenomen. De VOB is van, 

voor en door haar leden.

Kars Veling 

voorzitter van de Vereniging van  

Openbare Bibliotheken 

De VOB in 2014 

fo
to

 Jo
rr

it
 R

en
au

d



fo
to

 F
ot

ob
ur

ea
u 

H
en

dr
ik

en
/V

al
k

4



Speerpunten uit het verenigingsjaar

Nieuwe Bibliotheekwet

In 2014 boog het parlement zich over het wetsontwerp Wet stelsel 

openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Op 17 januari bood de 

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW), het wetsontwerp aan de Tweede Kamer aan. Door de opening 

van het e-books platform (BNL) en de aanbieding van het advies 

van de commissie Cohen ‘De Bibliotheek van de toekomst’ (SIOB), 

beiden op 21 januari, kan deze dag als landelijke bibliotheekdag 

2014 de boeken ingaan. In het mediaoverzicht (bijlage 2) vindt u 

een beknopte presentatie van alle media-aandacht op die dag,  

die mede door de VOB gecoördineerd werd. 

De VOB informeerde de Tweede Kamerleden per brief en in 

gesprekken over de wensen van de bibliotheken voor de wet. Het 

overleg tussen de Tweede Kamer en de minister verliep schriftelijk.

De lobby van de VOB spitst zich vanaf dat moment toe op het 

opstellen van een manifest ‘Mijn bieb moet blijven’ die hoorde bij 

de mediacampagne ‘Iedere gemeente een bibliotheek!’. Zo’n 60 

bekende Nederlanders steunden deze campagne waaronder o.a. 

Bernhard Wientjes, De Jeugd van Tegenwoordig, Alexander Rinnooy 

Kan, Sylvia Witteman, Arnon Grunberg, A.F.Th. van der Heijden. 

Deze online campagne werd in korte tijd opgezet en liep tot de 

aanbieding van het manifest aan de overheden op 18 maart, de 

dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op Facebook en een online 

petitie-site konden mensen hun steun geven aan het manifest 

‘Mijn bieb moet blijven’.

Op 18 maart bood een delegatie onder aanvoering van VOB- 

voorzitter Kars Veling het manifest aan het IPO en de VNG aan,  

in de persoon van Jantien Kriens van Vereniging van Nederlands 

Gemeenten (VNG). 

En in een speciaal gebouwde pop-up bibliotheek op het Plein in 

Den Haag bood de voorzitter het ook aan de Kamerleden die zich 

bezighielden met het wetsvoorstel. Kamerleden van zeven fracties 

debatteerden in de pop-up bibliotheek over het wetsvoorstel. Dit 

landelijke debat aan de vooravond van de gemeenteraadsverkie-

zingen leverde extra media-aandacht, die door de bibliotheken 

benut kon worden om op gemeentelijk niveau met de nieuwe 

raadsleden en wethouder(s) verder te praten over de rol van de 

lokale openbare bibliotheek. 

Op 15 mei en 3 juni debatteerde de commissie OCW van de Tweede 

Kamer met de minister. Bij de stemming op 10 juni stemden 130 

Tweede Kamerleden voor het wetsontwerp. Van de zes moties en 

16 amendementen werden vijf moties en vijf amendementen 

aangenomen. Het aangepaste wetsvoorstel werd op 24 juni in de 

procedurevergadering van de Eerste Kamer behandeld en er werd 

besloten tot een voorlopig verslag op 9 september. Op 10 oktober 

reageerde de minister op de vragen van de Eerste Kamer met een 

Memorie van Toelichting. Op 11 november debatteerde de Eerste 

Kamer met minister Bussemaker. Op 18 november stemde de Eerste 

Kamer over het wetsvoorstel en nam het aan met 74 stemmen.  

De wet werd op 5 december gepubliceerd in het Staatsblad  

(2014-470). De wet werd op 1 januari 2015 van kracht. 5



Positionering van bibliotheken

Gemeenteraadsverkiezingen 

Vanaf half februari is in de aanloop naar de behandeling van  

de bibliotheekwet in de Tweede Kamer en de gemeenteraads-

verkiezingen op 19 maart de mediacampagne ‘Iedere gemeente 

een bibliotheek!’ gelanceerd. De combinatie van landelijke aandacht 

door het wetsontwerp en lokale aandacht voor de bibliotheek door 

de verkiezingen werd in deze campagne gecombineerd. 

De leden van de VOB kregen de mogelijkheid om de campagne 

lokaal uit te zetten en de resultaten rond de gemeenteraads-

verkiezingen aan te bieden aan de eigen gemeenten. Dit werd 

voorzien van de aanbieding van een lokale toolkit. Een aantal 

bibliotheken maakten gebruik van de mogelijkheid om zich in het 

licht van de coalitiebesprekingen met petitie en handtekeningen 

lokaal te presenteren. 

De VOB stuurde begin april een brief aan alle gemeenten om de 

bibliotheekwet, de daarin opgenomen kernfuncties, de opvattingen 

van de VOB over commerciële aanbieders in de branche en de 

verbinding van fysieke en digitale diensten van de bibliotheek 

nader onder de aandacht te brengen van de nieuwe gemeenteraden 

en colleges. Deze brief oogstte veel waardering van de leden. 

Tijdens het VNG jaarcongres op 17 en 18 juni presenteerden de 

bibliotheken – via een samenwerkingsverband van VOB en SIOB en 

met medewerking van een aantal bibliotheekdirecteuren – zich met 

leesbevordering op de VNG beurs en werd er een deelcongres over 

de openbare bibliotheek gehouden in de Bibliotheek Ridderkerk 

(Bibliotheek A tot Z, nu AanZet).

Voor het complete overzicht van bibliotheken in pers en media zie 

bijlage 2.

Level playing field 

Op grond van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar heeft het 

bestuur een aangescherpt standpunt m.b.t. de markt van biblio-

theekfuncties opgesteld. De leden hebben op de alv 11 december 

2014 ingestemd met dit standpunt:

‘Nieuwe aanbieders zijn vrij zich in de markt van bibliotheek

functies te vestigen, opdrachten van gemeenten te verwerven of 

anderszins hun continuïteit te borgen. De VOB verzet zich niet 

tegen nieuwe aanbieders, maar acht een level playing field nood

zakelijk. Ook de nieuwe toetreders zijn bij hun aanbod en 

prijsstelling gehouden aan de voorwaarden die aan de openbare 

bibliotheken zijn opgelegd. De VOB bevordert de totstandkoming 

en de handhaving van een level playing field.’

De VOB heeft in 2014 het actieplan level playing field uitgevoerd 

en het volgende gerealiseerd:

  Arbeidsvoorwaarden: de cao Openbare Bibliotheken en de 

fondsen-cao zijn algemeen verbindend verklaard. Er is een 

traject gestart om nieuwe aanbieders aan te zetten deze cao’s 

toe te passen of dispensatie zien te krijgen.

  Certificering: aan de Stichting Certificering (SCOB) is gevraagd 

de kaders van de wet nadrukkelijk mee te wegen in de toetsing 

en de nieuwe toetreders ook uit te nodigen voor certificering. 

Eenzelfde signaal heeft de VOB bij de VNG neergelegd.

  Leenrecht: aan Stichting Leenrecht is om een standpunt 

gevraagd inzake de toepassing van leenrecht voor partijen met 

een commercieel karakter die bibliotheekfuncties aanbieden.

  Collectieve marketing: Stichting Collectieve Propaganda van het 

Nederlandse Boek (CPNB) heeft, op verzoek van haar contract-

partner VOB, het campagnereglement aangepast en levert 

campagnematerialen voortaan uitsluitend aan leden van de VOB.

  Digitale bibliotheek: BNL heeft per brief bevestigd haar producten 

en diensten niet te leveren aan niet-leden. De VOB heeft dit onder-

werp inmiddels ook bij de Koninklijke Bibliotheek geagendeerd.

  Leveranties boeken en metadata: NBD Biblion heeft per brief 

laten weten geen metadata te leveren aan niet-leden van de 

VOB en slechts een zeer onaanzienlijk omzetbestanddeel boeken-

levering aan nieuwe toetreders te kennen.

  Programma’s leesbevordering: aan Stichting Lezen is schriftelijk 

gevraagd geen diensten te leveren aan niet-leden van de VOB 

c.q. niet gecertificeerde bibliotheken en voor de toekomst het kader 

van de Wsob te hanteren. Een reactie is in 2014 nog niet ontvangen.

  Ministerie van OCW: OCW zal in 2015 met Stichting Lezen 

programma ‘Kunst van Lezen’ evalueren en voor de nieuwe 

cultuurperiode de subsidievoorwaarden afwegen tegen de 

Wsob. De VOB wordt daarbij betrokken. Wat betreft de digitale 

bibliotheek houdt OCW zich strikt aan wat in de Wsob staat 

omschreven. 6



Met de Rijnbrink Groep (doorrekening offertes) en ProBiblio  

(klein schalige bibliotheekvoorzieningen) heeft de VOB afspraken 

gemaakt over het delen van ontwikkelde kennis. Idem met  

Bibliotheken Helmond / Peel en Waterland inzake hun cases. 

Stadhouders Advocaten ondersteunt VOB leden op verzoek  

juridisch bij hun acties richting gemeenten daar waar er zich 

nieuwe aanbieders melden. 

De VOB werkgroep Versterking concurrentievermogen, o.l.v. Acta 

Advies, is geformeerd om bibliotheken te helpen bij het opstellen 

van aanbestedingen en offertes. Hiervoor is de handreiking 

‘Inspelen op aanbestedingen van bibliotheekdiensten’ opgesteld. 

Eind 2014 werd aan Acta Advies opdracht verstrekt om een hand-

reiking ‘Offertes’ op te stellen. Deze zal halverwege 2015 verschijnen.

Proefprocedure e-lending

De proefprocedure die de VOB in 2013 is gestart tegen Stichting 

Leenrecht diende op 27 mei 2014 bij de Haagse Rechtbank. De 

procedure draait om de vraag of e-books onder het leenrecht 

vallen of niet. Aanleiding voor deze procedure is een arrest van het 

Europese Hof van Justitie waarin het Europese Hof verder verhan-

delen van aangeschafte software als legaal beoordeelde, het 

zogenaamde UsedSoft-arrest. In lijn met dit arrest heeft de VOB de 

Haagse Rechtbank gevraagd om prejudiciële vragen te stellen aan 

het Europese Hof van Justitie om zo een principiële uitspraak te 

krijgen van het Hof. Kort samengevat zal aan het Hof de vraag 

worden gesteld of openbare bibliotheken online e-books mogen 

uitlenen tegen betaling van de wettelijke leenrechtvergoeding en 

zonder dat hiervoor de voorafgaande toestemming nodig is van 

uitgevers. Er wordt ook (voorwaardelijk) een vraag gesteld of de 

online verkoop van een e-book leidt tot uitputting van het 

verspreidings recht en dus of tweedehands verkoop van e-books 

toelaatbaar is. 

De Haagse Rechtbank heeft in haar vonnis van 3 september 2014 

alle partijen – VOB, Stichting Leenrecht, NUV, Lira en Pictoright –  

in de gelegenheid gesteld om zich inhoudelijk uit te laten over de 

precieze vraagstelling. De Rechtbank heeft gemeend inderdaad 

prejudiciële vragen te kunnen gaan stellen. Het vonnis met de 

definitieve vragen stond aanvankelijk gepland voor 26 november, 

maar is aangehouden tot 1 april 2015.

Brancheagenda  
De Bibliotheek levert waarde

Nationale Bibliotheekpas 

De Nationale Bibliotheekpas (NBP) is een sleutelproject in de  

strategische brancheagenda 2012 – 2016. Samenwerkende PSO’s 

Nederland (SPN) heeft het project ter uitvoering aangenomen en 

als projectleider Nicolette van Ham aangesteld (ter beschikking 

gesteld door ProBiblio). In 2014 gaf de projectgroep uitvoering aan 

het besluitvormingsdocument NBP zoals dat in december 2013 

door de algemene ledenvergadering werd vastgesteld. In het licht 

van de komende bibliotheekwet werd ook de Koninklijke Bibliotheek 

(KB) betrokken bij het project. De directeur KB werd lid van de 

klankbordgroep. 

Er gingen 4 werkgroepen aan de slag binnen het project: 

  Lidmaatschapsstructuur 

  Gastlenen 

  Harmonisatie tarieven en leenvoorwaarden

  Communicatie

In september 2014 werden door de projectgroep drie regionale 

roadshows georganiseerd. Directeuren en bibliotheekmedewerkers 

werden op de hoogte gebracht van de uitwerkingen van de Nationale 

Bibliotheekpas door de verschillende werkgroepen. De discussies 

met de aanwezigen leverde de projectgroep waardevolle informatie 

op, waardoor de voorstellen aangescherpt konden worden. 

Op de alv van december 2014 presenteerde het VOB bestuur de 

voorstellen van SPN en de fasering 2015 van het project. Eén van de 

voorstellen van SPN betrof het instellen van een stuurgroep met 

duidelijk mandaat van het VOB bestuur. In die stuurgroep moet 

ook de positie van de KB nadrukkelijk geborgd worden, aangezien per 

1 januari 2015 de KB een wettelijke status heeft in het openbaar  

bibliotheekstelsel. Naar aanleiding van de discussies in de alv 

zegde SPN toe dat in het eerste kwartaal van 2015 de projectleider 

NBP alle provinciale directie-overleggen zal bezoeken om op te 

halen wat de succesfactoren voor de NBP zijn. De programma-

manager branchestrategie neemt eveneens deel aan die bezoeken 

om het belang van het sleutelproject te benadrukken. 

In oktober werd Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC) 

gevraagd een advies uit te brengen over de zakelijke mogelijk-

heden van de NBP. Op de alv van december 2014 presenteerde 

Postma zijn advies. 7



De Bibliotheek onderneemt 

Het programma ‘De Bibliotheek onderneemt’ wordt door de  

VOB uitgevoerd in het kader van de strategische brancheagenda 

2012 – 2016, waarbij lokaal maatschappelijk ondernemerschap 

centraal staat. Ondernemerschap wil in dit verband zeggen: kansen 

actief onderzoeken, creëren en benutten om de bibliotheek stevig 

neer te zetten als publieke voorziening die maatschappelijke 

meerwaarde biedt. De bibliotheekwet ondersteunt dat streven. 

Basisnotities over maatschappelijk ondernemen en de lerende 

branche dienden als achtergrond voor het programma, gericht op 

kennisdelen. Daarvoor zijn de vormen van directiespecials, een 

aanbod thematische intervisie en publicaties ontwikkeld.

Met zo’n twintig bibliotheekorganisaties werd een verkenning 

gedaan naar ondernemerschap en het (zakelijk) aanbod richting 

onderwijs. Na een telefonische enquête en een rondetafelbijeen-

komst bleek grotendeels aan de behoeften voldaan te worden 

door het programma ‘Kunst van Lezen’ met als onderdeel onder 

andere het project ‘de Bibliotheek op School’. 

Twee directiespecials met als thema ‘Ondernemen in een multi

functionele setting’ en ‘Financieringskansen’ vonden plaats in het 

Eemhuis. De ledenvergadering van juni 2014 begon met een thema-

sessie over lokale samenwerking en ondernemerschap. 

Voor leiderschapsondersteuning deed de VOB een aanbod inter-

visie voor directies en één voor leidinggevenden, zodat begin 2015 

de eerste groepen van start gaan. Subsidie werd verleend door het 

(voormalige) Netwerk van Directeuren (NvD).

Om in te zetten op ondernemende medewerkers is overleg gevoerd 

over HR aspecten met SPN voor een handreiking lokaal HR-beleid 

en instrumenten, met de cao-onderhandeldelegatie in het kader 

van een vernieuwende dialoog, en met de Stichting  

BibliotheekWerk (SBW) over gerelateerde projecten.

Nationale Bibliotheekcatalogus

Als onderdeel van het sleutelproject Nationale Bibliotheekcatalogus 

uit de strategische brancheagenda voert SIOB (inmiddels KB) het 

onderdeel ‘De NBC+; content en context’ uit. In dat kader werd het 

deelproject ‘De NBC+ over 5 jaar’ op 27 mei 2014 afgerond met een 

studiemiddag. Centraal stond het rapport ‘De doorontwikkeling 

van de Nationale Bibliotheek Catalogus+. Verkenning van relevante 

(technische) ontwikkelingen t.b.v. een visie op de NBC+ over 5 jaar’ 

van Maurits de Graaf. 

Op 8 oktober organiseerde SIOB in samenwerking met de VOB het 

congres ‘Collectie Nederland in Context’. Ruim 150 deelnemers 

bezochten dit congres. Verschillende sprekers gingen in op de 

laatste ontwikkelingen rondom de drie thema’s: collectiebeleid, 

contextualisering en co-creatie. De Stichting Plusbibliotheken 

bood op het congres het advies ‘Collectiebeleid voor openbare 

bibliotheken’ aan de VOB aan. Kernvraag is: kun je door samen-

werking en/of uitbesteding op het gebied van collectievorming 

efficiencywinst behalen? Conclusie is dat door optimalisatie van 

processen er nog substantiële efficiencywinst te behalen is. Naar 

verwachting wordt dit sleutelproject in 2015 afgerond.

Gebruikersonderzoeken 

In de strategische brancheagenda is het structureel opbouwen 

van kennis over klanten en potentiële klanten een voorwaarde 

voor succes. 

De SIOB publicatie ‘Gebruikersonderzoek binnen bibliotheken. Naar 

samenhang en afstemming binnen de bibliotheekbranche’ geeft 

mede invulling aan het realiseren van de brancheagenda.  

De publicatie schetst een aantal acties die de branche de komende 

jaren zou moeten ontplooien. Genoemd worden de toename van 

kenniscirculatie, creëren van benchmarkmogelijkheden en ophalen 

van kennis over specifieke doelgroepen. 

De commissie Marketing van de VOB heeft het bestuur  

geadviseerd over deze publicatie. De commissie constateert dat 

Biebpanel van ProBiblio al invulling geeft aan de beoogde acties. 

Dat betekent dat op korte termijn kwantitatief gebruikers-

onderzoek landelijk kan worden uitgerold. Er is alle aanleiding om 

als bibliotheekbranche te kiezen voor één instrument op het 

gebied van kwantitatief consumentenonderzoek. Daarmee wordt 

versnippering van middelen voorkomen en krijgt de branche de 

beschikking over cijfers die voor marketingacties essentieel zijn. 

Het bestuur heeft met instemming kennis genomen van het 

advies van de commissie en roept de leden op niet afzonderlijk in 

de ontwikkeling van gebruikers- c.q. consumentenonderzoek te 

investeren.8



Arbeidsvoorwaarden 

Cao-zaken

Bij aanvang van de onderhandelingen in het Centraal Overleg 

Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) werd voor 

sociale partners duidelijk dat ze een aantal grotere thema’s wilden 

aanpakken om met een flinke moderniseringsslag te komen tot 

meer volwassen arbeidsverhoudingen in de branche. Thema’s die 

niet zouden zijn te realiseren in het tijdsbestek van een één- of 

tweejarige cao. Het idee is toen geboren om meerjarige afspraken 

te maken, in de vorm van een sociaal contract. De kern van dit 

sociaal contract is deze gedeelde visie op de toekomst van de 

arbeidsverhoudingen in de bibliotheekbranche. Hierbij wordt 

uitgegaan van de ontwikkelingen in de bibliotheekbranche die 

partijen gezamenlijk benoemen.

Jaarlijkse afspraken in de cao Openbare Bibliotheken zullen steeds 

in het licht van dit sociaal contract worden gemaakt. Bedoeling is 

dat het sociaal contract ook een meerjarige afspraak bevat over de 

loonruimte. Dit sociaal contract is het kader voor projecten die 

worden uitbesteed aan SBW.

Dit heeft geleid tot het besluit de lopende cao te verlengen met 

een half jaar om wat meer tijd te nemen voor het maken van die 

afspraken. De cao-ledenvergadering van de VOB heeft hier in 

december 2014 mee ingestemd.

Stichting BibliotheekWerk

Naast de cao OB is de fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk in 

2014 op een aantal technische punten aangepast. 

SBW heeft op verzoek van sociale partners onderzoek gedaan naar 

de inzet van vrijwilligers in de branche. Dit onderzoek heeft geleid 

tot de resultaten ‘Vrijwilligers in de bibliotheek’. Dit rapport is in 

een gezamenlijke bijeenkomst met FNV Publiek Belang  

gepresenteerd aan en besproken met de VOB-leden. 

Daarnaast is met ESF-subsidie het project ‘In dialoog naar onder-

nemerschap’ gestart. In samenwerking met een grote  

klankbordgroep uit de branche leidt dit project tot een toolbox, 

die ingezet kan worden om ondernemerschap op alle niveaus in 

een organisatie te activeren.

SBW ondersteunt het ESF-project ‘Werken in de bibliotheek van de 

toekomst: van collectie naar connectie’ van een aantal PSO’s.

Werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de nieuwe Werkkostenregeling 

(WKR) ingevoerd en zijn ook alle bibliotheken, PSO’s en landelijke 

instellingen verplicht deze toe te passen.

Speciaal voor de bibliotheekbranche is in opdracht van de VOB de 

handreiking ‘Werkkostenregeling in de bibliotheek’ opgesteld, 

waarin de Werkkostenregeling wordt toegelicht mede in relatie 

tot de cao OB en enkele specifieke bibliotheekzaken.

Pensioenzaken 

2014 stond voor het COAOB ook in het teken van pensioenzaken. 

Veel aankomende nieuwe regelgeving vroeg om besluitvorming 

door sociale partners. Bij de besluitvorming is gebruik gemaakt 

van voorlichting en adviezen van deskundigen van het Pensioen-

fonds Openbare Bibliotheken (POB).

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de besluiten om de pensioenricht-

leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar en om de VPL-regeling 

(Vut-, prepensioen-, levensloopregeling) na een korte overgangs-

termijn af te schaffen. Vanwege een vertraagde behandeling van 

de veranderingen in de pensioenwetgeving in de Tweede en Eerste 

Kamer konden sociale partners en het POB pas helemaal op het 

eind van het jaar de verregaande veranderingen aan de werk-

gevers en medewerkers in de branche communiceren. 9



Nieuwe stelseltaken KB

In 2014 bereidde de Koninklijke Bibliotheek (KB) zich voor op de 

nieuwe stelseltaken openbare bibliotheken die krachtens de 

nieuwe bibliotheekwet Wsob bij de KB worden belegd. Dit hield 

eveneens in de integratie van de taken en organisaties van het 

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Stichting  

Bibliotheek.nl (BNL) in de KB. 

Integratie van SIOB en BNL in KB

De VOB volgde dit dossier nauwgezet en werd intensief betrokken 

bij het integratieproces. Er was frequent overleg met de extern 

procesbegeleider, de directeur en de medewerkers van de KB.  

De VOB bewaakte de belangen van de bibliotheken en zag toe dat 

alle taken van het SIOB en alle producten en diensten die BNL nu 

levert , ook die met een exploitatierecht verkregen vanwege de 

VOB, zoals de G!DS, conform afspraken integraal werden over-

genomen door de KB. 

Er is een gezamenlijke agenda opgesteld tussen de KB en de VOB 

over alle taken die de KB vanuit de Wsob opgedragen krijgt en 

waarover de KB en VOB wenselijk overleggen en overeenstemming 

bereiken. Belangrijke onderdelen van deze agenda zijn de overname 

van de digitale diensten van BNL, de selectie van e-content voor de 

digitale bibliotheek en de organisatie van de inkoop ervan per 2015, 

de monitoring van het stelsel, governance digitale bibliotheek en 

het beoogde landelijk collectiebeleid. Over enkele dossiers werden 

eind 2014 al duidelijke afspraken bereikt, zoals de vormgeving van 

een nieuwe Inkoopcommissie digitale content, waarin de verte-

genwoordigers van de bibliotheken de zeggenschap krijgen over 

de aan te schaffen digitale content.

Koppeling fysiek en digitaal

Het belangrijkste dossier vanuit VOB perspectief betreft de toegang 

tot de digitale bibliotheek en de koppeling met de lokale biblio-

theken, c.q. de onlosmakelijke koppeling tussen de digitale en 

fysieke dienstverlening van de ‘Bibliotheek Nederland’. De VOB 

staat op het standpunt dat er slechts één lidmaatschap zou moeten 

zijn, waarbinnen de leden kunnen kiezen welke dienst verlening zij 

willen afnemen (fysiek, digitaal, gecombineerd, KB) en welk ten 

minste ook aan de lokale bibliotheek is gekoppeld. Het overleg 

hierover met de KB is constructief en in goede sfeer, maar heeft 

nog niet tot een concreet resultaat geleid. Het bestuur van de VOB 

en de KB directie stelden een gezamenlijk uitgangspuntenpaper 

op m.b.t. het lidmaatschap van de digitale bibliotheek en deelden 

dat met de minister van OCW en de Tweede Kamer. Het door de KB 

toegezegde voorstel voor uitwerking van het lidmaatschap werd 

nog niet ontvangen.

De directeur van de VOB is betrokken geweest bij de het opstellen 

van het profiel en de werving van het hoofd voor de nieuwe afdeling 

Bibliotheekstelsel van de KB. En ook bij het opstellen van het profiel 

van een nieuwe algemeen directeur voor de KB. De voorzitter van 

het bestuur van de VOB is uitgenodigd deel te nemen aan de 

selectiegesprekken voor de nieuwe algemeen directeur van de KB, 

als toehoorder deel te nemen aan de bijeenkomsten van het  

Algemeen Bestuurs College van de KB en werd gevraagd te reageren 

op een conceptversie van het beleidsplan 2015- 2018 van de KB.10
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Belangenbehartiging,  
lobby en representatie

Samenwerken met MKB-Nederland en Federatie Cultuur 

Via de Federatie Cultuur (werkgeversverenigingen in de culturele 

sector) is de VOB lid van MKB-Nederland. Zo worden de belangen 

van bibliotheken behartigd in de politiek en diverse wetgevings-

trajecten, zoals rond de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 

en de Wet Markt en Overheid.

Samen met de partners in de Federatie Cultuur heeft de VOB het 

sectorplan Cultuur opgesteld. Met co-financiering van de zoge-

naamde Asschergelden bevordert het sectorplan de mobiliteit en 

duurzame inzetbaarheid van werknemers in de cultuur.

De FC-werkgroep Werkgeverszaken streeft naar afstemming van 

de diverse cao’s in de cultuur met het oog op de toename van 

multifunctionele organisaties. Daarnaast organiseerde de werk-

groep themabijeenkomsten op het gebied van werkgeverszaken, 

zoals de Werkkostenregeling.

De VOB is lid van de commissie Auteursrecht VNO-NCW/MKB-

Nederland, waardoor wij goed geïnformeerd blijven over 

ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht en de wijze van 

omgang daarmee door de collectieve beheersorganisaties als 

Buma/Stemra. De belangen van de bibliotheekbranche worden 

meegenomen in de activiteiten van de commissie. 

In de werkgroep Ledenvoordeel worden gezamenlijke mantel -

overeen komsten voorbereid. Vanwege de schaalgrootte zijn scherpe 

deals te sluiten, door taakverdeling kan een efficiënte afweging 

tussen aanbieders gemaakt worden (zie verderop in dit verslag).

Wet Markt & Overheid

Per 1 juli 2014 is de aanpassing Mededingingswet ter invoering 

van gedragsregels voor de overheid, kortweg bekend als Wet Markt 

en Overheid, in werking getreden. De kerngedachte achter de wet 

is het voorkomen van concurrentievervalsing met hulp van 

publieke middelen. 

Samen met de brancheorganisaties in de Federatie Cultuur moni-

tort de VOB de mogelijke gevolgen van deze wet voor de 

bibliotheken. Daarnaast heeft een studente in overleg met de VOB 

haar afstudeerscriptie deels gewijd aan de gevolgen van de wet 

voor openbare bibliotheken en voor gemeentelijke bibliotheken in het 

bijzonder. De gevolgen voor bibliotheken vallen gelukkig mee.

Wet modernisering Vbp-plicht overheidsondernemingen

In december 2014 is het wetsvoorstel Vennootschapsbelastingplicht 

(Vbp-plicht) in de Tweede Kamer aangenomen, in 2015 buigt de 

Eerste Kamer zich erover. In nauw contact met een fiscalist heeft 

de VOB het traject gevolgd en de leden op de hoogte gehouden. 

Vooralsnog zullen bibliotheken vrijgesteld blijven van vennoot-

schapsbelasting vanwege de uitzondering in de wet voor het ‘in 

stand houden van openbare leeszalen en bibliotheken’. Voor functies 

die eventueel buiten deze uitzondering vallen ondersteunen wij 

het pleidooi van de Federatie Cultuur voor vrijstelling van 

vennootschapsbelastingplicht voor alle culturele organisaties. 

Internationaal

Samenwerking met FOBID, EBLIDA, IFLA

De VOB zorgt ervoor dat de belangen van de leden ook internationaal 

op de agenda staan en behartigd worden. Via lidmaatschap en 

vertegenwoordiging in FOBID, EBLIDA en IFLA benut de VOB de 

kanalen om internationale lobby uit te voeren. E-lending, auteurs-

rechtzaken, en privacy en positionering van bibliotheken in 

inter natio nale agenda’s komen aan de orde. IFLA lanceerde een 

Trendrapport ten behoeve van noodzakelijke omgevingsverkenning 

door bibliotheken. Daarnaast nam zij de Verklaring van Lyon aan 

die toegang tot informatie als onderwerp in de VN-post 2015 

agenda bepleit. FOBID zorgde voor de Nederlandse vertaling.

E-lending in Europa

EBLIDA organiseerde een campagne rond e-lending ‘The right to 

E-Read’ om bibliotheken, publiek en beleidsmakers ervan te over-

tuigen dat bibliotheken hun publieke taak op het terrein van e-books 

en e-content met de huidige wetgeving onvoldoende kunnen 

uitvoeren. De lancering vond in Den Haag plaats, georganiseerd 

door de VOB, met Marietje Schaake (Member European Parlement 

MEP) en Dirk Visser (advocaat VOB). De FOBID Juridische Commissie 

leverde toelichting op de algemene situatie in Nederland aan inter-

nationale collega’s. Er was veel waardering voor de VOB actie met 

een proefprocedure ‘Uitlenen van e-books’. De VOB verspreidde de 

materialen en de online tekenpetitie van ‘The right to E-Read’.

IFLA herzag samen met EBLIDA haar achtergrondinformatie en 

standpunt t.a.v. e-lending met behulp van Nederlandse informatie. 

Andere activiteiten binnen kerntaken
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Internetconsultatie auteursrecht Europese Commissie

De Europese Commissie organiseerde een openbare internet-

consultatie over de modernisering van het auteursrecht binnen de 

Europese Unie. Deze consultatie bood bibliotheken en erfgoed-

instellingen de mogelijkheid om auteursrechtelijke belemmeringen 

en gewenste oplossingsrichtingen voor hun functioneren in het 

digitale domein onder de aandacht van de Brusselse beleidsmakers 

te brengen. 

VOB en FOBID hebben met vereende krachten een uitgebreide 

reactie opgesteld, waarbij ook gebruik is gemaakt van de inzichten 

van EBLIDA en van andere groepen en netwerken. Omdat in 

Brussel de getallen tellen, deed de VOB ook een oproep bij haar 

leden om een reactie in te sturen voor deze openbare raadpleging. 

(Laag)geletterdheid als Europees speerpunt

Dankzij de onophoudelijke aandacht die H.K.H. Prinses Laurentien, 

erevoorzitter van de VOB, heeft gevraagd voor het probleem van 

laaggeletterden, heeft dit onderwerp in Nederland politiek draag-

vlak gekregen. In Europees verband komt er ook meer aandacht 

voor. Zo is een tweejarig EU-project gestart, ELINET (European 

Literacy Policy Network) op basis van een EU-rapport, opgesteld 

onder leiding van Prinses Laurentien. Het is een netwerk van zo’n 

80 organisaties, die beleid en praktijk van geletterdheid (literacy) 

aanjagen. Bij de ontwikkeling van dit project heeft de VOB Neder-

landse voorbeelden ingebracht.

Public Libraries 2020

Positionering van bibliotheken in EU beleid is een ander speerpunt 

waar Prinses Laurentien de zaak van bibliotheken bepleit. Op basis 

van onderzoek naar de kansen van bibliotheken in de EU agenda, 

is een driejarig programma ‘Public Libraries 2020’ gestart o.l.v. de 

Brusselse afdeling van Stichting Lezen en Schrijven. Good practices 

worden in aantrekkelijk beeld dicht bij de Europarlementariërs 

gebracht en de rol van bibliotheken bij deze Europese agenda 

wordt onderstreept. Ook Nederlandse bibliotheken zijn als  

voorbeeld betrokken.

Branche intern en extern organiseren

Nieuw Certificeringskader

Op de algemene ledenvergadering van 12 juni 2014 hebben de leden 

unaniem ingestemd met het nieuw certificeringskader van de 

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) ‘Zichtbare 

waarde 2014 2017’, dat mede tot stand kwam door inzet van de VOB 

en enkele van haar leden.

Het nieuwe kader is minder gericht op documenten, procedures 

en op het terugkijken en voldoen aan een norm en meer gericht 

op planmatige kwaliteitsverbetering en op toekomstbestendigheid.

Meten is opgeschoven richting ondersteuning en coaching op 

basis van door de bibliotheek zelf geformuleerde ambities. 

Uitgangspunt is wat onder de gegeven omstandigheden voor de 

bibliotheek maximaal haalbaar is en welke opdracht zij daarbij heeft. 

Toetsing en gesprek vinden niet meer plaats door één, maar door 

twee personen, waaronder een ‘peer’. 

Na de vaststelling door de alv heeft het VOB bestuur het nieuwe 

Certificeringskader ter instemming voorgelegd aan de VNG. Op 9 

oktober heeft de nieuwe beleidscommissie Onderwijs, Cultuur en 

Sport van de VNG zich er over gebogen en positief geadviseerd.

De VNG heeft de VOB gemeld dat zij een handreiking uitbrengt  

in het kader van de implementatie van de Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen (Wsob). In deze handreiking zal de VNG 

de aanbeveling aan de gemeenten opnemen om certificering van 

de lokale bibliotheekvoorziening als onderdeel van de subsidie-

voorwaarden op te nemen.

Feiten en cijfers

De VOB ontvangt via de jaarlijks BIS enquête van elke bibliotheek 

de rechte tellingen m.b.t. leden, collectie, uitleningen, bezoek, 

financiën en personeel. In 2014 heeft 96% van de bibliotheken cijfers 

aangeleverd. Het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) valideert 

deze cijfers en verwerkt ze tot een geaggregeerd landelijk overzicht. 

Dit zijn de statistiekcijfers van de branche, waar bibliotheken, 

overheden en samenwerkingspartners veel gebruik van maken. 

Ook voor PA-activiteiten van de VOB en voor PR-instrumenten 

bewijzen ze grote waarde. De cijfers over 2013 zijn sinds november 

2014 op Statline van CBS te vinden. 

De VOB heeft vervolgens op basis van de gevalideerde CBS cijfers 

relevant kengetallen berekend. Deze kengetallen zijn landelijke 

gemiddelden die kunnen dienen als benchmark. Voor de thema’s 

leden en gebruikers – organisaties, gemeenten en inwoners  

– collecties en uitleningen – bibliotheekgebruik – personeel en 13



vrijwilligers – en bedrijfsvoering worden de BIS-cijfers nader geduid. 

Om zo ontwikkelingen en trends in de openbare bibliotheekbranche 

zichtbaar te maken. Deze trendanalyses zijn te vinden op  

www.debibliotheken.nl. 

Convenant NBD Biblion

NBD Biblion en de VOB hebben een convenant getekend om meer 

afstemming te creëren binnen de branche op het terrein van de 

landelijke ondersteuning. In het convenant is onder andere opge-

nomen dat beide partijen open en transparant naar elkaar zullen 

zijn. De werkzaamheden van beide partijen moeten zoveel mogelijk 

synergie opleveren ten behoeve van de openbare bibliotheken. De 

onderlinge afstemming moet het ook makkelijker maken om de 

eigen doelstellingen te realiseren. In het convenant wordt rekening 

gehouden met de rol van PSO’s en de KB-nieuwe stijl, die ook een 

waardevolle rol hebben in het bibliotheekstelsel. 

De VOB en NBD Biblion willen een verdere versnippering van de 

ontwikkeling, beheer en exploitatie van landelijk aan te bieden 

diensten en producten aan de openbare bibliotheken tegengaan.

Stichting Onderhandelingen Leenrecht (StOL)

De tarieven voor leenrechtvergoedingen zijn van toepassing op 

alle leenrechtplichtige bibliotheken. De StOL stelt jaarlijks de 

hoogte van de tarieven vast. De tarieven voor uitleningen over 

2013 zijn op 18 maart 2014 vastgesteld.

Anne Rube (Probiblio) volgde dit jaar Hans van Velzen op als voor-

zitter van de VOB onderhandeldelegatie van de StOL.  

Secretaris Evert Slot heeft vanwege pensionering zijn functie  

neergelegd en werd opgevolgd door Fanny Pang (VOB). 

VOB Inkoopcommissie 

Naast het inkopen van het basispakket e-content heeft de VOB 

Inkoopcommissie zich nadrukkelijk bezig gehouden met de situatie 

die na 1-1-2015 ontstaat, als de KB verantwoordelijk wordt voor de 

inkoop van e-content. Hierover bracht de VOB Inkoopcommissie in 

januari een advies uit aan het VOB bestuur met als onderwerpen: 

beheer rijksgelden (onttrekking gemeentefonds), organisatie van 

en zeggenschap van de branche m.b.t de inkoop e-content en invloed 

van de branche op de hoogte van de onttrekking. 

Wat betreft de hoogte van de onttrekking aan het gemeentefonds, 

bracht onderzoek van de Kwink groep in opdracht van het ministerie 

van OCW voldoende helderheid. De VOB zat in begeleidings-

commissie van dit onderzoek. 

Op basis van het rapport en het advies van de Inkoopcommissie 

heeft de VOB de conclusies van het rapport geaccepteerd. De 

onttrekking aan het gemeentefonds loopt op van € 8 miljoen in 

2015 tot € 12,2 miljoen in 2018. Dit bedrag is inclusief 20% kosten 

voor beheer, ontsluiting, ter beschikking stelling en marketing van 

het digitale aanbod.

Aan de VOB Inkoopcommissie werd een assessor, Mireille Kok, van 

de KB toegevoegd. 

Over de punten uit het advies kwamen de VOB en de KB tot over-

eenstemming. De organisatie per 2015 van de inkoop van digitale 

content voor de openbare bibliotheken werd vastgelegd in het 

memo ‘Kaders en werkwijze inkoop econtent’ van de KB. Het VOB 

bestuur stemde in zijn vergadering van november 2014 in met dit 

voorstel van de KB, dat tot stand kwam in nauwe samenwerking 

met de VOB Inkoopcommissie. Door de wettelijke bepalingen en 

de rol van de KB is verdere professionalisering van de inkoop-

organisatie voorbereid. Er komt naast de KB Inkoopcommissie  

een Adviesgroep voordracht e-content.

Dienstverlening en kennisdeling

Ondersteuning lokale lobby 

Samen met het SIOB startte de VOB een reeks inspiratiesheets  

‘De Bibliotheek, hart van de samenleving’. Deze reeks is online te 

raadplegen en wordt in 2015 voortgezet om de bibliotheek als  

hart van de samenleving te positioneren. Thema’s die in 2014 

aangesneden zijn, zijn informatie- en digitale vaardigheden, lezen 

en schrijven, werk en inkomen, en educatie.

In november 2014 hebben ruim 60 bibliotheekdirecteuren twee 

workshops over de bibliotheekwet bijgewoond. Deze workshops 

leverden inspirerende verhalen, verstandige adviezen en manage-

ment van de verwachtingen. En een levendige discussie over wat de 

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) nou wel en 

niet kan betekenen voor de openbare bibliotheek. Uit de opbrengsten 

van deze workshops komt begin 2015 een handreiking. 

Informatieve bijeenkomsten i.s.m. andere organisaties

De Wet werk en zekerheid die op 1 juni 2015 ingaat, heeft grote 

gevolgen voor werkgevers. De VOB heeft de komende regelgeving 

uitvoerig in nieuwsbrieven en de gevolgen ervan in relatie tot de 

cao OB toegelicht. 14



Samen met partners in de Federatie Cultuur is een bijeenkomst 

georganiseerd, waar Stadhouders Advocaten en het Uwv de 

aanwezigen uitgebreid hebben geïnformeerd.

Samen met de partners in de Federatie Cultuur zijn in 2014 drie 

bijeenkomsten georganiseerd over actuele onderwerpen op het 

gebied van werkgeverszaken:

  actualiteiten in het arbeids- en sociaal verzekeringsrecht; gevolgen 

van het Sociaal Akkoord en de betekenis van de nieuwe Ziektewet;

  de Werkkostenregeling werd toegelicht door een medewerker 

van de Belastingdienst;

  Zzp, VAR en de Flexwet 2015.

Een bijeenkomst ‘Werken met vrijwilligers’ is georganiseerd in 

samenwerking met FNV Publiek Belang. Werkgevers en werk-

nemers gingen met elkaar in discussie over de plaats van 

vrijwilligers in de bibliotheek in een tijd van krimp.

Directiespecials ‘De Bibliotheek onderneemt’

In het najaar vonden twee directiespecials plaats, gericht op 

kennisuitwisseling, inspiratie en praktische aanpak. Totaal aantal 

deelnemers bedroeg ruim veertig. Op 30 oktober was de VOB 

directiespecial ‘Ondernemen in multifunctionele organisaties en 

accommodaties’. Experts en ervaringsdeskundigen gingen in op de 

kansen die zo’n samenwerking biedt, de vastgoedfactor, de financiële 

en bestuurlijke aspecten. Op 13 november bogen directies zich over 

‘Financieringskansen’ en lieten zich onder andere door de fonds-

expert van Cultuur-Ondernemen informeren over de ruimere 

financieringsmix, die lokaal toepasbaar zou kunnen zijn.

Doorontwikkeling LibrarySchool en leiderschapsprogramma

Het bestuur van de Stichting LibrarySchool heeft de VOB in 2013 

gevraagd de activiteiten over te nemen. VOB bestuur en Stichting 

LibrarySchool zijn in gesprek geraakt over de voortzetting binnen 

een kader dat meer aan de VOB doelstellingen is gerelateerd. De 

VOB is inmiddels bezig met het opzetten van een opleidings -

programma ‘Leiderschap in de branche openbare bibliotheken’. 

Onderdelen zullen zijn een meerjarige modulair opgebouwde 

leergang leiderschap en kort  durende cursussen / trainingen op 

dit gebied, waaronder intervisie. De PSO’s en een opleider van 

faam zullen worden betrokken. Er is een projectplan met begro-

ting opgesteld, op basis waarvan het VOB bestuur besloot de 

bestemmingsreserve ‘LibrarySchool’ vrij te geven. Het plan voor-

ziet in capaciteitsuitbreiding voor het VOB bureau, die benut 

wordt om de dialoog met de initiële MBO- en HBO-opleidingen 

voor het bibliotheekvak opnieuw vorm te geven.

Informatie en advies voor leden 

Ook in 2014 is weer veelvuldig gebruik gemaakt van de helpdesk-

functie van de VOB op het gebied werkgevers- en juridische zaken. 

Wederom heeft een groot aantal bibliotheken te maken gehad met 

reorganisaties als gevolg van de teruglopende inkomsten uit 

gemeentelijke subsidies. Hierdoor werden veel vragen gesteld over 

de toepassing van het sociaal plan. 

De nieuwe Wet werk en zekerheid leidde tot veel vragen over de 

aankomende wijzigingen in het arbeidsrecht en met name over de 

transitievergoeding en de ketenbepaling. De per 2015 verplichte 

invoering van de Werkkostenregeling leidde in 2014 tot vragen over 

het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en het fietsenplan. De 

Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeids tijden leverde 

vragen op over de wijzigingen in verlofrechten per 2015. Andere 

onderwerpen waarover met regelmaat vragen werden gesteld, 

zijn onder andere de werktijden, het ouderschapsverlof, de jubileum-

gratificatie en de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. 

Algemeen juridische vragen werden gesteld over citaatrecht, 

auteursrecht, algemene voorwaarden en bescherming van persoons-

gegevens. Ook waren er vragen over de ANBI-status, verzekeringen, 

governance en benchmarking.

Mantelovereenkomsten

Met ingang van 2015 is de keuze voor collectieve zorgverzeke-

ringen verruimd. Naast de zorgverzekering VOB van Aevitae (VGZ) 

kunnen medewerkers en vrijwilligers ook kiezen voor de collectieve 

zorgverzekering van de Federatie Cultuur bij Zilveren Kruis Achmea. 

Ruim 1.300 medewerkers kozen voor een VOB-polis bij Zilveren 

Kruis Achmea.

Een nieuwe mantelovereenkomst heeft de VOB afgesloten op het 

gebied van energie met Hellemans Consultancy. Vanwege de loop-

tijd van energiecontracten en het feit dat niet alle bibliotheken 

zelf energiecontracten sluiten, zijn tien overstappende biblio-

theken een mooi begin. 

Veel bibliotheken maakten gebruik onder andere de mantelover-

eenkomsten met Drevast voor waardebepalingen en 

bezwaarprocedures i.v.m. de OZB-belasting, met BHV.NL voor 

allerlei trainingen, met Stadhouders Advocaten op juridisch 

gebied en met Concordia de Keizer voor verzekeringen. 15
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Verenigingszaken

Leden

De dekkingsgraad van lidmaatschap was in 2014 100% zowel bij  

de basisbibliotheken (157) als de PSO’s (9).

In dit verenigingsjaar fuseerden drie bibliotheken:

  Bibliotheek Lingewaard fuseerde met Bibliotheek Gelderland Zuid.

  Openbare Bibliotheken Noordwest Fryslân en Openbare  

Bibliotheken Noordoost Fryslân gingen samen verder als  

Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân.

  Bibliotheek Zundert-Rucphen is gefuseerd met Bibliotheek 

VANnU.

Andere veranderingen bij onze leden:

  Per 31 december 2014 is de Bibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel 

gesloten en zal in 2015 worden opgeheven. De bibliotheek-

voorziening wordt voortgezet door Bibliotheek De Groene Venen. 

  Stadsbibliotheek Groningen is per 1-1-2015 losgekoppeld van 

Biblionet Groningen en wordt onderdeel van de Stichting 

Groninger Forum. 

   Stichting Bibliotheek.nl is per 1-1-2015 opgeheven en opgegaan 

in de Koninklijke Bibliotheek. 

Ledenvergaderingen

In 2014 waren er twee algemene ledenvergaderingen (tevens  

cao-ledenvergaderingen). 

De ledenvergadering van 12 juni vond plaats in Cultura in Ede. De 

dag begon met een themasessie over lokale samenwerking en 

ondernemerschap. Met lezingen door Gerry Poelert (Cultura Ede) 

en Cas Smithuijsen (Boekmanstichting), gevolgd door een panel-

discussie o.l.v. Bertien Minco. Een aantal bibliotheekdirecteuren en 

wethouder Erik Tausch van gemeente Veghel bespraken de 

verschillende vormen van culturele lokale samenwerking. Tijdens 

de alv waren de belangrijkste onderwerpen de nieuwe biblio-

theek wet Wsob, de integratie van SIOB en BNL in de KB, het nieuwe 

certificeringskader ‘Zichtbare waarde’, nieuwe toetreders op de markt 

van bibliotheekfuncties en de Nationale Bibliotheekpas. Na de alv 

vond een kennisdelings- en discussiesessie plaats over nieuwe 

toetreders in de branche, in aanwezigheid van Stadhouders  

Advocaten voor juridische vragen en toelichting. 

De tweede alv was op 11 december in de OBA in Amsterdam. Dit 

was de dag na het Nationale Bibliotheekcongres, waaraan de VOB 

ook haar medewerking verleende. Voorafgaand aan de alv waren 

er twee lezingen met als onderwerp collectieve marketing en 

branding en de mogelijkheden van een landelijke pas. Sprekers 

waren Hendrik Beerda en Paul Postma. Op de alv werd veel tijd 

ingeruimd voor de nieuwe bibliotheekwet en de samenwerking 

met de KB. Besluiten werden o.a. genomen over de Nationale 

Bibliotheekpas, over de cao voor 2015 en verder, over de fondsen-

cao en omslag Stichting BibliotheekWerk en over begroting en 

jaarplan 2015 van de VOB. De besteding van de vermogensgelden 

van de VOB én van een eventueel restant omslaggelden digitale 

content per 2015 gaf veel stof tot discussie. Een amendement en 

een motie leidden tot de toezegging van het bestuur om op de alv 

van juni 2015 met een nader uitgewerkt voorstel op dit punt terug 

te komen.

Bestuur

In de alv van juni stemde de leden in met de benoeming van Gerry 

Poelert (directeur Cultura Ede) in het VOB bestuur. Daarmee is de 

vacature Mertens vervuld. Door zijn benoeming tot afdelingshoofd 

in de KB, trad Jos Debeij per september uit het VOB bestuur. Vacature 

Debeij is in 2014 nog niet ingevuld, en de werving ervoor werd wel 

gestart. De algemene ledenvergadering heeft in december 

Irmgard Reijntjes voor een tweede zittingstermijn in het bestuur 

van de VOB benoemd. Het bestuur vergaderde in 2014 zeven maal.

Herziening wervingsprotocol

Het bestuur heeft besloten om de werving van functionarissen 

meer transparant en democratisch vorm te geven, zowel voor leden 

van besturen benoemd vanuit de branche en leden voor interne 

en externe gremia. Uitgangspunt is het zorgvuldig opstellen van 

de profielen, zodat de juiste mensen op de juiste plaats kunnen 

komen. Vacatures worden voortaan altijd bekend gemaakt in de 

kring van de vereniging, via de website en nieuwsbrief. 

Bij benoeming in externe gremia doet het bureau het bestuur een 

beredeneerde voordracht, waarna het bestuur beslist. 17



Bij benoeming in interne VOB gremia: voor beleidsadvies-

commissies benoemt het bestuur alleen de voorzitter. Bij de 

onderhandeldelegaties (StOL en cao-onderhandeldelegatie) 

worden ook de delegatieleden door het bestuur benoemd, omdat zij 

namens de VOB-leden onderhandelen met mogelijke (financiële) 

consequenties voor de leden. 

Bij benoeming van VOB bestuursleden komt het bestuur, na bere-

deneerde voordracht door een selectiecommissie, tot een 

voordracht aan de ledenvergadering, die uiteindelijk beslist.

Communicatie met en voor de leden

In het ‘Verenigingsbeleidsplan 20142017’ is één van de speerpunten 

het versterken van de communicatie vanuit de VOB. Met als doel een 

grotere zichtbaarheid van de VOB-activiteiten en haar deskundig-

heid als belangenbehartiger en werkgeversvereniging. 

In 2014 heeft de VOB extra communicatie-inspanningen verricht op 

de dossiers Wsob, e-books, feiten & cijfers en het level playing field. 

Persberichten

De VOB heeft de volgende persberichten uitgestuurd: 

  ‘Lokale bibliotheek ontbreekt in nieuwe bibliotheekwet’  

– januari; 

  ‘Heldere uitdaging voor bibliotheken, geen zicht op bestel  

– reactie op commissie Cohen’ – januari; 

  ‘Openbare bibliotheken overhandigen manifest aan politiek 

Den Haag’ – maart;

  ‘Tweede Kamerleden ondersteunen het manifest Iedere 

gemeente een bibliotheek’ – maart;

  ‘Bibliotheken: modernisering auteursrecht noodzakelijk voor 

recht op e-lezen’ – april; 

  ‘In Tweede Kamer steun voor versterking positie bibliotheken’  

– mei; 

  ‘Proefprocedure openbare bibliotheken over e-books’ – mei;

  ‘Tweede Kamer neemt bibliotheekwet aan’ – juni; 

  ‘Europese Hof van Justitie aan zet over het uitlenen e-books 

door openbare bibliotheken’ – september;

  ‘Eeste Kamer neemt bibliotheekwet aan’ – november.

Website en social media

Van de 11.561 bezoeken op onze website www.debibliotheken.nl  

is 87% een terugkerende bezoeker.

Aantal In 2014

Bezoeken op website 11.561

Tweets 1342

Nieuwsberichten op website 261

Berichten in agenda 78

Nieuwsbrieven VOB 43

Er is een start gemaakt met het ombouwen naar een responsive 

website. In 2014 kwam 94% van de bezoeken via een desktop 

computer binnen. Vanaf 2015 is de website debibliotheken.nl ook 

goed te bekijken op mobile devices zoals smartphones en tablets.

De VOB is actief op social media. Steeds meer mensen weten ons 

te vinden en volgen de VOB.

  31-12-2014 31-12-2013

Twitter-volgers 2243 1.703

Linkedin volgers 452 360

Nieuwsbrieflezers 782 672

De VOB stuurde 43 nieuwsbrieven uit en dat is ruim 2,5 keer meer 

nieuwsbrieven dan in 2013. 

Gemiddeld openden 49% van de lezers de nieuwsbrief en klikt 

24% door naar het vervolgbericht. Daarnaast hebben we vier 

nieuwsbrieven verstuurd over de voortgang van het project  

‘Nationale Bibliotheekpas’.

Onze leden ontvingen dit jaar veertien ledenbrieven. Met onder 

andere informatie over nieuwe mantelovereenkomsten, de toolkit 

‘de Bibliotheek, hart van de samenleving’ en een aanbod voor 

intervisie voor directeuren en leidinggevenden. 18



Publicaties

De VOB heeft meerdere publicaties uitgebracht: 

  Verenigingsbeleidsplan 2014 – 2017

  Jaarplan ‘De VOB in 2014’ 

  Arbocatalogus ‘Openbare Bibliotheken’

  Handreiking ‘Inspelen op aanbestedingen van bibliotheekdiensten’

  Boek ‘Bibliotheek 7.7’ ter gelegenheid van het afscheid van OBA 

directeur Hans van Velzen

  Jaarverslag ‘De Bibliotheekwet en andere speerpunten.  

De VOB in 2013’

  Handreiking ‘Public affairs en lobby voor bibliotheken’

  Brochure ‘De VOB levert waarde’ (herziene uitgave)

  Handreiking ‘Werkkostenregeling in de Bibliotheek’ 

  Brochure ‘De Bibliotheek; waardevrij, waardevol’

Bibliotheek 7.7

Uit erkentelijkheid voor de grote inzet van Hans van Velzen voor de 

bibliotheekbranche, nam de VOB het initiatief voor een vakboek 

met visie op de bibliotheek van de toekomst ‘Bibliotheek 7.7’ ter 

gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de OBA. Ruim 35 

auteurs gaan in het boek in op voor de branche actuele thema’s, 

deden een toekomstverkenning of schreven voor Hans een veel-

zeggend cursiefje. De VOB sponsorde deze uitgave samen met 

NBD Biblion, BNL en SIOB. 

Bureau

Financiën

Het bestuur voert een solide financieel beleid, dat in principe 

uitgaat van sluitende begrotingen. Het gaat immers om geld van 

de leden: de inkomsten betreffen hoofdzakelijk contributie.

De bij het ministerie van OCW aangevraagde frictiekosten in 2013 

zijn conform aanvraag aan de vereniging uitgekeerd. Het betrof 

nalopende kosten uit de reorganisatie 2009 en 2010. Het minis-

terie is akkoord gegaan met de door de VOB in 2014 ingediende 

eindafrekening frictiekosten over de jaren 2010 t/m 2013 inzake de 

ontvlechting van de VOB.

Het dossier verrekening vooraftrek btw over de jaren 2007 – 2009 

over geleverde prestaties ten behoeve voor Stichting Aangepast 

Lezen is afgerond. De Belastingdienst bestreed het recht op vooraf-

trek op dit punt. Dit had de vermogenspositie van de vereniging in 

aanzienlijke mate kunnen aantasten. De bezwaartermijn is echter 

per 1 januari 2015 verlopen.

Administratieve organisatie

De benodigde financiële procedures en protocollen (financiële 

organisatie / planning & control-cyclus) zijn beschreven en  

vast gesteld. Dit geldt ook voor het treasurybeleid.

Er is een nieuw arbeidsreglement voor de medewerkers in dienst 

van de VOB vastgesteld als uitvloeisel van de cao OB. 

Er is opdracht gegeven tot de inrichting van een nieuw leden-

database / CRM systeem. 19



fo
to

 B
ar

ba
ra

 R
ud

z 
(V

O
B)

20



1  Overzicht leden van VOB

Het ledenbestand bestaat uit bibliotheekorganisaties, provinciale 

serviceorganisaties (PSO’s) en een aantal andere instellingen. 

Daarnaast heeft de VOB een aantal buitengewone leden.

Het aantal leden bedroeg per 1-1-2015: 

Bijlagen

157 bibliotheekorganisaties 9 PSO’s

5 landelijke organisaties in het bibliotheekbestel 5 buitengewone / geassocieerde leden
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2  Bibliotheken in de media

In het mediaoverzicht staat een selectie van berichten over de 

bibliotheek in de landelijke en regionale media. Onder ‘Verenigings-

zaken’ vindt u de persberichten die de VOB heeft uitgestuurd. 

E-books platform en advies Cohen

Op 21 januari 2014 en de dagen erna was er veel aandacht voor de 

bibliotheek in het nieuws. 

Door de belangstelling van de media voor de aanbieding van het 

advies van de commissie Cohen ‘De Bibliotheek van de toekomst’ 

(SIOB). Met:

  De Volkskrant kopt ‘Sluiting bibliotheken verarmt Nederland’;

  ‘De bibliotheek, voor boeken, volksverheffing en voetmassage’  

in Trouw;

  Kars Veling werd geïnterviewd voor ‘Noodklok: steeds meer 

bibliotheken dicht’ n.a.v. het rapport Cohen op Wekker Wakker 

op Radio 5;

  Het Reformatorisch Dagblad ‘Commentaar: Bibliotheek behoudt 

belangrijke functie’;

  en Telegraaf.nl met ‘Bibliotheek gaat zich opnieuw uitvinden’ ; 

  Het Jeugdjournaal met ‘Het gaat niet zo goed met de bieb’; 

  En in de Volkskrant komt op 21 januari ook nog met het  

‘Het is: bieb dicht óf het sportcomplex’. 

De opening van het e-books platform op 21 januari 2014 door 

minister Bussemaker kreeg ook veel media-aandacht: 

  Het NOS Journaal en RTL Nieuws kwamen met ‘Bibliotheken 

beginnen met uitlenen van 5.000 ebooks’.

  Interviews op NOS Radio 1, BNR en Radio 4 en publicaties op 

Nu.nl, ANP Nieuws en NOS Journaal.

In een aantal media werd aan de hand van stellingen over de 

bibliotheek gediscussieerd:

  De Volkskrant heeft op haar homepage de peiling ‘In het kader 

van bezuinigingen is het goed dat bibliotheken sluiten. Informatie 

is tegenwoordig op internet te vinden.’ 84% van de 4.366  

stemmers is het daar niet mee eens. 

  Ook het Jeugdjournaal doet deze poll ‘Bibliotheken blijven altijd 

nodig’. 85% van de kinderen zeggen dat bibliotheken altijd 

nodig blijven. 

  Op Stand.nl (Radio 1) reageren mensen op de stelling ‘De biblio-

theek is een verouderd instituut’. Van de ruim 2.200 stemmers 

is 82% hier niet mee eens. 

Aandacht voor Mijn bieb moet blijven

Ook is er media-aandacht voor de campagne Iedere gemeente  

een bibliotheek die de VOB inzette met het manifest  

‘Mijn bieb moet blijven’:

  7 maart is er aandacht in De Volkskrant en Voorbode aan den Rijn; 

  De Telegraaf heeft op 8 maart een poll ‘Wat U Zegt’ – 81% zegt  

De bieb moet blijven; 

  Op 16 maart is er aandacht in KRO’s ‘Hemelbestormers’ op  

NPO Radio 2;

  Nu.nl berichtte op 17 maart ‘Schrijvers steunen actie behoud 

bibliotheken’

Op 18 maart overhandigt de VOB aan Tweede Kamerleden het 

manifest ‘Iedere gemeente een bibliotheek’. Er is aandacht op: 

  NOS Journaal reportage op NPO Radio 1 in de Nistelrode bibliotheek;

  RTL nieuws;

  KRO’s ‘De ochtend van 4’ op NPO Radio 4;

  NPO Radio 5 op Max ‘Wekkerwakker’; 

  Omroep West; 

  NCRV’s ‘De Ochtend’ op NPO Radio 1;

  Radio Noord-Holland; 

  ‘Nostalgia’ op EO NPO Radio 5;

  Jeugdjournaal deed een item met poll op de site ‘Alle kinderen 

moeten een bieb in de buurt hebben’;

  Metro plaatste ‘Manifest voor biebwet om teloorgang bibliotheken 

te stoppen’.

Rest van het jaar

Hieronder vindt u een selectie van items waarin de bibliotheek 

genoemd wordt.

  ‘Het moet écht anders, want de bieb wordt wegbezuinigd’  

in het NRC Handelsblad op 2 januari.

  ‘Ebooks en ’n warme maaltijd’ in PZC op 8 januari. 

  NRC Handelsblad plaatst op 24 januari het artikel  

‘Onderschat de bibliotheek niet’. 

  In Trouw van 24 januari staat ‘Het nobele instituut van de  

bibliotheek moet de deuren open houden’.

  De Telegraaf komt op 23 januari met ‘Bakkie en een babbel. 

Ontmoetingsplek ook weg door sluiten bibliotheken’. 

  Stentor brengt op 1 februari ‘Prinses Laurentien stort zich op  

de bieb van de toekomst’ naar buiten.

  Trouw brengt 19 maart ‘Boeken uitlenen kan ook commercieel’. 

En Radio 5 Max ‘Wekkerwakker’ komt op 19 maart nog terug op 

het manifest ‘Elke gemeente een bibliotheek’. 
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  Op 24 april brengt Trouw ‘Bieb wil digitaal boek uitlenen’.

  Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) heeft in 

de FD van 25 april een interessant column ‘Bibliotheek als fysieke 

en lokale hub’. 

  ‘Hard op weg naar een nieuwe democratie’ staat in Vrij Nederland 

in mei. 

  De Telegraaf heeft het in dezelfde maand over ‘Frontale botsing 

over toekomst bibliotheek’. 

  Rond Prinsjesdag werd in het licht van de rijksbegroting 2015  

de ingang van de Bibliotheekwet per 1 januari 2015 al in vele 

publicaties genoemd. 

  Op het jaarlijkse Nationale Bibliotheekcongres op 10 december 

2014 was er veel media-aandacht voor de plannen van de  

Lees coalitie. Prinses Laurentien was met Ruben Nicolai  

(leesvader en ambassadeur) te gast bij Jeroen Pauw. 

  Op 13 december publiceerde De Volkskrant een artikel over  

‘Nationale Bibliotheekpas komt eraan’.

U vindt het gehele overzicht op www.debibliotheken.nl.

 

3  Benoemingen 

In 2014 zijn de volgende benoemingen:

  Hans van Velzen is voor de duur van 1 jaar benoemd tot lid 

(voorzitter) van de  VOB delegatie in de KB Inkoopcommissie 

digitale content. 

  Lenie van der Werf (Biblionet Drenthe) is benoemd tot lid van  

de VOB delegatie in de KB Inkoopcommissie digitale content. 

  Nan van Schendel (Bibliotheek Gouda) is benoemd tot lid van  

de VOB delegatie in de KB Inkoopcommissie digitale content.

  Anne Rube (Probiblio) is benoemd tot voorzitter van de StOL-onder-

handeldelegatie van de VOB ter opvolging van Hans van Velzen.

  Erna Winters (Bibliotheek Kennemerwaard) is herbenoemd voor 

een tweede zittingstermijn van de StOL-onderhandeldelegatie 

van de VOB.

  Fanny Pang (VOB) is benoemd tot secretaris van de StOL- 

onderhandeldelegatie van de VOB ter opvolging van Evert Slot.

  Erna Winters (Bibliotheek Kennemerwaard) is benoemd tot lid 

van de Juridische Commissie van FOBID (FJC). 

  Ria Oudega (Bibliotheek Arnhem Rozet) is benoemd tot lid van 

het bestuur van Stichting NBD. 

  Mannes Westra (Kopgroep Bibliotheken) is benoemd tot lid van 

het bestuur van Stichting NBD.

  Astrid Vrolijk (Bibliotheek Zwolle) is benoemd tot voorzitter van 

de onderhandeldelegatie werkgevers m.b.t. de cao openbare 

bibliotheken (COAOB). 

  Ria de Herder is herbenoemd in de werkgeversdelegatie van het 

bestuur Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).

  Vacature (in 2015) in de werkgeversdelegatie van het bestuur 

Pensioenfonds Openbare Bibliotheken: Tineke van Ham  

(Rijnbrinkgroep) gaat de door de DNB verplicht gestelde  

opleiding volgen.

  Hans van Velzen is herbenoemd voor de duur van een half jaar 

tot lid van het bestuur (penningmeester) van het CPNB.

4  Overzicht bestuur en medewerkers

Bestuur

  Kars Veling – voorzitter

  Charles Noordam – vicevoorzitter / penningmeester  

Bibliotheek Den Haag

  Jos Debeij – secretaris tot 1-9-2014 Bibliotheek Deventer

  Gerry Poelert – vanaf 12-6-2014 Cultura Ede

  Irmgard Reijntjes – Bibliotheken aan den IJssel,  

Capelle aan den IJssel

  Chris Wiersma – De nieuwe Bibliotheek, Almere

  Arend Middelveld – Biblionet Groningen 

  Jan Hoogenberg – Bibliotheek Noordwest Veluwe, Harderwijk

Medewerkers 

  Ap de Vries – directeur 

  Inge van Asperen – beleidsadviseur / beheer vereniging

  Francien van Bohemen – public affairs & public relations

  Sherien Dhonré – directiesecretariaat

  Monica van den Donker – secretariaat / financiële- en leden-

administratie

  Coen van Hoogdalem – commissiesecretaris Marketing &  

collectieve promotie en Digitale ontwikkelingen 

  Toon Kets – interne bedrijfsvoering en zakelijke dienstverlening 

  Marian Koren – sr. beleidsadviseur 

  Patricia Mik – secretariaat 

  Christine Oyen – programmaleider arbeidsverhoudingen

  Fanny Pang – beleidsmedewerker werkgevers- en juridische zaken 

  Barbara Rudz – medewerker communicatie en webbeheer 

Het overzicht van commissies, onderhandeldelegaties en bestuurlijke 

vertegenwoordigingen namens de VOB kunt u vinden op  

www.debibliotheken.nl.
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5   Overzicht functies bestuursleden  
en directeur

Erevoorzitter

H.K.. Prinses Laurentien der Nederlanden

Kars Veling

  Directeur ProDemos 

  Voorzitter bestuur VOB

  Lid van het comité van aanbeveling voor de afdeling Leiden van 

AEGEE (Association des Etats-Généraux des Etudiants de l’Europe

Charles Noordam

  Directeur Bibliotheek Den Haag

  Vice-voorzitter VOB

  Penningmeester VOB

  Bestuurslid Stichting FOBID

  Voorzitter van de Fobid Juridische Commissie 

  Bestuurslid van de Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland 

(BOZH)

Chris Wiersma

  Directeur De nieuwe bibliotheek (Almere) 

  Bestuurslid VOB 

  Voorzitter DOCA (directieoverleg culturele instellingen Almere)

  Voorzitter bestuur Plusbibliotheken

  Lid bestuur Fonds XL

  Voorzitter provinciaal directieoverleg Flevoland

  Lid Higher Education Development Board Windesheim Flevoland

  Lid Futuregroup Almere 

Arend Middelveld

  Bestuurder Biblionet Groningen

  Bestuurslid VOB

  Bestuurslid SCOB

  Lid Redactieraad Bibliotheekblad

  Bestuurslid Stichting Fransema

  Voorzitter Stichting Biblionet ID (tot mei 2014)

Jan Hoogenberg

  Directeur Bibliotheek Noordwest Veluwe (Hardewijk)

  Bestuurslid VOB 

  Werkgeversdelegatie Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden OB

  Voorzitter werkgeversdelegatie

Gerry Poelert

  Directeur Cultura Ede

  Bestuurslid VOB (vanaf 12-06-2014)

  Bestuurslid Open Lucht Theater Ede

Irmgard Reijntjes 

  Directeur Stichting Bibliotheken aan den IJssel (Capelle a/d/ IJssel)

  Secretaris bestuur VOB (vanaf 01-09-2014)

  Bestuurslid Vereffenaars Netwerk van Directeuren

Jos Debeij 

  Directeur Stichting Openbare Bibliotheek Deventer

  Secretaris bestuur VOB (tot 01-09-2014)  

  Bestuurslid Stichting Deventer Boekenweek

Ap de Vries 

  Directeur VOB

  Bestuurslid Kunsten ’92, Amsterdam

  Bestuurslid / penningmeester Theaterfestival Boulevard,  

Stichting Bosse Nova, ’s-Hertogenbosch

  Lid comité van aanbeveling Governance Code Cultuur 2014, 

Stichting Cultuur & Ondernemen, Amsterdam
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Colofon

Tekst medewerkers VOB

Samenstelling Inge van Asperen

Redactie Barbara Rudz

Beeld Jorrit Renaud, Fotobureau Hendriksen/Valk, Dick Post, Barbara Rudz (VOB)

Ontwerp Comma-S Ontwerpers, ’s-Hertogenbosch

@Uitgave van de Vereniging van Openbare Bibliotheken

Den Haag, juli 2015
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